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RESUMO 

A organização do governo das sociedades por que clamam os mercados de capitais, e muito particularmente, o 

funcionamento dos seus conselhos de administração, é uma questão altamente candente que o Direito das 

sociedades não tem podido resolver de forma satisfatória. Mesmo em Portugal onde o mercado bolsista tem uma 

dimensão reduzida quando comparado com o de outros países europeus, designadamente Espanha, as empresas 

com títulos cotados representam importantes contribuições para o Produto Interno Bruto (PIB) dos respectivos 

países, sendo por isso um factor considerável de criação de riqueza das suas economias. Da forma como são 

geridas e da eficiência do mercado de controlo empresarial, depende em boa parte, o desenvolvimento 

económico e social. O desenvolvimento de novas formas de organização de governo das sociedades tem surgido 

à escala global. O presente estudo analisa comparativamente as recomendações emitidas nesta matéria nos dois 

países ibéricos pelos organismos supervisores dos respectivos mercados de capitais. 

 

PALAVRAS CHAVE: Governo das Sociedades (Corporate Governance), Mercados de Capitais, 

Harmonização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT   

The organization of corporate governance why that the capital markets claim to control and in particular the 

operation of boards is a controversial subject that the corporate law has not been able to resolve in a satisfactory 

way. Even in Portugal where the capital market is smaller than other European countries, including Spain, the 

listed companies represent an important contribution to the Gross Domestic Product (GDP) of the country. They 

are a considerable factor in wealth creation with the economy. Economic and social development depends in a 

good part on the way  that the organizations are managed and in the efficiency of the market in managerial 

control. The development of new forms of corporate governance has been appearing at a global level. This paper 

analyzes comparatively the recommendations issued in this matter in the two Iberian countries for the 

supervisors organisations of the respective capital markets. 

 
KEY WORDS: Corporate Governance, Capital Markets, Harmonization. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Os recentes fenómenos de constante mutação operados no meio envolvente típicos dos nossos tempos, a rápida 
evolução da economia para a livre circulação da informação, dos capitais, dos bens, dos serviços, assim como a 
livre deslocação dos indivíduos e das organizações, conduzem a situações atípicas com que estas últimas e os 
seus gestores se deparam.  
 
Paralelamente, assiste-se desde o início do séc. XX, na generalidade dos países, ao “divórcio” existente entre 
proprietários e gestores. A gestão das organizações profissionalizou-se um pouco por todo o globo, criando um 
novo tipo de importantes relações que até aí eram imperceptíveis ou pouco relevantes. 
   
Durante as três últimas décadas, tem-se vivido um processo de internacionalização e globalização da actividade 
económica como consequência do importante crescimento dos negócios internacionais e do forte 
desenvolvimento das actividades das organizações multinacionais. Estes factores conduziram, inevitavelmente, a 
que as organizações tenham necessidade de adaptar as suas estruturas e decisões de forma a poderem atender às 
novas necessidades que vêm surgindo no panorama económico. 
 
As organizações, na tentativa de informar com maior grau de segurança e credibilidade os diversos utilizadores 
da informação financeira produzida, nomeadamente, os seus accionistas e potenciais investidores, passaram a 
observar com atenção redobrada a forma como elas próprias são geridas e se relacionam com agentes internos e 
externos. Tal facto, ocasionou o despontar de novos problemas que mereceram de imediato o interesse dos 
variados organismos nacionais e internacionais e das organizações profissionais, essencialmente nos países de 
cultura anglo-saxónica onde as questões relacionadas com esta temática têm observado maior desenvolvimento. 
 
A internacionalização do mercado de capitais, tal como o incremento das participações directas no exterior das 
organizações que operam em vários países, conduziram à necessidade de obter informação financeira e não 
financeira comparável e tempestiva sobre as suas actividades. 
 
Neste sentido, as preocupações centram-se fundamentalmente em dois grupos de agentes com marcado 
protagonismo sobre a actividade económica empresarial: proprietários e gestores. 
 
Despontou, deste modo, a importância do conceito de corporate governance1 tal como hoje é globalmente 
considerado, embora se reconheça existirem basicamente mais do que uma abordagem para o conceito. Por um 
lado, o sistema de governo societário baseado no mercado de capitais típico dos países anglo-saxónicos e por 
outro os sistemas baseados em grupos de empresas que abundam na Europa continental e no Japão. 
 
