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Assunto: Licenciamento e exercicio da actividade de microfinancas 

Considerando a importancia das microfinancas como instrumento que propicia a melhoria de condicaes 

da vida populacdo propiciador do desenvolvimento humano, permitindo as populacOes de baixo 

rendimento, sem acesso aos servicos financeiros tradicionais, o auto rendimento; 

Considerando ainda que o desenvolvimento de uma industria de microfinancas devidamente 

regulamentada pode conciliar duas perspectivas, prover aos cidadAos diversos servicos financeiros, 

entre os quais emprestimos, poupanca e seguros com cariz social, e incentivar o investimento num sector 

economicamente viavel e corn capacidade para se tornar sustentavel; 

Havendo a necessidade de se regulamentar alguns institutos juridicos decorrentes da Lei 16/2018, de 3 

de Setembro que aprova o Regime Juridico de Microfinancas, doravante "RJM", nomeadamente no que 

diz respeito a autorizacao e ao funcionamento das instituicoes de microfinancas; 

Nestes termos, o Banco Central de S. Tome e Principe, no use das competencias que the sao conferidas 

pelas alineas d) eJ)  do artigo 8. ° da sua Lei Organica em conjugacdo corn o artigo 7.° e n.° 2 do artigo 

26.° do Lei 16/2018, de 3 de Setembro, determina o seguinte: 

CAPITULO I 
DISPOSIOES GERAIS 

Artigo 1.° 

(Objecto 
A presente NAP fixa os requisitos de licenciamento e exercicio da actividade de microfinancas prevista 
no RJM. 

Artigo 2.° 

(Definicoes) 

1. Para efeitos da presente norma, entende-se por: 
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a) Monitorizactio - acompanhamento, pelo Banco Central de S. Tome e Principe -BCSTP ou por 
outra entidade agindo em seu nome, da prestacao de servicos financeiros por operadores 
habilitados, que nao sejam instituicOes de microfinancas das categorias A e B previstas no 
artigo 2.° do presente regulamento, focado na recepca'o de informacan de catheter geral e 
periodicidade normalmente dilatada sobre os servicos financeiros por eles prestados, 
nomeadamente para fins estatisticos tendo em vista o seguimento actividade financeira por eles 
desenvolvida; 

b) Supervisab prudencial - a que se centra na fiscalizacao e acompanhamento pelo Banco Central 
de S. Tome e Principe, do cumprimento de normas de natureza prudencial, nomeadamente 
sobre thcio de solvabilidade, reservas obrigatorias e limites de risco, entre outros thcios e 
limites e praticas prudenciais, tendo em vista, especificamente, quer a proteccao do sistema 
financeiro como urn todo, quer a seguranca dos fundos do pnblico depositados em cada 
instituican em particular; 

c) Supervisilo comportamental- que se centra na fiscalizacao e acompanhamento pelo Banco 
Central de S.Tome e Principe do cumprimento de normas atinentes a relacao das instituicoes 
financeiras com os seus clientes visando garantir a transparencia e a regularidade do 
funcionamento dos mercados, das instituicaes e dos sistemas, assim como a proteccao do 
public() consumidor; 

d) BCSTP — Banco Central de S. Tome e Principe. 

2. Sem prejuizo do thimero anterior, os termos utilizados no presente regime juridico tern as 

definicoes que lhes sao atribuidas pelo RJM. 

Artigo 3.° 

(Registo especial) 

1. As entidades que exercem a actividade de microfinancas estao sujeitas a registo especial no BCSTP, 
o qual abrange: 

a) A denominacao; 
b) 0 objecto; 

c) A data e forma de constituicao; 
d) A data de publicacao dos Estatutos no Diario da Republica; 
e) A sede; 
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f) 0 lugar e a data de criacao de delegacOes ou agencias, se aplicavel; 

g) A identificacao dos membros dos organs sociais; 

h) As alteracOes que se verificarem nos elementos referidos nas alineas anteriores. 

2. As alteracties relativas aos elementos de registo especial estao sujeitas a autorizacao previa do 

BCSTP. 

3. Os pedidos de alteracao sao efectuados mediante requerimento a ser entregue no BCSTP, 

acompanhados de minuta contendo as disposicaes estatutarias que se pretende alterar. 

