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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. A situação 

O controlo exercido através da participação activa dos accionistas nas assembleias gerais é 
essencial para o governo eficaz das sociedades. Este controlo eficaz está em risco, em 
consequência da pouca participação nas assembleias gerais. Uma das razões principais deste 
facto reside na proporção crescente de acções na posse de accionistas estrangeiros que têm de 
ultrapassar diversos obstáculos para comparecerem na assembleia geral. Primeiro, temos que, 
normalmente, os accionistas detêm os seus valores mobiliários através de cadeias de 
intermediários em jurisdições diferentes. Consequentemente, é difícil e oneroso aceder 
oportunamente à informação e exercer o direito de voto ou presencialmente ou através da 
nomeação de um representante, respeitando os requisitos legais nacionais específicos. 
Segundo, a obrigação de cativação de acções torna a participação na assembleia geral menos 
atractiva. 

2. A proposta da Comissão 

Para facilitar e aumentar a participação dos accionistas nas assembleias gerais num contexto 
transfronteiriço, o que, por outro lado, aumentaria a responsabilidade da sociedade perante os 
seus proprietários e promoveria o mercado único, a Comissão Europeia propõe cinco 
medidas: 

a) Assegurar a convocação das assembleias gerais com a antecedência suficiente; 
b) Substituir todas as formas de cativação de acções por um sistema de data de registo; 
c) Suprimir todos os obstáculos legais à participação electrónica nas assembleias gerais; 
d) Dar o direito aos accionistas de fazer perguntas orais e escritas (incluindo por meios 

electrónicos) na assembleia geral e antes desta; 
e) Oferecer a possibilidade aos accionistas não residentes de votar por procuração, por 

correspondência ou por meios electrónicos. 

3. A posição do relator de parecer

O relator de parecer saúda os objectivos e instrumentos da directiva proposta, mas considera 
que são necessárias as seguintes mudanças: 

3.1 Medida a): Convocatória

Para tomarem decisões com conhecimento de causa, a data da assembleia, a ordem de 
trabalhos e os documentos pertinentes devem ser fornecidos aos accionistas com bastante 
antecedência. Consequentemente, a introdução de um prazo mínimo de notificação é um 
instrumento eficiente. Esta notificação não deve ser colocada apenas na página da sociedade 
na Internet mas também ser remetida aos depositários centrais de valores mobiliários, que, em 
especial, no caso das acções ao portador, são o primeiro elo da cadeia entre a sociedade e o 
accionista. No caso das acções registadas, a notificação deve ser enviada directamente ao 
accionista registado ou ao designado registado. Além disso, deve ser feita uma distinção entre 
as assembleias gerais anuais e as assembleias gerais extraordinárias que são convocadas para 
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fins diferentes e com graus de urgência diferentes. 

3.2 Medida b): A data de registo em substituição da cativação de acções

A substituição da cativação de acções por um sistema de data de registo é fundamental. Este
sistema deve prever uma data de registo tão próxima quanto possível da assembleia geral e 
um intervalo de tempo suficiente entre a notificação da assembleia geral e a data de registo, de 
forma a permitir que os accionistas (institucionais) recuperem as acções emprestadas. Além 
disso, tendo em conta as diferenças estruturais entre as acções ao portador e as acções 
registadas, os Estados-Membros devem ser autorizados a estabelecer datas de registo 
diferentes para estes dois tipos de acções. 

3.3 Medida c): Participação por meios electrónicos 

A possibilidade de participar por meios electrónicos, por exemplo, aditar pontos à ordem de 
trabalhos, apresentar deliberações, fazer perguntas, votar, etc., pode aumentar 
substancialmente a afluência às assembleias gerais. Mas, as sociedades devem ser livres de 
decidir se utilizam ou não os meios electrónicos, em função da sua dimensão e possibilidades 
técnicas. 

3.4 Medida d): Direito de fazer perguntas 

O direito de fazer perguntas é crucial para permitir aos accionistas tomar decisões com 
conhecimento de causa. Mas, as empresas devem poder proteger-se contra o abuso deste 
direito. Consequentemente, os accionistas têm o direito de fazer perguntas orais na assembleia 
geral e, se previsto pela sociedade, podem utilizar meios electrónicos. Por outro lado, os 
Estados-Membros não são obrigados a prever as perguntas escritas antes da assembleia. Além 
disso, as sociedades respondem apenas oralmente às perguntas no dia da assembleia e não são 
obrigadas a publicar as respostas na sua página na Internet. 

3.5 Medida e): Votação por procuração 

O relator de parecer apoia o princípio de que não deve haver quaisquer restrições quanto à 
pessoa que pode ser nomeada como representante. Mas, para evitar conflitos de interesses, os 
Estados-Membros têm a possibilidade de escolher as medidas apropriadas no sentido de 
restringir os direitos dos representantes. 

3.6 A relação accionista - intermediário - sociedade

O objectivo deve ser que o accionista económico, isto é, a pessoa que tomou a decisão de 
investimento e que suporta os riscos relativos às acções, controle o exercício dos seus direitos 
de voto. Tendo em conta as grandes diferenças entre os sistemas nacionais de propriedade 
accionista, o relator de parecer não propõe uma definição do chamado "investidor final". 
Sublinha, contudo, que os intermediários que não são accionistas legais devem exercer os 
direitos de voto apenas dentro do seu quadro contratual geral com o cliente e executar as 
instruções de voto, se o cliente as transmite. Se o intermediário não é o último elemento da 
cadeia entre o accionista e a sociedade, deve transmitir as instruções de voto ao intermediário
seguinte.
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
TÍTULO

Proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa ao exercício 
do direito de voto pelos accionistas de 
sociedades com sede social num 
Estado-Membro e cujos valores mobiliários 
estejam admitidos à negociação num 
mercado regulamentado e que altera a 
Directiva 2004/109/CE

Directiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa ao exercício de certos
direitos dos accionistas de sociedades 
cotadas na bolsa.

Alteração 2
CONSIDERANDO 3

(3) Os titulares de acções com direitos de 
voto devem poder exercer esses direitos, 
dado que são reflectidos no preço pago pela 
sua aquisição. Além disso, sendo o controlo 
eficaz por parte dos accionistas uma 
condição indispensável para o bom governo 
das sociedades, este deve ser facilitado e 
incentivado. Assim, é necessário adoptar 
medidas para aproximar as legislações dos 
Estados-Membros neste sentido. Por
conseguinte, os obstáculos ao exercício do 
direito de voto pelos accionistas, como a sua 
subordinação à cativação das acções, devem 
ser removidos. Contudo, a presente directiva 
não afecta a legislação comunitária existente 
sobre unidades de participação em 
organismos de investimento colectivo ou 

(3) Os titulares de acções com direitos de 
voto devem poder exercer esses direitos, 
dado que são reflectidos no preço pago pela 
sua aquisição. Além disso, sendo o controlo 
eficaz por parte dos accionistas uma 
condição indispensável para o bom governo 
das sociedades, este deve ser facilitado e 
incentivado. Assim, é necessário adoptar 
medidas para aproximar as legislações dos 
Estados-Membros neste sentido. Por
conseguinte, os obstáculos ao exercício do 
direito de voto ao longo de um determinado 
período antes da reunião, como a sua 
subordinação à cativação das acções, devem 
ser removidos. Contudo, a presente directiva 
não afecta a legislação comunitária existente 
sobre unidades de participação em 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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sobre unidades de participação 
transaccionadas por tais organismos.

organismos de investimento colectivo ou 
sobre unidades de participação 
transaccionadas por tais organismos.

Alteração 3
CONSIDERANDO 4

(4) A legislação comunitária actualmente
existente não é suficiente para alcançar este 
objectivo. A Directiva 2004/109/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 
Dezembro de 2004, relativa à harmonização 
dos requisitos de transparência no que se 
refere às informações respeitantes aos 
emitentes cujos valores mobiliários estão 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado e que altera a Directiva 
2001/34/CE obriga os emitentes a 
disponibilizar certas informações e 
documentos relevantes para as assembleias 
gerais, mas tais informações e documentos 
devem ser disponibilizados no 
Estado-Membro de origem do emitente. 
Além disso a Directiva 2001/34/CE 
centra-se na informação que os emitentes 
têm de divulgar ao mercado e, portanto, não 
se refere ao processo de votação dos 
accionistas propriamente dito.

