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Leia   este   termo   e   as   condições   cuidadosamente   ao   aceder   o   site   da 

EMAINVEST – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GESTORA DE 

PLATAFORMAS DE FINANCIAMENTO COLABORATIVO, SA. 

Doravante EMAINVEST – S.A. 

Ao continuar o seu acesso e navegação no site ou em uma das nossas 

plataformas digitais, pressupõe que leu, compreendeu e concorda com seus 

Termos e Condições de uso do nosso site ou de uma das nossas plataformas 

digitais 

A EMAINVEST – S.A em alinhamento com as normas da Lei n° 4/03 Sobre as 

cláusulas gerais dos contratos e outras legislações aplicáveis, reserva-se no 

direito de quando necessário mudar estes Termos e Condições de uso, sendo 

assim, é da responsabilidade do usuário a leitura regular sempre que aceder ou 

utilizar o nosso site ou uma das nossas plataformas digitais. 

 
 

1. DEFINIÇÕES 

SITE DA EMAINVEST – S.A Constitui o canal aberto disponível 24/7 que 

permite ao usuário obter informações relativas a Empresa e aos produtos 

financeiros disponíveis, abrir uma conta para se tornar um emitente ou 

investidor. 

USUÁRIO- Toda pessoa singular ou colectiva que mantem uma relação 

constante de cariz financeira com a EMAINVEST – S.A por via do nosso 

SITE ou demais Plataformas financeiras. 

PLATAFORMAS - Para o presente Termos e Condições de uso, consideram-

se plataformas os canais da EMAINVEST – S.A como o EMAINVEST – S.A 

IPO, EMAINVEST – S.A WEBTRADER, PORTAL DO EMITENTE, 

PORTAL DO INVESTIDOR. 

EMAINVEST – S.A IPO- É uma plataforma electrónica de financiamento 

colaborativo que permite obter um financiamento, de forma simples e 

transparente através da comunidade que partilha os mesmos interesses. Para o 

efeito, o usuário deve partilhar o seu projecto de forma clara e detalhada. 

EMAINVEST – S.A WEBTRADER- Canal de investimentos em mercado 

secundário de instrumentos financeiros. Por via do nosso WEBTRADER, os 

investidores e emitentes proporcionamos um ambiente tecnológico de 

negociação topo de gama. 

PORTAL DO EMITENTE- Canal onde o usuário pode devidamente cadastrar-

se, publicar e divulgar a venda de acções, títulos de dívidas ou outros títulos 

financeiros negociáveis para dar seguimento às suas atividades de investimento. 
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PORTAL DO INVESTIDOR- Canal onde o usuário pode devidamente 

cadastrar-se para obter informações sobre as vendas de acções, títulos de dívidas 

ou outros títulos financeiros disponíveis para investir. 

1. OBJECTO 

1.1. O presente Termos e Condições de uso possibilita o usuário do site ou 

de uma das nossas plataformas digitais, a ter acesso as informações gerais 

sobre a utilização dos produtos e serviços que oferecemos. 

1.2. Os Termos e Condições de uso estabelecido abaixo regem o 

relacionamento entre a EMAINVEST – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E 

GESTORA DE PLATAFORMAS DE FINANCIAMENTO 

COLABORATIVO, S.A. NIF: 5000824038, Luanda, Município de 

Luanda, Distrito Urbano de Samba, Bairro Benfica, Rua Lar do Patriota, 

Casa s/n. º,(MAN-DZAOEN), titular da propriedade intelectual sobre 

software, website, aplicativos, conteúdos relacionados aos seus produtos e 

serviços, e os usuários dos serviços para quaisquer finalidades. 

1.3. Ao utilizar os serviços da EMAINVEST – S.A, o usuário submete- se 

às regras destes Termos e Condições de uso,   importante que dedique 

alguns minutos do seu tempo para ler estes Termos com bastante atenção. 

Isso vai permitir desfrutar com segurança tudo o que a EMAINVEST – S.A 

tem para lhe oferecer. 

