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PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Decreto Legislativo Presidencial n.° 5/19 
de 2 de Maio 

Tendo em conta que a seguranga das poupangas dos 

investidores em valores mobiliarios constitu um elemento 

fundamental para garantir a confian¢a no sistema financeiro, 

bem como o seu normal funcionamento; 

Considerando que uma das medidas de seguranca é pre- 

cisamente a implementacao de Fundos de Garantia, que 

possam ser chamados a intervir em caso de ocorréncia de 

danos para os investidores advindos da actuacao inadequada 

dos membros do mercado e que nao resultem dos riscos pr6- 

prios do negocio; 

Considerando, ainda, que a implementacao de Fundos de 

Garantia s6 é possivel mediante o estabelecimento de prin- 

cipios basilares que permitam a sua constituicaio, gestao, 

acompanhamento e supervisao; 

O Presidente da Republica decreta, no uso da autorizacio 

legislativa concedida pela Assembleia Nacional, ao abrigo do 

artigo 1.° da Lei n.° 2/19, de 27 de Marco, enostermos don.° 1 

do artigo 99.° e don. 1 do artigo 125.°, ambos da Constituicao 

da Republica de Angola, bem como do artigo 15.° do Codigo 

dos Valores Mobiliarios, aprovado pela Lei n.° 22/15, de 31 

de Agosto, o seguinte: 

REGIME JURIDICO DOS FUNDOS 

DE GARANTIA DAS SOCIEDADES GESTORAS 

DE MERCADOS REGULAMENTADOS, 

DE CAMARA DE COMPENSACAO, 

DE CONTRAPARTE CENTRALE DE SISTEMAS 

CENTRALIZADOS DE VALORES MOBILIARIOS 

CAPITULO I 
Disp osicoes Gerais 

ARTIGO 1° 
(Objecto) 

O presente Diploma estabelece os principios e regras 

relativas a constituicio e a gestiio dos Fundos de Garantia 

das sociedades gestoras de: 

a) Mercados regulamentados; 

b) Camara de compensaciaio ou de contraparte central; 

c) Sistemas centralizados de valores mobiliarios. 

_ ARTIGO 2° 
(Ambito de aplicacaio) 

1. O presente Diploma aplica-se aos Fundos de Garantia 

que tem por finalidade ressarcir os investidores nao insti- 

tucionais pelos danos sofridos em consequéncia directa 

da actuacgio de qualquer agente de intermediacio mem- 

bro do mercado, mas que nfo resultem do risco proprio do 

investimento.
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2. O presente Diploma é também aplicavel aos Fundos 

de Garantia de constituicio voluntaria, extensivel, nos ter- 

mos do artigo 8.° do presente Diploma, aos investidores 

institucionais. 

ARTIGO 3° 
(Definic des) 

Para efeitos do presente Diploma, entende-se por: 

a) «Danos», todo o prejuizo que o investidor venha 

a sofrer, causado por um dos participantes e que 

nao resulta dos riscos proprios do negécio; 

b) «Entidades Gestoras», entidades gestoras de 

mercados regulamentados, de camara de com- 

pensacao, de contraparte central e de sistemas 

centralizados de valores mobiliarios, responsa- 

veis pela constituicao do Fundo de Garantia; 

c) «Fundos de Adesdo Facultativay, Fundos de 

Garantia de constituicéo voluntaria cuja adesao 

pelos participantes depende de decisao da Enti- 

dade Gestora relevante; 

d) «Fundos de Adestio Obrigatéri@» Fundos de 

Garantia cuja adesio e contribuic¢ao pelos par- 

ticipantes esteja prevista na lei, em regulamento 

da Comissao do Mercado de Capitais (CMC) ou 

por decisao da Entidade Gestora; 

e) «Fundos de Constituigdo Obrigatéria», Fundos de 

Garantia cuja constituic¢ao e adesfo seja imposta 

por lei ou por regulamento da CMC; 

Ji «Fundos de Constituicdo Voluntaricy, os Fundos 

de Garantia cuja constituicio dependa de deci- 

sao da Entidade Gestora; 

g) «Investidores», conjunto de pessoas e entidades 

que se relacionam com os participantes e que 

tem o direito de obter indemnizaciio nos termos 

do regulamento de gestio aplicavel; 

h) «Participantes», entidades cujas resp onsabilidades 

se encontram cobertas pelo respectivo Fundo de 

Garantia. 