4. A decisao deve ser tomada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da recepcao do pedido. 

5. 0 averbamento das alteracCies relativas aos elementos abrangidos pelo registo especial deve ser 

feito no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data em que elas se verificarem. 

6. 0 BCSTP pode cobrar taxas e emolumentos, devidos por registo, averbamentos e emissao de 

certidoes que vierem a ser estabelecidos por diploma proprio. 

Artigo 4.° 
(Categoria de Instituicties de Mierofinancas) 

As IMFs para efeitos da presente NAP sao classificadas nas seguintes categorias, conforme a natureza 

das operacoes que sao autorizadas a desenvolver: 

a) Categoria A: IMFs, concedem creditos, prestam outros servicos financeiros para o public° 

em geral, e no caso de microbancos captam depositos do palico; 

b) Categoria B: IMFs que apenas captam dep6sitos, exclusivamente dos seus membros ou 

associados, concedem creditos e prestam outros servicos financeiros a favor dos mesmos. 
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Artigo 5.° 
(Categoria A) 

Sao IMFs da categoria A os microbancos, os microseguros, as sociedades financeiras de microcredito 

definidos nos termos do RJM 

Artigo 6.° 

(Categoria B) 
Sao IMFs da categoria B as caixas de poupanca e de credit°, as cooperativas definidas nos termos do 

RJM. 

Artigo 7.° 

(Forma Societaria) 

1. As IMFs da categoria A estabelecidas no territorio nacional podem adoptar qualquer tipo societario 

previsto na Lei Comercial em vigor, 

2. As IMFs da categoria B devem se constituir sob forma de associacao, salvo as cooperativas que 

obedecem urn regime especifico. 

3.  

Artigo 8.° 
Capital Social 

1. 0 capital social minimo para constituicao de um microbanco é de Db 24.500.000,00. 

2. 0 capital social minimo para o exercicio da actividade de microfinancas na categoria B 6 de Db 

1.225.000,00. 

3. 0 capital social minimo para sociedade financeira de microcredito é de Db 6.125.000,00. 

4. Nos casos de modificacao do objecto, fusdo ou cisdo, o disposto nos numeros anteriores deste artigo 

aplica-se a instituicdo que resultar da modificacao ou fusao e a cada uma das que resultarem da 

cisao. 

5. Os s6cios ou accionistas dos microbancos nao podem deter mais de 25% do capital social da 

instituicao. 

6. 0 valor dos fundos proprios das IMF autorizadas devera sempre ser igual ou superior ao capital 

minimo autorizado. 
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CAPITULO I 

AUTORIZAcA0 E REGISTO 

Seccao I 

Regime de autorizacao e registo aplicavel as instituicoes da categoria A 

Artigo 9.° 

(Autorizacao Previa) 

1. A constituicao de IMFs da categoria A, depende de autorizacdo previa do BCSTP. 

2. A constituicao de empresas de microsseguros, aplica-se corn as devidas adaptacOes as disposiceies 

referentes aos microbancos e outras estabelecidas em regulamentacao especial emitida pelo 

BCSTP. 

Artigo 10.° 

(Autorizacao para constituicao) 

1. Sem prejuizo do disposto no artigo 10.° do RJM o pedido dirigido ao BCSTP deve ser instruido 

corn os seguintes elementos: 

a) Caracterizacao do tipo de instituicao a constituir e exposicab fundamentada sobre a 

adequacdo da estrutura accionista a sua estabilidade; 

b) Plano de negocios localizacao geografica, estrutura organica, recursos humanos, tecnicos 

e materiais a serem utilizados, bem como as projeccOes financeiras para os primeiros 3 (tres) 

anos de actividade; 

c) Projecto de estatutos da sociedade; 

d) IdentificacAo pessoal e o curriculo profissional dos socios ou accionistas fundadores, corn 

especificacdo do capital subscrito por cada urn, bem como dos propostos administradores, 

directores ou gerentes; 
e) Documento comprovativo da origem dos fundos usados na subscricao do capital social ; 
f) Certificado de registo criminal actualizado das pessoas referidas na alinea d) supra; 
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g) Declaracao de idoneidade emitida por entidade competente do pais ou na area de actuacd'o 

profissional das pessoas referidas na alinea d). 

h) Comprovativo/certiddo negativa de divida, quer em materia de credit° junto ao sistema quer 

em materia fiscal e seguranca social das pessoas referidas na alinea d). 

