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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consultores em matéria de votação 
adotem e apliquem medidas adequadas 
para garantir que as suas recomendações 
de voto sejam precisas e fiáveis, com base 
numa análise exaustiva de todas as 
informações de que dispõem.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consultores em matéria de votação 
divulguem publicamente a existência de 
um código de conduta por si aplicado e 
apresentem relatórios sobre a aplicação 
desse código de conduta. Caso se afastem 
de alguma das recomendações do referido 
código de conduta, devem declarar esse 
facto, explicar os motivos e indicar quais 
as eventuais medidas alternativas 
adotadas.
Caso os consultores em matéria de 
votação decidam não aplicar um código 
de conduta, devem explicar as razões para 
não o fazer.
Estas informações, juntamente com a 
referência ao código de conduta por eles 
aplicado, devem ser publicadas no sítio 
Web dos consultores em matéria de 
votação.

2. Os consultores em matéria de votação 
devem divulgar anualmente ao público 
todas as informações que se seguem no que 
se refere à preparação das suas 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consultores em matéria de votação 
divulguem anualmente ao público todas as 
informações que se seguem, no que se 
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recomendações de voto: refere à preparação das suas 
recomendações de voto:

(a) As características essenciais das 
metodologias e modelos que aplicam;

(a) As características essenciais das 
metodologias e modelos que aplicam;

(b) As principais fontes de informação 
que utilizam;
(c) Se, e, em caso afirmativo, de que forma 
têm em conta as condições do mercado 
nacional, bem como as condições legais e 
regulamentares;

(c) Se, e, em caso afirmativo, de que forma 
têm em conta as condições do mercado 
nacional, bem como as condições legais e 
regulamentares;

(d) Se mantêm diálogos com as sociedades 
relativamente às quais realizam 
recomendações de voto e, em caso 
afirmativo, a extensão e natureza dos 
mesmos;

(d) Se mantêm diálogos com as sociedades 
relativamente às quais realizam 
recomendações de voto e, em caso 
afirmativo, a extensão e natureza dos 
mesmos.

(e) O número total de colaboradores 
envolvidos na preparação das 
recomendações de voto;
(f) O número total de recomendações de 
voto emitidas no ano anterior.
Tal informação deve ser publicada no 
respetivo sítio Web e permanecer 
disponível durante pelo menos três anos a 
contar da data de publicação.

Tal informação deve ser publicada no 
respetivo sítio Web e permanecer 
disponível durante pelo menos três anos a 
contar da data de publicação. Essa 
informação não tem de ser divulgada nos 
termos do presente número, caso seja já 
divulgada por força do n.º 1.
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