(4) A legislação comunitária existente não é 
suficiente para facilitar o exercício dos 
direitos dos accionistas em relação às 
assembleias gerais num contexto 
transfronteiriço. A Directiva 2004/109/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de Dezembro de 2004, relativa à 
harmonização dos requisitos de 
transparência no que se refere às 
informações respeitantes aos emitentes cujos 
valores mobiliários estão admitidos à 
negociação num mercado regulamentado e 
que altera a Directiva 2001/34/CE obriga os 
emitentes a disponibilizar certas informações 
e documentos relevantes para as assembleias 
gerais, mas tais informações e documentos 
devem ser disponibilizados no 
Estado-Membro de origem do emitente. 
Além disso a Directiva 2001/34/CE 
centra-se na informação que os emitentes 
têm de divulgar ao mercado e, portanto, não 
se refere ao processo de votação dos 
accionistas propriamente dito.

Cumpre, por conseguinte, introduzir certas 
normas mínimas visando a protecção dos 
investidores e a promoção do harmonioso e 
efectivo exercício do direito de voto dos 
accionistas em relação às acções com voto. 
No tocante a outros direitos que não o 
direito de voto, os Estados-Membros podem 
alargar a aplicação dessas normas mínimas 
às acções sem voto, na medida em que tal 
não seja já o caso.
Os Estados-Membros devem estabelecer 
procedimentos transparentes, simples e 
financeiramente acessíveis para garantir 
que os accionistas possam exercer os 
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direitos que lhes são conferidos pela 
presente directiva e que as sociedades 
cumpram as suas obrigações.

Alteração 4
CONSIDERANDO 5

(5) Uma parte significativa das acções de 
empresas europeias cotadas são detidas por 
accionistas que não residem no 
Estado-Membro em que essas empresas têm
a sua sede social. Os accionistas não 
residentes devem poder exercer os seus 
direitos relativos às assembleias gerais com 
a mesma facilidade do que os accionistas 
residentes no mesmo Estado-Membro em 
que a empresa tem a sua sede social. Tal 
facto exige que sejam removidos os 
obstáculos existentes, que prejudicam o 
acesso dos accionistas não residentes à 
informação relevante para a assembleia geral
e o exercício dos direitos de voto, sem 
comparecer fisicamente na assembleia geral. 
A remoção destes obstáculos deve 
igualmente beneficiar os accionistas 
residentes que não possam ou não queiram 
comparecer na assembleia geral.

(5) Uma parte significativa das acções de 
empresas europeias cotadas são detidas por 
accionistas que não residem no 
Estado-Membro em que a empresa tem a 
sua sede social. Os accionistas não 
residentes devem poder exercer os seus 
direitos relativos às assembleias gerais com 
a mesma facilidade do que os accionistas 
residentes no mesmo Estado-Membro em 
que a empresa tem a sua sede social. Tal 
facto exige que sejam removidos os 
obstáculos existentes, que prejudicam o 
acesso dos accionistas não residentes à 
informação relevante para a assembleia geral
e o exercício dos direitos de voto, sem 
comparecer fisicamente na assembleia geral. 
A remoção destes obstáculos deve 
igualmente beneficiar os accionistas 
residentes que não possam ou não queiram 
comparecer na assembleia geral.

Alteração 5
CONSIDERANDO 6

(6) Os accionistas devem poder exercer os 
seus direitos de voto de forma informada, na 
assembleia de accionistas ou antes desta, 
independentemente do seu local de 
residência. Todos os accionistas devem ter o 
tempo suficiente para ponderar os 
documentos destinados à assembleia geral e 
determinar o sentido da votação 
correspondente às suas acções. Para tanto, os 
accionistas devem ser notificados da 
realização das assembleias gerais com a 
antecedência suficiente e deve-lhes ser 

(6) Os accionistas devem poder exercer os 
seus direitos de voto de forma informada, na 
assembleia geral ou antes desta,
independentemente do seu local de 
residência. Todos os accionistas devem ter o 
tempo suficiente para ponderar os 
documentos destinados à assembleia geral e 
determinar o sentido da votação 
correspondente às suas acções. Para tanto, os 
accionistas devem ser notificados da 
realização das assembleias gerais
atempadamente e deve-lhes ser fornecida, 
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fornecida, de forma atempada, a informação 
completa sobre os pontos a serem 
submetidos à assembleia geral para
deliberação. Em princípio, os accionistas 
devem ter igualmente a possibilidade de 
acrescentar pontos à ordem de trabalhos da 
assembleia, apresentar propostas de 
deliberação e colocar questões relacionadas 
com os pontos da ordem de trabalhos. As 
tecnologias modernas, que oferecem a 
possibilidade de tornar a informação 
imediatamente disponível e acessível, devem 
igualmente ser utilizadas para 
disponibilizar a informação sobre os 
resultados da votação após a assembleia
geral.

de forma atempada, a informação completa 
sobre os pontos a serem submetidos à 
assembleia geral. Em princípio, os 
accionistas devem ter igualmente a 
possibilidade de acrescentar pontos à ordem 
de trabalhos da assembleia e apresentar 
propostas de deliberação sobre os pontos da 
ordem de trabalhos, sem prejuízo das regras 
aplicáveis à restrição da distribuição de 
material ilegal e difamatório e da capacidade 
da sociedade de recusa de distribuição desse 
material. As tecnologias modernas permitem
tornar a informação imediatamente 
disponível antes e após a assembleia geral, 
bem como a participação activa na
assembleia geral, sem que seja necessário
estar fisicamente presente. Estas 
tecnologias devem ser utilizadas. A presente 
directiva pressupõe que todas as sociedades  
cotadas na bolsa tenham já um sítio 
Internet.

Alteração 6
CONSIDERANDO 6 BIS (novo)

(6 bis) A fim de aumentar a participação 
dos accionistas nas assembleias gerais e de 
lhes permitir tomarem decisões informadas,
deveriam os mesmos ser capazes de 
compreender a convocatória e os textos 
apresentados à assembleia geral. A 
Comissão deveria, por conseguinte,
formular recomendações relativamente às 
línguas usadas, evitando simultaneamente 
encargos para as pequenas sociedades 
cotadas na bolsa ou sociedades que não 
tenham uma ampla base de accionistas 
estrangeiros, nem procurem activamente 
investimento estrangeiro. A Comissão deve 
consultar o Parlamento Europeu sobre esta 
matéria e apresentar os respectivos 
resultados no quadro de uma 
recomendação no prazo de seis meses a 
contar da data de adopção da presente 
directiva.
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Alteração 7
CONSIDERANDO 6 TER (novo)

(6 ter) A assembleia geral anual de uma 
sociedade constitui a principal 
oportunidade para que o Conselho de 
Administração preste contas aos 
accionistas pelo seu desempenho na gestão 
dos assuntos da sociedade. Isto deve ser 
reflectido na natureza e na condução da 
assembleia, que deve oferecer aos 
accionistas a oportunidade de suscitar 
questões relativas ao governo da sociedade. 
A mesma oportunidade não deve existir nas 
outras assembleias gerais convocadas pela 
sociedade, que são geralmente exigidas 
para obter as autorizações necessárias dos 
accionistas para os aspectos de uma 
transacção específica ou um exercício de 
financiamento, e nas quais não é 
provavelmente apropriada uma análise 
mais ampla das preocupações dos 
accionistas. Uma minoria de accionistas 
deve, contudo, poder requerer uma 
assembleia geral, se entender que cumpre 
proceder a uma análise mais ampla das 
preocupações dos accionistas entre as 
assembleias gerais anuais.

Justificação

Esta alteração destina-se a clarificar a importante distinção entre as assembleias gerais
anuais e as outras assembleias gerais das sociedades (assembleias gerais extraordinárias) e 
a finalidade distinta dos dois tipos de assembleias. 

Alteração 8
CONSIDERANDO 6 QUATER (novo)

(6 quater) A fim de assegurar uma 
autêntica votação pelos accionistas e de 
precaver a utilização abusiva do direito de 
voto relativamente a acções emprestadas 
por investidores institucionais para fins 
financeiros, a Comissão deveria avaliar as 
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práticas no domínio do empréstimo de 
títulos e seus efeitos no governo das 
sociedades, consultar o Parlamento 
Europeu sobre essa matéria e apresentar 
uma recomendação no prazo de seis meses 
a contar da data de adopção da presente 
directiva, no espírito do Código de 
Melhores Práticas no domínio da 
Concessão de um Empréstimo de Acções da 
Rede para o Intercâmbio Internacional em 
matéria de Governo das Sociedades, de 
Outubro de 2005.

Alteração 9
CONSIDERANDO 6 QUINQUIES (novo)

(6 quinquies) Os accionistas deveriam, em 
princípio, ter a oportunidade de colocar 
questões relacionadas com os pontos da 
ordem de trabalhos da assembleia geral e 
de obter resposta para as mesmas.

