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Iniciativa do Expansão, em parceria com a Comissão do Mercado de Capitais e o Centro 

de Corporate Governance de Angola, quer apontar caminhos, sugerir procedimentos, 

atitudes e comportamentos em matéria de corporate governance para a afirmação em 

Angola de empresas sustentáveis. 

O Expansão, em parceria com a Comissão do Mercado de Capitais e o Centro de Corporate 

Governance Angolano, organizá no dia 9 de Julho, no Hotel de Convenções de Tala-tona, o V 

Fórum Banca, que terá como tema Governação Corporativa em Angola. O objectivo é promover 

um amplo debate em torno dos princípios e recomendações de boas práticas de governação 

corporativa, apontar caminhos, sugerir procedimentos, atitudes e comportamentos, contribuindo 

assim para a afirmação em Angola de empresas sustentáveis. As empresas desempenham um 

papel fundamental no desenvolvimento económico e social de qualquer país, produzindo bens e 

serviços que criam empregos e geram lucros para o bem-estar das populações. O cumprimento 

desta missão depende crucialmente da forma como as firmas são governadas, isto é do sistema 

de regras para seu controlo e direcção, bem como para a conduta dos respectivos gestores. 

 

A adopção de boas práticas de governação corporativa e a sua divulgação promovem a 

confiança das empresas junto de accionistas e restantes stakeholders, desde o Estado aos 

clientes e fornecedores, passando pelos trabalhadores e as comunidades onde se inserem. Tais 

práticas — assentes num sistema equilibrado de estruturas decisórias, de fiscalização e de 

acompanhamento que apela à transparência e à responsabilização nas organizações 

empresariais — são adoptadas por um número cada vez maior de empresas, voluntariamente 

ou por pressão dos mercados, em particular dos investidores institucionais, e dos órgãos 

reguladores. A experiência internacional desenvolveu práticas de bom governo das sociedades 

(corporate governance) vertidas em recomendações (soft law) muitas das quais assumiram a 

forma de lei. 

O ordenamento jurídico angolano prevê normas e soluções que enquadram as responsabilidades 

das empresas e dos seus gestores. A banca é um dos sectores mais avançados, tendo o Banco 

Nacional de Angola tornado obrigatório o cumprimento de um conjunto de regras de bom governo 
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das instituições bancárias. Também a Comissão do Mercados de Capitais anunciou que vai 

impor novas regras de governo das entidades sob sua supervisão. 

CONCEITO  

Governação corporativa ou governo das sociedades, do inglês corporate governance, estabelece 

a distribuição de direitos e das responsabilidades pelos diferentes participantes numa firma e dita 

as regras e os procedimentos para a tomada de decisão nas questões empresariais. Postula um 

sistema equilibrado de estruturas decisórias, de fiscalização e de acompanhamento, e apela à 

transparência e à responsabilização das organizações empresariais. 

 

O PROGRAMA 

O V Fórum Banca arranca às 9:00 do dia 9 de Julho com as boas-vindas de Carlos Rosado de 

Carvalho, director do Expansão, e a sessão de abertura, presidida pelo ministro da Justiça e dos 

Direitos Humanos, Rui Mangueira, que inclui uma intervenção de Archer Mangueira, presidente 

da Comissão do Mercado de Capitais. Seguem-se duas comunicações de fundo, a primeira das 

quais a cargo da sul-africana Thina Siwendu, partner responsável pelo sector de corporate 

governance do Cliffe Dekker Hofmeyr, um dos maiores escritórios de advogados da África do 

Sul, que falará sobre a governação corporativa em África.  

A segunda comunicação abordará o 'estado da arte' da governação corporativa angolana, na 

perspectiva do Centro de Corporate Governance de Angola (CCGA). Após um breve intervalo, 

os trabalhos prosseguem com uma mesa-redonda sobre governação corporativa que reunirá os 

principais banqueiros do País num debate moderado por Rosado de Carvalho. O V Fórum Banca 

termina às 13:00, após a sessão de encerramento presidida pelo governador do Banco Nacional 

de Angola, José Pedro de Morais Júnior, que inclui uma intervenção de Carlos Feijó, presidente 

do CCGA. 

 

Elenco de luxo 

Thina Siwendu, sul-africana, é partner responsável pelo sector de corporate governance do Cliffe 

Dekker Hofmeyr, um dos maiores escritórios de advogados da África do Sul, com mais de 300 

profissionais distribuídos por Joanesburgo e Cidade do Cabo. Investigadora sénior do Center for 

Corporate Governance in Africa da Stellenbosch business School, desenvolveu trabalhos na área 

da governação corporativa na Etiópia, Namíbia e Uganda, além da África do Sul. 

 

http://insigte.com/login/ArticleInfo.aspx?ID=693476&etd=23
http://insigte.com/login/ArticleInfo.aspx?ID=693476&etd=23


 
 
 

 

Rui Mangueira 

Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos 

 

José Pedro de Morais Júnior 

Governador do Banco Nacional de Angola 

 

Archer Mangueira 

Presidente da Comissão do Mercado de Capitais 

 

Carlos Feijó 

Presidente do Centro de Corporate Governance de Angola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://insigte.com/login/ArticleInfo.aspx?ID=693476&etd=23


 
 
 

 

 

Para ler esta notícia da fonte, clique aqui:  

 

 


