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Ordem dos Economistas – 4 de Julho de 2017 
Apresentação do Livro da autoria de Jorge Rodrigues – ISCAL 

  Regulação Ética e Governance 
 

Quero em primeiro lugar agradecer às Ordem dos Economistas, na 
pessoa do seu Bastonário – Dr. Rui Leão Martinho, a oportunidade que 

nos concedeu para a apresentação do livro REGULAÇÃO ÉTICA E 
GOVERNANCE – O MERCADO DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA, nesta 

prestigiada e importante Ordem Profissional 
 
Ao Dr. Raúl Marques, da Direção da Ordem dos Economistas, o meu 
obrigado pela sua disponibilidade para partilhar a apresentação deste 

livro. 
 
Ao professor Jorge José Martins Rodrigues o agradecimento do 
Politécnico de Lisboa, pelo convite formulado ao seu presidente para a 

apresentação deste livro. 
 
Os mais cordiais cumprimentos a todos os Colegas e participantes 
nesta sessão, que nos honraram com a sua presença. 
 
Minhas senhoras 

 
Meus senhores 
 
 
Sobre o Autor  
Jorge José Martins Rodrigues nasceu na aldeia de Perais, concelho de Vila Velha 
de Rodão, onde fez a instrução primária. 
 
Posteriormente, realizou os estudos secundários na Escola Industrial e Comercial 
de Castelo Branco. 
 
Finalizado o ensino secundário, na província, e o serviço militar obrigatório, inicia 
os seus estudos superiores em Lisboa, no Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e da Empresa. 
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É atualmente professor coordenador do Instituto Superior   de Contabilidade e 
Administração (ISCAL) - especialista de reconhecida experiência e competência 
profissional e investigador na área de gestão. 
 
O Autor é detentor de uma vasta formação académica nos domínios da Gestão, 
Ciências Empresariais, Contabilidade e Finanças:  
 
- Licenciado em Organização e Gestão de Empresas – ISCTE 
 
- Mestre em Ciências Empresariais, na área de especialização de Sistemas de 
Informação para a Gestão – ISCTE 
 
- Mestre em Sociologia, na área de especialização de Sociologia Económica das 
Organizações - Universidade Nova de Lisboa 
 
- Doutor em Gestão, na especialidade de Gestão Global, Estratégia e 
Desenvolvimento Empresarial – ISCTE 
 
- Titulo de Especialista em Contabilidade e Gestão, atribuído pelos consórcios dos 
Institutos Politécnicos de Lisboa, Leiria e Setúbal 
 
- Titulo de Especialista em Gestão Empresarial, atribuído pelos consórcios dos 
Institutos Politécnicos de Lisboa, Santarém e Setúbal 
 
- Titulo de Especialista em Finanças Empresariais, atribuído pelos consórcios dos 
Institutos Politécnicos de Lisboa, Leiria e Setúbal 
 
- Pós-Graduação em Corporate Finance, -ISCTE 
 
- Pós Graduação em Corporate Governance – Instituto Superior de Gestão, 
Mompellier em França 
 
 
A sua formação académica é complementada e enriquecida pelo conhecimento 
adquirido no exercício da sua atividade profissional, nos setores privado, público 
e cooperativo, assumindo diferentes responsabilidades em várias empresas de 
diferentes setores de atividade, das quais cito, a título de exemplo: 
 
- Director Comercial 
 
- Diretor Administrativo e Financeiro 
 
- Administrador 
 
O professor Jorge José Martins Rodrigues possui trabalho científico de relevo, 
resultante do seu trabalho de investigação na área da Gestão e em diferentes 
das suas subáreas: 
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- É autor ou co-autor de dezassete artigos em revistas internacionais da 
especialidade; 
 
- É autor ou co-autor de cerca de cinquenta artigos em conferências 
internacionais e nacionais da especialidade; 
 
- É autor ou co-autor de 15 livros, cobrindo diferentes domínios da Gestão, de 
que destaco, apenas pela singularidade dos temas, Responsabilidade Social das 
Organizações, Responsabilidade Social e Ambiental das Empresas. 
 