1.3.1. Caso não concorde com alguma das disposições deste Termo, 

recomendamos que o usuário não utilize os serviços EMAINVEST – S.A, 

tendo em vista que eles só serão disponíveis através da aceitação destes 

Termos. Além disso, não poderá se escusar dos Termos, alegando 

ignorância sobre as suas condições, inclusive quanto a eventuais 

modificações nas suas disposições. 

1.4. Para que possa utilizar os nossos serviços, a EMAINVEST – S.A 

precisar  realizar o tratamento dos seus dados pessoais. Portanto, 

concorda que seus dados pessoais sejam tratados de acordo com a Política 

de Privacidade da EMAINVEST – S.A (inserir um link para remeter a 

Política de Privacidade). 

1.4.1. A Política de Privacidade estabelece as condições em que a 

EMAINVEST – S.A realiza o tratamento dos seus dados pessoais durante 

o processo oferta de produtos e dos serviços, bem como informações sobre 

os seus direitos enquanto titular desses dados. 

1.5. Os Termos e Condições de uso se aplicam na utilização do site e das 

plataformas digitais da EMAINVEST – S.A, excepto quando possuírem 
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Termos de uso próprios que declarem expressamente a não aplicação dos 

presentes Termos. 

 
 

2. DO USO DOS SERVIÇOS 

 
 

2.1. A EMAINVEST – S.A dispõe de um site e plataformas digitais que 

permitem os usuários fazerem investimentos como compra e vendas de 

títulos de tesouros, obrigações de tesouro, bilhete de tesouro, quotas de 

fundo de investimento e outros produtos financeiros. 

2.2. Para que possa ter acesso aos produtos e serviços da EMAINVEST – 

S.A, gerir e acompanhar as suas movimentações financeiras, 

independentemente do dispositivo ou sistema operacional utilizado para 

aceder,   necessário aceitar os Termos e Condições de uso. Além disso, 

em relação a determinados serviços da EMAINVEST – S.A,   necessário 

realizar a abertura de uma conta custodia online. 

2.3. Quando requisitado, usuário dever  preencher os campos de 

abertura da Conta com informações completas, recentes, válidas e corretas, 

sendo de exclusiva responsabilidade sua manter todas as informações 

fornecidas aos serviços da EMAINVEST – S.A permanentemente 

actualizadas, de forma a sempre refletir os seus dados reais. A 

EMAINVEST – S.A não se responsabiliza por erros no cadastro da sua 

Conta. Por isso, a EMAINVEST – S.A recomenda que o usuário preencha 

os dados necessários para abertura de sua Conta com bastante atenção. 

2.4. Os dados pessoais informados para abertura da Conta, bem como, os 

dados disponibilizados durante o uso dos serviços da EMAINVEST – S.A, 

serão tratados pela EMAINVEST – S.A estritamente em conformidade com 

a política de Privacidade da EMAINVEST – S.A. 

2.5. A sua Conta na EMAINVEST – S.A   pessoal e intransferível, sendo 

protegida por uma senha criada pelo usuário. Cabe o usuário manter essa 

senha confidencial para evitar qualquer acesso indevido às suas 

informações pessoais, bem como, ser responsável por todas as atividades 

realizadas com a sua Conta nos serviços da EMAINVEST – S.A. 

2.6. A EMAINVEST – S.A não ir  solicitar, em qualquer hipótese, seja 

por e-mail, telefone, Whatsapp, SMS ou qualquer outro aplicativo de 

mensagem instantânea, sua senha pessoal. 
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Além disso, a EMAINVEST – S.A não se responsabiliza por qualquer dano 

ou perda decorrente da sua Conta ou da sua omissão em cumprir estes 

requisitos, mas o usuário poderá ser responsabilizado pelas perdas da 

EMAINVEST – S.A ou de terceiros oriundos do uso da sua Conta. 

