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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a governação sustentável das empresas
(2020/2137(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre empresas e 
Direitos Humanos (PONU) de 20111,

– Tendo em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável2,

– Tendo em conta as Orientações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) para as Empresas Multinacionais3,

– Tendo em conta o guia da OCDE sobre o dever de diligência em matéria de 
comportamento responsável das empresas4,

– Tendo em conta a Declaração de Princípios Tripartida da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) sobre as Empresas Multinacionais e a Política Social5,

– Tendo em conta o Acordo de Paris adotado em 12 de dezembro de 20156 (a seguir 
«Acordo de Paris»),

– Tendo em conta o Plano de Ação da UE: Financiar um crescimento sustentável 
(COM(2018)0097), 

– Tendo em conta o Pacto Ecológico Europeu (COM(2019)0640),

– Tendo em conta a Adaptação do Programa de Trabalho da Comissão para 2020 
(COM(2020)0440),

– Tendo em conta a Diretiva 2013/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 
junho de 2013, relativa às demonstrações financeiras anuais, às demonstrações 
financeiras consolidadas e aos relatórios conexos de certas formas de empresas, que 
altera a Diretiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga as 
Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho7 (a seguir «Diretiva Contabilística»), 

– Tendo em conta a Diretiva 2014/95/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 
outubro de 2014, que altera a Diretiva 2013/34/UE no que se refere à divulgação de 
informações não financeiras e de informações sobre a diversidade por parte de certas 

1 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
3 http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/ 
4 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm 
5 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_094386.pdf 
6 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf 
7 JO L 182 de 29.6.2013, p. 19.

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
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grandes empresas e grupos8 (a seguir «Diretiva relativa à divulgação de informações 
não financeiras»),

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de junho de 2016, relativa à proteção de know-how e de informações comerciais 
confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação 
ilegais9 (a seguir «Diretiva sobre o segredo comercial»), 

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2017/828 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de maio de 2017, que altera a Diretiva 2007/36/CE no que se refere aos incentivos ao 
envolvimento dos acionistas a longo prazo10 (a seguir «Diretiva Direitos dos 
Acionistas»),

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de outubro de 2019, relativa à proteção das pessoas que denunciam violações ao 
direito da União11 (a seguir «Diretiva Denúncia de Irregularidades»),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2019/2088 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de novembro de 2019, relativo à divulgação de informações 
relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros12 (a seguir 
«Regulamento Divulgação»),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 18 de junho de 2020, relativo ao estabelecimento de um regime para a promoção do 
investimento sustentável, e que altera o Regulamento (UE) 2019/208813 (a seguir 
«Regulamento Taxonomia»),

– Tendo em conta as Orientações da Comissão sobre a comunicação de informações não 
financeiras (metodologia a seguir para a comunicação de informações não financeiras)14 
e as Orientações da Comissão para a comunicação de informações não financeiras: 
documento complementar sobre a comunicação de informações relacionadas com o 
clima15,

– Tendo em conta o relatório final do Fórum de Alto Nível sobre a União dos Mercados 
de Capitais: «A New Vision for Europe’s Capital Markets» (Uma nova visão para os 
mercados de capitais da Europa)16,

– Tendo em conta as Recomendações do grupo de trabalho sobre a divulgação de 
informações financeiras relacionadas com o clima»17,

8 JO L 330 de 15.11.2014, p. 1.
9 JO L 157 de 15.6.2016, p. 1.
10 JO L 132 de 20.5.2017, p. 1.
11 JO L 305 de 26.11.2019, p. 17.
12 JO L 317 de 9.12.2019, p. 1.
13 JO L 198 de 22.6.2020, p. 13.
14 JO C 215 de 5.7.2017, p. 1.
15 JO C 209 de 20.6.2019, p. 1.
16 https://ec.europa.eu/info/news/cmu-high-level-forum-final-report_en
17 https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
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– Tendo em conta o artigo 54.° do Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A9-0000/2020),