 
O Livro 
O professor Jorge José Martins Rodrigues presenteia-nos hoje com a edição de 
mais um livro, ao caso, REGULAÇÃO ÉTICA E GOVERNANCE – O MERCADO DA 
INFORMAÇÃO FINANCEIRA, com capa de Felisberto Tavares e edição da Editora 
RH. 
 
Este livro é um contributo para a formação de jovens gestores, que ao adquirirem 
durante a sua formação escolar, capacidades, atitudes e competências, serão no 
futuro, e no exercício da sua atividade profissional, os responsáveis por tomar as 
decisões que, em alguma medida, determinam ou condicionam o futuro de todos 
nós – o país. Decisões que esperamos virem a ser cientificamente sustentadas e 
socialmente equilibradas e justas.  
 
O Livro é constituído por seis capítulos para além da introdução. 
 
O capítulo I é dedicado à Responsabilidade Social das Organizações, aborda as 
temáticas inerentes à ética, ao respeito pelo meio físico partilhado por todos nós, 
em suma pelo nosso planeta. Coloca enfoque na função social das organizações 
– a criação de valor em benefício de todos os agentes - a sociedade. 
 
O capítulo II é dedicado à Construção da Confiança, aborda a importância da 
conquista, séria, da confiança da sociedade, por parte dos agentes económicos, 
e a sua implicação na boa gestão e relevância no cumprimento dos objetivos das 
organizações. 
 
O capítulo III é dedicado à Governabilidade Organizacional, ou Corporate 
Governance em língua Inglesa. Neste capítulo o autor debruça-se sobre este 
conceito e a necessidade de ter em conta as especificidades históricas, políticas 
e culturais de cada país. Aborda a aplicação prática da Governabilidade 
Organizacional, a dicotomia e a legitimidade de interesses entre acionistas e 
gestores, bem como, a gestão e a resolução de conflitos. 
 
O capítulo IV é dedicado à Ética. Neste capítulo o autor aborda a importância da 
existência e cumprimento de valores éticos e deontológicos na gestão das 
organizações, a sua perceção pela sociedade e o consequente retorno para o 
domínio da gestão.  
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O capítulo V é dedicado aos Instrumento de Ética. Neste capítulo são abordadas 
as competências individuais na implementação da ética nas organizações, são 
apresentados os códigos de ética, de conduta e deontológicos. O capítulo é 
finalizado pela abordagem da importância da ética no mercado da informação 
financeira.  
 
O autor acaba com um vasto capítulo, o capítulo VI, intitulado Ordens 
Profissionais e Informação Financeira. São elencadas as Ordens profissionais 
existentes em Portugal, e apresentado um tratamento detalhado da Ordem dos 
Economistas, da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, da Ordem dos 
Contabilistas Certificados. É abordada a importância das associações públicas 
profissionais na implementação da ética e da deontologia na profissão. 
 
Considero este Livro um complemento útil para formação académica e inicial de 
gestores e analistas financeiros, bem como para um publico mais vasto, 
estudiosos ou interessados no domínio das ciências sociais e da responsabilidade 
social das organizações. 
 
Na expectativa de que este livro venha ser um contributo para uma tomada de 
decisões socialmente mais justa e equilibrada das organizações, contribuindo 
para a construção de um país mais desenvolvido e coeso.  
 
Apresento os meus sinceros parabéns ao prof.  Jorge José Martins Rodrigues pelo 
trabalho e obra realizada. 
 
Finalizo, passando a palavra ao autor, e utilizado um excerto do livro 
“….contribuir para não confundir a familiaridade superficial de um assunto com 
uma profunda compreensão do mesmo”. 
 
 
 Muito Obrigado 
 
Elmano Margato 
 
Lisboa 04, Julho, 2018 
 
 
 
 
 


