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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Congratula-se com o Livro Verde da Comissão intitulado "O quadro da UE do governo das 
sociedades"; considera que deve ser aplicada uma abordagem proporcionada e flexível ao 
governo das sociedades, dada a natureza diversa dos quadros nacionais existentes e das 
empresas cotadas; insta a que se evitem os encargos burocráticos excessivos, tendo em 
consideração os ambiciosos objetivos de crescimento definidos pela Agenda 2020 e as 
disposições da Diretiva 2006/46/CE;

2. Considera que as empresas devem criar mecanismos (ações de formação, sessões de 
informação, boletins informativos regulares, etc.) para reforçar a sensibilização, a 
participação e a responsabilização dos acionistas e proporcionar o intercâmbio das 
melhores práticas, desde que isso não implique a imposição de encargos 
desproporcionados às empresas;

3. Sublinha que a demonstração de responsabilidade e transparência perante os empregados, 
os acionistas e, quando aplicável, perante as demais partes interessadas, constitui um 
pré-requisito de uma empresa bem gerida;

4. Considera que, na sequência da crise financeira, é possível retirar ensinamentos das 
principais falências no mundo empresarial;

5. Defende, no entanto, uma certa reserva neste contexto e solicita que cada proposta seja 
avaliada de forma muito crítica à luz dos objetivos a alcançar e da relação 
custos-benefícios que a mesma apresenta;

6. Considera que uma abordagem única para todos os casos não é adequada, atendendo à 
considerável diversidade de empresas na Europa e, em particular, às diferenças entre 
empresas cotadas e empresas não cotadas na bolsa; defende uma abordagem "cumprir ou 
explicar", incluindo códigos de melhores práticas, uma regulamentação adequada e 
baseada em princípios e uma supervisão reforçada a nível nacional e da UE, garantindo 
que as informações e explicações prestadas pelas empresas sejam fiáveis e de elevada 
qualidade, ajudando a melhorar o controlo exercido pelos acionistas; considera que devem 
ser tomadas medidas coercivas quando as empresas não forem capazes explicar as razões 
pelas quais se desviaram do código pertinente, e que essa incapacidade deve também ser 
divulgada; entende que os procedimentos reforçados de "cumprir ou explicar" aplicáveis a 
empresas de importância sistémica devem assegurar que o regulador adequado considere a 
explicação clara, contendo a informação necessária para os acionistas decidirem se é 
satisfatória;

7. Salienta que o Livro Verde apenas incide sobre as empresas cotadas na bolsa, mas 
considera que o bom governo pode também beneficiar as empresas não cotadas e encoraja 
a Comissão, em colaboração com organizações empresariais, a desenvolver orientações 
não vinculativas para as referidas empresas;
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8. Salienta que, entretanto, uma aplicação mais efetiva da abordagem "cumprir ou explicar" 
deve compreender a pressão dos pares, através da publicação de relatórios de 
acompanhamento das empresas;

9. Entende que deve ser facilitada a identificação dos acionistas a fim de incentivar o diálogo 
entre as empresas e os seus acionistas e, deste modo, reduzir o risco de abusos associados 
ao chamado "voto vazio";

10. Concorda com a Comissão quanto à necessidade de reforçar a identificação dos acionistas 
e congratula-se com as propostas apresentadas sobre o assunto na Diretiva relativa à 
transparência; insta os Estados-Membros que ainda o não fizeram a conceder aos 
emitentes o direito de conhecer os seus acionistas nacionais;

11. Considera que os códigos de conduta podem proporcionar mudanças comportamentais e 
que a flexibilidade estabelecida pelos códigos permite a inovação, podendo esta tirar 
partido das melhores práticas por toda a UE; é de opinião que a partilha das melhores 
práticas melhoraria o governo das sociedades na UE;

12. Entende que os códigos existentes devem ser reforçados e que é necessário um 
acompanhamento mais eficaz dos referidos códigos, bem como uma melhor qualidade das 
explicações; destaca que os acionistas (não apenas os maioritários, mas também os 
minoritários) devem desempenhar, de forma eficaz, o seu papel no governo das empresas, 
contribuir mais para um governo responsável das sociedades e ser incentivados a ter uma 
perspetiva dos resultados financeiros da empresa a longo prazo; considera, entre outros 
aspetos, que os acionistas devem ter o direito de rejeitar a política de remuneração 
definida pelo comité de remuneração na assembleia geral; considera que os acionistas 
devem informar os reguladores quando uma empresa apresenta uma explicação 
insatisfatória para justificar um desvio ao estabelecido no código de conduta;

