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Sector bancário será o primeiro a ser analisado 

pelo Centro Corporate Governance Angolano 

(CCGA), que promete fazer um levantamento 

das práticas de governo das empresas no País. 

Organismo vai lançar Livro Branco de 

Governação Corporativa em Angola e um 

Código de Boa Governação das Empresas.  

O Centro de Corporate Governance Angolano (CCGA) vai realizar um diagnóstico à governação 

das empresas no País, sendo a banca o alvo da primeira fase deste levantamento, revelou o 

presidente do organismo, Carlos Maria Feijó, no V Fórum Banca, dedicado à Governação 

Corporativa em Angola, realizado na semana passada, em Luanda, e organizado pelo Expansão 

em parceria com Comissão de Mercados de Capitais (CMC). 

O presidente do conselho de administração da instituição, que não disse quando o estudo vai 

avançar, avançou que serão analisados os principais sistemas e práticas de governação da 

banca, assim como o enquadramento jurídico-institucional do governo das sociedades em 

Angola. "Com este estudo, vamos procurar responder a muitas questões colocadas durante este 

fórum, nomeadamente sobre a carência e ausência de divisas nos bancos, uma situação 

conjuntural", explicou. Feijó acrescentou que a existência de um conselho de administração e de 

uma comissão executiva, associada à nomeação de um administrador independente com a 

responsabilidade de avaliar o desempenho dos outros membros e de acompanhar os 

mecanismos de controlo interno, poderá ajudar a resolver algumas deficiências registadas nas 

instituições bancárias. 

A estrutura da governação corporativa estabelece a distribuição dos direitos e das 

responsabilidades pelos diferentes participantes na empresa, dita as regras e os procedimentos 

para a tomada de decisões nas questões empresariais, e integra as estruturas decisórias, de 

fiscalização e de acompanhamento, apelando à transparência e à responsabilização nas 
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organizações. Deve haver "serviços de apoio à melhoria das práticas da governação corporativa, 

prestação de contas e implementação de programas de responsabilidade social", disse, por seu 

turno, Pedro Largo de Carvalho, administrador do Centro de Governação Corporativa em Angola. 

O CCGA, revelou, vai elaborar um Livro Branco de Governação Corporativa em Angola, "uma 

iniciativa legislativa para que haja em Angola um Código de Boa Governação das Empresas com 

uma abrangência global, contemplando a totalidade dos elementos mais relevantes em matéria 

da governação corporativa para as diferentes sociedades comerciais de direito angolano". 

Segundo Pedro Larga de Carvalho, o CCGA surgiu para melhorar a imagem das empresas, 

principalmente na sua a transparência, e ajudar à prática da boa governação em Angola. Durante 

o Fórum, foi realizada uma mesa-redonda em que foi analisada a governação corporativa de 

algumas empresas nacionais. O presidente do conselho de administração da Sistec, Rui Santos, 

disse que a sua empresa tem publicado as contas "por respeito aos accionistas, fornecedores, 

bancos e clientes", permitindo às pessoas que estão ligadas à companhia acompanharem a sua 

saúde financeira. O responsável da Sistec defendeu a criação de um ano zero para a 

implementação de normas de divulgação, com as empresas a revelarem balanços e contas, 

nomeadamente os activos e passivos. "Penso que, legalmente, não há uma legislação que 

obrigue as empresas privadas a publicarem as suas contas, mas estou convencido de que todas 

as sociedades anónimas são obrigadas a fazê-lo", disse. 

 

Lei obriga a divulgar contas 

O administrador executivo do Banco Angolano de Investimentos (BAI), Luís Lelis, clarificou que 

existe uma lei que obriga as empresas públicas e privadas a publicarem as contas, que devem 

ser analisadas por uma consultoria independente. Essa norma, disse, está expressa na Lei n.º 

30/200, de 6 de Outubro, publicada em Diário da República. 

Por seu turno, o presidente do conselho de administração do Instituto para o Sector Empresarial 

Público (ISEP), Henda Inglês, lembrou que esta organização tem feito um esforço no sentido de 

as empresas públicas auditarem as contas e as divulgarem ao público. No debate, moderado 

pelo director do Expansão, Carlos Rosado de Carvalho, Henda Inglês explicou que tem não só 

incentivado os gestores públicos a apresentarem as contas das empresas que gerem, mas 

também apelado a que a sua qualidade seja evidenciada. O responsável reconheceu haver ainda 

dificuldades de organização de registos de informações fiáveis e carência de profissionais de 

contabilidade e de gestão financeira nalgumas empresas, problemas que tornam "quase 

impossível" a tarefa de o sector empresarial público elaborar contas consolidadas. 

 



 
 
Transparência é essencial para o financiamento 

Fernando Teles, presidente do conselho de administração do Banco Internacional de Crédito 

(BIC), sublinhou que a apresentação das contas "é essencial para os accionistas" e alertou que, 

nalguns bancos angolanos, os presidentes dos conselhos de administração acumulam funções 

com as de presidentes da comissão executiva, mas disse acreditar que em breve poderá haver 

uma separação entre estas duas figuras nas instituições. 

"A expansão do aparelho produtivo angolano revela a mais absoluta necessidade de acesso a 

novas fontes de financiamento, especialmente de capital estrangeiro, o que pressupõe que sejam 

adoptadas pelo empresariado as melhores práticas de governo societário, aspecto essencial 

para a confiança dos investidores", disse, por seu turno, o ministro da Justiça e dos Direitos 

Humanos, Rui Mangueira. Archer Mangueira, presidente da CMC, lembrou que existe já um Guia 

de Boas Práticas de Governação Corporativa, lançado em Novembro de 2013 pela CMC, onde 

são adoptados princípios e recomendações às sociedades que pretendem financiar-se no 

Mercado de Valores Mobiliários. Este documento, disse, procura ordenar a actuação dos órgãos 

de administração e de fiscalização das empresas com as melhores práticas internacionais "em 

matérias como supervisão, auditoria, controlo interno e monitorização de riscos", para "gerar 

junto dos accionistas e dos investidores nacionais e estrangeiros a necessária confiança para 

serem agentes activos no mercado de capitais angolano". 


