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Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Coletivo de Capital 

Garantido 

 

[Proposta para discussão em consulta pública] 

 

Preâmbulo 

 

O presente decreto-lei vem concretizar o regime jurídico dos organismos de 
investimento coletivo de capital garantido alterando, para o efeito, o regime jurídico 
dos organismos de investimento coletivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 15/2015, de 
14 de Fevereiro.  

 

Os organismos de investimento coletivo de capital garantido têm associadas garantias 
de capital e/ou de um determinado perfil de rendimentos. As garantias são prestadas 
por uma terceira entidade ou pela utilização de instrumentos financeiros adequados a 
esse objetivo. Os fundos de capital garantido, ao implicarem a prestação de uma 
garantia quanto ao património ou rendimento dos fundos, podem apresentar um grau 
menor de risco para os investidores. 
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A figura dos organismos de investimento coletivo de capital garantido beneficia, desde 
há longa data, de reconhecimento internacional, tendo forte presença em diversos 
mercados internacionais. 

 

Tem sido este o caminho seguido pelo ordenamento jurídico cabo-verdiano, sempre 
alinhado com a vanguarda das soluções legislativas, acompanhando assim o 
reconhecimento internacional desta figura, nomeadamente pelo direito europeu.  

 

Com efeito, e embora a figura dos organismos de investimento coletivo de capital 
garantido já se encontre consagrada no ordenamento jurídico cabo-verdiano no 
Decreto-lei nº. 15/2015, no n.º 2 do artigo 83.º- E., a sua insuficiente densificação 
reclama um necessário complemento legislativo, de modo a tornar o enquadramento 
legislativo mais claro quanto aos organismos de investimento coletivo de capital 
garantido. 

 

A presente alteração vem assim adaptar os padrões gerais dos organismos de 
investimento coletivo às especificidades dos organismos de investimento coletivo de 
capital garantido.  

 

Este diploma vem alterar o n.º 2 do artigo 83.º- E e concretizar o conceito de 
organismos de investimento coletivo de capital garantido, estabelecendo os tipos de 
garantias que os fundos podem ter associadas, bem como as entidades que se podem 
constituir como garantes. No domínio da informação a prestar, exige-se a explicação se 
o capital é garantido a todo o tempo em momentos determinados ou apenas na 
maturidade, a informação de que embora o risco seja menor, estes fundos não deixam 
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de ter associado um risco de crédito que deve ser identificado; vindo também 
esclarecer-se o papel da AGMVM na supervisão destes organismos. 

 

Simultaneamente, este diploma vem permitir aos investidores beneficiar de um maior 
leque de opções quanto às formas jurídicas dos organismos de investimento coletivo 
disponíveis, bem como conferir-lhes maior proteção e diminuir a volatilidade do 
modelo legislativo sujeito às evoluções dos mercados financeiros, propiciando a 
durabilidade das soluções propostas.   

 

Cumpre-se assim o compromisso assumido pelo legislador quanto à estabilidade do 
sistema financeiro cabo-verdiano, bem quanto ao incremento de tipos de 
instrumentos financeiros disponíveis, para melhor gestão dos riscos associados ao 
investimento no mercado de valores mobiliários.  

 

 

Assim, 

No uso da faculdade conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 204.º da Constituição, o 
Governo decreta o seguinte:  

 

 

 

Artigo 1.º 

(Alterações ao Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Coletivo) 
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O artigo 83.º-E do Decreto-Lei n.º 15/2015, de 14 de Fevereiro, que aprova o Regime 
Jurídico dos Organismos de Investimento Coletivo é alterado, passando a ter a 
seguinte redacção: 

 

Artigo 83.º E 

[…] 

1 - (…) 

2 - Não são aplicáveis os limites previstos no número anterior sempre que 
o Organismo Especial de Investimento em causa comporte uma garantia 
do capital investido nos termos do artigo 86.º– A a 86.º- C. 

3 - (…) 

4 – (…) 

 

 

Artigo 2.º 

(Aditamentos ao Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Coletivo) 

 

É aditada uma nova Secção VI ao Capítulo III e são aditados os artigos 86.º-A, 86.º-B e 
86.º-C ao Decreto-Lei n.º 15/2015, de 14 de Fevereiro, que aprova o Regime Jurídico 
dos Organismos de Investimento Coletivo, com a seguinte redacção:  
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Secção VI 

Organismos de investimento coletivo de capital garantido 

 

 

Artigo 86.º-A 

Conceito 

 

1- Os organismos de investimento coletivo podem adotar, em função da 
política de investimento prevista nos documentos constitutivos, o tipo 
de organismo de investimento coletivo de capital garantido. 

2- Os organismos de investimento coletivo de capital garantido têm 
associadas garantias da totalidade do capital e, eventualmente, de um 
determinado perfil de rendimentos. 
 

Artigo 86. º–B 

Garantias 

 

1- As garantias referidas no nº 2 do artigo anterior podem ser: 
 

a) Prestadas por um banco ou uma empresa de seguros estabelecidos em 
Cabo Verde; ou 
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b)  Obtidas mediante a estruturação do património ou rendimentos do 
organismo de investimento coletivo com ativos financeiros adequados 
aos objetivos da garantia prestada. 

2- Quando as garantias sejam prestadas pelas entidades referidas na alínea 
a) do número anterior, o pedido de autorização do organismo de 
investimento coletivo de capital garantido é instruído com o projeto do 
contrato de garantia e um documento comprovativo de aceitação de 
funções da entidade garante. 

3- Não podem ser utilizadas garantias que, em caso de acionamento, não 
possibilitem ou dificultem o imediato pagamento aos participantes das 
quantias garantidas. 

 

Artigo 86.º- C 

Deveres de informação 

 

1- Os documentos constitutivos do organismo de investimento coletivo de 
capital garantido indicam, de forma destacada: 
a) Se o capital é garantido a todo o tempo, em momentos específicos ou 

apenas na maturidade; 
b) Que um organismo de investimento coletivo de capital garantido não 

deixa de ter risco de crédito, identificando inequivocamente a fonte do 
risco de crédito; 

c) Se há limites à transmissibilidade das unidades de participação e qual a 
sua extensão temporal. 

2- A denominação dos organismos de investimento coletivo de capital 
garantido pode conter a expressão «capital garantido», com a condição de, 
caso o capital não seja garantido a todo o tempo, ser feita referência 
destacada a esse facto em todas as ações publicitárias ou informativas. 
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3-  Quando as garantias sejam prestadas pelas entidades referidas na alínea a) 
do número 1 do artigo 86.º– B, a entidade responsável pela gestão divulga 
nos relatórios e contas do organismo de investimento coletivo de capital 
garantido, com respeito ao período de referência do relatório, os custos 
suportados pela utilização das garantias, assim como as rentabilidades do 
organismo de investimento coletivo efetivamente verificadas e aquelas que 
se verificariam caso a garantia não tivesse sido prestada. 

4- A entidade responsável pela gestão de organismo de investimento 
coletivo de capital garantido comunica de imediato à AGMVM qualquer 
informação que seja suscetível de afetar o cumprimento da garantia. 

 

 

Artigo 3.º 

(Entrada em vigor) 

O presente diploma entra em vigor cinco dias após a sua publicação no Boletim Oficial 

da República de Cabo Verde.  

 

 

 