Se o usuário tomar conhecimento do uso não autorizado da sua senha ou 

Conta, ou de qualquer incidente de segurança, usuário dever  entrar em 

contacto com a EMAINVEST – S.A imediatamente através dos dados de 

contacto indicados na secção “Disposições gerais” abaixo. 

2.7. Para além do login e senha, o acesso aos serviços da EMAINVEST – 

S.A poderá ser acompanhado por token, biometria ou por meio de sensor de 

impressões digitais cadastradas em seu dispositivo. Qualquer biometria j  

cadastrada para uso do smartphone poder   permitir o acesso aos 

serviços, quando aplicável, sendo de sua responsabilidade a desabilitação 

dessas funções no seu aparelho, caso seja do seu interesse. A biometria 

poderá permitir o acesso às informações disponíveis nos serviços, porém 

não substituirá a senha e o token, quando requerido, na efectivação das 

transações financeiras realizadas em contas correntes. A EMAINVEST – 

S.A não terá acesso às informações biométricas cadastradas no smartphone 

para aceder os serviços, podendo ter acesso, contudo, aos seus dados 

biométricos, quando forem necessários e cadastrados diretamente nos 

serviços. 

2.8. O usuário   exclusivamente responsável por todas as transações 

iniciadas, mensagens, declarações feitas, actos ou omissões que ocorram 

durante o uso dos serviços da EMAINVEST – S.A por meio da sua Conta.  

2.3.1. Na prestação dos serviços, a EMAINVEST – S.A poderá solicitar 

informações financeiras, tais como o B.I, NIF e dados de sua conta 

bancária, certidão comercial (pessoa colectiva), e outras informações 

relacionadas ao patrimônio. 

2.3.2. O usuário concorda que as suas informações financeiras colectadas 

pela EMAINVEST – S.A para fins de investimento poderão ser 

armazenadas para facilitar acessos e transações futuras, nos termos da 

Pol tica de Privacidade. 

2.4. Ao utilizar os serviços da EMAINVEST – S.A, o usuário garante de 

forma expressa que é maior e capaz, nos termos da legislação vigente, para 

exercer e gozar de todos esses serviços. 
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2.5. Os serviços prestados pela EMAINVEST – S.A são de caráter 

meramente ilustrativo, educacional e informativo, não devendo ser 

interpretados como aconselhamento legal ou instrução oficial. 

 

 

 
2.5.1. Todos os conteúdos apresentados no site e nas plataformas digitais 

da EMAINVEST – S.A correspondem   data em que foram publicados, e 

podem ser substituídos por outras razões. A EMAINVEST – S.A não possui 

qualquer obrigação referente    actualização dessas informações. 

2.6. Embora determinados serviços da EMAINVEST – S.A possam 

apresentar orientações gerais relacionadas a investimentos, o usuário   o 

único responsável por determinar se um investimento   apropriado para 

ele com base nos seus objectivos pessoais de investimentos, circunstâncias 

financeiras e análise a riscos. 

2.7. Para além da responsabilidade em relação às decisões sobre os 

investimentos, o usuário, no âmbito deste termo e condições, concorda e 

declara que: 

1. A carteira própria da EMAINVEST – S.A ou a carteira de clientes 

vinculados possam atuar na contraparte de suas operações. 

2. Não est  impedido (a) de operar no mercado de valores mobiliários. 

3. Conhece as normas aplicáveis a todos os títulos e obrigações disponíveis 

na sua conta junto à EMAINVEST – S.A (ex.: normas de funcionamento do 

mercado de capitais e valores mobiliários), bem como os possíveis riscos 

relacionados   rentabilidade de determinadas operações. 

4. As ordens transmitidas por escrito, por sistemas eletrônicos de 

conexões automatizadas, por telefone ou outros sistemas de transmissão 

de voz serão consideradas válidas para fins de viabilização dos serviços da 

EMAINVEST – S.A. 

