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Consulta pública para contribuições.  

Os diplomas estão disponíveis para consulta pública desde 30 de Julho, devendo este 

processo prolongar-se até 29 de Setembro de 2015. Leonildo Manuel, chefe de Divisão do 

Departamento de Política Regulatória e Normas da CMC, disse que a consulta pública 

desenrola-se no âmbito do princípio da transparência. 

“Sempre que nós desenvolvemos um acto regulamentar temos necessidade de consultar os 

destinatários sobre o impacto positivo ou negativo que este instrumento possa vir a ter no 

desenvolvimento das suas actividades”, frisou Leonildo Manuel, citado no sítio do Ministério das 

Finanças. “Submetemos este documento para análise, apreciação e eventual correcção por parte 

dos destinatários, de forma a criarmos uma legislação que nos permita desenvolver o mercado 

e que não o torne apenas funcional e eficaz, mas que vá de encontro aos interesses dos 

intervenientes do mercado, fundamentalmente dos investidores e dos emitentes, e que obedeça 

às orientações do Estado angolano quer por meio da CMC, como por meio do BNA ou da 

ARSEG. No fundo o que pretendemos é o princípio da regulação para pessoas”, acrescentou. 

 

Para Leonildo Manuel, com este regulamento, a Comissão do Mercado de Capitais pretende 

controlar a actividade de notação de risco, assegurar que a sociedade esteja dotada de meios 

humanos, técnicos e financeiros idóneos e suficientes para garantir o exercício desta actividade, 

visando garantir também a independência e competência técnica das sociedades e das pessoas 

que nelas actuam, a fim de garantir a confiança e eficiência do mercado, sobretudo no que 

concerne à protecção dos investidores. Para o representante da CMC 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. Carlos Vasconcelos, chefe de Divisão do Departamento de Estudos e Análises 

da CMC, defendeu que a actividade de notação de risco a ter lugar em Angola precisa de um 

ambiente favorável para que realmente haja viabilidade no negócio. 

“Esta viabilidade passa pela existência de um número adequado de emitentes que possam 

solicitar notações de risco, e a nível dos incentivos podem ser dados alguns, no sentido de 

encorajar os emitentes a solicitarem notações”, referiu. Segundo o responsável, a Moodys, a 
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S&P e a Fitch representam as agências de notação de risco de maior realce a nível internacional, 

com o controle de 95 por cento da quota do mercado. “Juntas representam um oligopólio que 

controla quase todo o mercado de notações de risco. O rating de Angola pela S& P é um B+ com 

perspectiva de que se irá manter estável. Pela Moodys, é um BA2, com perspectiva negativa, e 

pela Fitch é um B -, com perspectiva igualmente negativa”, concluiu. A CMC é a instituição 

responsável pela regulação, supervisão, fiscalização e promoção do Mercado de Valores 

Mobiliários e Instrumentos Derivados em Angola. 