2. Devem ainda ser apresentadas as seguintes informacOes relativas aos accionistas fundadores que 

sejam pessoas colectivas detentoras de participac'Oes qualificadas na IMF a constituir; 

a) Estatutos e relacao dos membros do Orgao de administracdo; 

b) Balanco e demonstracao de resultados dos ultimos 3 (tress) exercicios; 

c) Relacao dos s6cios da pessoa colectiva participante que nesta sejam detentores de 

participacties qualificadas; 

d) Relava° das sociedades em cujo capital a pessoa colectiva participante detenha participacCies 

qualificadas, bem como exposicao ilustrativa da estrutura do grupo a que pertenca; 

e) Verificacao da identidade dos beneficiarios efectivos dos participantes qualificados que 
sejam pessoas colectivas. 

3. Os requerentes devem constituir mandatario com domicilio em S. Tome e Principe corn plenos 

poderes para os representar perante as autoridades do Pais, bem como receber e assinar 

correspondencia e notificacOes. 

4. 0 BCSTP pode solicitar aos requerentes informacOes complementares e levar a cabo as 

averiguacOes que considere necessarias, nomeadamente quanto a idoneidade, experiencia ou 

competencia dos mesmos, bem como a proveniencia dos fundos a alocar a instituicao. 

Artigo 11.° 
(Taxa de instrucao) 

Concomitantemente ao pedido de constituicao, e exigido o deposit° da taxa de instrucao do mesmo, no 
montante correspondente a: 

a) Db 245.000,00 para constituicao de microbancos; 
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b) Db 25.000,00 para constituicao de sociedades financeiras de microcredito; 

c) Db 1.000,00 para constituicao de IMFs da categoria B. 

Artigo 12.° 

(Deposit° do capital) 

1. 0 capital social minimo exigido para funcionamento das IMF da categoria A, deve ser depositado 

pelos socios ou accionistas fundadores, no BCSTP ou numa conta indicada por este, o mais tardar, 

quinze dias (15 dias) fiteis ap6s a emissado da autorizacdo preliminar para constituicao. 

2. 0 tido cumprimento pontual do estatuido no mimero anterior implica a anulacao_do pedido. 

Artigo 13.° 
(Decisao preliminar) 

1. A decisdo sobre o pedido de autorizacao para constituicao deve ser tomada e comunicada, por 

escrito, aos requerentes, no prazo maxim° de 60 (sessenta) dias a contar da recepcao do pedido ou 

das informacties complementares, se aplicar. 

2. 0 pedido deve ser indeferido sempre que: 

a) Mao estiver instruido corn todas as informacOes e documentos exigidos; 

b) A sua instrucao estiver enfermada de inexatidoes e falsidades; 

c) A instituicao nab obedecer aos requisitos previstos na lei para a sua constituicdo; 

d) A instituicao ndo dispuser de meios tecnicos e recursos financeiros suficientes para o tipo e 

volume de operacOes que pretenda realizar; 

e) Houver fundadas duvidas e ou razoaveis suspeitas relativas a idoneidade, experiencia ou 

competencia dos requerentes, ou quanto a licitude e proveniencia dos fundos a serem afectos 
a actividade. 

3. Em caso de indeferimento, o BCSTP, se entender necessario para reserva da confidencialidade das 

fontes e do sigilo, pode abster-se de comunicar especificadamente as causas da recusa, bastando, se 

for caso disso, a invocacdo generica dos preceitos legais aplicaveis. 
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4. 	Mo obstante o preenchimento dos requisitos formais, o pedido de autorizacao pode ainda ser 

indeferido se a analise da situacao especifica do mercado onde se pretende constituir a entidade 

desaconselhar o surgimento de mais urn operador da especie requerida. 

Artigo 14.° 
(Autorizacao preliminar e definitiva) 

	

1. 	Na data de aprovacao do pedido referido no art.° 10 da presente NAP, o BCSTP 	emite uma 

autorizacao preliminar, a qual obriga os socios ou accionistas fundadores a adoptarem medidas 

necessarias a transforms-la em definitiva. 