2.8. O usuário   responsável por se certificar de que seus equipamentos 

são condizentes com as características técnicas necessárias para o acesso e 

utilização dos serviços da EMAINVEST – S.A, bem como em relação a 

quaisquer programas de computador necessários, incluindo de terceiros, e 

conexão   internet em alta velocidade ou banda larga. 
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2.9. O usuário deverá acompanhar constantemente o site e as plataformas 

digitais da EMAINVEST – S.A para ter acesso a informações sobre os 

produtos e serviços, e em caso de dúvidas deve contactar a EMAINVEST – 

S.A através dos canais de apoio ao cliente. 

Nesse sentido, a EMAINVEST – S.A nunca adota como prática o envio de 

comunicação de falha de serviços por e-mail, telefone, Whatsapp, SMS ou 

qualquer outro aplicativo de mensagens instantâneas, para solicitar senhas, 

informações pessoais, cadastramento ou recadastramento em sistemas, bem 

como informações pessoais ou financeiras. 

 
 

3. SERVIÇOS DE TERCEIROS 

 

3.1. Os serviços da EMAINVEST – S.A podem integrar livremente 

aplicações de terceiros. Esses serviços específicos são de responsabilidade 

dos terceiros que os disponibilizam, e serão regidos única e exclusivamente 

pelos termos de uso a eles aplicáveis definidos por cada terceiro por eles 

responsáveis. 

3.2. A integração com serviços de terceiros não corresponde ao endosso 

desses serviços ou qualquer associação com seus operadores por parte da 

EMAINVEST – S.A. 

3.3. Embora busque sempre firmar acordos com parceiros confiáveis, a 

EMAINVEST – S.A não se compromete a revisar o conteúdo dos termos 

de uso de serviços de terceiros, razão pela qual a EMAINVEST – S.A 

recomenda que usuário leia atentamente. 

3.4. Nos casos em que a aceitação dos termos de uso de terceiros seja 

necessária para a utilização de determinados serviços da EMAINVEST – 

S.A, a não aceitação destes termos pode limitar o seu acesso a esses 

serviços. 

3.5. Alguns dos serviços da EMAINVEST – S.A permitem que o usuário 

compartilhe certas informações em redes sociais através dos seus perfis. 

Nesses casos, usuário se compromete a cumprir todos os termos e políticas 

das redes sociais aplicáveis, de modo que não cabe à EMAINVEST – S.A se 

responsabilizar por publicações feitas fora do ambiente dos serviços. 
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4. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

4.1. À luz da Lei n.º 3/92 de 28 de fevereiro, a Lei da Propriedade 

Industrial, e a Lei n.°15/14 de 31 de julho, a Lei de Direitos do Autor e 

Conexos, e sem prejuízo das demais normas relativas   proteção da 

propriedade intelectual, todos os direitos de propriedade intelectual da 

EMAINVEST – S.A e dos seus serviços estão reservados, assim como todas 

as marcas, logotipos, nomes comerciais, layouts, gráficos e design de 

interface, imagens, ilustrações, fotografias, apresentações, vídeos, 

conteúdos de som e áudio, programas de computador, banco de dados, 

arquivos de transmissão e quaisquer outras informações ou obras 

protegidas pela legislação aplicável. 

4.2. A EMAINVEST – S.A concede a você   por meio destes Termos e 

durante sua vigência, uma licença pessoal, não exclusiva, não transferível, 

não sublicenci vel e limitada, para acessar os serviços da EMAINVEST – 

S.A para uso pessoal e de investimento, não comercial, salvo disposição 

expressa em contrário. Nem estes Termos de uso nem o uso dos serviços 

transferem ou concede a usuário quaisquer direitos, exceto pela licença 

limitada concedida acima. Todos os direitos não expressamente concedidos 

ao usuário são reservados à EMAINVEST – S.A, afiliadas e demais 

empresas do grupo econômico. 

