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CMC realiza Sessão de Consulta Pública sobre diplomas 

das Taxas de Supervisão e Serviços de Notação de Risco 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) realiza no próximo dia 16 de Setembro, 

às 9:00, no Auditório da Sede do BCI – Rua Rainha Ginga, nº 73 – uma sessão 

com os operadores de mercado, académicos e público em geral, destinada a 

recolher contributos para dois diplomas do Mercado de Capitais, que integram o 

Processo de Consulta Pública nº 1/2015, aberto em 30 de Julho. 

Este Processo de Consulta Pública refere-se aos seguintes instrumentos: (i) 

Anteprojecto de Decreto Presidencial das Taxas de Supervisão e Serviços no 

Mercado de Valores Mobiliários; e (ii) Projecto de Regulamento sobre Serviços de 

Notação de Risco. 

Durante a sessão, tanto os operadores de mercado como os académicos e o 

público em geral serão convidados a contribuir para os diplomas apresentados, que 

seguem depois os trâmites de aprovação, promulgação e publicação pelas 

instâncias competentes. 

O Anteprojecto de Decreto Presidencial das Taxas de Supervisão e Serviços no 

Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados visa criar o novo regime 

das taxas a serem cobradas aos operadores e emitentes do Mercado de Capitais, 

tendo em conta os normativos recentes, a evolução cambial e a inflação.  

 

 

 



 

O Projecto de Regulamento sobre Serviços de Notação de Risco destina-se a 

assegurar que apenas são registadas pela CMC as sociedades que sejam dotadas 

dos meios humanos, materiais e financeiros necessários para assegurar a sua 

idoneidade, independência e competência técnica, garantindo-se um nível elevado 

de confiança dos investidores. A estas entidades compete, nomeadamente, a 

emissão de pareceres relativos à qualidade de crédito de uma entidade ou valor 

mobiliário emitido, o que será feito através de um sistema de classificação. As 

notações de risco emitidas por estas sociedades devem permitir aos investidores 

dispor de indicadores claros e objectivos sobre a disparidade de informações 

existentes, permitindo-lhes reduzir a assimetria de informação. 

Estes diplomas estão disponíveis para consulta neste directório do Website da 

CMC. A participação na sessão de consulta pública está limitada à capacidade da 

sala. 

A CMC é a instituição responsável pela regulação, supervisão, fiscalização e 

promoção do Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos Derivados em Angola. 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO INVESTIDOR DA COMISSÃO DO 

MERCADO DE CAPITAIS, EM LUANDA, 08 DE SETEMBRO DE 2015.   

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTAR 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E APOIO AO 

INVESTIDOR 
+244 222 370 648 - Yasmine Faria  

institucional@cmc.gv.ao  

www.cmc.gv.ao 
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