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FAQ’s – PERGUNTAS FREQUENTES 
 
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS 

 
 

Entrada em Vigor: 2019/07/25 Actualização n.º  
 

 

1. O QUE É O FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS (FGD)? 
 

O Fundo de Garantia de Depósitos, abreviadamente designado por “FGD”, tem como atribuição 
principal a garantia do reembolso de Depósitos constituídos junto de Instituições Financeiras Bancárias 
domiciliadas em território nacional e que nele participem. 
 

O FGD pode ainda: 
 Promover ou realizar acções que contribuam para o desenvolvimento e consolidação da 

Garantia de Depósitos e para o reforço da estabilidade do Sistema Financeiro em geral, 
nomeadamente estudos e iniciativas de divulgação e esclarecimento; 

 Intervir no âmbito da execução de medidas de resolução, quando solicitado pelo Banco 
Nacional de angola e nos termos previstos na Lei aplicável. 
 

2. QUANDO ENTROU EM VIGOR O FGD? 
 

O FGD entrou em vigor no dia 22 de Agosto de 2018, através do Decreto Legislativo Presidencial n.º 

195/18. 

 
3. QUAIS OS DEPÓSITOS ABRANGIDOS E EXCLUÍDOS PELO FGD? 
 
3.1. Depósitos Abrangidos 
 
São abrangidos pela garantia de depósitos constituídos junto das Instituições Financeiras Bancárias 

os seguintes depósitos: 
 

 Depósitos à Ordem; 
 Depósitos a Prazo; 
 Depósitos a Prazo não mobilizáveis automaticamente; 
 Depósitos com Pré-Aviso; 
 Depósitos de Poupança Habitação; 
 Emigrantes; 
 Poupança Reformado; 
 Poupança Condomínio; 
 Depósitos representados por Certificados de Depósito; 
 Depósitos Obrigatórios; 
 Outros Depósitos legalmente previstos. 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

   

 Banco Keve, SA / NIF 5401040580 / Mat.nº 968 CRC Sumbe / Capital Social AOA 10 000 000 000 00 
Sede Financeira: Av. Ho Chi Minh Empreendimento Cdt GIKA. Edifício Garden Towers-Torre B, 11º/12º Andar Telf: +244 222 679 800/225 679 800 

Caixa Postal 1804 – Luanda, e-mails: sedecentrais@bancokeve.ao / faleconnosco@bancokeve.ao / Site: www.bancokeve.ao 

 

 
 
 
 
 

3.2. Depósitos Excluídos  
 
Excluem-se da Garantia de Reembolso: 
 

 Depósitos decorrentes de operações em relação às quais tenha sido proferida uma 
condenação penal resultante de actos de branqueamento de capitais; 

 Depósitos efectuados junto de entidades não autorizadas para o efeito; 
 Depósitos de que sejam titulares os membros dos órgãos de administração ou fiscalização da 

instituição financeira bancária, accionistas que tenham participação de forma directa ou 
indirecta, com participação não inferior a 10% do respectivo capital social, contabilistas e 
peritos de contabilistas ao serviço da instituição, auditores externos que lhe prestem serviços 
de auditoria ou pessoas com estatuto semelhante noutras empresas que se encontrem em 
relação de domínio ou de grupo com a instituição; 

 Depósitos de que sejam titulares as pessoas ou entidades que tenham exercido as funções, 
detido as participações ou prestado os serviços referidos na alínea anterior nos quatro anos 
anteriores à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos, ou a adopção pelo 
Banco Nacional de Angola de providências de recuperação e saneamento, e cuja acção ou 
omissão tenha estado na origem das dificuldades financeiras da instituição financeira bancária 
ou tenha contribuído para o agravamento de tal situação; 

 Depósitos de que sejam titulares cônjuges, parentes ou afins em 1º grau ou terceiros que 
actuem por Conta de depositantes referidos nas anteriores alíneas; 

 Depósitos, cujos titulares tenham sido responsáveis por factos relacionados com a instituição 
financeira bancária, ou que deles tenham tirado benefício, directamente ou por interposta 
pessoa, e que estejam na origem das dificuldades financeiras ou tenham contribuído, por 
acção ou omissão no âmbito das suas responsabilidades, para o agravamento de tal situação; 

 Depósitos, relativamente aos quais, o titular tenha abusivamente obtido da instituição 
financeira bancária, a título individual, taxas ou outras vantagens financeiras que tenham 
contribuído para agravar a situação financeira da instituição financeira bancária; 

 Depósitos de titulares que actuem por Conta de quaisquer pessoas ou entidades referidas nas 
alíneas anteriores; 

 Depósitos, relativamente aos quais, o titular tenha constituído como garantia de contratos de 
mútuo; 

 Depósitos titulados pelas Instituições Financeiras Bancárias, Instituições Financeiras não 
Bancárias, fundos de investimento, fundos de pensões e de organismos da Administração 
Central ou Local do Estado; 

 Nos casos em que existem dúvidas fundadas sobre a verificação de algumas das situações 
previstas na alínea anterior até ser notificado a decisão judicial que reconheça o direito do 
depositante ao reembolso; 

 Nos casos em que se encontre em curso um processo judicial ou contravencional pela prática 
de quaisquer actos relacionados com depósitos cobertos pelo FGD em violação da norma legal  
ou regulamentar até o depositante em causa ser notificado do despacho de não pronuncia ou  
da decisão judicial de absolvição transitada em julgado; 

 Caso haja uma decisão judicial de não reconhecimento do direito à cobertura pelo FGD após 
a realização do reembolso, a operação de reembolso é revertida em benefício do FGD. 
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4. QUAL O VALOR MÁXIMO REEMBOLSADO PELO FGD PARA CADA DEPOSITANTE? 
 