13. Regista a falta de progressos no que respeita ao aumento da diversidade de género nos 
conselhos de administração das empresas; insta a Comissão a exigir que as empresas 
cotadas na bolsa descrevam no seu relatório anual a sua política em matéria de diversidade, 
incluindo a de género, bem como as metas que se propôs para executar essa política e os 
progressos efetuados na consecução das mesmas; salienta que as políticas em matéria de 
gestão e de remuneração devem respeitar e incentivar o princípio da igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres, consagrado nas diretivas da UE;

14. Reconhece que é necessária transparência no que respeita às transações com as partes 
relacionadas e que as transações importantes que impliquem uma parte relacionada devem 
ser notificadas à autoridade competente e ser acompanhadas de uma carta de um consultor 
independente que confirme que a transação é correta e razoável ou ser sujeitas a votação 
por parte dos acionistas, sendo a parte relacionada excluída dessa votação; propõe que a 
AEVMM defina orientações sobre o nível adequado, em concertação com as autoridades 
nacionais pertinentes;

15. Sublinha que uma sociedade bem gerida deve demonstrar responsabilidade e transparência 
perante os acionistas e, quando aplicável, perante as demais partes interessadas; reitera 
que os diretores de entidades empresariais devem ter em conta a sustentabilidade e os 
interesses a longo prazo aquando da tomada de decisões, a fim de minimizar os riscos;
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16. Congratula-se com o desenvolvimento de códigos de boas práticas ("stewardship codes") 
para os investidores institucionais na União Europeia; entende que pode ser desenvolvido 
um código europeu de boas práticas tirando partido dos modelos existentes e em 
colaboração com as autoridades nacionais;

17. Toma nota da inexistência de uma perspetiva de longo prazo no mercado e insta a 
Comissão a rever toda a legislação pertinente, com o objetivo de avaliar se quaisquer 
requisitos contribuíram, inadvertidamente, para essa visão de curto prazo; em particular, 
congratula-se com a proposta da Comissão de abandonar a exigência de um relatório 
trimestral, imposta pela Diretiva "Transparência", exigência essa que acrescenta pouco ao 
conhecimento dos acionistas e cria apenas oportunidades comerciais de curto prazo;

18. Salienta a necessidade de que os membros do conselho de administração das empresas 
sejam selecionados com base numa vasta gama de critérios, incluindo qualificações 
profissionais e experiência adequadas;

19. Salienta que é fundamental garantir que os administradores não executivos consagrem 
tempo suficiente ao acompanhamento e à supervisão das suas empresas, pelo que o 
número de mandatos que um administrador não executivo pode exercer deve ter em conta 
a escala e a complexidade da empresa, bem como as responsabilidades adicionais 
associadas ao cargo de presidente do conselho de administração, e ser limitado em 
consonância;

20. Salienta a necessidade de separar as funções de diretor-geral e de presidente do conselho 
de administração, devendo estas funções ser reunidas unicamente em circunstâncias 
excecionais;

21. Apela à adoção de um período de transição obrigatório aplicável aos administradores 
executivos que pretendam assumir um cargo não executivo na mesma empresa, a fim de 
assegurar que a supervisão exercida pelos administradores não executivos se caracterize 
pela necessária independência;

22. Saúda a recomendação da Comissão de que as empresas cotadas na bolsa devem divulgar 
a sua política de remuneração, a remuneração de cada administrador e o resultado da 
votação dos acionistas em matéria de remuneração, e apoia a divulgação obrigatória das 
remunerações individuais dos administradores executivos e não executivos das empresas 
cotadas na bolsa;

23. Afirma que, apesar de o risco ser muitas vezes inerente à atividade empresarial, é 
importante que os conselhos de administração definam claramente a política de risco da 
sua empresa e assegurem uma supervisão adequada e independente dos processos de 
gestão de risco;

24. Regista os muitos benefícios da participação dos trabalhadores no capital das empresas, 
nomeadamente o aumento da produtividade e o empenhamento dos trabalhadores na sua 
empresa, e insta a Comissão a colaborar com os Estados-Membros com vista a ampliar e 
incentivar a participação dos trabalhadores no capital das empresas.
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