
 
 

Boa governação considerada chave para atracção 

de investimento estrangeiro 

O País  

 01/12/15 

 

A aplicação de boas práticas de governança corporativa foi hoje, sexta-feira, em Luanda, 

apontada como chave para atrair investimentos estrangeiros em países em desenvolvimento. 

 

Afirmação é do especialista mundial belga e professor catedrático da escola de negócios 

"Insead", Ludo Van der Heyden quando dissertava sobre os desafios e oportunidades da 

governança no mundo actual, numa conferência promovida numa das unidades hoteleiras à 

baixa de Luanda. Na sua opinião, à esta prática deve ser incluída a responsabilidade e 

transparência.  

Para si, a governança é o outro lado da moeda para o desenvolvimento sustentável do negócio, 

tendo acrescentado que a maior parte dos negócios praticados carecem de transparência, 

motivados pelo conflito de interesses e emoções. "Governança é o factor chave para países que 

necessitam de atrair investimento estrangeiro. O planeta está a procura das melhores práticas 

governativas. Governar é como dirigir um navio" - frisou. 

Durante a sua alocução citou a título de exemplo, os factores que, no seu ver, ditaram a falência 

do Banco Espírito Santo, actual Banco Económico, como a má gestão dos recursos por parte 

dos executivos da empresa, a falta de transparência, a complexidade e a excessiva 

complacência de reguladores. Para si, o maior desafio para a efectivação deste pressuposto é o 

facto dos actores envolvidos no processo assumirem o compromisso de aplicarem as boas 

práticas de governança. Por seu turno, o administrador executivo da comissão de mercado de 

capitais, Patrício Villar, estudos feitos pelo Banco Mundial demonstram ao longo de várias 

décadas que os investidores têm preferência e optam por empresas com as melhores práticas 

de governação corporativa. 

Acrescentou que as mesmas pesquisas indicam que investidores, com uma carteira avultada de 

cerca de mil e 500 milhões de dólares, estariam dispostos a investir 18% a 22% do valor em 

empresas que apresentassem comprovadamente melhores práticas de governança corporativa. 

"É preciso perceber que sem essas práticas de governo garantem que os resultados vão de 

encontro às pretensões de todos os envolventes do processo como clientes e fornecedores e 



 
 
acionistas. Sem estes pressupostos não haverá qualquer garantia de que os resultados sejam 

apreciados pelos investidores" - frisou. Por seu turno, o responsável ara Carlos Burity 

responsável pela governação corporativa do Banco Privado Atlântico (BPA), está- se num 

processo novo já que a temática da governança corporativa (corporate governance) em Angola 

é recente. 

Para si, o sector financeiro tem uma grande importância na promoção do desenvolvimento e 

sustentação da economia de Angola daí a necessidade dos conselhos de administração destas 

instituições em exercerem o seu papel e assumir a gestão de activos postos à sua 

responsabilidade de forma transparente. A iniciativa que visou a partilha de conhecimentos e 

experiências entre especialistas nacionais e estrangeiros analisou e debateu questões 

específicas como os fundamentos básicos de Governo Societário, contribuindo assim para uma 

melhor compreensão dos princípios de governança corporativa.  

O Insead, promotor do encontro, foi fundada em 1957 tendo sido pioneira na introdução de cursos 

de gestão executiva internacional na Europa. A escola junta pessoas, culturas e ideias de todo o 

mundo para mudar vidas e transformar organizações, fazendo-a, desta forma, a escola de 

negócios para o mundo. Além do campus original em Fontainebleau, França, o INSEAD alargou 

os seus serviços de educação para Singapura e, mais recentemente, para Abu Dhabi 

 


