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SUMÁRIO
Assembleia Nacional
Lei n.º 18/22:
Da Actividade Seguradora e Resseguradora. — Revoga a Lei n.º 1/00,
de 3 de Fevereiro — Da Actividade Seguradora, o Decreto n.º 7/02,
de 9 de Abril, o Decreto Executivo n.º 6/03, de 24 de Janeiro, o
Decreto Executivo n.º 74/07, de 29 de Junho, e o Decreto Executivo
n.º 464/16, de 1 de Dezembro.
Lei n.º 19/22:
Sobre o Regime Geral das Contra-Ordenações. — Revoga a Lei n.º 12/11,
de 16 de Fevereiro, e toda a legislação que contrarie o disposto na
presente Lei.

ASSEMBLEIA NACIONAL
Lei n.º 18/22
de 7 de Julho

Tendo em consideração o imperativo constitucional que
determina que o Sistema Financeiro deve ser organizado de
forma a garantir a formação, a captação, a capitalização e
a segurança das poupanças, bem como a mobilização e a
aplicação dos recursos financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social;
Atendendo que, em linha com tal desiderato, procedeu-se a uma reforma do Sistema Financeiro Nacional, dando
destaque ao fomento do mercado segurador, reconhecido
como elemento fundamental para a mitigação e redistribuição eficiente dos riscos, eficaz complemento da segurança
social e protecção efectiva das pessoas, das empresas e dos
respectivos patrimónios;
Considerando que a Lei n.º 1/00, de 3 de Fevereiro — Lei
da Actividade Seguradora, representou um passo importante na regulação do mercado de seguros que agora urge
actualizar, tendo em conta o estádio de desenvolvimento da
economia nacional;

Atendendo às recomendações da Associação Internacional e do Comité de Seguros, Valores Mobiliários e
Instituições Financeiras Não-Bancárias da África-Austral
(CISNA), onde se determina que a regulação do mercado de
seguros deve assumir como objectivos centrais a promoção
da sã concorrência, a protecção dos tomadores de seguros, a
promoção da estabilidade e regular funcionamento do mercado, assim como a prevenção do risco sistémico;
Tendo em conta a necessidade de regular de forma clara,
entre outras matérias, as condições de acesso à actividade
seguradora e resseguradora, os ramos e modalidades de
seguros, as garantias financeiras, o regime de supervisão e
regulação, bem como o regime sancionatório, penal e transgressional, do regime ora estabelecido;
A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo,
nos termos da alínea b) do artigo 161.º, da alínea e) do n.º 1
do artigo 165.º e da alínea d) do n.º 2 do artigo 166.º, todos
da Constituição da República de Angola, a seguinte:
LEI DA ACTIVIDADE SEGURADORA
E RESSEGURADORA
TÍTULO I
Disposições Gerais, Ramos de Seguros e Supervisão
e Regulação da Actividade Seguradora
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
ARTIGO 1.º
(Objecto)

1. A presente Lei regula:
a) As condições de acesso e de exercício da actividade seguradora e resseguradora;
b) O processo de que depende a autorização para o
estabelecimento, no exterior, de quaisquer formas de representação por parte de empresas de
seguros ou de resseguros com sede em Angola;

