
	

 
 
 
 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 

2º Congresso Angolano de Direito Empresarial 
 
Terá lugar, nos dias 29 e 30 de Novembro de 2018, no Hotel “Epic Sana”,  o 2.º 
Congresso Angolano de Direito Empresarial, a decorrer sob o lema “O direito 
angolano e as questões tradicionais sobre a vinculação e a representação das 
sociedades comerciais”. 
O programa do evento reserva a realização de quatro (4) debates sobre os seguintes 
temas: (1) Limites e proibições no âmbito da vinculação das sociedades comerciais, 
(2) O registo comercial e a sua relevância no âmbito da representação e da vinculação 
das sociedades comerciais, (3) A administração de facto. A protecção jurídica dos 
actos practicados e (4) O objecto como limite da actuação da administração, no 
âmbito do investimento privado.  
Para além de debates, serão realizadas duas conferências, sendo uma referente à 
“Gestão fiscal e a corporate governance” e outra sobre “Novas tendências de 
corporate governance em Angola”. 
O evento que tem, sobretudo, um pendor académico contará com a intervenção, na 
qualidade de oradores e moderadores, de mais de 15 especialistas. Pretende-se uma 
abordagem profunda e técnica sobre a representação e vinculação das sociedades 
comerciais, tendo em conta o direito angolano, os aspectos tradicionais inerentes ao 
tema face ao tratamento que têm vindo a merecer em outros ordenamentos jurídicos.  
Entre os especialistas convidados contam-se advogados, técnicos do Ministério da 
Justiça, representantes do Ministério Público, académicos, consultores e 
representantes de associações empresariais, todos eles de reconhecido mérito na 
sociedade. 
À exemplo da primeira edição, que teve lugar em 2018, a segunda terá, também, uma 
grande dimensão, por reunir durante dois dias vários cultores do Direito Empresarial. 
Os resultados das discussões que vierem a acontecer permitirão a reunião de 
propostas validas para próximas revisões legislativas que eventualmente venham a 
acontecer e serão objecto de apresentação em todas as universidades do país. 
O acesso é condicionado, sendo que, para mais informações os interessados deverão 
contactar a organização através do terminal 992 60 54 18 ou o 927 01 08 09 ou ainda 
através do e-mail formacoespdv@gmail.com.  
 
O Coordenador Executivo e Científico: Moses Caiaia 
T.: 915 50 17 50 
E.: catiavala89@gmail.com 
Contactos alternativos (da organização): 992 60 54 18 – 927 01 08 
09/pdv.geral@gmail.com 