ARTIGO 4° 
(Tipologias de Fundos de Garantia) 

Os Fundos de Garantia podem ser: 

a@) Quanto a constituigao: 

— Voluntaria ou obrigatoria; 

5) Quanto a adesio: 

— Facultativa ou obrigatéria. 

CAPITULO II 
Principios Ger ais 

ARTIGO 5° 
(Funcoes gerais) 

1. Sem prejuizo das funcées especificas que lhes sejam 

determinadas por lei, a funcaio central dos Fundos de 

Garantia consiste na preservacao da confianca no mercado 

de valores mobiliérios e instrumentos derivados, enquanto 

parte de um sistema credivel de proteccfo aos investidores. 

2. Para a prossecucaéo das funcées acima descritas, os 

Fundos de Garantia devem ser modelados de forma a respei- 

tar os principios referidos nos artigos seguintes. 

ARTIGO 6° 
(Ade quacao do patrimonio do fundo) 

O Fundo de Garantia deve estar dotado ou ter acesso a 

fundos que lhe permita, de forma expedita, cumprir com as 

obrigagées e responsabilidades, assumidas no respectivo 

regulamento de gestio, tendo em conta eventuais exigéncias 

impostas por lei ou por regulamento e ainda as especificida- 

des do segmento de mercado a que o Fundo de Garantia se 

destina. 

ARTIGO 7° 
(Contribuicées dos participantes) 

1. Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, as con- 

tribuicSes que sejam exigidas aos paiticipantes devem ser 

estruturadas de modo a nao constituir um encargo excessiva- 

mente oneroso para os participantes, devendo ser previstos 

mecanismos que permitam evitar que o accionamento do 

fundo contribua para adensar as dificuldades financeiras dos 

paiticipantes. 

2. As contribuicgées dos participantes devem ser estrutu- 

radas de forma equilibrada e, sempre que possivel, repartida 

entre dotacées iniciais, periddicas e excepcionais, em funcio 

das necessidades face a eventuais accionamentos do Fundo 

de Garantia. 

3. Na reparticio dos encargos de financiamento do 

Fundo de Garantia entre os participantes, a Entidade Gestora 

deve privilegiar critérios de reparticio que favorecam um 

alinhamento entre as contribuicées, de modo a nao reduzir a 

disciplina do mercado, a nao incentivar o risco moral e a nao 

distorcer a concorréncia entre os participantes. 

4. Os principios enunciados no presente artigo podem ser 

flexibilizados para os Fundos de Adesao Facultativa, desde 

que os respectivos participantes sejam devidamente informa- 

dos antes da adesao que o regulamento de gestao aplicavel 

nao se encontra harmonizado com o presente artigo. 

ARTIGO 8° 
(Relacées com os investidores) 

1. Os Fundos de Garantia de constituicio voluntaria 

devem obedecer ao principio da igualdade de tratamento de 

investidores, nao discriminando nem excluindo da cobertura 

do Fundo de Garantia determinadas categorias de investido- 

res nem fazendo depender essa cobertura da verificacaio de 

requisitos que nao sejam objectivamente justificaveis. 

2. Os critérios para o accionamento do Fundo de Garantia 

e os demais procedimentos para apresentacao de uma recla- 

mac fo devem ser simples, claros e transparentes. 

3. Nao podem ser exigidas aos investidores quaisquer 

contribuicdes para financiamento dos Fundos de Garantia 

nem o pagamento de quaisquer comiss6es ou contrapaitidas 

pelo processo de analise, instrucgao e decisio de reclamaciées 

apresentadas pelos mesmos.
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4. Os Fundos de Garantia devem respeitar o principio 

do ressarcimento, nfo podendo os investidores receber do 

Fundo de Garantia mais do que os danos efectivamente 

suportados pelos mesmos em consequéncia da actuacao dos 

participantes. 