4.2.1. Dessa forma,   vedado qualquer uso não autorizado, comercial ou 

não comercial, e qualquer uso que não aconteça exclusivamente dentro do 

ambiente da plataforma da EMAINVEST – S.A. Tais usos consistirão tanto 

em violação dos direitos de propriedade intelectual da EMAINVEST – S.A, 

indenizáveis nos termos da Lei de Direitos do Autor e Conexos, bem como 

puníveis nos termos da legislação penal aplicável. 

4.3. Na hipótese em que usuário gere qualquer conteúdo por meio e nos 

serviços da EMAINVEST – S.A, o usuário concede à EMAINVEST – S.A 

uma licença integral, não exclusiva e não onerosa, e irrevogável, universal, 

passível de ser sublicenciada e transferida, pelo prazo total de vigência da 

proteção dos direitos autorais definido pela legislação aplicável em Angola 

e no exterior, sobre todos os direitos autorais, direitos de marcas e outros 

direitos de propriedade intelectual relacionados a qualquer conteúdo. 
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4.3.1. A licença que usuário concede à EMAINVEST – S.A compreende 

todos os direitos de propriedade intelectual, a fim de, inclusive como parte 

de outro produto ou funcionalidade e sem qualquer limitação: usar, fruir, 

dispor, reproduzir, distribuir, exibir, executar publicamente, transmitir, 

criar trabalhos derivados, imprimir, editar, alterar, atualizar, copiar, 

indexar, adaptar, traduzir, incorporar em outra obra, condensar, resumir, 

reduzir, extrair trechos, compilar, ampliar, ou de qualquer forma utilizar o 

conteúdo em outras modalidades de uso existentes ou que venham a ser 

inventadas. 

4.3.2. Por meio desta licença, a EMAINVEST – S.A poderá utilizar, de 

qualquer forma e a qualquer tempo, em número ilimitado de vezes, 

qualquer conteúdo gerado pelo usuário, sem que haja, para tanto, 

necessidade de aviso prévio, de atribuição, de permissão ou de pagamento 

a usuário ou qualquer pessoa e entidade. 

4.3.3. Através desta licença, a EMAINVEST – S.A poderá também 

compartilhar o conteúdo disponibilizado em um determinado serviço com 

outros serviços, e com suas afiliadas e demais empresas do grupo 

econômico. 

4.3.4. A licença mencionada não pressupõe a criação de qualquer vínculo 

laboral, societário, de parceria ou associativo entre usuário e a 

EMAINVEST – S.A. 

 
 

5. RESPONSABILIDADES 

 

5.1. A EMAINVEST – S.A declara que não se responsabilizar  pelas 

seguintes situações: 

1. Adequação das funcionalidades disponibilizadas nos serviços da 

EMAINVEST – S.A às suas necessidades. 

2. Variação brusca de preços e baixa de liquidez no mercado. 

3. Necessidade de aperfeiçoamento ou actualização dos serviços da 

EMAINVEST – S.A, ou, por meio deles, fornecimento de qualquer 

conteúdo específico dentro de seu mercado, que não tenha sido 

previamente indicado no momento da contratação com o usuário. 
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4. Eventuais erros ou inconsistências na transmissão de dados 

relacionados à qualidade ou disponibilidade da conexão de internet, 

capazes de prejudicar a recepção adequada de informações por sua parte ou 

EMAINVEST – S.A. 

5. Danos ou prejuízos causados por serviços de terceiros cujo uso se faz 

necessário para acesso aos serviços da EMAINVEST – S.A (ex.: instituições 

financeiras e empresas envolvidas em quaisquer transações financeiras e 

demais operações). 

6. Conteúdo gerado pelo usuário ou por terceiros, inclusive em áreas de 

conteúdo aberto dos serviços, assim como por conteúdo, produto ou 

serviço anunciado ou oferecido por terceiros nos serviços da EMAINVEST 

– S.A. 

7. Danos e prejuízos causados pelo acesso, interceptação, eliminação, 

alteração, modificação ou manipulação, por terceiros não autorizados, dos 

arquivos e comunicações transmitidos através dos serviços da 

EMAINVEST – S.A. 

