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 Apresentar o projecto de regulamento sobre os fundos de garantia das

sociedades gestoras de mercados regulamentados, de câmara de

compensação, de contraparte central e de sistemas centralizados de

valores mobiliários.

Objectivos da sessão 

 Dar a conhecer as regras sobre a constituição, registo e funcionamento

das sociedades gestoras de fundos de garantia;

 Identificar os danos a serem ressarcidos pelos fundos de garantia e

respectivos critérios de ressarcimento;

 Colher contribuições ou sugestões de melhoria.

Objectivos gerais

Objectivos específicos  



PARTE I - Enquadramento Conceptual

1. Protecção dos investidores  

2. Fundos de garantia 

PARTE II - Enquadramento Regulamentar 

1.  As razões para elaboração do projecto de regulamento sobre os fundos de garantia 

2. Estrutura do diploma  

3. Objecto e âmbito do diploma 

4. Autorização para constituição e registo das SGFG

5. Organização e funcionamento das SGFG

6. Danos e ressarcimento dos danos aos investidores 

7. Disposições transitórias e finais 

Questões para contribuições

Agenda



I. Enquadramento Conceptual



1. Enquadramento conceptual 

 Mecanismos de protecção dos investidores:

Protecção dos investidores 
do mercado de valores 

mobiliários e instrumentos 
derivados 

 Informação; 
 Formação dos investidores;
 Tribunais;
 Mediação, conciliação e arbitragem; 
 Regulação e supervisão;
 Sistema de indeminização dos Investidores;

 Fundos de garantia.  



1. Enquadramento conceptual 

 Ressarcimento de danos aos  
investidores resultante da actuação 
inadequada dos participantes do 
mercado (agentes de intermediação).

Fundos de garantia  Gestão dos fundos de garantia 

 Sociedades gestoras de fundos de 
garantia;  

 Entidades gestoras; 



II. Enquadramento Regulamentar 



1. Razões para elaboração do projecto de regulamento 



1.1 As razões para elaboração do projecto de regulamento 

Protecção dos investidores; 

Prestação de informação das entidades gestoras e sociedades gestoras de 

fundos de garantia à CMC ;

Estabelecimento de actos praticados pelos participantes de que resultem 

danos aos investidores;

Definição de critérios para o ressarcimento dos danos aos investidores  

decorrente da actuação inadequada dos participantes do mercado;

Ressarcimento dos danos aos investidores lesados. 



1.2. Habilitação legal

Artigo 18.º do Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/19, de 2 de Maio,
do Regime Jurídico dos Fundos de Garantia das Sociedades Gestoras
de Mercados Regulamentados, de Câmara de Compensação, de
Contraparte Central e de Sistemas Centralizados de Valores
Mobiliários (Regime jurídico dos fundos de garantia)



2. Estrutura do diploma 



2. Estrutura do diploma 

O diploma contém 
37 artigos, 4 

capítulos  

Capítulo II – Autorização e registo da Sociedade Gestora de 
Fundos de Garantia (SGFG)

Secção I - Processo de autorização para constituição de SGFG
Secção II - Registo para início de actividade das SGFG

Capítulo III – Organização e funcionamento das SGFG

Capítulo IV – Natureza dos danos e critérios de ressarcimento

Capítulo V – Disposições transitórias e finais 

Capítulo I – Disposições gerais



3. Objecto e âmbito do diploma 



3.1. Objecto do diploma

 Às regras sobre a constituição, organização e funcionamento das 
Sociedades Gestoras de Fundos de Garantia;

 À natureza dos danos a serem ressarcidos;;

 Aos critérios de ressarcimento dos danos..

Objecto do 
diploma

(artigo 1.º)



3.2. Âmbito do diploma

Âmbito do diploma
(artigo 2.º)

 Às entidades gestoras de mercados regulamentados, de câmaras de 
compensação, de contraparte central e de sistemas centralizados de 
valores mobiliários;

 Às Sociedades gestoras de fundos de garantia (SGFG);

 Aos fundos de garantia;

 Aos participantes do fundo de garantia.



4. Processo de autorização e registo das SGFG 



4. 1.  Processo de autorização para constituição

Requerimento;

Projecto de estatutos;

Identificação dos accionistas fundadores;

Documentos comprovativo da proveniência dos fundos a serem utilizados 

para constituição; 

Constituição das SGFG depende da autorização da Comissão do Mercado de Capitais (CMC) – artigo 3.º

Elementos de 
autorização para 
constituição das 
SGFG (artigo 4.º)



4. 1.  Processo de autorização para constituição

Comprovativo de um depósito prévio de 5% do capital social mínimo;

Identificação e informação detalhada dos membros dos órgãos de 

administração e fiscalização; 

Declaração adicional de cada administrador a nomear;

Identificação do tipo de fundo de garantia que a Sociedade Gestora 

pretende constituir.

