
 
 

Luanda acolhe conferência internacional de 

governance a 9 de Outubro 

Expansão   

25/09/15 

Ludo Van Der Heyden, mestre catedrático em Corporate 

Governance, vai proferir uma palestra, num evento onde 

estarão em debate os desafios da governança das 

empresas. 

 

 

Luanda recebe, dia 9 de Outubro, numa conferência, o catedrático mundial em Corporate 

Governance Ludo Van Der Heyden, que irá proferir no Epic Sana uma palestra sobre os desafios 

das organizações ao nível de governance no actual contexto global, e revelar e a sua visão a 

longo prazo à luz dos mais recentes acontecimentos económicos mundiais.  

A palestra será precedida de dois workshops relacionados com a 'Estratégia de Governança', e 

serão debatidos, com moderação do Director do Expansão, Carlos Rosado de Carvalho, casos 

práticos multissectoriais. Este debate contará com quase duas dezenas de executivos de 

sectores tão distintos como banca, energia, telecomunicações, seguros e automóvel, entre 

outros. 

 

Com o apoio de várias instituições governamentais e corporativas angolanas, nomeadamente 

Banco Nacional de Angola, Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e Instituto do Fomento 

Empresarial, serão analisados temas tão diversificados como as relações entre accionistas, 

gestores e conselhos de supervisão transversais à gestão de empresas familiares, gestão de 

accionistas e gestão política de empresas, bem como a necessidade de haver processos de 

regulação de departamentos tão distintos como legal, contabilidade e de organização de 

processos. Em debate estará ainda o tema 'auto-regulação vs. hetero-regulação', que será 

abordado por nomes tão diversos como Carlos Feijó, presidente do Centro Angolano de 

Corporate Governance, Emídio Pinheiro, CEO do BFA, Carlos Burity, do Banco Privado Atlântico, 

Patrício Vilar, da CMC, e Pedro Machado, da PwC. 

http://insigte.com/login/ArticleInfo.aspx?ID=767752&etd=23


 
 
Organizada pela PSO Comunicação Estratégica, a palestra coincide com o lançamento da 

Comunidade de Alunos do Insead em Angola que conta com mais de 50 membros. Ludo Van 

Der Heyden, antigo decano da prestigiada escola de negócios Insead, é actualmente Director 

mundial do Programa de Gestão 'Criação de Valor para Proprietários de Empresas'. Foi o 

primeiro titular da Cátedra Solvay de Inovação Tecnológica, sendo professor no Insead desde 

1988. 


