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Nos últimos anos temos assistido, um pouco por todo o 

mundo, a uma multiplicação de iniciativas relacionadas 

com as boas práticas de governação corporativa, com 

intensidade crescente a partir do início da crise 

financeira mundial (2007/2008), o que evidencia a 

importância que se atribui à necessidade de as 

sociedades cotadas serem geridas de maneira adequada 

e transparente, como factor essencial para a criação 

sustentável de valor nas empresas, o incremento da 

eficiência económica e o reforço da confiança dos 

investidores. 

O Fórum da Banca do semanário Expansão dedica este ano a sua atenção a esta temática, facto 

que muito enaltecemos, uma vez que as instituições financeiras bancárias são o farol que deve 

guiar as boas práticas do governo das sociedades. 

Entre nós, a CMC procura estimular a introdução no dia-a-dia das empresas das melhores 

práticas adoptadas internacionalmente, criando o ambiente de confiança necessário ao 

surgimento de sociedades abertas com capital disperso na Bolsa de Dívida e Valores de Angola 

(BODIVA). Para o efeito, a CMC publicou, no final de 2013, um Guia de Boas Práticas de 

Governação Corporativa, que conhece agora uma versão anotada, cujos objectivos são os 

seguintes: 

 

(i) Em primeiro lugar, alinhar a actuação dos órgãos de administração e de fiscalização das 

empresas com as melhores práticas internacionais em matérias tão relevantes como a 

supervisão, a auditoria e a gestão executiva, o controlo de riscos ou a auditoria e o controlo 

interno, dentre outras matérias relevantes no dia-a-dia das empresas; 

(ii) Em segundo lugar, contribuir para a sedimentação de um quadro de princípios e de valores 

que constitua uma base sólida para a afirmação de uma cultura de rigor e transparência; 



 
 
(iii) Por essa via, gerar junto dos accionistas e dos investidores nacionais e estrangeiros a 

necessária confiança, para que sejam agentes activos no mercado de capitais angolano. 

O Guia de Boas Práticas de Governação Corporativa da CMC contém normas de natureza 

recomendatória, adoptando o princípio "comply or explain", que vigora em grande parte das 

jurisdições de referência: cada sociedade tem a livre decisão de cumprir, ou não, as 

recomendações de governo societário, apenas se exigindo que, quando não as sigam, expliquem 

os motivos dessa decisão. Neste caso, devem explicitar as razões que as levaram a seguir 

caminhos alternativos, de tal modo, que os accionistas, os investidores e todas as partes 

interessadas - numa palavra, os mercados - possam fazer o seu próprio julgamento. De resto, o 

novo Código de Valores Mobiliários consagra que seja a CMC a definir as exigências que 

complementem os requisitos mínimos, legalmente fixados, de informação a ser divulgada aos 

mercados. 

 

As recomendações do Guia de Boas Práticas de Governação Corporativa destinam-se ao 

conjunto de sociedades que pretendam ver o seu capital disperso em bolsa, seja qual for a sua 

dimensão e nível de capitalização -salvo os casos em que expressamente se preveja o contrário. 

Não é por isso legítimo que as sociedades se eximam a tomar essas recomendações em boa 

conta, adoptando procedimentos que as incorporem na sua acção e, consequentemente, 

levando a cabo um rigoroso e sério exercício de comply or explain, capaz de municiar os agentes 

do mercado com informação bastante para ajuizar sobre a qualidade, competência e grau de 

transparência da empresa e, em particular, da sua administração. Porque se trata de 

recomendações, a principal cominação pela sua não adopção vem do mercado e tem uma 

repercussão reputacional. Facto que, tratando-se de mercados financeiros, onde a confiança é 

o bem supremo, pode fazer toda a diferença, uma vez que a empresa, deixando de merecer a 

confiança do mercado, vê afectada a capacidade de se financiar em melhores condições e de 

uma forma mais eficiente. 

 

 

 

 

 