8. Qualquer operação ou relacionamento entre um usuário e outros 

usuários, ainda que a EMAINVEST – S.A tenha sido alertada para a 

possibilidade desses danos. 

9. Perda de lucros, perda de receita, perda de dados, perdas financeiras ou 

por danos indiretos, especiais, consequenciais, exemplares ou punitivos, 

quando permitido por lei, em decorrência ou associados   utilização dos 

serviços da EMAINVEST – S.A, ainda que a EMAINVEST – S.A tenha sido 

alertada para a possibilidade desses danos, tendo em vista que a ela não 

cabe deliberar sobre as suas escolhas relacionadas ao uso dos serviços. 

10. Problemas na disponibilidade e continuidade do funcionamento dos 

serviços da EMAINVEST – S.A, bem como eventuais danos e prejuízos 

diretos ou indiretos que podem ser decorrentes da indisponibilidade, falha 

e alteração do funcionamento desses serviços, caso fortuito ou de força 

maior, ou outros casos alheios ao controle da EMAINVEST – S.A. 

11. Eventual desactualização e imprecisão de quaisquer informações 

disponibilizadas nos serviços da EMAINVEST – S.A. 

5.2. Durante o uso dos serviços da EMAINVEST – S.A, o usuário declara 

que não ir  : 
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1. Utilizar os serviços da EMAINVEST – S.A de formas distintas do 

pretendido por meio das funcionalidades previstas para esses serviços, bem 

como para o seu uso comercial, e em desconformidade com estes Termos e 

com as leis e regulamentos aplicáveis. 

2. Veicular as informações financeiras, de conta, pessoais, bem como 

quaisquer outros dados EMAINVEST – S.A, caso esteja proibido (a) por 

determinação legal e/ou contratual em veicul -lá. 

3. Alterar a configuração do seu dispositivo de acesso para utilização dos 

serviços da EMAINVEST – S.A, sendo proibido, inclusive, alterar os 

endereços de IP de rede ou de correio eletrônico, na tentativa de 

responsabilizar terceiros, ocultar a sua identidade ou a sua localização. 

4. Remover, alterar, interferir, evitar ou de qualquer forma modificar 

marca d’água, copyright, símbolo, marca ou qualquer outro sinal 

indicativo de propriedade intelectual inserido nos serviços da EMAINVEST 

– S.A, ou quaisquer direitos e/ou mecanismos de proteção associados a 

esses serviços, incluindo filtros de acesso baseados em território. 

5. Fornecer conteúdo ou registro como dados cadastramento em que 

estejam inseridos: a) material ofensivo, abusivo, discriminatório, 

difamatório, pornográfico ou obsceno; b) material ilegal, ou destinado a 

promover ou cometer um ato ilegal de qualquer tipo, incluindo, sem 

limitação, violação dos direitos de propriedade intelectual, direitos de 

privacidade ou direitos de propriedade da EMAINVEST – S.A ou de 

terceiros.  

6. Comercializar, reproduzir total ou parcialmente, publicar, retransmitir, 

distribuir, comunicar ao público, transferir a terceiros ou efetuar qualquer 

modificação, sob qualquer forma, a qualquer conteúdo disponibilizado pela 

EMAINVEST – S.A nos serviços, e que não seja expressamente permitido 

por estes Termos. 

7. Comercializar ou compartilhar o acesso aos serviços da EMAINVEST – 

S.A. 

8. Distribuir, anunciar ou desenvolver um negócio a partir dos serviços da 

EMAINVEST – S.A. 
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9. Contornar qualquer tecnologia utilizada pela EMAINVEST – S.A, seus 

licenciadores ou terceiros para proteger o conteúdo acessível através dos 

serviços, o que inclui descomplicar, desmontar ou realizar engenharia 

reversa ou de outro modo reduzir o código utilizado em qualquer software 

a uma forma legível, com a finalidade de examinar a construção desse 

software ou de copiar ou criar outros produtos com base (no todo ou em 

parte) nele, exceto quando for licenciado pelas licenças que expressamente 

permitam essas atividades. 