	

2. 	Os requisitos para a obtencdo da autorizacao definitiva para funcionamento e inicio das actividades 

sac) os seguintes: 

a) Constituicao da sociedade; 

b) Abertura de contas no BCSTP e outras formalidades legais; 

c) ContratacAo, formacao e treino do pessoal; 

d) Aluguer ou aquisican dos equipamentos e sistemas operacionais a serem adoptados pela 

IMF, inclusive para mensuracdo e controlo dos riscos, para auditoria interna e controlos 

internos; 

e) Arrendamento ou aquisicao de instalacOes ou imoveis destinados ao use da IMF em suas 

operacOes; 

f) Contratacao de urn auditor externo independente; 

g) Demais requisitos especificos descritos na autorizacao preliminar. 

	

3. 	A autorizacao para funcionamento fica igualmente condicionada pela realizacao de vistoria por 

parte do BCSTP as instalacties onde funcionard a instituican. 

	

4. 	Os prazos para o preenchimento dos requisitos referidos no numero anterior sac) os previstos no 
artigo 12.° do RJM 
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Seccao II 

Regime de autorizacao e registo aplicavel as instituicoes 

das categorias B e as ONGs, Associacoes ou Fundaceies 

Artigo 15.° 
(Autorizacao e Registo) 

0 exercicio da actividade de IMFs da categoria B e e as ONGs, Associaebes ou Fundaebes, depende de 

autorizacao previa do BCSTP e estdo sujeitos a registo. 

Artigo 16.° 

(Instrucao do Pedido) 

Sem prejuizo do disposto no artigo 10.° do RJM o pedido dirigido ao BCSTP deve ser instruido corn os 

seguintes elementos: 

a) Caracterizaedo do tipo de instituicdo e breve descried() sobre a actividade a desenvolver; 

b) Plano de actividades, descried() sobre localizacAo geografica, estrutura organica,-recursos 

humanos, tecnicos e materiais a serem utilizados; 

c) Documento constitutivo; 

d) Identificacdo pessoal e o curriculo profissional dos responsaveis pela gestdo; 

e) Documento comprovativo da origem dos fundos usados na subscriedo do capital; 

f) Certificado de registo criminal actualizado dos responsaveis pela gestAo; 

g) Comprovativo / certidAo negativa de divida, quer ern materia de credit° junto ao sistema 

quer em materia fiscal e Seguranca Social da requerente e dos responsaveis pela gestdo. 

Artigo 17.° 
(DecisAo) 

1. A decisdo sobre o pedido deve ser tomada e comunicada, por escrito, aos requerentes, no prazo 

maxim° de 90 (noventa) dias a contar da recepcdo do pedido ou das informaceies complementares, 

se cou er. 
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2. 0 pedido deve ser indeferido sempre que: 

a) Nao estiver instruido com todas as informaceies e documentos exigidos; 

b) A sua instrucao estiver enfermada de inexactidOes e falsidades; 

c) A instituicao nao dispuser de meios tecnicos e recursos financeiros suficientes para o tipo e 

volume de operacOes que pretenda realizar; 

d) Houver fundadas davidas e ou razoaveis suspeitas relativas a licitude e proveniencia dos 

fundos a serem afectos a actividade. 

3. Em caso de indeferimento, o BCSTP, se entender necessario para reserva da confidencialidade das 

fontes e do sigilo, pode abster-se de comunicar especificadamente as causas da recusa. 

4. Nao obstante o preenchimento dos requisitos formais, o pedido de autorizacao pode ainda ser 

indeferido se a analise da situacao especifica do mercado onde se pretende constituir a entidade 

desaconselhar o surgimento de mais um operador da especie requerida. 

SeccAo III 

Entidades sujeitas apenas a registo 

Artigo 18.° 

(Registo de outras entidades,) 

1. As caixas autogeridas, e organismos estatais, tais como: Agencias, Empresas e Poder Local que 

pretendam conceder microcredito, no ambito de projecto especifico para o efeito, as populacOes 

economicamente vulneraveis, devem registar os respectivos projectos junto do BCSTP ate 30 dias 

apps o inicio da actividade. 

