
 

 

 

  

 Ficha de Cadastro                                                                          Cod. Cliente                                                                  

Formulário: Abertura de Conta 
 

O seguinte formulário designa-se a abertura de conta na Lwei mansa musa brokers. Por favor leia com 

atenção as seguintes questões, pois nos providenciarão informações essenciais, como: que serviços 

que pretende sobrescrever, o seu perfil de investidor, assim como pretende ser comunicado. Estas 

informações serão necessárias para ajudar-nos a identificar as melhores estratégias de investimento 

para si. 

Por favor complete e assine estes documentos este questionário assim como providencie uma cópia 
 dos seguintes documentos: 

• Documento de identificação: B.I/Passaporte 

• Registo comercia (empresas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura   ☐    Atualização ☐            
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1.Tipo de Conta 
 

1.1 Que tipo de conta pretende abrir                                                    1.2 Cliente                                                      

 

 

 

Serviços 

Corretagem                          ☐ 
Consultoria de investimento ☐ 
Gestão de carteiras              ☐ 

 

2. Diga-nos um pouco sobre você: 
 

 2.1 Primeiro Usuário 

Sr.: ☐  Sra.: ☐ Dr.:  ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particular   ☐ 

Empresa    ☐ 
Individual:  Só um titular ☐ 

Solidaria: Ambos titulares poderão movimentar a conta ☐ 

Conjunta: A conta só poderá ser movimentada com o consentimento de 

todos os titulares ☐ 

Primeiro Nome:                                                          Último nome:                                                         

Data de Nascimento:  Nacionalidade:  

Naturalidade:  Sexo: M:☐  F:  ☐      

BI: Passaporte: Número:                                             NIF:                                                   
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2.2 Contactos 

 

 

2.3 Emprego 

  Esta correntemente: 

 

 

2.4 Conta custodia 

Já possui conta custodia: Sim ☐ Não ☐ N°:  

                                                                                            (Se respondeu que sim, indique o numero da sua conta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua:  Apartamento/Casa:        

Município:      Província:           Pais:            

Telefone pessoal:           Telefone de serviço: 
           

Email:            

Empregado: ☐  Conta própria: ☐ Desempregado:  ☐ Reformado: ☐ Estudante: ☐ 

Outro: 
                                                

Ocupação:                               Entidade patronal:                                                                      

Morada:                                                                  Província:                   

Pais:                   
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2.5 Segundo Usuário (se aplicável) 

Sr.: ☐  Sra.: ☐ Dr.:  ☐ 

 

 

2.6 Contactos 

 

2.7 Conta custodia 

Já possui conta custodia:  Sim ☐ Não ☐ N°:  

                                                                                            (Se respondeu que sim, indique o numero da sua conta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiro Nome:                                                          Último nome:                                                         

Data de Nascimento:                                            Nacionalidade:                                              

Naturalidade:  Sexo: M:☐  F:  ☐      

BI:☐ Passaporte: ☐ Número:                                 NIF:                                       

Rua:                                                                  Apartamento/Casa:                

Município:                              Província:  Pais:                            

Telefone pessoal:                       Telefone de serviço: 
                                          

Email:                                                                  
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2.8 Situação financeira 

Por favor diga-nos com base nas suas melhores estimativas:  
 
2.8.1 Natureza dos seus rendimentos 
(Múltiplas opções) 
Salário ☐ 
Aplicações financeiras ☐ 
Renda ☐ 
Reforma ☐ 
Outros ☐ 

 

2.8.2 Rendimentos Anuais1 

0 – 1,000,000 AOA ☐ 
1,000,000 AOA – 5,000,000 AOA ☐ 
5,000,000 – 10,000,000 AOA ☐ 
10,000,000 – 30,000,000 AOA ☐ 
> 30,000,000 AOA  ☐ 

2.8.3 Patrimonio2 

0 – 1,000,000 AOA ☐ 

1,000,000 AOA – 20,000,000 AOA ☐ 

20,000,000 – 50,000,000 AOA ☐ 

50,000,000 – 100,000,000 AOA ☐ 

> 100,000,000 AOA  ☐ 

 