ARTIGO 9° 
(ndependéncia) 

Os Fundos de Garantia devem ser organizados de modo 

a que as decis6es dos seus 6rgaos, em particular em maté- 

ria de ressarcimento de danos aos investidores nos fundos 

de constituicio obrigatoria, possam ser tomadas de forma 

isenta e independente, com observancia do disposto na 

lei e no respectivo regulamento de gestiio, sem que essas 

decisées possam ser capturadas pelos participantes ou pela 

propria Entidade Gestora. 

ARTIGO 10° 
(Patrimonio do fundo) 

1. Durante a vigéncia do Fundo de Garantia, o respec- 

tivo patrimonio deve ficar exclusivamente afecto a assun¢ fo 

das suas responsabilidades, devendo ser implementados os 

mecanismos juridicos necessarios para assegurar a segrega- 

¢4o patrimonial entre os fundos pertencentes ao Fundo de 

Garantia e os fundos pertencentes a Entidade Gestora e aos 

participantes, incluindo num cenario de faléncia destes. 

2. O disposto no mimero anterior nao impede a utiliza¢ ao 

de recursos pelo Fundo de Garantia para assegurar as suas 

despesas razoaveis de funcionamento nem o investimento 

em activos com um perfil de risco baixo e com um prazo 

de vencimento ou possibilidades de amortizacao antecipada 

consentaneos com as necessidades do Fundo de Garantia em 

caso de accionamento. 

3. Nos Fundos de Constituicao Obrigatoria, a CMC pode 

exigir um patamar minimo de financiamento do fundo, ainda 

que superior ao previsto no regulamento de gestiio, nos 

casos em que possa estar em causa a capacidade do fundo 

para honrar os seus compromissos perante os investidores. 

4, Caso a lei ou regulamento da CMC fixe um patamar 

de financiamento minimo dos Fundos de Garantia, nfo pode 

existir qualquer forma de distribuicao ou restituicaéo de fun- 

dos pertencentes ao Fundo de Garantia a Entidade Gestora 

Ou aos participantes enquanto o valor minimo nfo tiver sido 

atingido. 

5. Os patamares referidos nos niimeros anteriores podem 

ser diferenciados em funcfo datipologia dos fiundos em causa. 

CAPITULO III 
Constituicao e Funcionamento dos Fundos de Garantia 

ARTIGO 11° 
(Gestao dos Fundos de Garantia) 

1. A gestao dos Fundos de Garantia pode ser assumida 

pela propria Entidade Gestora, através da constituicaio de 

patrimonios aut6nomos, ou por uma sociedade que tenha 

essa gestio como objecto exclusivo e cujos sécios sejam 

exclusivamente as entidades gestoras. 

2. Nos casos em que a gestao dos fundos a constituir seja 

confiada a uma sociedade, o requerimento de aprovaciao da 

constituigfo do Fundo de Garantia é apresentado por esta 

sociedade. 

3. As Sociedades Gestoras de Fundos de Garantia sao 

supervisionadas pela CMC. 

4. A constituicfo das Sociedades Gestoras de Fundos de 

Garantia depende de autorizacfio da CMC, a quem compete 

definir, por regulamento, os elementos instrutorios. 

5. As Sociedades Gestoras de Fundos de Garantia ficam 

sujeitas a registo junto da CMC para que possam iniciar a 

sua actividade, devendo o pedido de registo ser instruido 

com os seguintes elementos: 

a) Estatutos actualizados da sociedade; 

b) Certidao do registo comercial; 

c) Identificagao dos titulares de participagdes qualifi- 

cadas e montante das respectivas participacées; 

d) Identificagéo dos Fundos de Garantia constituidos 

ou a constituir, que devam ser colocados sob a 

gestio da sociedade; 

e) Outros previstos em regulamento da CMC. 

6. Os titulares do Orgiio de Administracaio da Sociedade 

Gestora do Fundo de Garantia assumem as fiincdes de admi- 

nistracao ou direccao do fundo sob sua gestio e ficam sujeitos a 

registo na CMC, bem como ao disposto no n.° 5 do artigo 12.° 

do presente Diploma. 