2. 0 pedido de registo deve ser instruido corn as seguintes informacties: 

a) Programa de actividades, localizacao geografica, estrutura organica e os recursos humanos, 

tecnicos e materiais a serem utilizados; 

b) Documento constitutivo, cujo objecto nao deva ter a concessao de servicos de microfinancas 

como actividade principal; 

c) Identificacao pessoal e o curriculo profissional dos responsaveis pela gestao; 
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d) Documento comprovativo da origem dos fundos usados na actividade; 

e) Certificado de registo criminal actualizado dos responsaveis pela gestao. 

f) Comprovativo/ certidao negativa de divida, quer em materia de credito junto ao sistema quer 

em materia fiscal e de seguranca social da requerente e dos responsaveis pela gestdo. 

3. Os requerentes devem constituir mandatario corn domicilio em S. Tome e Principe corn plenos poderes 

para os representar perante as autoridades do Pais e receber e assinar correspondencia e notificackies. 

4. 0 BCSTP pode solicitar aos requerentes informacOes complementares e levar a cabo as averiguacifies 

que considere necessarias, nomeadamente quanto a proveniencia dos fundos usados para a actividade 

de concessdo de microcredito, bem como a idoneidade, experiencia ou competencia dos propostos para 

o cargo de administrador/gerente. 

Artigo 19.° 

Cessacao da actividade 

As entidades previstas na presente Seccao devem comunicar ao BCSTP quando pretendam cessar ou 

cessem a actividade de microcredito. 

CAPITULO II 

DISPOSICOES COMUNS APLICAVEIS A TODAS AS CATEGORIAS DE 

INSTITUICOES DE MICROFINANCAS 

Suck, I 

Disposicoes gerais 

Artigo 20.° 
(Caducidade da autorizacao) 
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1. A autorizacao de exercicio caduca se a requerente nab iniciar actividade no prazo maximo 90 dias 

a contar da data da sua concessdo. 

2. 0 prazo referido no numero anterior pode ser prorrogado pelo BCSTP por mais 60 dias, 

solicitacao fundamentada da entidade requerente. 

Artigo 21.° 

(Revogacao da autorizacAo) 

1. Sem prejuizo de outran disposicoes legais aplicaveis, a autorizacao pode ser revogada, se se 

verificar alguma das seguintes situacOes: 

a) Ter sido obtida por meio de falsas declaracOes ou outros meios ilicitos; 

b) Ser recusada, por falta de idoneidade, a designacao de membros da direccdo; 

c) Ocorrerem infraccOes graves no desenvolvimento da actividade, na organizacdo 

contabilistica ou na fiscalizacdo interna da instituicao; 

d) A instituicao nao da garantia de cumprimento das suas obrigacOes para corn os credores, 

em especial quanto a seguranca dos fundos que the tiverem sido confiados, se aplicavel; 

e) A instituicao nao cumprir as leis, regulamentos e instrucoes que disciplinem a sua 

actividade. 

2. 0 facto previsto na alinea b) do numero anterior nao constitui fundamento de revogacao se, no 

prazo que o BCSTP estabelecer, a instituicao proceder a indicacao de outro membro da direccao 

cujo registo seja aceite. 

3. A decisdo de revogacao deve ser fundamentada e comunicada a instituicao no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data em que for tomada. 

4. Da decisao que revogue o pedido de autorizacao cabe recurso contencioso, nos termos da lei. 
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Artigo 22.° 

(Inicio de actividade) 

As IMFs, bem como os membros dos seus orgaos sociais, nao podem iniciar a respectiva actividade 

enquanto nao se encontrarem inscritos no registo especial do BCSTP. 

Artigo 23.° 

(Impedimentos) 

Fica impedido de ser fundador ou membro de orgaos sociais de qualquer IMF, ou de a representar, a 

qualquer titulo, quern nao tiver idoneidade para tal, designadamente, se tiver sido condenado por delitos 

econOmicos ou financeiros ou se tiver dirigido alguma empresa ou instituicao que tenha sido objecto 

de processos de falencia ou liquidacao judicial, corn sentenca transitada ern julgado ou que tenha sido 

condenado no ambito de processos contra-ordenacionais no BCSTP. 