2.6.4 Património liquido3 

0 – 1,000,000 AOA ☐ 

1,000,000 AOA – 20,000,000 AOA ☐ 

20,000,000 – 50,000,000 AOA ☐ 

50,000,000 – 100,000,000 AOA ☐ 

> 100,000,000 AOA  ☐ 

2.8.5 Despesas anuais4 

0 – 1,000,000 AOA ☐ 

1,000,000 AOA – 20,000,000 AOA ☐ 

20,000,000 – 50,000,000 AOA ☐ 

50,000,000 – 100,000,000 AOA ☐ 

> 100,000,000 AOA  ☐ 

2.8.6 Necessidades de liquidez  
(A capacidade de poder transformar aplicações 
 financeiras em dinheiro líquido rapidamente) 
 
Muito importante ☐ 

Importante ☐ 

Sem importância ☐ 

 
 
 
1-Rendimento anual inclui fontes como: Salário, Aplicações financeiras, Reformas, etc... 
2-Patrimonio e o valor dos seus activos menos as suas dividas. Os seus activos também podem incluir aplicações financeiras como 
instrumentos de divida, ações, etc... 
3-Patrimonio líquido e o seu património, menos os seus activos que não poderão ser convertidos em dinheiro rapidamente (ex. 
Imobiliários, participações em empresas, propriedade pessoal, automóveis, etc.…) 
4-Despesas anuais inclui despesas com pagamento de hipotecas, dividas, etc... 
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2.9 Como deseja comunicar-se connosco: 

Pretendo ser contactado através das seguintes vias: 

Via                      Contacto preferencial 
Email: ☐  

Telefone: ☐  

WhatsApp: ☐  

Correios: ☐  

SMS: ☐  

 

2.10 Autoriza que a transição de ordens por um procurador ou representante? 

Sim:   ☐         Não: ☐ 

Se respondeu que sim, por favor preencha os dados do seu representante a baixo: 

 

2.10.1 Contactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiro Nome:                                                          Último nome:                                                         

Data de Nascimento:  Nacionalidade:  

Naturalidade:                        Sexo: M:☐  F:  ☐      

BI:☐ Passaporte:☐ Número:                                    NIF:             

Rua:  Apartamento/Casa:                 

Município:                 Província:                  Pais:                        

Telefone pessoal:                Telefone de serviço: 
  

Email:    
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2.11 Emprego 

Esta correntemente: 

 

 
 
 
2.12 Contactos de emergência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Empregado: ☐  Conta própria: ☐ Desempregado:  ☐ Reformado: ☐ Estudante: ☐ 

Outro:     

Ocupação:  Entidade patronal:  

Morada:  Província:  

Pais:  

Primeiro Nome:   Útimo nome:                                                         

Data de Nascimento:  Nacionalidade:  

Naturalidade:               Sexo: M:☐  F:  ☐      

BI:☐ Passaporte:☐ Número:  NIF:  
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3. Diga-nos um pouco sobre a sua empresa 
 
 

 

3.1 Contactos 

 
3.2 Ponto de contacto(representante) 
 

 
 

 
3.2 Conta custodia 

Já possui conta custodia:  Sim ☐ Não ☐ N°:  

                                                                                            (Se respondeu que sim, indique o numero da sua conta) 

 
 
 

 

 

 

 

 

Nome:   

Nº de Registo comercial:  Indústria:  

NIF:  

Rua:  

Município:                  Província:           Pais:                   

Primeiro contacto (Telefone):               Segundo contacto (Telefone): 
                    

Email:    

Primeiro Nome:                                                          último nome:                                                         

Data de Nascimento:   Nacionalidade:  

Naturalidade:                Sexo: M:☐  F:  ☐      

BI:☐ Passaporte: ☐ Número:  

Ocupação:  Anos na empresa:  

Morada:  

Província:  Pais:  
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3.4 Como deseja comunicar-se connosco: 

Pretendo ser contactado através das seguintes vias: 