10. Acessar ou coletar dados dos serviços da EMAINVEST – S.A através 

de meios automatizados e fazer uso de ferramentas de data mining, colecta 

de dados ou extração de dados, sem prévia autorização da EMAINVEST – 

S.A, ou tentar aceder dados que não tenha permissão para aceder. 

11. Praticar quaisquer actos que, direta ou indiretamente, no todo ou em 

parte, possam causar prejuízo à EMAINVEST – S.A, a outros usuários ou a 

quaisquer terceiros. 

5.3. A EMAINVEST – S.A poderá ser notificada a qualquer momento com 

relação a conteúdos constantes dos serviços considerados lesivos de 

direitos de terceiros e atuará prontamente para promover a tempestiva 

remoção desses conteúdos, nos termos da Lei. 

5.3.1. Qualquer notificação a respeito de conteúdos lesivos dever  conter, 

sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado 

como lesa direitos. Todas as notificações devem ser feitas de boa-fé. A 

notificação não pode ser realizada de forma anônima, devendo o notificante 

se identificar de forma inequívoca, fornecendo identidade e explicitando 

sua relação jurídica com o conteúdo em questão, nos termos da lei. 

5.4. Caso o usuário identifique qualquer atuação desconforme com os 

presentes Termos por qualquer outro usuário, poderá notificar a 

EMAINVEST – S.A a esse respeito, através das informações de contacto 

indicadas na secção Disposições gerais abaixo. 

 
 

6. SANÇOES 

 
 

6.1. O uso dos serviços da EMAINVEST – S.A em desacordo com este 

Termos e Condições implicar  na exclusão da sua conta e na 

proibição da utilização dos nossos serviços. 
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Nestas circunstanciais, observando os limites e os prazos estabelecidos 

pela legislação aplicável, os dados dos usuários serão preservados para 

uso das autoridades competentes, conforme legislação em vigor, caso a 

EMAINVEST – S.A seja notificada ou accionado por outro usuário ou 

por terceiro pela violação de direitos de terceiros decorrente do mau 

uso da plataforma. 

6.2. O usuário concorda em indenizar a EMAINVEST – S.A, afiliadas e 

demais empresas do grupo económico, diretores, administradores, 

colaboradores, representantes e empregados por qualquer perda, 

responsabilização, reclamação ou demanda, por quaisquer prejuízos 

resultantes da sua utilização dos serviços. 

 

 

 
7. LEI APLICÁVEL E FORO 

7.1. O usuário concorda com a aplicação da lei angolana a qualquer litígio 

relacionado a estes Termos de uso. 

7.2. O usuário também concorda com a eleição das vias Extrajudicial ou o 

Tribunal da Comarca de Luanda, para resolver quaisquer litígios 

relacionados a estes Termos e Condições de uso. 

 
 

8. DSPOSIÇOES GERAIS 

 
 

8.1. Estes Termos e Condições de uso consistem na versão válida e eficaz 

de responsável por reger todas as relações entre o usuário e a EMAINVEST 

– S.A, excepto quando o usuário utilizar serviços que possuem termos ou 

regulamentos próprios respeitantes aos direitos adquiridos, os actos 

jurídicos perfeitos e as coisas julgadas. 

8.1.1. A versão dos Termos e Condições em vigor será sempre a mais 

recente. Para identificar a data da versão em vigor, deve verificar a secção 

“Última modificação”, no topo deste documento. 

8.2. A EMAINVEST – S.A se reserva o direito de actualizar e modificar 

periodicamente quaisquer de seus documentos jurídicos, incluindo este. 
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8.2.1. A EMAINVEST – S.A est  em constante busca de melhoria para 

oferecer uma melhor experiência possível na utilização dos serviços. No 

entanto, todos os serviços são oferecidos da forma como se encontram, de 

modo que, a EMAINVEST – S.A pode implementar livremente mudanças, 

alterações, adições, supressões e quaisquer outras formas de modificação 

nos serviços. 