Alteração 10
CONSIDERANDO 7

(7) Os accionistas devem dispor da 
possibilidade de escolher entre meios 
simples para exercer os seus direitos de 
voto sem comparecer à assembleia geral. A 
possibilidade de votar sem comparecer 
pessoalmente à assembleia geral não deve 
ser sujeita a condicionalismos para além dos 
necessários para verificar as suas identidades 
e garantir a segurança das comunicações. 
Assim, devem ser removidas as limitações e 
os condicionalismos administrativos 
existentes, que tornam a votação à 
distância ou por procuração complicada e 
onerosa.

(7) As sociedades não deveriam enfrentar 
obstáculos legais quando ofereçam aos 
seus accionistas meios de participação 
electrónica na assembleia geral. A 
possibilidade de votar sem comparecer 
pessoalmente à assembleia geral por 
correspondência ou por meios electrónicos 
não deve ser sujeita a condicionalismos para 
além dos necessários para verificar as suas 
identidades e garantir a segurança das 
comunicações. 

Alteração 11
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CONSIDERANDO 7 BIS (novo)

(7 bis) Um bom governo das sociedades 
exige um processo de voto por procuração 
em bom funcionamento e eficaz. As 
limitações e os condicionalismos existentes, 
que tornam o voto por procuração 
complicada e onerosa devem, por
conseguinte, ser suprimidos. Mas um bom 
governo das sociedades exige igualmente 
salvaguardas adequadas contra um 
eventual abuso dos votos por procuração. 
Consequentemente, o representante deve
ser obrigado a observar quaisquer 
instruções que tenha recebido do accionista
e os Estados-Membros devem ter a 
oportunidade de adoptar medidas 
apropriadas que garantam que o 
representante apenas tenha em vista a 
protecção dos interesses do accionista, 
independentemente da razão que tenha 
dado azo ao conflito de interesses. As 
medidas contra os eventuais abusos podem 
consistir, em particular, em regimes que os 
Estados-Membros podem adoptar, a fim de 
disciplinar a actividade das pessoas que se 
dedicam activamente à recolha de 
procurações ou que recolheram, de facto,
mais do que um certo número significativo 
de procurações, nomeadamente, para 
assegurar um adequado nível de fiabilidade 
e transparência. Os accionistas têm, ao 
abrigo da presente directiva, um 
incontestável direito de designar 
representantes para efeitos de participação 
e votação, em seu nome, nas assembleias 
gerais. Não obstante, a presente directiva 
não afecta quaisquer regras ou sanções que 
os Estados-Membros possam impor a essas 
pessoas quando a votação tenha tido lugar 
por meio de utilização fraudulenta das 
procurações recolhidas. Além disso, a 
presente directiva não impõe às sociedades 
a obrigação de verificarem se os 
representantes votam em conformidade 
com as instruções de voto dadas pelos 
accionistas aos seus representados.



PE 371.848v02-00 12/39 AD\631566PT.doc

PT

Alteração 12
CONSIDERANDO 7 TER (novo)

(7 ter) Os resultados da votação devem ser 
estabelecidos através de métodos que 
traduzam tão rigorosamente, quanto 
possível, todas as intenções de voto 
expressas pelos accionistas e devem ser 
publicadas após a assembleia geral, pelo 
menos, no sítio Internet da sociedade. 

Justificação

A credibilidade exige que os accionistas possam esperar que a sua vontade e intenções 
expressas no seu voto sejam traduzidas fielmente nos resultados e estes resultados devem ser 
publicados com transparência. 

Alteração 13
ARTIGO 1, PONTO 1

1. A presente directiva estabelece requisitos 
relativos ao exercício dos direitos de voto
nas assembleias de accionistas das 
sociedades emitentes com sede social num 
Estado Membro e cujos valores mobiliários 
estão admitidos à negociação num mercado 
regulamentado.

1. A presente directiva estabelece requisitos 
relativos ao exercício de certos direitos dos 
accionistas associados às acções com voto
em relação às assembleias de accionistas 
das sociedades com sede social num 
Estado-Membro e cujos valores mobiliários 
estão admitidos à negociação num mercado 
regulamentado situado ou que opera num 
Estado-Membro.

Alteração 14
ARTIGO 1, PONTO 1 BIS (novo)

1 bis. O Estado-Membro competente para 
regular as questões objecto da presente 
directiva é o Estado-Membro em que a 
sociedade tem a sua sede social. Por 
"legislação aplicável", entende-se a 
legislação desse Estado-Membro.
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Alteração 15
ARTIGO 1, PONTO 2

2. Os Estados-Membros podem isentar da
aplicação da presente directiva os emitentes
que sejam:

2. Os Estados-Membros podem isentar do 
âmbito de aplicação da presente directiva os 
seguintes tipos de sociedades:

i) Organismos de investimento colectivo sob
a forma de sociedade na acepção do n.º 2 do 
artigo 1.° da Directiva 85/611/CEE; e

i) Organismos de investimento colectivo sob 
a forma de sociedade na acepção do n.º 2 do 
artigo 1.° da Directiva 85/611/CEE; 

ii) Empresas cujo objecto seja 
exclusivamente o investimento colectivo de 
capitais obtidos junto do público, cujo 
funcionamento esteja sujeito ao princípio da 
diversificação dos riscos e que não procurem 
a obtenção do controlo jurídico ou a nível da 
gestão de qualquer dos emitentes dos títulos 
subjacentes ao seu investimento, desde que 
estejam autorizadas e sujeitas à supervisão 
das autoridades competentes e que tenham 
um depositário que exerce funções 
equivalentes às previstas na Directiva 
85/611/CEE.

ii) Empresas cujo objecto seja 
exclusivamente o investimento colectivo de 
capitais obtidos junto do público, cujo 
funcionamento esteja sujeito ao princípio da 
diversificação dos riscos e que não procurem 
a obtenção do controlo jurídico ou a nível da 
gestão de qualquer dos emitentes dos títulos 
subjacentes ao seu investimento, desde que 
estejam autorizadas e sujeitas à supervisão 
das autoridades competentes e que tenham 
um depositário que exerce funções 
equivalentes às previstas na Directiva 
85/611/CEE; e
iii) Sociedades cooperativas

Alteração 16
ARTIGO 2, ALÍNEA A)

a) “Emitente”, uma pessoa colectiva de 
direito público ou privado, incluindo um 
Estado, cujas acções estejam admitidas à 
negociação num mercado regulamentado; 

Suprimido

Justificação

O termo "emitente" é substituído por "sociedade" em toda a directiva, a fim de sublinhar que 
esta se inscreve no âmbito do direito das sociedades, em contraste com a Directiva 
2004/109/CE (directiva relativa à transparência), que se inscreve no âmbito da legislação do 
mercado de capitais. Além disso, os Estados não podem estar cotados na bolsa, pelo que a 
referência ao Estado deva ser suprimida.

Alteração 17
ARTIGO 2, ALÍNEA C)



PE 371.848v02-00 14/39 AD\631566PT.doc

PT

c) “Accionista”, uma pessoa singular ou
colectiva de direito privado ou público que 
detém:

c) “Accionista”, a pessoa singular ou 
colectiva que é reconhecida como 
accionista nos termos da legislação 
aplicável:

(i) Acções do emitente em seu nome e por 
sua conta;
(ii) Acções do emitente em seu nome, mas 
por conta de outra pessoa singular ou 
colectiva; 

Justificação

A definição de accionista é extremamente variável consoante os Estados-Membros. A 
alteração proposta permite aos Estados-Membros manterem o seu sistema de propriedade 
accionista e não impõe qualquer novo requisito susceptível de afectar a definição nacional de 
accionista.

Alteração 18
ARTIGO 2, ALÍNEA C BIS) (nova)

c bis) "Accionista residente", um 
accionista que reside habitualmente, tem a 
sua sede social ou tem outro local em que 
exerce a actividade no Estado-Membro em 
que a sociedade, tem a sua sede social;
Os accionistas que não preenchem nenhum 
destes critérios são considerados
"accionistas não residentes".

Justificação

O artigo 4° prevê a igualdade de tratamento dos accionistas residentes e não residentes.

Alteração 19
ARTIGO 2, ALÍNEA C QUINQUIES) (nova)

c quinquies) "Meios electrónicos", o
equipamento electrónico para o 
processamento (incluindo a compressão 
digital), armazenamento e transmissão de 
dados, que utilize fios, rádio, tecnologias 
ópticas ou quaisquer outros meios 
electromagnéticos;
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Justificação

A definição de "meios electrónicos" é extraída da Directiva 2004/109/CE (directiva relativa à 
transparência).