Via                      Contacto preferencial 
Email: ☐  

Telefone: ☐  

WhatsApp: ☐  

Correios ☐  

SMS: ☐  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

3.5 Situação financeira da sua empresa 

3.5.1 Rendimentos Anuais1                                                                                           

 

 

3.5.2 Património

                                                                        

 
3.5.3 Necessidades de liquidez  
(A capacidade de poder transformar aplicações 
 financeiras em dinheiro líquido rapidamente) 
 
Muito importante ☐ 

Importante ☐ 

Não tao importante ☐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Rendimento Anual inclui fontes como: Receitas, Aplicações financeiras,etc. 
2-Patrimonio e o valor dos seus activos menos as suas dividas. Os seus activos também podem incluir aplicações 
financeiras como instrumentos de divida, accoes, etc... 
 
 

0 – 1,000,000 AOA ☐ 

1,000,000 AOA – 5,000,000 AOA ☐ 

5,000,000 – 20,000,000 AOA ☐ 

20,000,000 – 50,000,000 AOA ☐ 

> 50,000,000 AOA  ☐ 

0 – 1,000,000 AOA ☐ 

1,000,000 AOA – 20,000,000 AOA ☐ 

20,000,000 – 50,000,000 AOA ☐ 

50,000,000 – 100,000,000 AOA ☐ 

> 100,000,000 AOA  ☐ 
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Perfil de Investidor 
O seu Perfil de Investidor deve ser um reflexo das suas preferências de investimento. Com esta 

análise, a Lwei pretende melhor entender o seu tipo de investidor, apetência pelo risco e os seus 

objectivos financeiros fundamentais para potenciar o sucesso na sua estratégia de investimento e na 

concretização das suas metas, além de tornar o processo de investir seguro e à medida. 

A Lwei define o seu perfil de investidor com base na sua apetência ao risco e o horizonte temporal do 

investimento, tendo em conta a sua actual situação financeira, experiência de investimento e objectivos 

financeiros. 

 

Conhecendo o seu Perfil de Investimento, estaremos melhor equipados para desenvolver um portfolio 

de investimento personalizado com os instrumentos financeiros mais adequados aos seus objectivos 

financeiros. 

 

Os perfis de investimento desenhados pela Lwei classificam os investidores em três perfis de risco – 

Conservador (maior aversão ao risco), Moderado (apetência média) e Agressivo (alta tolerância ao 

risco) – e três horizontes temporais – curto prazo, médio prazo e longo prazo – e focados em torno 

dos seus objectivos financeiros. O produto desta análise é uma recomendação de um ou mais pacotes 

de investimento adaptados à sua situação de modo a potenciar o sucesso na concretização das suas 

ambições financeiras! 
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I. Questionário do Perfil de Investidor 

Este questionário visa apoiar na seleção do perfil do investidor que mais se adequa à sua experiência, 

situação financeira e perfil de investimento.  

 

1. Como descreveria a sua experiência em investimento em mercados financeiros?   

1) Nenhuma ☐ 

2) Limitada ☐ 

3) Adequada  ☐ 

4) Extensa  ☐ 

 

2. Que investimentos detém ou já deteve? 

 

1) Dívida publica   ☐ 

2) Dívida corporativa  ☐ 

3) Depósitos a prazos      ☐ 

4) Acções  ☐ 

5) Outros                ☐ 
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3. Antes de executar algum investimento costuma a?   

 

 

 

 

 

4. Qual é o valor aproximado dos seus actuais instrumentos financeiros (incluindo depósitos em 
numerário)? 

 

1) 0 – 50,000,000 AOA ☐ 
2) 50,000,000 AOA ou mais ☐ 

 

 
5. Quais são as suas prioridades financeiras? 

1) Estilo de vida ☐ 

2) Educação e Família ☐ 

3) Proteção contra inflação/desvalorização ☐ 

4) Poupar para um objetivos específico ☐ 

5) Poupança geral e emergências ☐ 

6) Reforma ☐ 

7) Especulação: ter alta valorização, correndo riscos maiores.   ☐ 

8) Outras:  ☐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Consultar o seu gestor de contas, ou algum outro profissional em investimentos    ☐ 
2) Tomo as minhas próprias decisões/ e consulto o meu coassinante   ☐ 
3) Consulto os meus familiares ou amigos  ☐ 
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6. Quando pretende começar a retirar os resultados do seu investimento? 

