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Podemos 
concluir que a 

adopção de 
boas práticas 

de gover-
nação gera a 

confiança dos 
participantes 
do mercado 
de valores 

mobiliários, 
atrai mais 

investidores.

nação corporativa. Neste particular, convém 
frisar que não existe uma definição unívoca de 
governação corporativa, entretanto, apresen-
taremos uma noção de governação corporativa 
que entendemos servir o propósito da nossa 
abordagem. Assim, a governação corporativa 
pode ser entendida como o conjunto de 
princípios e recomendações enformadores do 
governo societário, de natureza multidiscipli-
nar, reguladores das relações entre propri-
etários e gestores das sociedades e destas com 
os seus stakeholders, orientados para a deter-
minação da garantia do retorno do investi-
mento, do aumento do seu valor, durabilidade 
e sustentabilidade. 

O conceito de governação corporativa no mer-
cado de valores mobiliários ganhou corpo, em 
2013, com a publicação do Guia de Boas Práticas 
de Governação Corporativa da autoria da 
Comissão do Mercado de Capitais (CMC), cujo 
enfoque, de cariz meramente recomendatório 
(soft law), incidiu sobre os seguintes aspectos: 
(i) Relatório de Governo e Comply or Explain, 
(ii) Meios de Divulgação de Informação da Em-
presa, (iii) Objectivos da Empresa, 

(iv) Informação sobre a Sociedade, (v) Relação 
da Sociedade com Investidores, (vi) Ética e Con-
duta, (vii) Funcionamento do Órgãos da Socie-
dade e Relação entre Si, (viii) Prevenção, Con-
trolo e Tratamento de Irregularidades, (ix) 
Conflitos de Interesses, (x) Controlo e Partici-
pação Accionista, (xi) Supervisão e Fiscalização, 
(xii) Administração Executiva, (xiii) Remu-
nerações, (xiv) Estratégia e Gestão de Risco, (xv) 
Controlo Interno e Compliance, (xvi) Auditoria 
Interna, e (xvii) Audtoria Externa. 

Como se pode ver, o modelo de governação 
corporativa que vigora no mercado de valores 
mobiliários é o de soft law, cujas regras de con-
dutas, em principio, não têm força jurídica vin-
culativa, mas que, apesar disso, podem ter efei-
tos práticos. Os actos de Soft Law não deixam de 
assumir relevo jurídico, até porque condicionam 
a actuação dos autores desses actos, “ao inspi-
rarem nos respectivos destinatários (v.g. empre-
sas) uma confiança legítima na aplicação dos 
critérios enunciados ”. 

A nível do mercado de valores mobiliários, a 
referência mais aproximada a estes instrumen-
tos de soft law é o Guia de Boas Práticas de Gov-
ernação Corporativa, o artigo 36.º do Regula-
mento n.º 1/15, de 15 de Maio e a disposição do 

artigo 34.º do CódVM, segundo o qual o Organ-
ismo de Supervisão do Mercado de Valores Mo-
biliários pode emitir recomendações genéricas 
dirigidas a uma ou mais categorias de entidades 
sujeitas à sua supervisão, incluindo recomen-
dações sobre questões referentes à governação 
corporativa. 

Não obstante a bondade do modelo adoptado 
para o mercado de valores mobiliários, julga-
mos ser urgente criarem-se as condições para 
adopção de um modelo hard law, em razão, quer 
das idiossincrasias das empresas angolanas e 
dos seus gestores, quer em virtude do processo 
de privatização em curso no país que, certa-
mente, requererá à adopção de boas práticas de 
governação corporativa por parte das empresas 
à privatizar em bolsa. 

A isso acresce o facto de o princípio norteador 
do modelo recomendatório adoptado pela CMC 
– comply or explain, segundo o qual as entidades 
que operam no mercado de valores mobiliários 
têm de cumprir as recomendações emanadas, 
ou, caso não as cumpram, devem explicar o por-
quê do não cumprimento, tem levado com que 
os supervisionados apresentem quaisquer jus-
tificações sobre o não cumprimento das re-
comendações, demonstrando, nalguns casos, 
um total desinteresse das entidades em cumpri-
rem com as recomendações do regulador. 

Aqui chegados, podemos concluir que a 
adopção de boas práticas de governação gera a 
confiança dos participantes do mercado de va-
lores mobiliários, atrai mais investidores, 
mitiga problemas de agência, isto é, entre ac-
cionistas, proprietários de empresa e seus ges-
tores, reduz a assimetria de informação, cor-
rige falhas de mercado e, por fim, pode gerar 
crescimento económico. M 
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N
 as sociedades hodiernas, é inegável a 
importância do mercado de valores 
mobiliários para o crescimento 
económico, uma vez que este se apre-

senta como uma alternativa eficiente e viável 
para o financiamento das empresas e com custos 
de financiamento mais baixos, quando com-
parados com o financiamento via mercado 
bancário, bem como permite o acesso mais de-
mocrático ao capital. 

Entretanto, para a concretização deste desid-
erato, é necessário que o mercado de valores 
mobiliários transmita a todos os seus interven-
ientes, a confiança, segurança e a protecção dos 
investidores, pois, só assim estes alocarão as 
suas poupanças para o investimento. Neste sen-
tido, a existência de boas práticas de governação 
corporativa, é, certamente, um elemento garan-
tidor do reforço da confiança por parte dos in-
vestidores e dos restantes stakeholders. 

Com efeito, o desenvolvimento do mercado 
de valores mobiliários está umbilicalmente li-
gado à necessidade de as instituições que aí 
operam adoptarem boas práticas de gover-
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