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Não executivos têm de se
afirmar pela competência
Luís Todo Bom diz que a primeira edição do programa avançado para
administradores não executivos foi um sucesso Surge agora uma
segunda edição onde se aumentará a eficiência da aprendizagem

É a segundaedição do curso Que
ensinamentos e feedback resul

taram do primeiro curso e que
serão reflectidos nesta nova edi
ção
Aprimeira edição do programa

avançadoparaadministradoresnão
executivos organizado no âmbitodo
IPCG InstitutoPortuguêsdeCor
porateGovemance equecoordenei
foi um sucesso como sepodeverifi
carpelas classificações atribuídas ao
curso e pelos depoimentos dos par
ticipantes

Assim sendo a segunda edição
doprogramamanteve amesmabase
de áreas do conhecimento e o mes

momodeloorganizativo mas foram
introduzidas pequenas alterações no
sentido de aumentar a eficiência da

aprendizagem pretendida
Para além do esforço de norma

lização das várias sessões foram
constituídasmais sessõesduplas que
permitem odesenvolvimentode es
tudos decaso comumadinâmicade
maior participação em aula incre
mentando se destemodo osentido
aplicacional do programa

Foram ainda integradas names
ma sessão matérias interligadas de
modoa aumentar acoerência gl bal
de todo o programa

Oque se pretende que os parti
cipantes retirem desta forma
ção para se poder considerar

que o objectivo foi cumprido
Consideramos que os objectivos

do programa foram cumpridos se se
verificarem cumulativamente as se
guintes condições relativas aosparti
cipantes após a conclusãodocurso

 Um conhecimento das maté

riasmais relevantes da áreajurídica
comportamental e de gestão para o
exercício das funções dos adminis
tradores não executivos

 Um sentimento de maior con

fiança por parte dos participantes
no regresso às suas empresas em ter
mosdas suas competênciasde admi
nistração

 Uma sensibilidade acrescida

para a importância da adopção das
boaspráticasde corporate goveman
ce para a eficiência competitiva das
suas empresas

 Uma consciência clara das res

ponsabilidades e funções de super
visãoque sãoatribuídas aos adminis
tradoresnãoexecutivos equepermi
tem a salvaguarda dos interesses de
todos os stakeholders da empresa

Os administradores não execu

tivos são fundamentais para
esta matéria mas em muitas
empresas continuam a ser vis
tos como gestores de segunda
Como se pode fazer a afirmação
destes responsáveis
Aafirmação dos administrado

res não executivos tem de ser feita

porviadacompetência doempenho
do conhecimento eda responsabili
dade

Estas características terãodees

tar presentes no dia a dia dos admi
nistradores não executivos através
dum conjuntode acções que tomam
a sua presença nos conselhos de ad
ministração uma mais valia indis
pensável para a empresa

 Participando activamente e de
uni modo tecnicamente aprofunda
do nasdiscussões dos temas que são
levados ao conselho de administra

ção
 Presidindo e participando nas

diferentes comissões especializadas
do conselho deadministração

 Assumindo com empenho as
suas responsabilidades nas activida
des de supervisão remunerações
auditoria compliance risco

 Contribuindoparaque acomis
são executiva do conselho de admi

nistração exerça commaior supor
te e confiança as suas funções

Estes temas constituem na ac
tualidade os grandes temas de aná
lise e de debate das teorias de cor

porate governance em toda a Eu
ropa

Averificaçãodas boas práticas de
corporategovernance condicionam
em muitas situações as decisões de
investimento dos fundos de investi

mento internacionais nas empresas
portuguesas

Jornal Negócios

25

S/Cor

1065 cm
2

18239

Nacional

Economia/Negócios

Diário

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:27022017

Diversos