 

1) A curto prazo (< 1 ano) ☐ 
2) Entre 1 e 5 anos ☐ 
3) Acima de 5 anos - Longo prazo ☐ 

 

7. Durante quanto tempo pretende utilizar os resultados do investimento? 
 

 

8. Quando investe, preocupa-lhe mais a: 
 

1) Desvalorização do investimento ☐ 
2) Desvalorização e a valorização do investimento ☐ 

3) Valorização do investimento ☐ 
 

9. Qual a melhor opção para descrever o seu perfil de risco? 

1) Prefiro um investimento que garanta rentabilidade, com o mínimo risco possível   ☐ 

2) Prefiro um investimento quero rentabilidade equilibrada e aceito riscos reduzidos ☐ 

3) Prefiro um investimento de maior risco para obtenção de uma melhor performance ☐ 

4) Prefiro um investimento de elevado elevados para alcançar retornos expressivos  ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Pretendo utilizar a curto prazo (até 1 ano)    ☐ 
2) Pretendo utilizar a médio prazo (1-5 anos)   ☐ 
3) Pretendo utilizar a longo prazo (>5 anos), podendo utilizar uma parte para eventuais 

compromissos   ☐ 

4) Pretendo utilizar os recursos investidos por um período superior a 5 anos    ☐ 
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10. O que faria se o seu investimento perdesse 20% do seu valor? 
1) Venderia todas as minhas acções ☐ 
2) Venderia uma parte de minhas acções ☐ 

3) Permaneceria com a mesma quantidade de acções   ☐ 
4) Compraria mais acções   ☐ 

 

 

11. A que perfil de investidor se identifica? 

 

 
 
 

 
12. Com que frequência pretende rever e reformular a sua estratégia de investimento? 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Conservador ☐ 
2) Moderado ☐ 
3) Agressivo ☐ 

1) Periodicamente ☐ 
2) Esporadicamente ☐ 
3) Quando necessário   ☐ 
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II. Quanto mais sabemos sobre você, melhor o poderemos servir, por favor, responda as questões a 
baixo sobre os seus objectivos de investimento apos a abertura desta conta: 

 
1. O investimento executado por esta conta representara: 

1) Menos de 1/3 do meu portfolio de aplicações financeiras   ☐ 
2) Entre 1/3 e 2/3 do meu portfolio de aplicações financeiras   ☐ 
3) Acima de 2/3 do meu portfolio de aplicações financeiras   ☐ 

 

2. Pretendo usar esta conta para: 
(Escolhas múltiplas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Gerar rendimento para as minhas despesas correntes e futuras    ☐ 

2) Financiar parcialmente a minha reforma    ☐ 

3) Financiar totalmente a minha reforma    ☐ 

4) Acumular riqueza ao longo termo    ☐ 

5) Percevar riqueza ao longo termo    ☐ 

6) Financiar despesas com educação    ☐ 

7) Financiar a compra de uma residência    ☐ 

8) Especulação de mercados  ☐ 

9) Outros:    
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3. Qual é o período de tempo que pretende investir para alcançar os seus objectivos? 
 

1) Menos de 1 ano  ☐ 

2) 1-2 anos  ☐ 
3) 3-5 anos  ☐ 
4) 5-10 anos  ☐ 
5) >10 anos  ☐ 

 
 

III. Informação adicional 
 

Por favor nos providencie com alguma informação adicional relevante que não foi lhe requisitada nas questões 

acima que nos ajudaria a perceber o perfil de investidor e assim ajudar-lhe a identificar as melhores estratégias 

de investimento para si: 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Como pretende financiar a sua conta? 
 

