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Resumen 

En el modelo de gestión de empresas de capital social dividido en acciones, definido como 

“modelo financiero”, por supuesto los administradores deben procurar gestionar sus 

organizaciones en el sentido del interese de quien los paga (los accionistas). Para tal, 

cuanto menos interese propio tuvieren en esas organizaciones, mejor serán suyas opciones 

de gestión. Está en causa el concepto de independencia de los administradores, presente 

en la mayor parte de los códigos de buen gobierno de las sociedades.  

Esta ponencia tiene como objetivo tornar claro como aquello concepto es difícil de cumplir 

en Portugal. 

Para tal, el equipo de investigación recorrió a una metodología basada en estudios de caso, 

sendo analizados los tres bancos portugueses de subscrición publica, presentes en el índice 

bolsista portugués PSI 20. Los resultados de la investigación permiten suponer una fuerte 

relación biunívoca entre el titular de la función de administrador e la figura de accionista.  

 

 

Resumo 

No modelo de gestão de empresas de capital social estruturado em acções, definido como 

“financeiro”, é suposto que os administradores procuram gerir as organizações no sentido 

dos interesses de quem lhes paga. Para tal, quanto menos interesses próprios tiverem 

nessas organizações, melhor! Está em causa o conceito de independência dos 

administradores, presente na maior parte dos códigos de bom governo das sociedades.  

Esta comunicação tem como objectivo mostrar em como aquele conceito é difícil de cumprir. 

Para tal, recorremos à metodologia de estudos de caso, no sector financeiro, em Portugal, 

analisando os três bancos de subscrição pública, presentes no PSI20. Os resultados 

indiciam uma forte relação biunívoca entre titular do cargo de administrador e accionistas.  