A. Considerando que, num contexto empresarial, uma abordagem de sustentabilidade 
implica que sejam devidamente tidos em conta os interesses dos diferentes acionistas na 
empresa, incluindo as preocupações sociais e ambientais de ordem geral;

B. Considerando que as múltiplas iniciativas internacionais que promovem a governação 
sustentável das empresas continuam a não ser juridicamente vinculativas;

C. Considerando que, durante a última legislatura, a União Europeia empreendeu uma série 
de iniciativas destinadas a promover a transparência e a visão a longo prazo nas 
atividades financeiras e económicas, tais como a Diretiva Direitos dos Acionistas, o 
Plano de Ação para o Financiamento do Crescimento Sustentável, o Regulamento 
Divulgação e o Regulamento Taxonomia;

D. Considerando que a Diretiva relativa à divulgação de informações não financeiras (a 
seguir «Diretiva NFI») apresenta lacunas que têm de ser colmatadas;

E. Considerando que, de acordo com o seu Programa de Trabalho adaptado para 2020, a 
Comissão tenciona apresentar uma proposta de revisão da Diretiva NFI no primeiro 
trimestre de 2021;

F. Considerando que as partes interessadas afirmaram frequentemente que as informações 
não financeiras fornecidas pelas empresas nos termos da Diretiva NFI não são 
suficientes, fiáveis e comparáveis; que é necessária a divulgação de informações mais 
completas e fiáveis para que as empresas possam ser responsabilizadas pelos seus 
potenciais impactos negativos no ambiente e na sociedade;

G. Considerando que os administradores das empresas têm a obrigação legal e contratual 
de agir no interesse da empresa; que uma ênfase excessiva na maximização dos lucros a 
curto prazo tem um impacto negativo no desempenho a longo prazo das empresas e na 
sustentabilidade, podendo, por conseguinte, ser prejudicial para o interesse dos 
acionistas;

H. Considerando que a coerência da legislação da UE em matéria de governação 
sustentável das empresas deve ser alcançada através do estabelecimento de obrigações 
concretas de ação e não apenas de comunicação de informações; que é, por conseguinte, 
necessário um quadro adicional que defina as obrigações dos conselhos de 
administração das empresas em termos de sustentabilidade;

Obrigações de comunicação de informações não financeiras 

1. Congratula-se com o compromisso da Comissão no sentido de rever a Diretiva NFI; 
salienta que essa revisão deve ser plenamente coerente com os requisitos impostos pelo 
Regulamento Divulgação e pelo Regulamento Taxonomia; insta a Comissão a tomar em 
consideração as recomendações apresentadas na presente resolução;

2. Reitera o seu apelo a um alargamento do âmbito de aplicação da Diretiva NFI para 
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abranger todas as grandes empresas cotadas e não cotadas estabelecidas no território da 
União, tal como definido no artigo 3.º, n.º 4, da Diretiva Contabilística; convida a 
Comissão a identificar os setores de atividade económica de alto risco que tenham um 
impacto significativo nas questões de sustentabilidade que possam justificar a inclusão 
das pequenas e médias empresas (PME) nesses setores no âmbito de aplicação da 
Diretiva NFI;

3. Considera que o conceito de questões ambientais na Diretiva NFI deve ser interpretado 
em conformidade com o Regulamento Taxonomia; considera igualmente importante 
definir com precisão as outras questões de sustentabilidade a que se refere a diretiva, 
tais como os conceitos de questões sociais e laborais, respeito pelos direitos humanos e 
luta contra a corrupção ativa e passiva;

4. Considera que a definição de materialidade deve incluir as questões que afetam a 
criação de valor a longo prazo e as questões que ultrapassam o desempenho puramente 
financeiro das empresas;