ARTIGO 12° 
(Aprovacao do regulamento do Fundo) 

1. Aconstituic4o de Fundos de Garantia depende de apro- 

vaciio do respectivo projecto de regulamento pela CMC, a 

ser submetido pela Entidade Gestora com uma antecedéncia 

minima do 45 (quarenta e cinco) dias relativamente a data 

em que o Fundo de Garantia deva ser constituido. 

2. Sem prejuizo de outras exigéncias legais ou regula- 

mentares, o projecto de regulamento deve abranger, pelo 

menos, os seguintes elementos: 

a) Anatureza juridica do Fundo de Garantia; 

b) O ambito de cobertura do Fundo de Garantia; 

c) O valor maximo da indemniza¢io a atribuir aos 

investidores em caso de reclamacifio e eventuais 

exclusdes de cobertura, caso aplicavel; 

d) O modo de fixacio das contribuicgées, incluindo, 

nos casos em que seja exigido por lei, o patamar 

minimo de patrimonio do Fundo, bem como os 

critérios para a repartigao das mesmas entre os 

participantes e para a reintegracaio dos fundos 

que tenham sido pagos aos investidores; 

e) A estrutura organica do Fundo de Garantia, com- 

preendendo, pelo me nos, o seguinte: 

i Uma estrutura de administragio ou direc- 

cao, responsavel pela gestao do patrimonio 

do Fundo, composta por um numero de 3 

(trés) pessoas, sendo duas designadas pela 

Sociedade Gestora e a outra pelos membros 

do mercado;
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ii, Uma estrutura decisoria, responsavel pelas 

decisées sobre pagamento de indemnizacdes 

pelo Fundo de Garantia, composta por um 

numero minimo de 3 (trés) pessoas, sendo 

uma designada pela administracgao do fundo, 

outra pela CMC e a terceira pela associacao 

de defesa de investidores; 

J O processo de apresentacao de reclamacées pelos 

investidores e de decisao pela estrutura deciséria 

competente do Fundo de Garantia; 

g) As regras relativas a liquidagio do Fundo de 

Garantia. 

3. Nao se aplica a Sociedade Gestora do Fundo de 

Garantia a composicao da estrutura de administracio ou 

direccfo prevista na alinea e) do nimero anterior, sendo-lhe 

aplicavel, para o efeito, o disposto no seu estatuto social. 

4. Compete a CMC designar o membro da estrutura 

deciséria do Fundo de Garantia cuja designacao cabe a asso- 

ciacao de defesa de investidores, caso esta nao exista. 

5. Juntamente com o projecto de regulamento, a Entidade 

Gestora deve ainda identificar as pessoas que devam inte- 

grar a estrutura de administracao ou direcc4o, sendo ainda 

aplicavel o disposto nos artigos 15.° e 16.° do Decreto 

Legislativo Presidencial n.° 6/13, de 10 de Outubro, sobre 

o Regime Juridico das Sociedades Gestoras de Mercados 

Regulamentados de Servigos Financeiros sobre Valores 

Mobiliarios, com as seguintes especificidades: 

@) Salvo nos Fundos de Constituigéo Voluntaria, pelo 

menos 2/3 (dois tergos) dos membros da estrutura 

deciséria nao podem ser directores, administrado- 

res, assessores, fimncionarios ou trabalhadores dos 

participantes do Fundo de Garantia nem ter com 

estes qualquer vinculo que possa comprometer a 

sua independéncia, conforme previsto no artigo 9.° 

do presente Diploma; 

5) Salvo nos Fundos de Adesao Voluntaria, pelo menos 

2/3 (dois tergos) dos membros da estrutura deci- 

soria nao podem ser directores, administradores, 

assessores, funcionarios ou trabalhadores da Enti- 

dade Gestora nem ter com esta qualquer vinculo 

que possa comprometer a sua independéncia, 

conforme previsto no artigo 9.° do presente 

Diploma. 

6. Caso detecte inconsisténcias ou desconformidades do 

projecto de regulamento com as exigéncias legais ou regu- 

lamentares aplicaveis, a CMC convida a Entidade Gestora a 

coirigir ou aperfeicoar o projecto, no prazo que lhe indicar, 

sendo que, se o projecto nao for coirigido ou aperfeic¢oado nos 

termos exigidos pela CMC, o mesmo considera-se nao apro- 

vado, com as demais consequéncias legais que dai advenham. 