O FGD garante o reembolso da totalidade dos seus depósitos em cada Instituição Financeira 
Bancária, até ao limite máximo de AOA 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil Kwanzas), 
por depositante. O limite máximo aplica-se sobre o valor global dos saldos de cada depositante, 
existente à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos. 
 

5. COMO SABER SE O DEPÓSITO ESTÁ ABRANGIDO PELA GARANTIA PRESTADA PELO FDG? 
 
As Instituições Financeiras Bancárias que captem depósitos devem prestar ao público, de forma 
facilmente compreensível, todas as informações pertinentes relativas ao sistema de garantia de que 
beneficiem os depósitos que recebem, nomeadamente a respectiva identificação e disposições, bem 
como o respectivo montante, âmbito de cobertura e prazo máximo de reembolso. 
A informação deve encontrar-se disponível nos Balcões, em local bem identificado e directamente 
acessível. 
 

6. QUANDO É QUE O FGD PROCEDE AO REEMBOLSO DOS DEPOSITANTES? 
 

O FGD reembolsará os depositantes afectados no caso de se verificar uma situação de 
indisponibilidade dos depósitos numa Instituição Financeira Bancária participante. 
Considera-se que há indisponibilidade dos depósitos quando: 

a) A Instituição Financeira Bancária participante, por razões directamente relacionadas com a sua 
situação financeira, não tiver efectuado o reembolso de depósitos vencidos e exigíveis nas 
condições legais e contratuais aplicáveis e o Banco Nacional de Angola tiver verificado, no prazo 
máximo de 5 dias úteis após tomar conhecimento dessa ocorrência, que a instituição não 
mostra ter possibilidade de reembolsar os depósitos nesse momento nem tem perspectivas de 
vir a fazê-lo nos dias mais próximos;  
  

b) O Banco Nacional de Angola tiver tornado pública a decisão que revogue a autorização da 
Instituição Financeira Bancária participante, caso tal publicação ocorra antes da verificação 
referida na alínea anterior; 
 

c) O Banco Nacional de Angola comunica ao FGD qualquer situação verificada numa Instituição 
Financeira Bancária que torne provável o accionamento da garantia de depósitos. 

 
7. COMO É QUE O FGD PROCEDE AO REEMBOLSO DOS DEPOSITANTES? 

 
O reembolso deve ter lugar no prazo de 3 (três) meses a contar da data em que o Banco Nacional 
de Angola confirmar e comunicar ao FGD a indisponibilidade de depósitos, ou em prazo mais curto, 
se o FGD o puder fazer com segurança. 
O prazo acima referido é contato a partir da data em que os depósitos se tenham tornado 
indisponíveis, podendo o FGD, em circunstâncias absolutamente excepcionais e relativamente a 
casos individuais, solicitar ao Banco Nacional de Angola duas prorrogações, no máximo, daquele 
prazo, não podendo nenhuma delas ter duração superior a um mês. 
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8. OS JUROS DOS DEPÓSITOS TAMBÉM SÃO INCLUÍDOS NOS SALDOS DOS DEPÓSITOS 
PARA EFEITOS DE GARANTIA? 

 
Sim. Os juros dos depósitos são incluídos nos saldos dos depósitos abrangidos pela garantia do FGD 
e são contados até à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos. 
 

9. OS DEPÓSITOS EXPRESSO EM MOEDA ESTRANGEIRA TAMBÉM SÃO ABRANGIDOS PELA 
GARANTIA DO FGD? 

 
Sim. Os depósitos denominados em moeda estrangeira também são abrangidos pela garantia do 
FGD, devendo ser convertidos em moeda nacional (Kwanzas) para efeitos de reembolso, ao câmbio 
da data da indisponibilidade dos depósitos. 
 

10.  COMO SE EFECTUA O REEMBOLSO NO CASO DE CONTAS COLECTIVAS? 
 

No caso de Contas Colectivas e na ausência de disposição em contrário, o FGD reparte em partes 
iguais o reembolso respeitante à Conta. Por exemplo, se um casal for Titular de uma Conta de AOA 
200.000,00, cada um tem direito a receber AOA 100.000,00. Por outro lado, se o casal for titular de 
uma Conta de AOA 1.000.000,00 cada um tem direito a receber AOA 500.000,00, uma vez que o 
reembolso é por depositante. 
 

11.  SE UMA PESSOA FOR DEPOSITANTE EM MAIS DO QUE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
BANCÁRIA PARTICIPANTE NO FGD, O LIMITE DA GARANTIA APLICA-SE AO VALOR 
GLOBAL DOS DEPÓSITOS NAS VÁRIAS INSTITUIÇÕES? 

 
Não. O FGD garante o reembolso da totalidade dos seus depósitos em cada Instituição Financeira 
Bancária, até ao limite máximo de AOA 12.5000.000,00 por depositante. A garantia é aplicada por 
Instituição, pelo que o facto de um titular ter sido eventualmente reembolsado pelo FGD devido à 
verificação de uma situação de indisponibilidade dos depósitos numa determinada instituição, não 
prejudica a sua garantia pelos depósitos constituídos junto de uma outra Instituição, desde que ambas 
sejam participantes no FGD. 

 
12.  QUAL O PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO REEMBOLSO?  

 
O reembolso pode ser realizado no prazo de 3 meses a contar da data em que o Banco Nacional de 
Angola confirmar e comunicar ao FGD a indisponibilidade de depósitos, ou num prazo inferior caso o 
FGD tiver a possibilidade de fazê-lo com segurança. 
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