Alteração 20
ARTIGO 2, ALÍNEA E)

e) “Procuração”, a concessão de poderes de 
representação a uma pessoa singular ou 
colectiva por um accionista para, em seu
nome e por sua conta, exercer algum ou 
todos os seus direitos numa assembleia
geral;

e) “Procuração”, a concessão de poderes de 
representação a uma pessoa singular ou 
colectiva por um accionista para, em nome 
do accionista, exercer algum ou todos os 
seus direitos numa assembleia geral;

Alteração 21
ARTIGO 2, ALÍNEA F)

f) "Conta colectiva", uma conta de valores 
mobiliários na qual esses valores podem ser 
depositados em nome de diferentes pessoas 
singulares ou entidades colectivas.

Suprimido 

Alteração 22
ARTIGO 2, ALÍNEA F BIS) (nova)

f bis) "Por escrito", qualquer formato 
técnico de um texto que assegura que a 
informação contida numa mensagem fica 
permanentemente fixa;

Justificação

A definição da expressão "por escrito" é necessária porque em alguns Estados-Membros "por 
escrito" é equivalente a "assinado por mão". Para a presente directiva, isto significaria que a 
nomeação de um representante e a notificação do facto à sociedade, por exemplo, que deve 
ser feita por escrito, não poderia ser feita através da utilização de uma plataforma segura da 
Internet ou por fax, o que não é a sua intenção.
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Alteração 23
ARTIGO 3

Disposições nacionais mais restritivas Disposições nacionais mais restritivas ou 
suplementares

Os Estados-Membros podem sujeitar os 
emitentes com sede social no seu território 
a requisitos mais restritivos do que os
previstos na presente directiva.

Os Estados-Membros podem estabelecer 
requisitos mais restritivos ou suplementares
aos previstos na presente directiva, desde 
que os mesmos tenham por efeito facilitar, 
mais do que restringir, o exercício dos 
direitos dos accionistas.

Justificação

A directiva proposta tem por base uma abordagem na óptica da harmonização mínima e visa 
facilitar o exercício dos direitos dos accionistas. Para este fim, podem ser introduzidos 
requisitos nacionais mais restritivos e suplementares. Cumpre que quaisquer requisitos 
suplementares promovam a capacidade dos accionistas de exercerem os seus direitos, não 
devendo ter um carácter mais restritivo.

Alteração 24
ARTIGO 4

O emitente assegurará a igualdade de 
tratamento de todos os accionistas que se 
encontrem na mesma situação no que se 
refere à participação e votação nas suas
assembleias gerais.

As sociedades assegurarão a igualdade de 
tratamento de todos os accionistas, 
residentes e não residentes, detentores de 
acções da mesma categoria no que se refere 
à sua participação e votação nas suas 
assembleias gerais, sem prejuízo de 
qualquer sanção ou de outras medidas que 
possam ser legitimamente aplicadas em 
relação ao accionista pela sociedade.

Alteração 25
ARTIGO 5, NÚMERO 1

1. Sem prejuízo do n.º 4 do artigo 9.° da 
Directiva 2004/25/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, a notificação da 
realização de uma assembleia geral em 

1. Sem prejuízo do n.º 4 do artigo 9° e do nº 
4 do artigo 11º da Directiva 2004/25/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1, os 
Estados-Membros velam por que a 
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primeira convocatória será enviada pelo 
emitente, não menos de 30 dias de 
calendário antes da data em que a 
assembleia geral terá lugar.

sociedade emita a convocatória para a 
assembleia geral, o mais tardar no vigésimo 
primeiro dia antes da data em que a 
assembleia geral terá lugar. 
Os Estados-Membros não são obrigados a 
impor o prazo mínimo referido no primeiro 
parágrafo para a segunda ou subsequente 
convocatória para uma assembleia geral
emitida por falta do quórum requerido na 
primeira convocatória, desde que tenham 
sido satisfeitas as disposições do primeiro
parágrafo para a primeira convocatória 
que a ordem do dia não contenha nenhum 
ponto novo e que tenham decorrido pelo 
menos 10 dias entre a convocatória final e 
a data de realização da assembleia geral.
___________________

1 JO L 142 de 30.04.2004, p. 12

Alteração 26
ARTIGO 5, NÚMERO 1 BIS (novo)

(1 bis) Sem prejuízo de outras exigências de 
notificação ou de publicação fixadas pelo 
Estado-Membro competente definido no 
artigo 1°, nº 1 bis, a sociedade é obrigada a 
emitir a convocatória referida no nº 1 de 
uma forma que permita o seu rápido acesso
e de modo não discriminatório. O 
Estado-Membro exige da sociedade que 
recorra aos meios de comunicação social
de que razoavelmente se possa esperar uma 
difusão eficaz das informações junto do 
público em toda a Comunidade. O 
Estado-Membro não pode impor uma
obrigação de recurso exclusivo aos meios 
de comunicação cujos operadores estão 
estabelecidos no seu território.
Se a sociedade puder identificar os nomes e 
endereços dos seus accionistas a partir de 
um registo actualizado de accionistas, 
deverá enviar convocatórias a cada um dos 
accionistas inscritos. As sociedades que 
concedam aos accionistas a oportunidade 
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de registarem os respectivos endereços 
electrónicos podem enviar convocatórias 
por correio electrónico sem qualquer 
obrigação de reenviarem o documento por 
correio.
Em ambos os casos, a sociedade não pode 
cobrar despesas específicas pela emissão da 
convocatória segundo as modalidades 
prescritas. 

Alteração 27
ARTIGO 5, PONTO 2

2. Da convocatória referida no n.º 1 
constará, pelo menos, o seguinte:

2. A convocatória referida no n.º 1 deverá, 
pelo menos, preencher os seguintes 
requsitos:

a) A indicação precisa do local, data e hora 
e o projecto de ordem de trabalhos da 
assembleia;

a) Indicar, de modo preciso, a data e o local 
de realização da assembleia geral, bem 
como a proposta de ordem de trabalhos da 
assembleia geral;

b) Uma descrição clara e precisa dos 
procedimentos a respeitar pelos accionistas 
para poderem participar e exercer o seu 
direito de voto na assembleia geral, 
incluindo a data de registo aplicável;

b) Conter uma descrição clara e precisa dos 
procedimentos a respeitar pelos accionistas 
para poderem participar e exercer o seu 
direito de voto na assembleia geral. Tal
inclui a prestação de informações sobre o 
seguinte:
i) os direitos dos accionistas nos termos do 
artigo 6º, na medida em que aqueles 
possam ser exercidos após a emissão da 
convocatória, e nos termos do artigo 9º e 
nos prazos em que esses direitos podem ser 
exercidos; a convocatória pode limitar-se a 
indicar apenas os prazos em que esses 
direitos podem ser exercidos, desde que 
contenha uma referência a informações 
mais pormenorizadas disponíveis no sítio 
Internet da sociedade sobre os direitos em 
causa;
ii) o procedimento aplicável ao voto por 
procuração, nomeadamente os formulários 
a utilizar e os meios pelos quais a sociedade 
está disposta a aceitar notificações 
electrónicas da designação de 
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representantes; e
iii) sendo o caso, os procedimentos 
aplicáveis ao voto por correspondência ou 
por via electrónica.

c) Uma descrição clara e precisa dos meios 
de que os accionistas dispõem para 
participar na assembleia geral e exercer o 
seu direito de voto. Alternativamente, pode 
limitar-se a indicar onde essa informação 
pode ser obtida;

c) Sendo o caso, indicar a data de registo 
referida no artigo 7º, nº 2, e explicitar que 
apenas as pessoas que sejam accionistas 
nessa data terão direitos de participação e 
voto na assembleia geral;

d) A indicação do local da convocatória e da
forma como pode ser obtido o texto integral, 
não resumido das deliberações e dos 
documentos destinados a serem submetidos 
à assembleia geral para deliberação.

d) Indicar o local da convocatória e a forma 
como pode ser obtido o texto integral, não 
resumido das deliberações e dos documentos 
destinados a serem submetidos à assembleia 
geral para deliberação

e) O endereço do sítio Internet em que será 
publicada a informação referida no n.º 3.

e) Indicar o endereço do sítio Internet em 
que será disponibilizada a informação 
referida no n.º 3.