8.2.2. Os serviços da EMAINVEST – S.A podem ser alterados a qualquer 

momento, seja em caso de restrições ou proibições contratuais, legais ou 

judiciais, seja a exclusivo critério da EMAINVEST – S.A. Por essa razão, a 

EMAINVEST – S.A pode interromper, de maneira temporária ou 

permanente, o fornecimento de serviços ou de algumas das suas 

funcionalidades. 

 
 

8.2.3. Qualquer modificação nestes Termos e Condições que acarreta 

impacto no consentimento previamente fornecido ou implique em ônus 

financeiro para usuário será comunicada pela EMAINVEST – S.A. No 

entanto, qualquer alteração feita por razões legais ou devido a novas 

funcionalidades de um serviço entrar  em vigor imediatamente. 

8.2.4. Qualquer novo recurso que aprimore os serviços atuais da 

EMAINVEST – S.A, como a disponibilização de novas ferramentas e 

recursos, estará sujeito a estes Termos e Condições. 

8.2.5. O usuário pode deixar de usar os serviços da EMAINVEST – S.A a 

qualquer momento. Da mesma forma, a EMAINVEST – S.A também 

poderá deixar de prestar os serviços a qualquer momento, bem como 

incluir ou criar novos limites a esses serviços. 

8.3. As cláusulas presentes deverão sobreviver e a continuar a produzir 

efeitos enquanto houver relações jurídicas correntes ou subsequentes entre 

a EMAINVEST – S.A e o usuário em função da prestação dos serviços. 

8.4. Caso qualquer disposição do presente seja considerada inválida ou 

inexequível, por qualquer motivo, o mesmo não ocorre em relação às 

disposições restantes. 

8.5. O usuário e a EMAINVEST – S.A declaram e garantem que: 

1. Têm plenos poderes e autoridade para celebrar estes Termos e 

Condições e cumprir com as obrigações fixadas neste documento. 
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2. Não celebraram e, durante a vigência deste não celebrarão nenhum 

acordo que as impeça de cumprir estes Termos. 

8.5.3. Observarão todas as leis aplicáveis no cumprimento destes Termos. 

8.6. O usuário concorda que a EMAINVEST – S.A poderá ceder ou 

transferir sua posição contratual nestes Termos e Condições ou qualquer 

direito ou obrigação deles decorrentes a qualquer tempo, sem a 

necessidade de prévio aviso, inclusive em caso de operações societárias. 

 
 

8.7. A EMAINVEST – S.A não adota como prática a requisição de 

informações sobre a sua Conta por e-mail, telefone, WhatsApp, SMS ou 

qualquer outro aplicativo de mensagens instantâneas, deste modo que, 

caso receba qualquer comunicação nesse sentido, mesmo que o seu 

destinatário se identifique como membro da EMAINVEST – S.A ou seus 

parceiros, dever  entrar em contato imediatamente com a EMAINVEST – 

S.A por meio das informações de contato indicadas abaixo. 

8.8. Caso tenha dúvidas sobre este documento e as práticas nele descritas, 

dever  entrar em contacto com a EMAINVEST – S.A, através do e- 

mail:geral@emainvest.ao, ou do telefone +244 937 609 032. 

8.9. VOCE  RECONHECE QUE AS PECULIARIDADES DE USO DOS 

SERVIC OS DA EMAINVEST – S.A FORAM SUFICIENTEMENTE 

DESCRITAS NESTES TERMOS E QUE A EMAINVEST – S.A 

CUMPRIU DEVIDAMENTE O DEVER DE INFORMAC   O. 

8.10. AP S LER ATENTAMENTE ESTES TERMOS E CONDÇÕES 

DE USO, O USUÁRIO DECLARA QUE CONSENTE DE MANEIRA 

LIVRE, INFORMADA, INEQU VOCA, EXPRESSA E ACEITA 

TODAS AS SUAS DISPOSIC  ES. 