1) Receitas mensais   ☐ 

2) Pensões e fundos de reformas ☐ 

3) Rendimentos de Heranças ☐ 

4) Venda de negócios ou propriedade ☐ 

5) Pagamentos de seguros ☐ 

6) Benefícios da segurança social ☐ 

7) Divida Bancaria ☐ 
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V. Declaração do cliente 

Questão Sim Não 
1) Não estou impedido de operar no mercado de valores mobiliários. ☐ ☐ 
2) Sou pessoa politicamente exposta? (Conforme conceito definido no Regulamento CMC 

nº4/16) 
☐ ☐ 

3) Tenho conhecimento do disposto no Decreto nº 5/13, de 9 de Outubro de 2013 emitido 
pela CMC, bem como da Regra BODIVA nº 7/15, de 03 de Dezembro de 2015, das 
regras e parâmetros de actuação das Sociedades Corretoras de Valores Mobiliários e 
das normas referentes ao Código de Ética dos Participantes da Bolsa de Dívida e Valores 
de Angola, disponíveis nos respectivos websites. 

☐ ☐ 

4) Autorizo, desde já, que todas e quaisquer informações ora prestadas sejam conferidas 
pela Corretora, especialmente as informações referentes à minha situação patrimonial e 
financeira. 

☐ ☐ 

5) Conheço as normas de funcionamento do mercado de títulos e valores mobiliários, bem 
como conheço os riscos envolvidos nas operações realizadas na BODIVA. 

☐ ☐ 

6) Tenho conhecimento de que as operações realizadas no sistema de negociação de 
títulos e valores mobiliários não contam com a protecção do Mecanismo de 
Ressarcimento de Prejuízo da Bolsa. 

☐ ☐ 

7) Estou ciente dos termos do Contrato de Intermediação que assino e é anexo ao presente 
formulário de abertura. Tenho ciência, ainda, de que o referido Contrato é amplo e 
genérico, por contemplar quaisquer ordens e operações na BODIVA. No entanto, às 
operações por mim ordenadas serão aplicáveis e surtirão os devidos e competentes 
efeitos, tão somente, aquelas cláusulas do Contrato pertinentes a tais ordens e 
operações. 

☐ ☐ 

8) Estou ciente de que minhas conversas, bem como de meus representantes e 
procuradores, com a Corretora e seus profissionais, para tratar de quaisquer assuntos 
relativos às minhas operações poderão ser gravadas, podendo o conteúdo ser usado 
como prova no esclarecimento de questões relacionadas à minha conta e minhas 
operações nesta Corretora. 

☐ ☐ 

9) Tenho conhecimento que a Lwei Mansamusa Brokers SCVM, S.A somente acatará 
ordens de 

10) compra e venda ou de transferência de valores mobiliários transmitidos por mim, por 
representantes devidamente identificados na documentação cadastral ou por 
procuradores constituídos com os devidos poderes. 

☐ ☐ 

11) Actuo em conformidade com as regras de combate ao branqueamento de capitais e do 
financiamento ao terrorismo, dispostas na Lei nº 34/11, de 12 de Dezembro de 2011,e 
legislação correlata, especialmente o Regulamento CMC nº 4/16 de 2 de Junho e, ainda, 
toda a legislação emanada por qualquer órgão ou autoridade a quem compete o poder de 
fiscalizar, constituir e regular o funcionamento de minha atividade, e estou ciente que 
qualquer operação suspeita será devidamente apurada pela Corretora e comunicada aos 
órgãos reguladores, de acordo com a política de prevenção a lavagem de dinheiro 
adotada por esta. 

☐ ☐ 
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Declaro que: 
 

As informações contidas neste questionário são verdadeiras, estando ciente que as recomendações de 

investimento dependem dessas informações. Estou informado de que os serviços de Gestão de Investimento 

da Lwei são de natureza não discricionária e requerem a minha validação para a execução de qualquer ordem 

de investimento. Ainda é de meu conhecimento que ao solicitar investimentos não condizentes com o Perfil de 

Investidor acima identificado, estarei a assumir os riscos relacionados às minhas decisões. 

 

 

Local:  data  

 

 

 

 

   __________________________                                                      ______________________________ 

               O Cliente                                  A Lwei 

 
 
 
 
  __________________________                                     
        Coassinante (opcional) 
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