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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o enquadramento do governo das sociedades para as empresas europeias
(2011/2181(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão de 5 de Abril de 2011 sobre o quadro da UE 
do governo das sociedades (COM(2011)0164),

– Tendo em conta a sua resolução de 18 de Maio de 2010, sobre as questões deontológicas 
relacionadas com a gestão das empresas1,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e os pareceres da 
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão 
do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores (A7-0000/2011),

Abordagem geral

1. Acolhe favoravelmente a revisão, pela Comissão, do enquadramento do governo das 
sociedades iniciado pelo Livro Verde;

2. Lamenta, contudo, que importantes questões do governo das sociedades, como a tomada 
de decisões pelo Conselho de Administração, a responsabilidade dos directores, a 
independência dos directores, os conflitos de interesse ou a participação dos interessados, 
não tenham sido abordadas pelo Livro Verde;

3. Neste sentido, sublinha que há que chamar a atenção para o importante papel que os 
diferentes órgãos (auditoria, remuneração e nomeações) desempenham no bom governo 
de uma sociedade, e apela à Comissão para que reforce o seu papel;

4. Está convicto  que se deveria aplicar um conjunto de base de medidas do governo das 
sociedades da UE a todas as empresas cotadas, independentemente do seu tamanho;

5. Nota que estas medidas deveriam ser proporcionais à dimensão, à complexidade e ao tipo 
de empresa; sugere que, a fim de definir quais as medidas a aplicar, se crie um sistema de 
patamares baseado no número de empregados e/ou no volume de negócios;

6. Considera que as empresas não cotadas acima de uma determinada dimensão deveriam 
respeitar certas medidas do governo das sociedades;

Conselhos de administração

7. Sublinha que em geral deveria existir uma demarcação clara entre as funções do 
Presidente do Conselho de Administração e o Director Executivo; nota, contudo, que este 

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2010)0165.
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papel deve ser proporcional à dimensão e às peculiaridades da empresa, e que essa decisão 
deve ser tomada pela assembleia de accionistas;

8. Sublinha que os conselhos de administração devem incluir personalidades independentes 
com uma mistura de capacidades, experiências e antecedentes, que este aspecto da sua 
composição se deverá adaptar à complexidade das actividades da empresa e que é da 
responsabilidade do presidente assegurar o correcto equilíbrio de competências no 
conselho;

9. É de parecer que as políticas de recrutamento deveriam ser específicas e que deveriam ser 
sujeitas a um regime de "cumprir ou explicar";

10. Reclama um aumento do número de mulheres nos conselhos de administração através de 
um sistema de quotas flexíveis;

11. Sublinha que os directores devem dedicar tempo suficiente à execução das suas funções; 
considera, todavia, que não são aconselháveis regras uniformes e que os limites ao número 
de conselhos a que um director pode pertencer devem ser estabelecido numa base 
individual por cada empresa;

12. Concorda que as avaliações externas periódicas são instrumentos úteis para avaliar a 
eficácia das práticas de governo das sociedades; contudo, é de parecer que essas 
avaliações não devem ser obrigatórias;

13. Encoraja a revelação da política de remunerações e do relatório anual sobre as 
remunerações, que deveria ser sujeito à aprovação da assembleia de accionistas; sublinha, 
contudo, que a revelação da remuneração individual de directores executivos e 
não-executivos constituiria uma violação da vida privada e deve ser evitada, a não ser que 
a pessoa em causa dê o seu consentimento;

14. Nota que o Conselho de Administração é o organismo responsável pela revisão e 
aprovação da estratégia da empresa, o que inclui a abordagem do risco por parte da 
empresa, e que a deverá comunicar de forma significativa aos accionistas; considera que 
os riscos ambientais e sociais devem ser incluídos na medida em que tenham um impacto 
material na empresa, como o exige já a legislação da UE;

Accionistas

15. Está convicto que o compromisso dos accionistas com a empresa deve ser encorajado 
promovendo o seu papel, mas esta participação deve constituir uma escolha discricionária 
e nunca uma obrigação;

16. Nota que a directiva sobre os direitos dos accionistas1 subscreve o princípio do igual 
tratamento dos accionistas e que, portanto, todos os accionistas (institucionais ou não) têm 
o direito de receber as mesmas informações da empresa, independentemente da sua 
participação;

                                               
1 Directiva 2007/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de Julho de 2007, relativa ao exercício de 
certos direitos dos accionistas de sociedades cotadas.
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17. Sublinha que os investidores institucionais têm o dever fundamental de proteger os seus 
investimentos e que é sua responsabilidade monitorizar o gestor patrimonial que tenham 
designado no que respeita a estratégias, custos, comércio e à medida em que esse gestor 
patrimonial interage com as empresas em que investe, e por conseguinte exigir umas 
transparência adequada na execução dos deveres fiduciários;

18. Neste contexto, é de parecer que os investidores institucionais devem ter a liberdade de 
conceber as estruturas de incentivo relevantes na sua relação profissional com os gestores 
de bens;

19. Nota que os conflitos de interesse, incluindo os de natureza potencial, devem sempre ser 
revelados e que são necessárias medidas adequadas a nível da UE;

20. Solicita à Comissão que emende a directiva relativa aos direitos dos accionistas de 
maneira a prever a introdução obrigatória de votações electrónicas, a fim de encorajar a 
participação dos accionistas, especialmente no que respeita aos accionistas transfronteiras;

21. Recorda à Comissão a necessidade de uma definição clara de "actuação concertada" uma 
vez que a falta de regras uniformes constitui um dos principais obstáculos à cooperação 
entre accionistas;

22. Está convicto que os consultores desempenham um papel muito importante, mas que a sua 
actividade está muitas vezes sujeita a conflitos de interesse; solicita à Comissão uma 
maior regulamentação dos consultores, dando especial atenção às questões de 
transparência e de conflito de interesses; é de parecer que os consultores não devem poder 
prestar serviços de consultadoria à empresa em que se investe;

23. Considera que as empresas devem ter o direito de conhecer a identidade dos seus 
proprietários, e que deverão ser estabelecidos a nível da UE requisitos mínimos de 
harmonização para a revelação das detenção de acções;

24. Nota que a protecção dos accionistas minoritários é uma questão tratada pelas disposições 
nacionais de direito das sociedades, enquanto que medidas a nível da União poderiam ser 
úteis para promover os votos por procuração;

25. Dá a sua aprovação às directrizes constantes da declaração do Fórum Europeu do Governo 
das Sociedades sobre "Transacções entre as partes relacionadas para as entidades cotadas", 
de 10 de Março de 2011; encoraja a Comissão a tomar medidas a nível da UE através de 
uma medida não vinculativa, como uma recomendação;

26. Crê que a questão dos regimes de detenção de acções pelos trabalhadores é uma questão 
que deve ser regulada a nível dos Estados-Membros e deixada a negociações entre os 
trabalhadores e os empregadores; a possibilidade de participar nesses regimes deve 
sempre ter natureza voluntária;

O enquadramento "cumprir ou explicar"
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27. Está convicto que o sistema "cumprir ou explicar" é um instrumento útil no governo das 
sociedades; é favorável à adesão obrigatória a um Código de Conduta escolhido pela 
empresa; considera que qualquer desvio relativamente ao Código de Conduta deve ser 
explicado de forma significativa e que, para além desta explicação, a medida alternativa 
de governo da empresa tomada deve ser descrita e explicada;

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.