5. Observa que a Diretiva NFI confere às empresas abrangidas pelo seu âmbito de 
aplicação uma flexibilidade significativa para divulgarem as informações pertinentes da 
forma que considerem mais útil; observa que as empresas podem atualmente invocar, ao 
seu critério, vários quadros diferentes; considera que é necessário criar um quadro 
abrangente da UE que inclua todo o conjunto de questões de sustentabilidade relevantes 
para a elaboração de relatórios não financeiros exaustivos; salienta, a este respeito, que 
o quadro da UE deve assegurar que as divulgações sejam claras, equilibradas, 
compreensíveis, comparáveis entre empresas num determinado setor, verificáveis e 
objetivas; salienta que este quadro deve incluir, sempre que pertinente, normas setoriais 
obrigatórias; congratula-se, a este respeito, com o compromisso da Comissão de apoiar 
um processo de desenvolvimento de normas da UE em matéria de comunicação de 
informações não financeiras18;

6. Considera que a localização da demonstração não financeira deve ser harmonizada; 
insta a Comissão a criar uma plataforma digital de acesso público gratuito à escala da 
UE, na qual as empresas devem publicar as suas informações não financeiras;

7. Observa que a Diretiva NFI exclui as demonstrações não financeiras do requisito de 
garantia do conteúdo a que, de outro modo, as demonstrações financeiras das empresas 
estão sujeitas; considera que as demonstrações não financeiras devem ser sujeitas a uma 
auditoria obrigatória, em função da dimensão e do domínio de atividade da empresa em 
causa; entende que o prestador de serviços de garantia, sujeito a requisitos de 
objetividade e independência, deve conduzir a sua auditoria em conformidade com o 
futuro quadro da UE;

8. Salienta a importância de introduzir uma obrigação que exija a determinadas empresas 
da UE que apresentem anualmente um relatório por cada país sob cuja jurisdição fiscal 
operam; insta o Conselho a retomar urgentemente as negociações com o Parlamento 
sobre a proposta da Comissão de uma diretiva que altera a Diretiva 2013/34/CE no que 

18 Observações do vice-presidente executivo Valdis Dombrovskis na Conferência sobre a aplicação do Pacto 
Ecológico Europeu: Financiamento da transição, 28 de janeiro de 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_139)
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respeita à divulgação de informações relativas ao imposto sobre o rendimento por 
determinadas empresas e sucursais (COM (2016) 0198)19;

Dever de diligência dos administradores e medidas adicionais destinadas a tornar a 
governação das empresas mais orientada para a sustentabilidade 

9. Insta o Conselho a iniciar sem demora as negociações com o Parlamento sobre a 
proposta de diretiva relativa à melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres no cargo 
de administrador não-executivo das empresas cotadas em bolsa e a outras medidas 
conexas (COM (2012) 0614) («Proposta relativa à presença de mulheres em conselhos 
de administração»), que visa pôr termo ao desequilíbrio generalizado entre homens e 
mulheres nos mais altos níveis de decisão das empresas;

10. Assinala o papel fundamental dos administradores na definição da estratégia de uma 
empresa e na supervisão das suas operações; considera que os administradores devem 
ter o dever de integrar na estratégia global da empresa interesses e riscos de 
sustentabilidade, impactos, oportunidades e dependências a longo prazo; 

11. Insta a Comissão a apresentar uma proposta legislativa que assegure que os membros 
dos órgãos de administração, de direção e de fiscalização das sociedades de 
responsabilidade limitada, atuando no âmbito das competências que lhes são atribuídas 
pelo direito nacional, tenham a responsabilidade coletiva de definir, divulgar e 
acompanhar uma estratégia de sustentabilidade das empresas;

12. Considera que a estratégia de sustentabilidade deve identificar e abordar, em 
conformidade com as obrigações de devida diligência das empresas, os impactos 
significativos que a empresa pode ter a nível ambiental, climático, social e laboral, o 
respeito pelos direitos humanos e as questões da luta contra a corrupção ativa e passiva 
relacionadas com o modelo de negócio, as operações e as cadeias de abastecimento da 
empresa, mesmo fora da União Europeia; entende que o dever de diligência que 
incumbe aos administradores para com a empresa exige que sejam igualmente tidos em 
conta os interesses das partes interessadas que podem ser afetadas negativamente pelas 
atividades da empresa;

