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1.  Conceitualização



1. O que são SNR?

AAA, Ba3, Ca, CCC ….O que 
são estes códigos? Que eles 
querem dizer?

Este é um sistema de 
classificação que é projectado
para informar potenciais 
investidores;

São agências de classificação 
de risco que existem para 
avaliar a capacidade creditícia 
de emitentes de títulos –
(empresas ou países que 
emitem títulos.)



1. O que são SNR?

As classificações são dadas a empresas 
ou governos e são uma indicação para 
os compradores de dívida. O Rating 
define a probabilidade de reaver o 
investimento;

A pontuação também pode afectar o 
montante que as empresas ou os 
governos são cobrados para emprestar 
dinheiro;

Se um país sofrer uma recessão e seu 
rating for reduzido, os investidores 
podem exigir retornos mais elevados 
para emprestar a ele, já que é 
considerado uma aposta mais arriscada.



2. Estudo de caso

A partir da década de 1930, a 
regulamentação financeira 
Americana determinou que as 
agências de classificação (SNR) 
eram a fonte central de informações 
sobre a capacidade creditícia dos 
títulos;

O Ministério das Finanças do Japão
impôs uma exigência em meados 
da década de 1980 de que apenas 
empresas com rating de “nível de 
investimento” (ou seja, empresas 
com rating BBB ou superior).



3. Potenciais problemas

Segundo o modelo de negócios predominante 
das principais Sociedades de Notação de 
Risco (SNR), é o modelo “issuer pays” (o 
emitente paga);

Isso cria um possível conflito de interesses 
porque a agência de classificação tem um 
incentivo financeiro para “bajular” os emitentes 
a fim de conseguir negócio;

Naturalmente, isso cria conflito entre a missão 
da SNR de fornecer uma análise objectiva do 
risco de crédito da empresa, e a necessidade 
de obter lucros por desenvolver a actividade;

Esse braço-de-ferro entre a reputação das 
agências de rating e os seus incentivos para 
obter negócio, esteve no centro da crise 
financeira de 2008.



3. Potenciais problemas

Desde que a crise de crédito 
começou em 2007, as 
agências receberam fortes 
críticas;

A SEC dos EUA agora 
impede que indivíduos da 
área de marketing participem 
na atribuição de ratings.



4. Registo

Meios Humanos – os analistas de notação 
de riscos devem dispor de conhecimentos 
e experiência para a actividade;

Idoneidade do pessoal – de modo a 
garantir uma gestão prudente e um 
conhecimento rigoroso dos riscos 
inerentes;

Meios Materiais e Financeiros – as SNR 
devem dispor de recursos materiais e 
financeiros compatíveis com as actividades
a desenvolver;

Código de Conduta – as SNR podem 
adequar o mesmo ao Código IOSCO.



2.  Checklist



1. Dados da Entidade

Requerimento dirigido ao PCA da CMC a 
solicitar o registo como Agência de Notação de 
Risco;

Versão do Estatuto Publicado em Diário da 
República;

Certidão de Registo Comercial Actualizada;

Estudo de viabilidade económico-financeira 
projectado para os primeiros 3 (três) anos de 
actividade;

Plano de Negócios.



2. Identificação dos Órgãos

Identificação dos detentores de participação 
qualificada;

Identificação de sociedade em relação de 
domínio e de grupo;

Identificação dos titulares dos órgãos de 
administração, fiscalização e do compliance 
officer;

Identificação da pessoa responsável pela 
comunicação com mercado e investidores;

Identificação dos analistas de notação de risco, 
acompanhado dos curricula académicos;

Para estes itens devem ser apresentados o CV, 
registo criminal, declaração idoneidade (anexo). 



