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 ESTABELECIMENTO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS OFFSHORE  

 
O Decreto-Lei n.º 70/95, de 31 de Dezembro de 1995, estabelece as regras para as sociedades 

anónimas offshore.  

 Sócios: A lei exige um número mínimo de dois sócios e proíbe as contribuições de 

indústria, i.e., em serviços ou trabalhos.  

 Responsabilidade patrimonial dos sócios: Os accionistas só serão responsáveis pelas 

dívidas da sociedade em função da sua participação no capital social. 

 Capital: O capital mínimo exigido é o equivalente a USD 5.000,00 fixado em qualquer 

moeda convertível escolhida pelos sócios. As acções representativas do capital social 

podem ser nominativas ou ao portador.  

 Forma e formalidades de constituição: As sociedades anónimas offshore constituem-se 

por escritura pública e matrícula no Centro de Negócios Offshore.  

 

 FUNCIONAMENTO DA SOCIEDADE: 
 Assembleia de Accionistas: A Assembleia-Geral dos accionistas é o órgão da 

sociedade que delibera sobre todas as questões que excedam os poderes da 

Administração.  

 Administração: As sociedades offshore são administradas por um ou vários 

administradores (Conselho de Administração) escolhidos entre os accionistas. O(s) 

Administrador(es) deve(m) depositar, na sociedade, uma acção em garantia pela sua 

gestão. Os mandatos podem ter ou não limite temporal.  

 Fiscalização: Pode ser instituído um Conselho Fiscal para fiscalizar os actos da 

administração. 

 

 AQUISIÇÃO DE EMPRESAS 

 
As sociedades anónimas offshore não podem possuir acções ou direitos de voto ou controlar de 

qualquer forma outra sociedade santomense que não possua o estatuto de sociedade offshore. 

 

 AQUISIÇÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEIS 

 
As sociedades anónimas offshore não podem possuir direitos de propriedade e de gozo sobre 

bens imóveis situados em São Tomé e Príncipe. Estas sociedades podem no entanto possuir 
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direitos de arrendamento, de ocupação ou de domiciliação, sobre bens imóveis situados no 

país, com o fim de exercer a sua actividade. 

 

 SISTEMA FISCAL 

 

As actividades offshore beneficiam de um regime fiscal próprio: as empresas offshore não 

residentes estão isentas de todos os impostos, direitos e imposições tributárias gerais para o 

restante território nacional.  

 

 REGIME ADUANEIRO 

 

O comércio entre uma sociedade offshore e uma entidade comercial residente no território de 

S. Tomé e Príncipe está sujeita ao regime aduaneiro geral em vigor no país. 

 

 REGULAÇÃO MONETÁRIA, TRANSFERÊNCIA DE LUCROS E DE CAPITAL 

 

As empresas francas podem transferir livremente os seus lucros e movimentar capitais 

estrangeiros sem quaisquer controlos. 

 

 SISTEMA BANCÁRIO  

 

A actividade bancária offshore é regulada pelo Decreto-Lei n.º 62/95, de 31 de Dezembro de 

1995. As sociedades autorizadas a exercer actividades bancárias offshore não podem exercer 

outras actividades. A lei exige que estas sociedades tenham um capital mínimo equivalente a 

um milhão de dólares americanos, em divisa escolhida pelos sócios, livremente convertível. 

 Forma e Formalidades: Somente as sociedades constituídas sob a forma de sociedade 

anónima offshore pode exercer a actividade bancária. O exercício desta actividade é 

autorizado por licença homologada pelo Banco Central, mediante proposta do Gabinete de 

Homologações. As licenças não são transferíveis para terceiros.  

 Normas prudenciais:  

 Os bancos offshore não podem realizar operações em moeda nacional de São Tomé 

e Príncipe, salvo se for para pagar as suas despesas locais.  
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 As contas bancárias abertas em nome de clientes têm sempre de identificar o seu 

titular. Esta informação é considerada confidencial e mantida em sigilo bancário; no 

entanto o sigilo pode ser levantado no âmbito de procedimentos criminais. A violação 

do sigilo bancário é punido com pena de prisão e/ou de multa. 

 A cessão de mais de 10% de acções representativas do capital do banco, bem como a 

abertura de agências, filiais ou aquisições de controlos de sociedades estão sujeitas a 

autorização expressa do Banco Central. 

 

 REGULAÇÃO DA CONCORRÊNCIA  

 

A Autoridade de Zonas Francas, criada pelo Código de Actividades Franca e Offshore, 

aprovado pelo Decreto n.º 33/98, de 10 de Novembro de 1998, regula e fiscaliza as actividades 

francas nacionais, com excepção das actividades bancárias em regime franco, que são 

fiscalizadas pelo Banco Central. 

 

Leia também Investimentos offshore em São Tomé e Príncipe: Perguntas e Respostas. 

Antes de investir, peça a nossa assistência em tiny@juristep.com ou visite-nos em 

j u r i S T E P . 
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