Artigo 24.° 

(Publicidade das condicties aplicaveis) 

As IMFs devem levar ao conhecimento do pOblico pelos meios mais expeditos e atraves dos orgaos de 

comunicacao social, bem como por afixacao a porta dos seus locals de funcionamento, as condicoes 

aplicaveis as suas operacOes de credito, particularmente ern materia de comissoes, despesas 

administrativas e outras a cargo do beneficiario do microcredito. 

CAPITULO III 

SISTEMA DE GOVERNO SOCIETARIO 

SECC "AO I 

(Regras aplicaveis as IMF da categoria A) 

Artigo 25. ° 

(Composicao do Orgao de Administracio) 
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1. A composicao do organ de administraedo da IMF sera determinada em fulled° da complexidade da 

instituiedo, bem como a natureza e o ambito das suas actividades. 

2. Os membros do Orgao de administraedo nao se devem deixar influenciar por terceiros no exercicio 

das suas funeOes e competencias, designadamente directores executivos ou principais accionistas, 

sOcios, a fim de assegurar que as decisOes sejam tomadas de forma independente tendo em conta 

os melhores interesses da IMF. 

Artigo 26. ° 

(Requisitos) 

1. Os membros do orgdo de administraedo devem reunir os requisitos exigidos pelas normas em vigor 

estabelecidas pelo BCSTP, bem como elevados padrOes de conduta e outras regras estabelecidas 

pelos accionistas, socios. 

2. Para efeitos do niunero anterior, a IMF deve aprovar politicas formais e procedimentos rigorosos 

para o processo de seleceao, nomeacao, ou reconduedo dos membros do orgao de administraedo. 

3. As politicos de selecedo referidas no numero anterior devem incluir uma descried° da formacao, da 

experiencia e das habilitaeOes necessarias para assegurar a competencia tecnica suficiente. 

4. 0 candidato para o cargo deve ser seleccionado tendo em conta a sua experiencia anterior, formacao 

academica, capacidade tecnica, evidencias de integridade, bons antecedentes e outros factores que 

venham a ser considerados relevantes para o processo de selecedo. 
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5. ApOs a sua nomeacao, o desempenho dos membros do orgao de administracao deve ser reavaliado 

nos termos do n.° 3 do artigo 37.° da NAP 17/2017, para certificar que continuum a observar os 

requisitos que fundamentaram a respectiva seleccao. 

Artigo 27.° 

(AprovacAo Previa pelo BCSTP) 

Os membros do orgao de administracao e fiscalizacao das IMFs devem ser previamente aprovados pelo 

BCSTP de acordo corn as exigencias estabelecidas na NAP sobre Qualificacao de Administradores. 

Artigo 28.° 

(Idoneidade) 

1. So podem fazer parte do orgao de administracao e fiscalizacao das IMFs, pessoas cuja idoneidade 

garanta uma gestao sa e prudente. 

2. Na apreciacao da idoneidade ter-se-a em conta, designadamente, o modo como a pessoa gere 

habitualmente os negocios ou exerce a profissao, considerando-se como indiciadores de falta de 

idoneidade, em especial, os seguintes factos: 

a) Falencia ou insolvencia, declaradas por sentenca nacional ou estrangeira transitada em 

julgado, da pessoa em causa ou da empresa de que ela tenha sido administradora, directora 

ou gerente; 

b) Prevencao ou suspensao de falencia ou insolvencia, atraves de qualquer meio, de empresa 

nas circunstancias da alinea precedente; 

c) Condenacao ou indiciacao, no pais ou no estrangeiro, pelos crimes de falsificacao, furto ou 

roubo, burla, abuso de confianya, emissao de cheque sem cobertura, corrupcao, 

branqueamento de capitais ou contra a economia nacional; 
d) Pratica de infraccoes graves ou reiteradas as normas reguladoras, no pais ou no estrangeiro, 

da actividade das IMFs ou das instituicaes financeiras convencionais. 

Dados de Revogagao: 
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Artigo 29.° 

(Qualificacao Profissional) 

1. De modo a aferir a qualificacao profissional dos membros de organs de administracdo e fiscalizacao 

das IMFs, o BCSTP deve ter em conta os criterios previstos na NAP Sobre Qualificacao de 

Administradores. 