Alteração 28
ARTIGO 5, PONTO 3

3. Os emitentes publicarão nos seus sítios 
Internet, no prazo previsto no n.º 1, pelo 
menos a seguinte informação:

3. Os Estados-Membros assegurarão que, 
durante um período ininterrupto com início 
o mais tardar no vigésimo-primeiro dia que 
antecede o dia da assembleia geral, 
incluindo o dia da reunião, que a sociedade 
disponibilize aos seus accionaistas nos seus 
sítios Internet, pelo menos a seguinte 
informação:

a) A convocatória referida no n.º 1; a) A convocatória referida no n.º 1 bis;

b) O número total de acções e dos direitos de 
voto;

b) O número total de acções e dos direitos de 
voto à data da convocatória (incluindo os 
totais separados por cada classe de acções, 
quando o capital da sociedade esteja 
dividido em duas ou mais classes de 
acções);

c) Os textos das deliberações e os
documentos referidos na alínea d) do n.º 2;

c) Os  documentos referidos a submeter à 
assembleia geral;

c bis) Um projecto de deliberação ou, na 
ausência de uma proposta de deliberação 
para aprovação, uma observação de um 
órgão competente da sociedade, designado 
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nos termos da legislação aplicável, 
relativamente a cada um dos pontos da 
proposta de ordem de trabalhos da 
assembleia geral; além disso, os projectos 
de deliberação apresentados pelos 
accionistas serão acrescentados, logo que 
possível, após a respectiva recepção pela 
sociedade;

d) Os formulários a serem utilizados para 
votar por correspondência e por procuração.

d) Quando aplicável, os formulários a serem 
utilizados para votar por procuração e para 
votar por correspondência, a menos que 
estes formulários sejam enviados 
directamente a cada um dos accionistas.

Em alternativa à disponibilização em linha 
dos formulários prevista na alínea d), será 
indicado no sítio Internet o local e a forma 
como podem ser obtidos.

Quando os formulários referidos na alínea 
d) não possam, por razões técnicas, ser 
disponibilizados na Internet, a sociedade 
indicará no seu sítio a forma como podem 
ser obtidos em papel. Neste caso, a 
sociedade deverá enviar os formulários por 
via postal e sem quaisquer encargos a todos
os accionistas que o requeiram.

Quando, por força do disposto nos artigos 
9º, nº 4, e 11º, nº 4, da Directiva 
2004/25/CE do Parlamento e do Conselho1,, 
a convocatória para a reunião seja emitida 
o mais tardar no vigésimo primeiro dia que 
antecede a reunião, o período especificado 
no presente número será reduzido em 
conformidade.    
___________________

1 JO L 142 de 30.04.2004, p. 12

Alteração 29
ARTIGO 6, PONTO 1

1. Os accionistas, a título individual ou 
colectivo, terão o direito de acrescentar 
pontos à ordem de trabalhos das 
assembleias gerais e de apresentar 
projectos de deliberação.

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
accionistas, a título individual ou colectivo, 
terão o direito de:

(a) inscrever pontos na ordem de trabalhos 
da assembleia geral anual, desde que cada 
um desses pontos seja acompanhado de 
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uma justificação ou de um projecto de 
deliberação para aprovação na assembleia; 
e
(b) apresentar projectos de deliberação 
relativos a pontos incluídos ou a incluir na 
ordem de trabalhos de uma assembleia
geral.
Os Estados-Membros podem prever que o 
direito visado na alínea a) apenas possa ser 
exercido no contexto da assembleia geral 
anual, desde que os accionistas, a título 
individual ou colectivo, tenham o direito de 
convocar ou de requerer que a sociedade 
convoque uma assembleia geral que não 
seja uma assembleia geral anual com uma 
ordem de trabalhos que inclua, pelo menos, 
todos os pontos apresentados pelos 
referidos accionistas. 
Os Estados-Membros podem prever que 
esses direitos sejam exercidos por escrito 
(por via postal ou electrónica).

Alteração 30
ARTIGO 6, PONTO 2

2. Quando o direito de acrescentar pontos à 
ordem de trabalhos das assembleias gerais
e de apresentar projectos de deliberação 
estiver subordinado à condição de o 
accionista ou accionistas em causa deterem 
uma percentagem mínima do capital social
do emitente, essa percentagem não poderá 
exceder 5% do capital social do emitente ou 
um valor nominal de 10 milhões de euros, 
prevalecendo o valor menos elevado.

2. Quando qualquer um dos direitos 
especificados no n° 1 estiver subordinado à 
condição de o accionista ou accionistas em 
causa deterem uma percentagem mínima na
sociedade, essa percentagem não poderá 
exceder 2,5% do capital social.

Alteração 31
ARTIGO 6, PONTO 3

3. Os direitos referidos no n.º 1 serão 
exercidos com antecedência suficiente para 
permitir que os outros accionistas recebam 

3. Os Estados-Membros fixarão uma data 
única, com referência a um número de dias 
especificado antes da assembleia geral ou 
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ou tenham acesso à ordem de trabalhos 
revista ou às deliberações propostas antes 
da assembleia geral.

da convocatória, para os accionistas 
exercerem o direito referido na alínea a) do 
nº 1. Os Estados-Membros podem 
igualmente definir uma data-limite para os 
accionistas exercerem o direito previsto na 
alínea b) do nº 1.

Alteração 32
ARTIGO 6, PONTO 3 BIS (novo)

3 bis. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, quando o exercício do 
direito previsto na alínea a) do nº 1 
implique uma modificação da ordem de 
trabalhos da assembleia geral já 
comunicada aos accionistas, a sociedade 
publique uma ordem de trabalhos revista, 
antes da data de registo aplicável ou, caso 
não se aplique uma data de registo,
suficientemente antes da data da 
assembleia geral, visando possibilitar aos 
demais accionistas designarem um 
representante ou, se aplicável, votarem por 
correspondência.

Alteração 33
ARTIGO 7, PONTO 2

2. O direito de participar e votar numa 
assembleia geral de qualquer emitente pode
ser condicionado ao facto de a pessoa 
singular ou colectiva ter a qualidade de 
accionista do emitente em questão numa 
determinada data anterior à assembleia geral.

2. Os Estados-Membros estabelecerão que 
os direitos de participação e votação de um 
accionista numa assembleia geral no 
respeitante às suas acções  serão
determinados em função das acções detidas 
por esse accionista numa data especificada 
anterior à assembleia geral. (a "data de 
registo").

A prova da qualidade de accionista só pode 
ser sujeita aos requisitos necessários para 
assegurar a identificação dos accionistas e 
na medida em que esses requisitos sejam 

Os Estados-Membros não são obrigados a 
aplicar o parágrafo anterior às sociedades 
que podem identificar os nomes e moradas 
dos seus accionistas, a partir de um registo 



AD\631566PT.doc 23/39 PE 371.848v02-00

PT

proporcionais relativamente a essa 
finalidade.

actual de accionistas, no dia da assembleia
geral.

Alteração 34
ARTIGO 7, PONTO 3

3. A data referida no primeiro parágrafo do 
n.º 2 será fixado por cada Estado-Membro 
para as assembleias gerais dos emitentes 
que tenham sede social no seu território.

3. Os Estados-Membros devem garantir a 
aplicação de uma data de registo única a 
todas as sociedades; um Estado-Membro  
pode, todavia,  fixar diferentes datas de 
registo para as sociedades que emitem 
acções ao portador, por um lado, e para as 
sociedades que emitem acções nominativas, 
por outro, desde que seja aplicada uma 
data de registo única a todas as sociedades 
que tenham emitido ambos os tipos de 
acções.

Contudo, esta data não será inferior a 30 
dias de calendário antes da assembleia 
geral.

A data de registo não será superior a 10 
dias antes da data da assembleia geral a 
que se aplica. No contexto da 
implementação do presente número e do nº 
1 do artigo 5º, os Estados-Membros 
garantirão que decorram pelo menos 10 
dias entre a última data admissível para a 
convocação da assembleia geral e a data de 
registo, sendo que, no cálculo do número 
de dias, essas duas datas não serão 
incluídas.

Cada Estado-Membro comunicará a data 
fixada à Comissão que procederá à sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Alteração 35
ARTIGO 7, PONTO 3 BIS (novo)

3 bis. A prova da qualidade de accionista só 
pode ser sujeita aos requisitos necessários 
para assegurar a identificação dos 
accionistas e na medida em que esses 
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requisitos sejam proporcionais 
relativamente à consecução desse objectivo.

Alteração 36
ARTIGO 8, PONTO -1 (novo)

-1. Nas assembleias gerais, a sociedade 
garantirá a igualdade de tratamento entre 
os accionistas que comparecem 
pessoalmente e os accionistas que 
participam por meios electrónicos.

Alteração 37
ARTIGO 8, PARÁGRAFO 1

Os Estados-Membros não proibirão a 
participação de accionistas em assembleias
gerais por meios electrónicos.