Elementos de 
autorização para 
constituição das 
SGFG (artigo 4.º)



4. 2. Processo de Registo das SGFG 

Elementos 
instrutórios 
do pedido 

de registo –
artigo 6.º

• Cópia autenticada da certidão do registo comercial e cópia do NIF;

• Identificação dos titulares de participações qualificadas e montante das 
respectivas participações;

• Identificação dos titulares de participações qualificadas e montante das 
respectivas participações;

• Cópia autenticada da acta de nomeação dos membros dos órgãos sociais

• Cópia autenticada da escritura pública de constituição e respectivo 
estatuto da sociedade;

As SGFG estão sujeitas a prévio registo junto da CMC (artigo 5.º)



4. 2. Processo de Registo das SGFG 

Elementos 
instrutórios 
do pedido 

de registo –
artigo 6.º

• Identificação dos fundos de garantia constituídos ou a constituir e 
respectivos regulamentos de gestão;

• Descrição dos meios humanos, técnicos e matérias da sociedade gestora;

• Projectos de contrato a celebrar com a entidade depositária e auditor 
externo registados na CMC.



4. 2. Processo de Registo das SGFG 

Recusa do pedido de registo – artigo 9.º

Suspensão do Registo – artigo 10.º

Dever de comunicação – artigo 12.º

Averbamento – artigo 13.º

Dispensa de documentação – artigo 7.º

Decisão do pedido de Registo – artigo 8.º

Cancelamento do Registo – artigo 11.º



5. Organização e funcionamento das SGFG



5. 1. Organização das SGFG

Formas e denominações – artigo 15.º

Meios técnicos, materiais e humanos – artigo 16.º

Capital social – As SGFG devem dispor de um capital social avaliado em Kz 30 000 000,00
(trinta milhões de Kwanzas) – artigo 17.º 

Órgãos sociais – artigo 18.º

Objecto social : As SGFG tem como objecto exclusivo a gestão de fundos de garantia –
artigo 14.º



5. 2. Constituição do fundo de garantia (artigo 19.º) 

 Valor, modo de cálculo e condições de cobrança das comissões de gestão e de depósito;

 Todos os encargos suportados pelo fundo de garantia;

 A descrição do tipo de contribuições a que os participantes estão sujeitos;

 A política de investimentos do fundo, incluindo a percentagem que o fundo se predispõe
a investir em activos previstos no n.º 2 do artigo 10.º do Regime Jurídico dos Fundos de
Garantia.

A constituição do fundo deve ser promovido pelo SGFG ou pela Entidade de Gestão.

Para além do previsto no n.º 2 do artigo 12.º do Regime Jurídico dos Fundos de Garantia,
devem constar do Regulamento do Fundo os seguintes elementos:



5. 3. Funcionamento das SGFG

Independência – artigo 20.º

Património – artigo 21.º

Contribuições – artigo 22.º

Os participantes efectuam as seguintes contribuições a favor do fundo: 
 Contribuições periódicas;
 Contribuições eventuais;
 Contribuições excepcionais.

Segregação patrimonial – artigo 23.º

Contabilidade – artigo 24.º

Segregação patrimonial – artigo 25.º



5. 4. Prestação de informação

Informação anual (artigo 27.º)

• Relatórios e contas anuais, auditado por auditor externo registado na CMC;
• Parecer do órgão de fiscalização;
• Relatório de governação corporativa.

Informação mensal (artigo 26.º)

• A movimentação dos fundos, incluindo as aplicações;
• Demonstrações financeiras;
• Relação das indemnizações cobertas pelo fundo acompanhada da lista dos

participantes responsáveis dos prejuízos causados aos investidores.

