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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 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, mas salienta que o quadro revisto deverá 
ser apoiado por instrumentos e medidas de aplicação destinados a evitar o risco de ele ser 
apenas formalmente adoptado pelos conselhos de administração;

2. Pensa que as medidas de aplicação deverão incluir:

 Medidas adoptadas pelas autoridades nacionais do mercado de valores mobiliários 
com vista a aumentar a responsabilidade individual dos membros dos conselhos de 
administração e das empresas, incluindo um eventual sistema de sanções,

 Uma conferência anual dos presidentes dos conselhos de administração das 
empresas, incluindo a atribuição de um prémio de boa governação,

 O cumprimento obrigatório de requisitos formais de elegibilidade e em matéria de 
conhecimentos pelos membros dos conselhos de administração e a publicação 
obrigatória das vagas dos conselhos de administração,

 Medidas sobre a divulgação pública das actividades "cinzentas", dos conflitos de 
interesses e das transacções cruzadas entre as empresas-mãe e as respectivas filiais,

 Um relatório anual da Comissão, com a publicação dos nomes dos faltosos, sobre a 
não-aplicação das regras do governo das sociedades;

3. Salienta que é absolutamente necessário que as funções de presidente executivo e de 
presidente do Conselho de Administração sejam separadas e definidas;

4. Apoia a divulgação pública obrigatória da política de diversidade e a introdução de um 
mínimo de 1/3 em matéria de equilíbrio de género;

5. Pensa que o número de lugares ocupados em qualquer momento em conselhos de 
administração pelos membros dos conselhos de administração deve ser limitado a dois, e 
que a inclusão de "grey directors" (administradores alheios à sociedade mas tendo com ela 
laços especiais) deveria cessar gradualmente;

6. Apoia a aprovação de um relatório de avaliação externa do conselho de administração 
antecedendo a reeleição deste último, que deverá ser distribuído aos accionistas; pensa que 
importaria fazer também auto-avaliações internas anuais;

7. Pensa que a gestão do risco deverá estar no centro do governo das sociedades e que 
deveria ser classificada como uma responsabilidade fundamental dos administradores;

8. É decididamente a favor de um mecanismo europeu que ajude os emitentes a identificar os 
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seus accionistas a fim de facilitar o diálogo sobre as questões relativas ao governo das 
sociedades;

9. Apoia a concessão de uma maior protecção aos accionistas minoritários acompanhada de 
medidas para evitar abusos;