Os Estados-Membros autorizarão as 
sociedades a disponibilizarem toda e 
qualquer modalidade de participação aos 
seus accionistas em assembleias gerais por 
meios electrónicos, nomeadamente uma ou 
todas as seguintes modalidades de 
participação:
(a) transmissão da assembleia geral em 
tempo real;
(b) comunicação bidireccional em tempo 
real, que permita aos accionistas colocar 
questões e apresentar deliberações à 
assembleia geral, à distância;
(c) um mecanismo de votação antes ou 
durante a assembleia geral, sem que seja 
necessário designar um representante que 
esteja fisicamente presente na assembleia;
Os Estados-Membros providenciarão no 
sentido de que as sociedades não divulguem 
os resultados da votação, nem aos órgãos 
de administração, nem ao público, antes da 
realização da votação em assembleia geral. 
Todavia, os Estados-Membros podem 
estabelecer que as informações relativas ao 
nível de participação possam ser 
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previamente divulgadas.

Alteração 38
ARTIGO 8, PARÁGRAFO 2

São proibidos os requisitos e 
condicionalismos que criem ou possam 
criar obstáculos à participação de 
accionistas em assembleias gerais por 
meios electrónicos, excepto na medida em 
que sejam necessários para assegurar a 
identificação dos accionistas e a segurança 
das comunicações electrónicas e sejam 
proporcionais relativamente a essa 
finalidade.

A utilização de meios electrónicos para 
permitir a participação dos accionistas na 
assembleia geral só pode ser sujeita aos
requisitos e condicionalismos necessários 
para assegurar a identificação dos 
accionistas e a segurança das comunicações 
electrónicas e apenas na medida em que 
sejam proporcionais relativamente à 
consecução desses objectivos. As 
sociedades decidirão se e em que medida 
utilizam os referidos meios electrónicos.

Alteração 39
ARTIGO 9, PONTO 1

1. Os accionistas terão o direito de colocar 
oralmente questões na assembleia geral e/ou
sob forma escrita ou electrónica, antes da
sua realização.

1. Os accionistas terão o direito de colocar 
questões relacionadas com os pontos da 
ordem de trabalhos da assembleia geral. As 
sociedades darão resposta a essas questões. 

Alteração 40
ARTIGO 9, PONTO 2

2. Os emitentes responderão às questões
que lhes forem colocadas pelos accionistas, 
sem prejuízo das medidas que os 
Estados-Membros podem tomar, ou permitir 
que os emitentes tomem, para assegurar o 
bom funcionamento das assembleias gerais e 
da sua preparação e a protecção da 
confidencialidade e dos interesses 
comerciais dos emitentes. Caso a 
informação relevante esteja disponível no 
sítio Internet do emitente sob a forma de 
"perguntas mais frequentes", a questão 

2. O direito de colocar questões e a 
obrigação de lhes dar resposta estão 
sujeitos às medidas que os 
Estados-Membros podem tomar, ou permitir 
que as sociedades tomem, para assegurar a 
identificação dos accionistas, o bom 
funcionamento das assembleias gerais e da 
sua preparação e a protecção da 
confidencialidade e dos interesses 
comerciais das sociedades. Os 
Estados-Membros podem permitir que as 
sociedades respondam em bloco às questões 
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considera-se como já tendo sido 
respondida.

com o mesmo teor. 

Os Estados-Membros podem prever que 
uma questão seja considerada como já 
tendo sido respondida, se a informação 
relevante estiver disponível no sítio Internet 
da sociedade  num formato de 
pergunta-resposta e caso a sociedade 
indique explicitamente na sua resposta em 
que local a informação pode ser 
encontrada.

Alteração 41
ARTIGO 9, PONTO 3

3. As respostas às questões colocadas pelos 
accionistas ao abrigo do n.º 1 serão 
disponibilizadas a todos os accionistas 
através do sítio da Internet do emitente.

Suprimido

Justificação

O ponto 3 daria origem a um encargo avultado devido à obrigatoriedade de disponibilizar 
actas autenticadas da assembleia geral na íntegra. A publicação das respostas poderia dar 
azo a conflitos morosos e dispendiosos e seria passível de desencadear um litígio no tocante 
à exactidão da transcrição do debate e à adequação das respostas. Por conseguinte, esta 
disposição deve ser suprimida.

Alteração 42
ARTIGO 10, PONTO 1

1. Os accionistas têm o direito de nomear 
outra pessoa singular ou entidade jurídica
como seu representante para participar e 
votar em seu nome numa assembleia geral. 
Não haverá restrições relativamente às 
pessoas que podem ser representantes, com 
excepção do requisito de que a pessoa 
tenha capacidade jurídica.

1. Os accionistas têm o direito de nomear 
outra pessoa singular ou colectiva como seu 
representante para participar e votar em seu 
nome numa assembleia geral. O 
representante gozará dos mesmos direitos 
de votação, uso da palavra e colocação de 
questões na assembleia geral que 
assistiriam ao accionista representado.
À excepção do requisito de que o 
representante tenha capacidade jurídica, os 
Estados-Membros abolirão qualquer 
disposição que restrinja ou permita às 
sociedades restringirem  a elegibilidade das 
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pessoas a designar como representantes, 
sem prejuízo do disposto na presente 
directiva.

Contudo, na medida em que o entenderem 
conveniente, os Estados-Membros podem 
limitar a possibilidade de os direitos de voto 
serem exercidos por procuração nos casos 
em que os representantes:
a) Tenham laços comerciais, familiares ou 
outro tipo de relações com o emitente;
b) Sejam accionistas com uma participação 
de controlo do emitente;
c) Pertençam aos órgãos de gestão do 
emitente ou de um dos seus accionistas com 
uma posição de controlo.
Relativamente a cada assembleia geral, 
cada accionista só pode nomear uma 
pessoa para actuar como seu representante.

Alteração 43
ARTIGO 10, PONTO 1 BIS (novo)

1 bis. Os Estados-Membros podem limitar a 
designação de um representante a uma 
única reunião ou às reuniões que tenham 
lugar durante um período de tempo 
especificado.
Sem prejuízo do disposto no nº 5 do artigo 
13º, os Estados-Membros podem limitar o 
número de pessoas que um accionista pode 
designar como representante relativamente 
a uma assembleia geral específica. Uma tal 
limitação não reduzirá, porém, este número 
a um número inferior a um representante 
para as acções detidas na mesma conta de 
valores mobiliários.
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Alteração 44
ARTIGO 10, NÚMERO 1 TER (novo)

1 ter. Para além das limitações 
explicitamente permitidas nos números 
precedentes, os Estados-Membros não 
podem restringir ou permitir que as 
sociedades restrinjam o exercício dos 
direitos dos accionistas  através dos 
representantes  para outros fins que não o 
de acometer os eventuais conflitos de 
interesses entre o representante e o 
accionista, em cujo interesse o 
representante está obrigado a agir, e, ao 
assim procederem, os Estados-Membros 
não podem impor outros requisitos para 
além dos seguintes:
a) Os Estados-Membros podem prever que 
os representantes divulguem certos factos 
especificados que possam ser relevantes 
para os accionistas no contexto da 
avaliação de um eventual risco de que o 
representante possa visar um interesse 
outro que o do accionista;
b) Os Estados-Membros podem restringir 
ou excluir o exercício dos direitos dos 
accionistas através de representantes sem 
instruções específicas de voto para cada 
deliberação relativamente à qual o 
representante deve votar em nome do 
accionista;
c) Os Estados-Membros podem restringir 
ou excluir a transferência da procuração 
para outro representante, mas tal não 
impedirá um representante com o estatuto 
de pessoa colectiva de exercer os poderes 
que lhe sejam conferidos por qualquer 
membro do seu conselho de administração 
ou gestão ou por qualquer dos seus 
empregados. Não obstante, se tal 
transferência tiver sido aprovada pelo 
accionista que se faz representar, os 
Estados-Membros não proibirão um 
representante de transferir uma procuração 
para outra pessoa singular ou colectiva. 
Um conflito de interesses na acepção do 
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presente número pode surgir, em particular 
quando o representante:  
i) é um accionista com funções de controlo 
da sociedade ou outra entidade controlada 
por tal accionista; 
ii) é membro do órgão de administração de 
gestão ou de fiscalização ou empregado de 
um auditor da sociedade ou de um 
accionista com funções de controlo ou 
controlado por uma entidade controlada 
referida na alínea i);  
iii) quando existe uma relação de 
parentesco com uma pessoa singular a que 
se refere a alínea ii);

Alteração 45
ARTIGO 10, PONTO 1 QUATER (novo)

1 quater. O representante votará de acordo 
com as instruções de voto do accionista que 
o designa.
Os Estados-Membros exigirão aos 
representantes que mantenham um registo 
dessas instruções de voto por um período 
mínimo definido e que confirmem, a 
pedido, que as instruções de voto foram 
cumpridas.
Sem prejuízo das normas nacionais que 
permitem impugnar os representantes ou os 
resultados da votação com base no não 
cumprimento das instruções de voto do 
accionista representado, os votos do 
representante não serão considerados não 
válidos pelo facto de não reflectirem as 
instruções de voto dos accionistas 
representados.