As SGFG e a entidade gestora devem prestar as seguintes informações à CMC:



6. Danos e Ressarcimento dos danos aos investidores 



6. 1. Danos cobertos pelo fundo de garantia – artigo 28.º

 Falta de entrega de valores mobiliários comprados em mercado regulamentado com
recursos depositados pelo ordenador ou que este haja subsequentemente liquidado;

 Devolução ou entrega de valores mobiliários falsos, extintos, deteriorados, irregulares,
onerados, não negociáveis ou de natureza ou categoria diversa dos que eram objecto da
ordem executada;

 Falta de entrega do saldo de depósito de valores mobiliários em conta corrente mantido
junto dele pelos interessados para realização de operações em mercado regulamentado;

 Devolução ou entrega de valores mobiliários sem os direitos que deveriam integrá-los.;

 Falta de devolução, quando devida, de valores mobiliários que lhes tenham sido confiados
para a realização ou caução de qualquer operação em mercado regulamentado, incluindo
empréstimo de valores para as transacções ali efectuadas;



6. 1. Danos cobertos pelo fundo de garantia – artigo 28.º

 Incumprimento ilegítimo, ainda que parcial, de quaisquer ordens de mercado ou
injustificada execução das mesmas em termos diferentes; dos estabelecidos pelo ordenador;

 Não aprovisionamento no sistema de liquidação de conta vendedora, quando o participante
tinha instruções e meios para o fazer.

 Falta de restituição, quando devida, de quaisquer importâncias que lhes tenham sido
entregues para a realização ou caução de operações em mercado regulamentado ou
resultantes de ganhos obtidos em operações a prazo;



6. 1. Danos cobertos pelo fundo de garantia – artigo 28.º

A SGFG ou a entidade gestora, caso aplicável, pode estabelecer que o fundo de garantia se

estenda a outros actos praticados pelos participantes.

Fundo de garantia de constituição obrigatória deve ainda ressarcir os danos
resultantes do encerramento da actividade de um dos participantes.



6. 2. Ressarcimento dos danos aos investidores (artigo 29.º ) 

Na determinação da indemnização deve se atender a natureza do dano em causa, a culpa
do participante bem como o grau de conhecimento e experiência do investidor lesado.

Os fundos de garantia devem ressarcir os danos resultantes dos actos praticados pelo
participante previstos no n.º 1 do artigo 28.º e demais actos e situações incluídas no
regulamento do fundo.



6. 2. Ressarcimento dos danos aos investidores (artigo 29.º ) 

• Entrega de valores mobiliários da mesma natureza e categoria;

• Substituição dos valores mobiliários que o interessado recebeu, por outros de natureza
e categoria apropriadas e com as condições requeridas;

• Pela entrega das importâncias devidas.

O fundo de garantia indemnizará os investidores nos seguintes termos:



6. 2. Ressarcimento dos danos aos investidores 

• Deve ser formulado no prazo de seis meses, a contar da ocorrência da
acção ou omissão que tenha causado o prejuízo.

• Sempre que se verifiquem as situações previstas nos n.ºs 1 e 2 do artigo
28.º e apurado a culpabilidade do participante do mercado.

Pedido de ressarcimento (artigo 30.º)

Accionamento do fundo (artigo 31.º)

Sub-rogação do fundo sobre os direitos do reclamante (artigo 32.º)



6. 2. Ressarcimento dos danos aos investidores 

No caso de o património do fundo de garantia se revelar insuficiente, atento o
concurso e o volume de várias reclamações, o montante da indemnização relativo a
cada reclamação será proporcionalmente reduzido.

insuficiência do fundo de garantia – artigo 33.º

Aplicação das disposições gerais sobre responsabilidade – artigo 34.º



7. Disposições transitórias e finais 



7. Disposições transitórias e finais

A situação prevista no n.º 2 do artigo 28.º do projecto de regulamento deve ser coberta
pelo fundo de constituição obrigatória até a entrada em funcionamento de um sistema
de indemnização dos investidores.

Disposições transitórias – artigo 35.º

Dúvidas e omissões – artigo 36.º

Entrada em vigor – artigo 37.º



Questões para contribuições

 Que apreciação faz sobre os elementos exigidos para o processo de autorização
para constituição das Sociedades Gestoras de Fundo de Garantia (SGFG) previstos
no artigo 5.º do Projecto de Regulamento?

 Que apreciação faz sobre os elementos exigidos para o processo de registo para
início de actividade das SGFG previstos no artigo 6.º do Projecto de Regulamento?

 Que apreciação faz sobre o valor estipulado para o capital social das SGFG,
previsto no artigo 17.º?

 Há ou não necessidade de se estabelecer no regulamento um prazo dentro do
qual o fundo de garantia de adesão obrigatória deve ser constituído, nos termos
previstos no n.º 2 do artigo 19.º? Justifique?

 Que avaliação faz sobre os critérios para o ressarcimento aos investidores previstos
no artigo 29.º do diploma?
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