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Entre as principais inovações destaca-se a eliminação do artigo 21.° relativo à "Notação 

de Terceiro", obrigatoriedade de apresentação de justificação objectiva para usar uma 

notação emitida no estrangeiro. 

O conselho de administração da Comissão do Mercado de Capitais (CMC) aprovou 

recentemente o Regulamento da Notação de Riscos e Serviços Complementares. Este 

regulamento é o culminar das sugestões e dos contributos recebidos no "Processo de Consulta 

Pública n°1/2015", que decorreu de 29 de Julho a 30 de Setembro de 2015, e no qual 

participaram agentes do sistema financeiro e académicos. A CMC, considerando as propostas 

dessas entidades, inseriu alterações à respectiva norma, como se pode concluir do relatório final 

do referido processo de consulta. Inicialmente, a norma em causa fora denominada 

"Regulamento sobre os Serviços de Notação de Riscos", mas, pelo facto de também ser aplicável 

aos serviços complementares desenvolvidos pelas sociedades de notação de risco, alterou-se a 

denominação para Regulamento da Notação de Risco e Serviços Complementares. Ainda se 

consagrou, no artigo 3.0, os conceitos de Código IOSCO, Compliance Offícer, IOSCO, notação 

de risco obrigatória e notação de risco facultativa. Introduziu-se assim a expressão SNR, como 

a abreviatura das sociedades de notação de risco. 

Com as alterações efectuadas ao regulamento supracitado, ficou restringido o regulamento para 

as notações de risco obrigatórias, como refere o actual artigo 1.° Outra entre as principais 

inovações é a eliminação do artigo 21.°, relativo à "Notação de Terceiro", obrigatoriedade de 

apresentação de justificação objectiva para usar uma notação emitida no estrangeiro. No quadro 

das transformações operadas na feitura do Regulamento da Notação e Serviços 

Complementares, suprimiu-se o anterior artigo 14.0, que se referia ao órgão de administração, 

por estar fora do âmbito do presente diploma que abrange o exercício da actividade das 

sociedades de notação de risco e não à composição dos seus órgãos de administração. A 

Comissão do Mercado de Capitais separou as matérias sobre a suspensão, bem como o 

cancelamento, conforme estabelecido, actualmente, nos artigos 10.° e 11.° 



 
 
Competência de suspensão e cancelamento do registo 

A CMC pode suspender, de acordo com o novo regulamento, o registo quando a sociedade de 

notação de risco deixe de cumprir qualquer das disposições previstas no presente regulamento. 

A suspensão do registo referida no número anterior tem a duração de 60 dias. O cancelamento 

do registo de uma sociedade de notação de risco nacional ou da sociedade de notação de risco 

estrangeira com representação em Angola pode ser determinado pela CMC sempre que se 

verifique uma das seguintes situações: 

A não adopção, dentro do prazo fixado no n.° 2 do artigo anterior, das decisões que visem alterar 

o comportamento que determinou a suspensão do registo; A não observância do preceituado no 

n.° 4 do artigo 7. Renúncia ao registo por parte da SNR; Comprovada inexistência de actividade 

de notação de risco decorridos 12 (doze) meses desde a concessão do registo. 

Também foi introduzido um prazo de duração para a suspensão do registo, findo o qual, caso a 

sociedade de notação de risco adopte comportamento contrário ao desejado, cancela-se o 

registo que lhe foi concedido, conforme espelha o n.° 2 do artigo 10.°, já acima descrito. Assim, 

inseriu-se ainda a cláusula que estabelece o prazo de 15 dias para a reclamação em caso de 

recusa, suspensão e cancelamento do registo, conforme dispõe o actual artigo 12º. Em caso de 

recusa, suspensão ou cancelamento do registo, a sociedade de notação de risco tem 15 (quinze) 

dias, a contar da data da notificação, para efectuar a sua reclamação. 