Alteração 46
ARTIGO 10, PONTO 2

2. Uma pessoa pode agir como representante 2. Uma pessoa pode agir como representante 
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de mais de um accionista, sem limite do 
número de accionistas. Quando um 
representante agir por conta de diversos 
accionistas, pode exercer os direitos de voto 
de forma diferenciada relativamente a 
qualquer deliberação e/ou abster-se de 
votar, consoante as instruções de votação 
dos accionistas que representa.

de mais de um accionista, sem limite do 
número de accionistas. Quando um 
representante agir por conta de diversos 
accionistas, a legislação aplicável 
permitir-lhe-á votar por um determinado 
accionista diferentemente do modo como 
vota por outro accionista.

Alteração 47
ARTIGO 10, NÚMERO 3

3. O representante gozará dos mesmos 
direitos de interpelação na assembleia geral
de que gozaria o accionista por si 
representado, salvo se houver instruções 
em contrário da parte deste.

3. As sociedades não serão chamadas a 
verificar se os representantes agem em 
conformidade com as respectivas instruções 
de voto nas assembleias gerais. 

Alteração 48
ARTIGO 11

Nomeação de representantes Formalidades da nomeação e notificação de 
representantes 

1.  Os Estados-Membros permitirão que os 
accionistas nomeiem um representante por 
via electrónica. Além disso, os 
Estados-Membros permitirão que as 
sociedades aceitem a notificação da 
nomeação por via electrónica e velarão por 
que todas as sociedades ofereçam aos seus 
accionistas pelo menos um método eficaz 
de notificação por via electrónica. 

1. A nomeação de representante e a emissão 
de instruções de votação por parte de um 
accionista não serão sujeitas a quaisquer
requisitos formais, excepto os estritamente
necessários à identificação do accionista e 
do representante.

2. Os Estados-Membros assegurarão que os 
representantes possam ser nomeados e que 
tal nomeação seja notificada à sociedade 
apenas por escrito. Para além deste 
requisito formal de base, a nomeação de um 
representante, a notificação de nomeação à 
sociedade e a emissão de instruções de 
votação, caso existam, ao reoresentante
apenas podem ser sujeitas aos requisitos 
formais necessários para assegurar à 
identificação do accionista e do 
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representante, ou para garantir a 
possibilidade de verificação do conteúdo 
das instruções de voto, respectivamente, e 
apenas na medida em que sejam 
proporcionais à consecução destes 
objectivos.

2. A nomeação de representante por via 
electrónica pode ser sujeita à observância 
de requisitos para além da assinatura 
electrónica, desde que sejam estritamente 
necessários para identificar o accionista e o 
representante.
3. Os requisitos impostos pelos Estados-
Membros nos termos dos n.ºs 1 e 2 devem 
ser proporcionais à sua finalidade.

3. O disposto no presente artigo 
aplicar-se-á mutatis mutandis à revogação 
da nomeação de um representante.

Alteração 49
ARTIGO 12, TÍTULO e Nº 1

Votação in absentia Votação por correspondência
1. Qualquer accionista de uma empresa 
cotada terá a possibilidade de votar por via 
postal antes da assembleia geral, desde que 
cumpra os requisitos necessários para 
assegurar a identificação dos accionistas e 
que sejam proporcionais à sua finalidade.

1. Os Estados-Membros permitirão que as 
sociedades ofereçam aos seus accionistas a 
possibilidade de votar por correspondência 
antes da assembleia geral. As sociedades 
decidirão se e em que medida fazem uso da 
votação por correspondência. A votação 
por correspondência apenas pode ser 
sujeita aos requisitos e condicionantes 
necessários para assegurar a identificação 
dos accionistas e apenas na medida em que 
sejam proporcionais à sua finalidade.

Os Estados-Membros providenciarão no 
sentido de que as sociedades não divulguem 
os resultados da votação, nem aos órgãos 
de administração, nem ao público, antes da 
realização da votação em assembleia geral. 
Todavia, os Estados-Membros podem 
estabelecer que as informações relativas ao 
nível de participação possam ser 
previamente divulgadas.
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Alteração 50
ARTIGO 13

Instruções de votação Eliminação de alguns obstáculos ao
exercício efectivo dos direitos de voto 

1. Os Estados-Membros assegurarão que 
qualquer pessoa singular ou colectiva que, 
segundo a lei aplicável, esteja autorizada a 
deter valores mobiliários por conta de outra 
pessoa singular ou colectiva no âmbito de 
uma actividade comercial, possa depositar 
esses valores mobiliários em contas 
individuais ou em contas colectivas.

1. O presente artigo é de aplicação sempre 
que uma pessoa singular ou colectiva 
reconhecida como accionista pela 
legislação aplicável aja por conta de outra 
pessoa singular ou colectiva no âmbito de 
uma actividade comercial (o 'cliente'). As 
empresas de gestão, cuja actividade regular 
consiste na gestão de sistemas de 
investimento colectivo serão 
consideradas'clientes' para efeitos do 
presente artigo quando detenham acções 
em nome desses sistemas de investimento 
colectivo.

2. Quando as acções estiverem depositadas 
em contas colectivas, não será permitido 
condicionar a possibilidade de exercer os 
direitos de voto relativos a essas acções 
numa assembleia geral ao depósito 
temporário dos títulos em contas 
individuais.

2. Quando a legislação aplicável imponha 
requisitos de divulgação como pré-requisito 
para o exercício dos direitos de votação por 
um accionista, nos termos do nº 1, tais 
requisitos não devem ir além de uma lista 
que revela à sociedade a identidade de cada 
cliente e o número de acções votadas em 
seu nome.

3. As pessoas referidas no n.º 1 não serão 
impedidas de exercer os direitos de voto 
relativos às acções que detêm por conta de 
outra pessoa singular ou colectiva, desde 
que tenham recebido instruções nesse 
sentido dessas pessoas ou entidades. A 
pessoa ou entidade referida no n.º 1 
guardará um registo das instruções durante 
o período mínimo de um ano.

3. Quando a lei aplicável imponha 
requisitos formais em matéria de 
autorização de um accionista - a que se 
refere o nº 1 no que respeita ao exercício de 
direitos de voto - ou de instruções de 
votação, esses requisitos formais não devem 
ir além do necessário para a identificação 
do cliente ou para a verificação do 
conteúdo das instruções de votação, 
respectivamente, e deverão ser 
proporcionais a essa finalidade.

4. Uma pessoa singular ou colectiva 
referida no n.º 1 que detiver acções do 
mesmo emitente numa conta colectiva, 
poderá exercer os direitos de voto relativos 
a algumas acções de forma diferenciada 

4. Será permitido a um accionista, nos 
termos do nº 1, exercer os direitos de voto 
relativos a algumas das acções 
deferentemente da votação relativa a outras 
acções.
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consoante as respectivas acções.
5. Em derrogação ao disposto no terceiro 
parágrafo do n.º 1 do artigo 10.°, a pessoa 
singular ou colectiva referida no n.º 1 que 
detenha valores mobiliários numa conta 
colectiva terá o direito de nomear como 
representante cada pessoa em cujo nome 
detenha acções nessa conta, ou qualquer 
terceiro por elas designado.

5. Quando a legislação aplicável limite o 
número de pessoas que o accionista pode 
nomear como representante em 
conformidade com o nº 1 bis do artigo 10º, 
essa limitação não pode impedir um 
accionista, nos termos do nº 1, de se fazer 
representar por cada um dos seus clientes 
ou por terceiros nomeados por um cliente.

Alteração 51
ARTIGO 13 BIS, TÍTULO (novo)

Artigo 13º bis
Exercício dos direitos de voto através de 

intermediários

Justificação

O novo artigo 13º bis (novo) diz respeito aos intermediários e deve ser considerado 
complementar ao artigo 10°. Habitualmente, os accionistas depositam as suas acções numa 
cadeia de intermediários em diferentes ordenamentos jurídicos. A fim de evitar que os 
intermediários, que não são accionistas legais, tomem decisões de livre arbítrio, deve 
indicar-se explicitamente que só exercem direitos de voto quando para tal tiverem sido 
autorizados.

Alteração 52
ARTIGO 13 BIS, PONTO 1 (novo)

1. O presente artigo aplica-se a qualquer 
pessoa singular ou colectiva autorizada, a 
título de uma actividade regular e no 
quadro da actividade profissional, a manter 
as contas de valores mobiliários em nome
de outras pessoas singulares e colectivas e 
a quem não é accionista na acepção do n° 1 
do artigo 13° ("o intermediário").