7. Caso a CMC nfo se pronuncie sobre o projecto de 

regulamento no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a con- 

tar da apresentacaio do projecto devidamente instruido, o 

mesmo considera-se aprovado. 

ARTIGO 13.° 
(Vicissitudes do Fundo de Garantia) 

1. As alteracées subsequentes ao regulamento do Fundo 

de Garantia aplica-se, com as necessarias adaptacées, o dis- 

posto no artigo 12.° do presente Diploma. 

2. As alteracgdes da composicaio dos membros das estru- 

turas de administracao ou direccio e de decisaio do Fundo 

de Garantia aplica-se, com as necessarias adaptacées, o dis- 

posto non.° 5 do artigo 12.° do presente Diploma. 

3. Os Fundos de Constituicio Obrigatéria nao podem 

ser liquidados voluntariamente pela Entidade Gestora sem 

que estejam asseguradas as obrigacées legais da mesma em 

matéria de constitui¢fo de Fundos de Garantia, incluindo, 

nomeadamente, a transmissao do patriménio do fundo a 

liquidar para outro Fundo de Garantia cujo regulamento 

tenha sido aprovado pela CMC. 

ARTIGO 14° 
(Meios técnicos, material e humanos do Fundo) 

Sem prejuizo do disposto no artigo 9.° do presente 

Diploma, a respectiva Entidade Gestora é responsavel por 

dotar o Fundo de Garantia dos meios técnicos, materiais 

e humanos necessarios ao desempenho das suas funcées, 

com o objectivo de contencao dos custos operacionais do 

Fundo de Garantia, de modo a que o seu patrimonio seja 

exclusivamente afecto ao pagamento de indemnizacées aos 

investidores, nos termos previstos no regulamento do Fundo. 

ARTIGO 15.° 
(Deveres de informacao) 

1. As Entidades Gestoras que promovam Fundos de 

Garantia devem, independentemente da gestao directa ou da 

contratacao de Entidade Gestora do Fundo, remeter a CMC: 

a) Até a data prevista em instrucaio da CMC, a infor- 

mac¢aéo mensal sobre os Fundos de Garantia; 

b) Até a data legalmente prevista para a publicagao 

das contas anuais da Entidade Gestora, os rela- 

tdérios de gestao eas contas anuais dos Fundos de 

Garantia, acompanhadas da certificacao emitida 

pelo respectivo auditor registado na CMC. 

2. A Entidade Gestora e a Administracio do Fundo 

de Garantia devem prestar 4 CMC toda a informacao que 

hes seja solicitada, para assegurar um exercicio efectivo 

da supervisio por parte da CMC, incluindo a fixacao das 

contribuicdes exigidas aos participantes, as reclamacdes 

apresentadas e o patrimonio do Fundo. 

ARTIGO 16.° 
(Confiito de interesses) 

Caso seja detectado algum conflito de interesses no 

seio da estrutura de decisao relativamente a determinadas 

reclamacées, devem ser criados mecanismos que permitam 

a possibilidade de resolucao desse conflito de interesses, 

incluindo através da avocacio do processo em causa pela 

estrutura de Administracéo do Fundo de Garantia.
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CAPITULO IV 
Disp osicoes Finais e Transitorias 

ARTIGO 17.° 
(Disposicées transitorias) 

Em caso de criacao de um sistema geral de indemnizac ao 

aos investidores, a CMC pode estender o dever de informa- 

¢4o previsto no n.° 2 do artigo 15.° do presente Diploma a 

entidade responsavel por este sistema, para evitar que este 

cubra uma resp onsabilidade que ja tenha sido assumida pelo 

Fundo de Garantia. 

ARTIGO 18° 
(Regulamentacio) 

Compete a CMC definir, por regulamento, as regras sobre 

a constituicao, organizacao e funcionamento das Sociedades 

Gestoras dos Fundos de Garantia, bem como os critérios de 

ressarcimento e a natureza dos danos a serem ressarcidos. 