2. Os membros do &ado de administracao e fiscalizacao devem respeitar os seguintes requisitos, em 

materia de experiencia profissional: 

a) Tratando-se de microbancos ou microseguros, ter exercido a actividade financeira em cargos 

de direccdo durante pelo menos 2 anos ou ter ocupado de forma progressiva posicoes de 

responsabilidade ao longo de uma carreira no minimo de 3 anos. 

b) Tratando-se de sociedades financeiras de microcredito, ter experiencia profissional 

relevante de no minimo 3 anos. 

Artigo 30.° 
Incompatibilidades 

1. Mao podem ser membros dos organs de administracAo ou fiscalizacAo das IMFs: 

a) Os administradores, directores, gerentes, colaboradores, consultores ou mandatarios de 

outras instituicoes de microfinancas ou financeiras, 

b) Os que sejam entre si conjuges ou unidos de facto, parentes ou afins ainda que de facto 

nestes 2 (dois) casos, em qualquer grau da linha reta e ate ao 3° (terceiro) grau da linha 

colateral. 

c) Membros do Conselho de Administracdo e os colaboradores do BCSTP de acordo com a 

Lei Organica desta instituicdo. 

Dados de Revogacao: 
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2. Sem prejuizo do disposto no n.° 1 do presente artigo, o BCSTP pode autorizar a acumulacao de 

funceies por membros de administracao das IMFs ou de instituicties financeiras convencionais em 

cargos de administracdo noutras IFMS, caso entenda que a acumulacdo ndo é suscetivel de 

prejudicar o exercicio das funceies na instituicao, designadamente, por gerar grave conflito de 

interesses ou afectar a disponibilidade dos mesmos. 

Artigo 31.° 

(Falta de requisitos) 

1. A falta, originaria ou superveniente, dos requisitos mencionados nos artigos anteriores é 

fundamento de recusa ou de cancelamento oficioso do registo especial no BCSTP; 

2. 0 BCSTP, sempre que considere necessario, antes de fazer use dos poderes mencionados no 

flamer° anterior, fixa um prazo para ser alterada a composicao dos orgdos de administracao ou 

fiscalizacao em causa. 

3. A falta de regularizacao no prazo fixado e fundamento para revogacao da autorizacao nos termos 

do artigo 21.°. 

Artigo 32.° 
(Conflitos de interesses) 

1. As IMFs, quando concedem credit°, sob qualquer forma ou modalidade, incluindo a prestacao de 

garantias, quer directa quer indirectamente, aos membros dos seus Orgdos de administracao ou 

fiscalizacAo, gerentes ou directores devem observar o disposto na NAP sobre Negocio corn Pessoas 

ligadas. 
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2. Quando o beneficiario do credit() seja conjuge, unido de facto, parente ou afim, ainda que de facto, 

nestes dois casos em qualquer grau da linha recta e ate ao 1.° grau da linha colateral, de algum 

membro dos organs de administraedo ou fiscalizaedo, fica esse membro proibido de participar no 

respectivo processo de aprovaedo. 

Artigo 33.° 

(Fiscalizacao) 

A fiscalizaedo da actividade das IMFs compete ao Conselho Fiscal composto por tees elementos, ou a 

urn fiscal unico. 

Artigo 34.° 

(Politica de Prevencao de Utilizacao da Instituicao Para Fins Ilicitos) 

1. As IMFs devem adoptar politicas e procedimentos adequados para detectar qualquer risco de 

incumprimento dos deveres a que se encontram sujeitas, definindo medidas para os minimizar ou 

corrigir. 

2. As IMFs devem estabelecer e manter urn sistema de controlo interno e de conformidade 

independente que abranja pelo menos: 

a) 0 acompanhamento e a avaliaeao regular da adequaedo e da eficacia das medidas e 

procedimentos adoptados para detectar qualquer risco de incumprimento dos deveres a que 

se encontrem sujeitas, bem como das medidas tomadas para corrigir eventuais deficiencias 

no cumprimento dos mesmos; 

b) A identificaedo das operaeOes sobre instrumentos financeiros suspeitas de branqueamento 

de capitais; 

 

Vistos/ - 
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c) A prestacao imediata ao orgao de administracdo de informacao sobre quaisquer indicios de 

violacao de deveres regulamentares ou legais; e 

d) A elaboracao e apresentacdo ao orgao de administracdo e ao orgao de fiscalizacao de urn 

relatOrio, de periodicidade pelo menos anual, sobre o sistema de controlo do cumprimento, 

identificando os incumprimentos verificados e as medidas adoptadas para os corrigir. 