13. Considera ainda que a estratégia de sustentabilidade deve incluir objetivos mensuráveis, 
específicos, calendarizados e baseados em dados científicos, alinhados com os 
compromissos assumidos pela União a nível internacional em matéria de ambiente, 
alterações climáticas - nomeadamente o Acordo de Paris -, biodiversidade e 
desflorestação; salienta que a estratégia também deve abranger políticas em matéria de 
igualdade de género, uma melhor integração dos direitos dos trabalhadores nas 
atividades empresariais e a definição de uma política remuneratória justa, bem como 
questões setoriais e/ou geográficas; considera que a parte variável da remuneração dos 
administradores deve estar relacionada com a realização dos objetivos mensuráveis 
estabelecidos na estratégia de sustentabilidade da empresa;

14. Considera que, no processo de definição e acompanhamento da sua estratégia de 
sustentabilidade, as empresas devem colaborar com todas as partes interessadas 
pertinentes, incluindo acionistas, representantes ou porta-vozes dos trabalhadores e as 
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partes interessadas externas que são afetadas pelas suas atividades e cadeias de 
abastecimento;

15. Considera que este compromisso deve ser realizado, em função da dimensão e do 
domínio de atividade da empresa em causa, através de comités consultivos em que 
participem representantes ou porta-vozes das partes interessadas e que serão incumbidos 
de prestar aconselhamento quanto ao conteúdo e à aplicação da estratégia de 
sustentabilidade; entende que esses comités devem ter o direito de solicitar e realizar um 
inquérito interno, se aprovado por larga maioria, no caso de serem suscitadas 
preocupações razoáveis quanto à correta aplicação da estratégia de sustentabilidade.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

No contexto empresarial, uma abordagem de sustentabilidade implica que sejam devidamente 
tidos em conta os interesses das diferentes partes interessadas na empresa, incluindo as 
preocupações societais e ambientais de ordem geral. Atualmente, várias iniciativas 
internacionais promovem a governação sustentável das empresas, designadamente os 
Princípios orientadores da ONU, de 2011, sobre empresas e direitos humanos, as Linhas 
Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais e a Declaração de Princípios Tripartida 
da OIT sobre as empresas multinacionais e a política social. Embora estes instrumentos sejam 
importantes para incentivar uma conduta empresarial responsável num ambiente globalizado, 
continuam a ser não vinculativos. 

A União Europeia tomou várias medidas com o objetivo de promover a transparência e a visão 
a longo prazo nas atividades financeiras e económicas, como a revisão da Diretiva Direitos dos 
Acionistas, o Plano de Ação para o Financiamento do Crescimento Sustentável, o Regulamento 
Divulgação e o Regulamento Taxonomia. A adoção da Diretiva relativa à divulgação de 
informações não financeiras em 2014 também constituiu um importante passo em frente na 
promoção da transparência para medir, acompanhar e gerir o desempenho das empresas e o seu 
impacto a longo prazo na sociedade e no ambiente. No entanto, as deficiências identificadas na 
sua aplicação mostram que é necessário reforçar a comunicação de informações não financeiras 
na União. O relator está convicto de que a transparência é fundamental para assegurar a 
responsabilização. Congratula-se, por isso, com o compromisso da Comissão de rever a atual 
diretiva. 

Além disso, deve ser alcançada uma abordagem europeia coerente em matéria de governação 
sustentável através da criação de obrigações concretas de ação e não apenas de comunicação de 
informações. O relator considera que é necessário estabelecer um novo quadro que defina as 
obrigações dos conselhos de administração em termos de sustentabilidade. 

Obrigações de comunicação de informações não financeiras

Na sua resolução de 29 de maio de 2018 sobre finanças sustentáveis, o Parlamento Europeu 
apelou à ponderação de um alargamento do âmbito de aplicação da Diretiva NFI. O relator 
gostaria de reiterar este apelo, especificando as empresas que devem cumprir a obrigação de 
comunicar informações não financeiras. Considera que o atual âmbito de aplicação é demasiado 
estrito e não está em conformidade com as definições estabelecidas na Diretiva Contabilística. 