Justificação

Definição de intermediário - âmbito de aplicação do artigo.
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Alteração 53
ARTIGO 13 BIS, PONTO 2 (novo)

2. Os intermediários exercerão os direitos 
de voto unicamente com base no 
enquadramento contratual geral entre o
intermediário e o cliente ou de acordo com 
as instruções específicas recebidas do 
cliente, relativas à votação específica.

Justificação

Habitualmente, os accionistas depositam as suas acções numa cadeia de intermediários em 
diferentes ordenamentos jurídicos. A fim de evitar que os intermediários, que não são 
accionistas legais, tomem decisões de livre arbítrio, deve indicar-se explicitamente que só 
exercem direitos de voto quando para tal tiverem sido autorizados.

Alteração 54
ARTIGO 13 BIS, PONTO 3 (novo)

3. Os intermediários exercerão os seus 
direitos de voto relativos às acções de 
acordo com as instruções de voto dos seus 
clientes ou transferirão as instruções de 
voto para outro intermediário que detenha 
as acções.

Justificação

Este ponto prevê uma obrigação, por parte do intermediário, de exercer o direito de voto 
(caso seja o último intermediário na cadeia) ou de transmitir as instruções de votação ao 
próximo intermediário na cadeia.

Alteração 55
ARTIGO 13 BIS, PONTO 4 (novo)

4. Os Estados-Membros podem solicitar aos 
intermediários que conservem um registo 
das suas instruções por um período mínimo
definido, e que confirmem, caso lhes seja 
solicitado, o cumprimento das instruções de 
voto.
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Justificação

Os Estados-Membros podem desejar abordar a situação em que o intermediário não tenha 
votado de acordo com as instruções recebidas. Por conseguinte, os Estados-Membros podem 
solicitar a conservação de um registo das instruções e a confirmação, caso lhe seja 
solicitado, de que cumpriram as instruções de votação.

Alteração 56
ARTIGO 14

Artigo 14º Suprimido
Contagem dos votos

Para efeitos de apuramento dos resultados 
da votação, serão tidos em conta todos os 
direitos de voto exercidos em relação a 
qualquer deliberação submetida à 
aprovação de uma assembleia geral.

Justificação

O artigo 15° diz respeito à informação posterior à assembleia geral e, em particular, à 
publicação dos resultados da votação. Define claramente os resultados que têm de ser 
divulgados. Por conseguinte, o artigo 14° relativo à contagem dos votos torna-se supérfluo.

Alteração 57
ARTIGO 15

Informação posterior à assembleia geral Resultados da votação
1. Num prazo que não excederá 15 dias de 
calendário após a realização da assembleia 
geral, o emitente publicará no seu sítio 
Internet os resultados das votações de cada 
deliberação aí apresentada.

2. A votação tem lugar por escrutínio. Os 
Estados-Membros podem, contudo, prever 
ou autorizar as sociedades a preverem que, 
caso nenhum accionista solicite o 
apuramento total dos votos, seja suficiente 
verificar os resultados da votação apenas 
na medida necessária para assegurar que a 
maioria requerida é alcançada para cada 
deliberação.
Quanto a votação tem lugar por escrutínio, 
as sociedades verificarão, no respeitante a 
cada deliberação, pelo menos o número de 
acções relativamente às quais os votos
expressos foram válidos, a proporção do 
capital social representado por esses votos, 
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o número total de votos válidos, bem como 
o número de votos a favor e contra cada 
deliberação e, sendo o caso, o número de 
abstenções, o número de votos por 
procuração e o número de votos expressos 
antecipadamente.

2. Os resultados da votação incluirão, 
relativamente a cada deliberação, pelo 
menos o número de acções relativamente às 
quais foi exercido o direito de voto e as 
percentagens dos votos a favor e contra.

2. Num período de tempo a determinar pela 
legislação nacional, que não deverá 
exceder 15 dias após a assembleia geral, a 
sociedade publicará, no seu sítio Internet, 
os resultados completos da votação, 
verificados em conformidade com o nº 1.
3. O presente artigo não afecta as normas 
legais que os Estados-Membros tenham 
adoptado ou possam adoptar relativamente 
às formalidades requeridas para efeitos de 
validade de uma deliberação ou da 
possibilidade de uma subsequente 
impugnação legal do resultado da votação.

Alteração 58
ARTIGO 16, PONTO 1

1. Os Estados-Membros devem porão em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas necessárias 
para dar cumprimento à presente directiva o 
mais tardar em [31 de Dezembro de 2007]. 
Os Estados-Membros comunicarão de 
imediato à Comissão o texto das referidas 
disposições bem como um quadro de 
correspondência entre essas disposições e as 
da presente directiva.

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva o mais 
tardar em [...]1. Os Estados-Membros 
comunicarão de imediato à Comissão o texto 
das referidas disposições bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e as da presente directiva.

Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão os prazos que estabeleceram em 
conformidade com o artigo 5°, n° 1, o 
artigo 6°, n° 3, e o artigo 7°, n° 3, bem 
como qualquer alteração subsequente 
relativamente a esta matéria, e a Comissão 
publicará estas informações no Jornal 
Oficial da União Europeia.

Sempre que os Estados-Membros adoptarem 
tais disposições, estas incluirão uma 

Sempre que os Estados-Membros adoptarem 
tais disposições, estas incluirão uma 
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referência à presente directiva ou ser 
acompanhadas dessa referência aquando da 
sua publicação oficial. As modalidades dessa 
referência serão adoptadas pelos 
Estados-Membros.

referência à presente directiva ou ser 
acompanhadas dessa referência aquando da 
sua publicação oficial. As modalidades dessa 
referência serão adoptadas pelos 
Estados-Membros.
___________________

1 No prazo de 18 meses a contar da data de entrada 
em vigor da presente Directiva.

Justificação

Ainda não é certa a data de aprovação e de entrada em vigor da presente Directiva. Daí que, 
nesta altura, seja precoce fixar uma data.

Alteração 59
ARTIGO 16 BIS (novo)

Artigo 16º bis
Reparação efectiva em caso de violação dos 

direitos do accionista
1. A fim de garantirem o exercício dos 
direitos conferidos aos accionistas pela 
presente directiva, os Estados-Membros 
estabelecerão procedimentos eficazes, 
transparentes, simples e acessíveis, com 
vista a assegurar que o órgão de gestão e o 
órgão de supervisão respeite plenamente os 
direitos dos accionistas. 
2. Os Estados-Membros estabelecerão as 
sanções apropriadas a aplicar em caso de 
violação dos direitos dos accionistas, que 
serão eficazes, proporcionadas e de efeito 
dissuasivo. A fim de evitarem acções 
abusivas por parte dos accionistas, os 
Estados-Membros podem estabelecer 
limiares para o acesso ao mecanismo de 
protecção jurídica, desde que, contudo, tais 
limiares não prejudiquem o efeito 
dissuasivo deste mecanismo. 
3. Os Estados-Membros assegurarão que o 
acesso e o recurso ao mecanismo de 
protecção jurídica sejam sujeitos ao 
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princípio da não-discriminação. 

Justificação

Uma disposição que obriga os Estados-Membros a instaurar mecanismos regulamentares 
apropriados com vista a permitir aos accionistas fazer respeitar os seus direitos é um 
elemento essencial que é exigido pelo Estado de direito. Estas disposições estão em 
conformidade com os Princípios relativos ao Governo das Sociedades, da OCDE.

Alteração 60
ARTIGO 17, PONTO 1

Artigo 17, nº 2 ()

Artigo 17º Suprimido
Alterações

Com efeitos a partir da data especificada 
no n.º 1 do artigo 16.°, o artigo 17.° da 
Directiva 2004/109/CE é alterado do 
seguinte modo:
1. O nº 2 passa a ter a seguinte redacção:
“2. O emitente deve assegurar que se 
encontrem disponíveis no Estado-Membro 
de origem todos os meios e informações 
necessários para permitir aos titulares de 
acções exercerem os seus direitos e que a 
integridade dos dados será preservada. Em 
particular:
(i) O emitente designará como seu agente 
uma instituição financeira através da qual 
os accionistas possam exercer os 
respectivos direitos patrimoniais; bem como
(ii) Publicará avisos ou distribuirá 
circulares relativas à atribuição e ao 
pagamento de dividendos, bem como à 
emissão de novas acções, incluindo 
informações sobre quaisquer 
procedimentos de atribuição, subscrição, 
cancelamento ou conversão.”
2. No nº 4, as palavras "alínea c) do n.º 2" 
são substituídas por "ponto (i) do nº 2 ".
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