Artigo 35.° 

(Auditoria interna) 

1. Cada IMF deve estabelecer urn posto responsavel pela auditoria interna a quem compete: 

a) Adoptar e manter urn piano de auditoria para examinar e avaliar a adequacao e a eficacia 

dos sistemas, procedimentos e normas que suportam o sistema de controlo interno da 

instituicao; 

b) Emitir recomendacOes baseadas nos resultados das avaliacOes realizadas e verificar a sua 

observancia; 

c) Elaborar e apresentar ao orgao de administracao e ao orgao de fiscalizacao urn relatOrio, de 

periodicidade semestral, sobre questOes de auditoria, indicando e identificando as 

recomendacOes e o nivel de implementacdo. 

2. 0 sistema de auditoria interna deve ser independente em relacao ao orgao de gestdo da IMF. 

SECCAO II 

(Regras aplicaveis as IMF da categoria B e as ONGs, Associacties ou Fundacoes) 
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Artigo 36. ° 

(Principio) 

As cooperativas e as caixas autogeridas devem observar politica de governo societario aprovada pela 

assembleia geral, que aborde os aspectos de representatividade e participacao, direccao estrategica, 

gestao executiva, fiscalizacao e controlo, e que contemple a aplicacao de principios de segregacao de 

funcOes na administracao, remuneracao dos membros dos organs estatutarios, transparencia, equidade, 

etica, educacao cooperativista, responsabilidade societaria e prestacao de contas. 

CAPITULO IV 

CONTROLO INTERNO e GEST 'AO DE RISCOS 

Artigo 37. ° 

(Dever de controlo) 

1. As IMFs devem estabelecer urn sistema efectivo de controlo interno corn o objectivo de evitar fraudes 

ou perdas, proteger os direitos do consumidores, manter urn confiavel conjunto de relatorios 

financeiros e de gestao, aumentar a prudencia nas suas operacoes, e colaborar na promocao da 

estabilidade do Sistema Financeiro de S. Tome e Principe. 

2. Na concepcao e aplicacao o sistema de controlo interno, cada IMF devera ter em conta o tipo e 

dimensao da instituicao, a estrutura decisOria, bem como a natureza e os riscos das operacoes 

realizadas. 

3. Os controlos internos devem ser revistos sempre que necessarios para controlar de forma apropriada 

os riscos novos ou ainda nao controlados e que sejam materiais. 
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4. Cabe ao Departamento do BCSTP responsavel pela supervisdo das IMFs a avaliacdo dos controlos 

internos de cada instituicao durante as suas inspeccOes, assim como aos auditores externos. 

Artigo 38. ° 

(Reconhecimento e avaliacAo dos riscos) 

1. Toda IMF deve implementar uma estrutura interna para gerir os riscos, que seja compativel corn a sua 

dimensdo e complexidade. 

2. Todo risco material que possa afectar de forma adversa a realizacdo dos objectivos de cada IMF deve 

ser reconhecido e continuamente avaliado, incluindo o risco de credit°, risco estrategico, risco 

operacional e de tecnologia, risco de liquidez, risco legal e regulatorio, risco reputacional, entre outros. 

CAPITULO VI 

DISPOSICOES FINAIS 

Artigo 39.° 

(Regime sancionatorio) 

Em tudo o que nab se encontre expressamente previsto na presente NAP, a violacao de qualquer das normas 

aqui constantes ou de regulamentacao do BCSTP emitida ao abrigo das mesmas, é aplicavel o regime de 

infracceies e sancOes previstas na Lei das Instituicaes Financeiras e demais disposicOes normativas do 

sector. 
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Artigo 40.° 

(Regime supletivo) 

Em tudo o que nao se encontre previsto na presente NAP é aplicavel o disposto no RJM e na Lei das 

InstituicOes Financeiras. 

Artigo 41.° 

(Da vigencia) 

A presente NAP entra em vigor na data da sua publicacao. 
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