A definição de materialidade deve ser igualmente revista e alinhada com questões que afetam 
a criação de valor a longo prazo, devendo abranger aspetos que vão além do desempenho 
puramente financeiro das empresas. 

A flexibilidade significativa proporcionada pelos resultados da Diretiva NFI nas empresas que 
comunicam informações é frequentemente considerada insuficiente, pouco fiável e não 
comparável. As orientações não vinculativas emitidas pela Comissão Europeia não permitiram 
resolver este problema. O relator considera, por conseguinte, que é necessário criar um quadro 
normalizado que permita divulgações claras, equilibradas, compreensíveis, objetivas, 
verificáveis e comparáveis entre empresas de um mesmo setor. 
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Outra dificuldade recorrente que as partes interessadas enfrentam está relacionada com a 
localização do relatório, em relação à qual o atual quadro também proporciona uma 
flexibilidade considerável. Por conseguinte, parece ser necessário harmonizar este aspeto. Em 
quaisquer circunstâncias, a informação deve estar facilmente acessível, por exemplo no sítio 
Web da empresa ou através de uma plataforma digital de acesso público gratuito a nível da UE.  

Uma parte crucial da revisão deve ser o requisito de garantia do conteúdo, que não faz parte das 
regras atualmente aplicáveis em matéria de informações não financeiras. O relator considera 
que as demonstrações devem ser sujeitas a uma auditoria obrigatória realizada por um prestador 
de serviços de garantia que seja imparcial e independente. 

É extremamente importante solicitar ao Conselho que retome urgentemente as negociações com 
o Parlamento sobre a proposta de diretiva da Comissão que altera a Diretiva 2013/34/CE no 
que respeita à divulgação de informações relativas ao imposto sobre o rendimento por 
determinadas empresas e sucursais.

Dever de diligência dos administradores e medidas adicionais destinadas a tornar a 
governação das empresas mais orientada para a sustentabilidade

As empresas não são entidades abstratas desligadas dos atuais desafios ambientais e sociais. 
Devem contribuir mais ativamente para a sustentabilidade, uma vez que o seu desempenho a 
longo prazo, a sua resiliência e mesmo a sua sobrevivência podem depender da resposta 
adequada às questões ambientais e sociais. A este respeito, o dever de diligência dos 
administradores em relação à empresa deve ser definido não só em relação à maximização dos 
lucros das ações a curto prazo, mas também em relação às preocupações em matéria de 
sustentabilidade. Tendo em conta o importante papel dos administradores na definição da 
estratégia das empresas e na supervisão das suas operações, estes devem ter o dever de integrar 
na estratégia global da empresa interesses e riscos de sustentabilidade, impactos, oportunidades 
e dependências a longo prazo. 

O relator considera que é necessário criar um novo quadro que garanta que os membros dos 
órgãos de administração, de direção e de supervisão das empresas tenham a responsabilidade 
coletiva de definir, divulgar e acompanhar uma estratégia de sustentabilidade das empresas. 
Este dever deve ter igualmente em conta os interesses das partes interessadas que podem ser 
afetadas negativamente pelas atividades da empresa. O relator considera que a estratégia de 
sustentabilidade deve incluir objetivos mensuráveis, específicos, calendarizados e baseados em 
dados científicos, alinhados com os compromissos assumidos pela União a nível internacional. 
Deve igualmente abranger políticas em matéria de melhor integração dos direitos dos 
trabalhadores nas atividades empresariais e a definição de uma política remuneratória justa, 
bem como questões setoriais e/ou geográficas. 

O processo de definição e acompanhamento da estratégia de sustentabilidade deve incluir todas 
as partes interessadas pertinentes, como os acionistas, os representantes dos trabalhadores e as 
partes interessadas externas afetadas pelas atividades da empresa. Em função da dimensão da 
empresa, deve ser ponderada a obrigação de criar comités consultivos para este efeito.


