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SUGESTÕES

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

1. Salienta a importância de criar um sector empresarial mais transparente, estável e fiável, 
capaz de ter em conta as preocupações sociais e éticas nas suas práticas;

2. Salienta que a governação das empresas deve, entre outros, facilitar as relações com os 
trabalhadores, que contribuem para o sucesso e o desempenho das suas empresas e deles 
dependem, e lamenta que este aspecto tenha sido completamente ignorado no Livro 
Verde;

3. Considera que a participação dos trabalhadores no processo de decisão deve ser 
promovido e reforçado, tal como devem ser promovidos os sistemas de co-decisão;

4. Apoia a existência de medidas de governação das empresas que sejam legalmente 
vinculativas;

5. Deseja que haja maior diversidade de géneros nos órgãos de administração das empresas;

6. Considera que a inclusão das stock options (opções de aquisição de acções) enquanto parte 
dos regimes de remuneração deverá ser reduzida e, idealmente, suprimida e substituída 
por políticas de remuneração sustentáveis a longo prazo; apoia, porém, a promoção de 
sistemas de aquisição facultativa de participações pelos trabalhadores;

7. Apoia que sejam completas e obrigatórias:

 a publicação anual das políticas e regimes de remuneração dos participantes nos 
órgãos de administração e os perfis de risco das empresas;

 uma avaliação externa das empresas cotadas na bolsa, a realizar de três em três anos, 
pelo menos, juntamente com uma avaliação realizada pela própria administração, 
incluindo actividades ligadas a mais de uma administração, de acordo com as 
recomendações da Comissão1;

 a publicação das actividades económicas e financeiras de todos os membros da 
administração, incluindo actividades ligadas a mais de uma administração;

8. Considera que deve requerer-se às empresas que decidirem afastar-se dos códigos da 
governação de empresas que estas apresentem explicações detalhadas sobre tal decisão e 
descrevam as soluções alternativas adoptadas.

                                               
1 Recomendação 2005/162/CE da Comissão, de 15 de Fevereiro de 2005, relativa ao papel dos administradores 

não executivos ou membros do conselho de supervisão das sociedades cotadas e aos comités do conselho de 
administração ou de supervisão. JO L 52 de 25.2.2005, p. 51.


