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TAX & BUSINESS 

A presente Informação destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação 
nela contida é prestada de forma geral e abstracta. Não deve servir de base para qualquer 
tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O 
conteúdo desta Informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a 
expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este 
assunto contacte contacto@rffadvogados.pt. 

*** 

Esta Informação é enviada nos termos dos artigos 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 
7 de Janeiro, relativa ao envio de correio electrónico não solicitado. Caso pretenda ser 
removido da nossa base de dados e evitar futuras comunicações semelhantes, por favor 

envie um email com “Remover” para o endereço email newsletter@rffadvogados.com. 
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L e i  d a  S i m p l i f i c a ç ã o  d o  P r o c e s s o  d e  

C o n s t i t u i ç ã o  d e  S o c i e d a d e s  C o m e r c i a i s  e m  

A n g o l a  

Best Lawyers - "Tax Lawyer of the Year" 2014 
Legal 500 – Band 1 Tax “Portuguese Law Firm” 2013 
International Tax Review –"Best European Newcomer" (shortlisted) 2013 
Chambers & Partners – Band 1 “RFF Leading Individual “ 2013 
Who´s Who Legal – “RFF Corporate Tax Adviser of the Year” 2013 

IBFD – Tax Correspondents Portugal, Angola and Mozambique 

 
 

IIIINTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃO    
 
Foi publicada, já no passado mês de Junho, a 
Lei da Simplificação do Processo de 
Constituição de Sociedades Comerciais, 
aprovada pela Lei n.º 11/15, de 17 de Junho, no 
âmbito do denominado “Programa Angola 
Investe”. 
 
Este novo diploma visa, no essencial, 
simplificar o processo de criação de 
sociedades comerciais em Angola e, bem 
assim, da generalidade dos actos da vida 
societária, tornando ambos mais simples, 
céleres e desburocratizados. 
 
Procede-se, por esta via, à alteração do 
Código Comercial, da Lei das Sociedades 
Comerciais, da Lei das Sociedades 
Unipessoais e do Código do Notariado, 
aditando ainda a Lei da Simplificação e 
Modernização dos Registos Predial e 
Comercial.   
 
A Lei da Simplificação entrou em vigor no dia 
da sua publicação, ou seja, em 17 de Junho de 
2015.   
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DDDDISPENSA DE ESCRITURAISPENSA DE ESCRITURAISPENSA DE ESCRITURAISPENSA DE ESCRITURA    PÚBLICA PARA PÚBLICA PARA PÚBLICA PARA PÚBLICA PARA 

DETERMINADOS ACTOSDETERMINADOS ACTOSDETERMINADOS ACTOSDETERMINADOS ACTOS    
 
Certos actos que, anteriormente, careciam de 
escritura pública bastam-se, agora, com 
escrito particular, em modelo aprovado para o 
efeito e com reconhecimento presencial das 
assinaturas, tal como é o caso dos seguintes: 

• constituição de sociedade comercial; 
• alteração do pacto social; 
• aumento do capital; 
• alteração da sede ou objecto social; 
• transmissão inter vivos de quotas; 
• dissolução, fusão ou cisão de 

sociedades comerciais. 
A competência para o reconhecimento das 
assinaturas, que cabia ao Notário, foi 
estendida ao Conservador do Registo 
Comercial. 
Mantem-se a exigência da escritura pública 
quando estejam em causa situações que 
envolvam bens imóveis ou para a 
transformação de sociedades entre tipos 
distintos.  
 

EEEENTRADAS EM DINHEIRONTRADAS EM DINHEIRONTRADAS EM DINHEIRONTRADAS EM DINHEIRO    
 
O novo regime legal permite que as entradas 
em dinheiro sejam, por acordo dos sócios, 
diferidas, na sua realização, até ao termo do 
primeiro exercício económico, sendo que, a ser 
esse o caso, o contrato de sociedade deve 
mencionar o montante diferido. 
 
 
 
 

CCCCAPITAL APITAL APITAL APITAL SSSSOCIALOCIALOCIALOCIAL    
 
Foi eliminado o limite mínimo de capital social 
para as Sociedades por Quotas, podendo este 
ser livremente fixado, sendo que, 
anteriormente, o mínimo admitido 
correspondia a $ 1.000. Contudo, o valor 
nominal de cada quota não pode ser inferior a 
um Kwanza. 
 

EEEESCRITURAÇÃO E SCRITURAÇÃO E SCRITURAÇÃO E SCRITURAÇÃO E LLLLIVROIVROIVROIVROSSSS    DE DE DE DE AAAACTASCTASCTASCTAS    
 
Procedeu-se à eliminação da obrigatoriedade 
de existência de livros de inventário e 
balanços, diários, razão e copiador.  
Já os livros de actas mantêm a sua 
obrigatoriedade, sendo, contudo, a sua 
legalização da responsabilidade da 
Conservatória do Registo Comercial, ao invés 
do Tribunal, como vinha a suceder.  
Estes Livros passam, também, a poder existir 
em formato electrónico. 
 

CCCCONSTITUIÇONSTITUIÇONSTITUIÇONSTITUIÇÃO DE ÃO DE ÃO DE ÃO DE SSSSOCIEDADES OCIEDADES OCIEDADES OCIEDADES CCCCOMERCIAISOMERCIAISOMERCIAISOMERCIAIS    
 
Prevê-se a regulamentação de um 
procedimento especial que permita a 
constituição automática de sociedades 
comerciais, por quotas ou anónimas, bem 
como o pedido online de registos e a 
solicitação da certidão permanente. 
A regulamentação de ambas as previsões deve 
ocorrer no prazo de 24 meses, sendo da 
responsabilidade do titular do poder Executivo. 
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PPPPUBLICAÇÕES OBRIGATÓRUBLICAÇÕES OBRIGATÓRUBLICAÇÕES OBRIGATÓRUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIASIASIASIAS    
 
As publicações obrigatórias que, até à entrada 
em vigor da Lei  n.º 11/15, eram realizadas na 
III Série do Diário da República, passam a ser 
feitas em sítio da Internet.  
Estas publicações, quando importem a 
intervenção de Conservatórias, são por estas 
oficiosamente promovidas.  
 

AAAASPECTOS FISCAISSPECTOS FISCAISSPECTOS FISCAISSPECTOS FISCAIS    
 
Com o novo diploma, os actos de constituição 
de sociedades comerciais passam a estar 
isentos de Imposto do Selo.  
Simultaneamente, procede-se ainda à extinção 
do Imposto para o Início da Actividade.  
 

CCCCONSIDERAÇÕES ONSIDERAÇÕES ONSIDERAÇÕES ONSIDERAÇÕES FFFFINAISINAISINAISINAIS    
    

As medidas propostas contribuem para a 
simplificação da vida societária e, em principio, 
estimularão o investimento, quer externo, quer 
interno de Angola. Não obstante a idoneidade 
do diploma para esse fim, cabe, agora, 
regulamentar e colocar em prática estas 
medidas.  
 
Lisboa, 20 de Julho de 2015 
 
Rogério Fernandes Ferreira 
Marta Machado de Almeida 
Filipe Escobar 
Pedro Miguel Callapez 