ARTIGO 19° 
(Revogac ao) 

O presente Diploma revoga os artigos 40.° e 41.° do 

Decreto Legislativo Presidencial n.° 6/13, de 10 de Outubro, 

sobre o Regime Juridico das Sociedades Gestoras de 

Mercados Regulamentados de Servicgos Financeiros sobre 

Valores Mobiliarios. 

ARTIGO 20° 
(Dividas e omissdes) 

As diividas e omissées resultantes da interpretacao e apli- 

cacao do presente Diploma sao resolvidas pelo Presidente da 

Republica. 

ARTIGO 21° 
(Entrada em vigor) 

O presente Diploma entra em vigor na data da sua 

publicacao. 

Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, 

aos 25 de Outubro de 2018. 

Publique-se. 

Luanda, aos 24 de Abril de 2019. 

O Presidente da Reptiblica, Jodo MANUEL GONGALVES 

LOURENGO. 

Decreto Legislativo Presidencial n.° 6/19 
de 2 de Maio 

Atendendo a necessidade de introduzir no mercado finan- 

ceiro os titulos de divida de curto prazo, designados «Papel 

Comercial», enquanto forma de acesso a um conjunto amplo 

de meios de financiamento para as empresas; 

Considerando que a consagracaio do presente instru- 

mento de divida, no nosso sistema financeiro, representara 

para as empresas carenciadas de recursos, sem acesso ao 

mercado de accées e obrigacdes, um meio de aceder a finan- 

ciamentos de curto prazo, possibilitando a efectivacao dos 

seus planos de investimento; 

Tendo em conta que estamos perante uma solucio de 

financiamento que permite ajustar o prazo de emissao as 

necessidades de fimdo de maneio das empresas, permitindo 

fazer face as suas necessidades de tesouraria; 

O Presidente da Republica decreta, no uso da autori- 

zacao legislativa concedida pela Assembleia Nacional, ao 

abrigo do artigo 1.° da Lei n.° 1/19, de 27 de Marco, e nos 

termos do n.° 1 do artigo 99.° e do n° 1 do artigo 125.°, 

ambos da Constituicao da Republica de Angola, o seguinte: 

REGIME JURIDICO DO PAPEL COMERCIAL 

CAPITULOI 
Disp osicoes Gerais 

ARTIGO 1° 
(Objecto e Ambito) 

1. O presente Diploma estabelece o regime juridico 

aplicavel aos valores mobiliarios de natureza monetaria, 

designados por «Papel Comercial». 

2. Considera-se Papel Comercial os valores mobiliarios 

representativos de divida, emitidos pelas entidades referidas 

non.° 1 do artigo 3.° do presente Diploma por prazo igual ou 

inferior a 1 (um) ano. 

3. O presente Diploma nfo se aplica a emissio de valores 

mobiliérios de natureza monetaria por instituicdes financei- 

ras bancarias. 

ARTIGO 2° 
(Definicées) 

Para efeitos do presente Diploma, entende-se por: 

a) «Capitais Préprios», somatorio do capital rea- 

lizado, deduzidas as accées proprias, com 

as reservas, os resultados transitados e os 

ajustamentos de partes de capital em filiais e 

associadas; 

b) «Criador de Mercado» agente de intermediagao 

que realiza as operac des de fomento de mercado, 

destinadas a assegurar a regular comercializacao 

do Papel Comercial em mercado regulamentado 

ou o incremento da sua liquidez; 

c) «Garantie» fiador, entidade responsavel pelo 

cumprimento das obrigac¢ées assumidas perante 

os detentores de Papel Comercial no caso de 

incumprimento do emitente; 

d) «Oferta Ptiblica», oferta relativa a Papel Comer- 

cial dirigida, no todo ou em parte, a destinatarios 

indeterminados, sendo que a indeterminaciio dos 

destinatarios nao é prejudicada pela circunstancia 

de a oferta se realizar através de miultiplas comu- 

nicagées padronizadas, ainda que enderecadas 

a destinatarios individualmente identificados, 

bem como a oferta que, no todo ou em parte, 

seja precedida ou acompanhada de prospeccio 

ou de recolha de intencédes de investimento junto