3. Descrição de meios

Descrição dos meios humanos de que se encontra dotada, 
nomeadamente, número de colaboradores e suas qualificações, bem 
como a demostração da sua idoneidade e competência;

Descrição dos meios materiais, designadamente quanto aos meios 
informáticos disponíveis, principais funções que permitem assegurar e 
mecanismos de controlo e segurança criados;

Descrição dos meios financeiros necessários para assegurar a 
solvabilidade e sustentabilidade das actividades a desenvolver, com 
menção do seguro de responsabilidade civil profissional obrigatório;

Descrição do sistema de controlo interno adoptado, de modo a assegurar, 
designadamente, a confidencialidade das informações e a prevenir a 
ocorrência de conflitos de interesse.



4. Notação de Risco

Escala de notação de risco a usar;

Indicação da pessoa responsável pela aprovação e manutenção 
dos procedimentos e metodologias, bem como os meios por 
esta utilizada para garantir e controlar a conformidade dos 
procedimentos e metodologias;

Programa de actividades e indicação de outros serviços que a 
sociedade pretende prestar;

Políticas de subcontratação e identificação das entidades a 
subcontrar;

Código de conduta ou instrumento de adesão à codificação 
internacional, nos termos previstos no artigo 18.º do 
Regulamento (CMC) n.º 8/16 de 6 de Julho, sobre a Notação de 
Risco e Serviços Complementares.



3.  Demais Itens de Checklist



1. Demais Itens de Checklist

Declaração de boa gestão;

Curriculum profissional e académico dos 
titulares do órgão de administração;

Certificado do registo criminal actualizado 
dos titulares dos órgãos de administração;

Organograma com indicação da estrutura 
organizativa da sociedade; 

Regras de governo societário.



1. Demais Itens de Checklist

Política de remuneração, compensação e avaliação de 
desempenho;

Regulamentos internos com normas deontológicas e de 
conduta que regulem o exercício da sua actividade;

Descrição dos procedimentos e metodologias utilizadas na 
emissão e revisão das notações de risco solicitadas e não 
solicitadas, bem como, se aplicável, no endosso ou 
avaliação de risco de terceiros;

Políticas e procedimentos que permitam identificar, gerir e 
divulgar atempadamente conflitos de interesses;

Declaração de participações detidas em sociedade com 
valores mobiliários cotados e que seja objecto de notação 
de risco pela sociedade. 



4.  SNR com Sede no Estrangeiro 



1. SNR com sede no Estrangeiro

Currículo profissional e académico dos 
responsáveis pela actividade da sociedade no 
mercado angolano;

Cópia dos documentos constitutivos, 
autorizações e emitidos pelas autoridades 
nacionais competentes, no caso de 
pretenderem desenvolver a sua actividade no 
mercado Angolano;

Estrutura organizativa e meios afectos à 
actividade da sociedade no mercado 
angolano, de acordo com as alíneas h) a o) do 
n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento (CMC) n.º 
8/16 de 6 de Julho, sobre a Notação de Risco 
e Serviços Complementares.



1. SNR com sede no Estrangeiro

Cópia dos relatórios de gestão e contas respeitantes aos 
três últimos exercícios ou apenas aos exercícios 
decorridos se tiver sido constituída a menos três anos, 
acompanhado pelos seguintes documentos:

Parecer do órgão de fiscalização;

Certificação legal de contas da sociedade, preparada por 
auditor externo registado no país da sede, quando a 
sociedade estiver legalmente obrigada à elaboração 
desses documentos;

Quaisquer actos de reconhecimento ou registo por uma 
entidade competente de um outro Estado;

Informação sobre quaisquer infracções e sanções 
aplicáveis à SNR em quaisquer paises.



Questões?



Departamento de Supervisão de Organismos de Investimento Colectivo e Emitentes

antonio.vandunem@cmc.gv.ao

aldemiro.goncalves@cmc.gv.ao

OBRIGADO!

mailto:antonio.vandunem@cmc.gv.ao
mailto:aldemiro.goncalves@cmc.gv.ao


www.cmc.gv.ao institucional@cmc.gv.ao