No primeiro caso, os mercados de capitais jogam um papel decisivo. Os governos conjuntamente com as 
organizações criam um forte ambiente competitivo onde as empresas operam. As empresas centram as suas 
preocupações nos produtos e nos factores de produção, os gestores por seu lado preocupam-se essencialmente 
com a gestão da força de trabalho. Assim, a competição e o funcionamento do sistema de mercado forçarão as 
organizações e os gestores a agir verdadeiramente no interesse de accionistas. 
 
No segundo caso, o sistema de governo societário baseia-se em grupos económicos. Neste caso, os governos 
estão directamente envolvidos na economia através da definição de sistemas de planeamento e de políticas 
económicas. O relacionamento fechado entre as empresas e os governos conduzem à definição de estratégias de 
longo prazo, concertadas com a realização dos objectivos nacionais. A competição é importante, mas o mercado 
por si próprio não pode conduzir ao ambiente mais eficiente para as organizações. 
    
Paralelamente ao marcado protagonismo dos países de tradição anglo-saxónico, também recentemente nos dois 
países ibéricos de características tipicamente continental, os organismos reguladores dos mercados de capitais 
em Portugal e Espanha emitiram recomendações tendentes a regulamentar os aspectos mais problemáticos do 
governo societário. 
 
Este estudo visa apreciar os principais pontos de convergência e afastamento nas normas regulamentadoras nesta 
matéria nos dois países ibéricos. 
 
                                                           
1 Pode definir-se como sendo o modo pelo qual são geridas e controladas as organizações. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
(CMVM)  traduziu a expressão como Governo das Sociedades, porém, porque reconhecemos maior abrangência na terminologia anglo-
saxónica decidimos mantê-la tal como na sua génese. 
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2. O ESTUDO 
 
Tanto a nível interno como externo, apresenta-se com especial relevância para o actual meio ambiente onde se 
inserem os mercados financeiros e de capitais, a observância das disposições e normas em matéria de corporate 
governance. 
 
Como refere CARVALHO (2000), a transição actual e inevitável da gestão2, do business management para a 
corporate management e o consequente impacte que isso terá face à corporate governance, fez despontar um 
conjunto de normas que os mercados não podem ignorar. Por força das circunstâncias e da crescente 
globalização, verifica-se a necessidade de serem aplicadas normas mais ou menos uniformes em todo o globo. 
 
As expectativas dos agentes intervenientes nos mercados de capitais, conferem uma nova dimensão às questões 
colocadas pela corporate governance.  
 
No actual espaço comunitário, nesta matéria, ou em matérias directamente relacionadas, várias propostas foram 
formuladas pela Comissão Europeia (CE), sem que contudo fossem adoptadas pelo Conselho, designadamente e 
entre outras:   

 A Quinta Directiva (9 de Setembro de 1983) relativa à estrutura das organizações de responsabilidade 
limitada publicamente detidas e à participação dos trabalhadores na supervisão da administração  da 
organização, e a terceira alteração à proposta para uma Quinta Directiva (12 de Dezembro de 1991); 

 A Décima Directiva (25 de Janeiro de 1985) relativa a fusões internacionais de organizações de 
responsabilidade limitada publicamente detidas; 

 A Décima Terceira Directiva sobre ofertas públicas de aquisição (OPA)  e outras ofertas gerais (26 de 
Setembro de 1990), que ficou pendente quando uma nova proposta foi adoptada (6 de junho de 1996); 

• O Regulamento de Estatutos para uma Organização Europeia (25 de Maio de 1991); 
 A Directiva complementar ao Estatuto para uma Organização Europeia respeitante ao envolvimento dos 

trabalhadores na mesma (25 de Maio de 1991).  
 
Embora os debates neste âmbito não tenham cessado, a verdade é que desde a Quinta Directiva, não ocorreu 
nenhum outro desenvolvimento assinalável. A CE pondera actualmente se é apropriado avançar com qualquer 
proposta de corporate governance, tendo como base de reflexão as conclusões de um estudo que foi  levado a 
cabo por sua iniciativa3. Através do referido estudo, procurou averiguar-se dentro da UE, o modo desejável de 
simplificar ou adaptar os procedimentos nacionais relativamente à estrutura e organização dos poderes nas 
organizações de responsabilidade limitada publicamente detidas, de forma a tornar os pactos sociais mais 
alinhados com a realidade económica actual e, em particular, com a  dimensão europeia e/ou internacional na 
qual as organizações operam. Este documento concluiu que seria necessário adoptar medidas de simplificação e 
adaptação em várias questões, nomeadamente: administração e gestão das organizações; supervisão interna e 
externa; direitos e obrigações dos accionistas; direitos de voto e princípio da proporcionalidade entre direitos de 
voto e capital subscrito; protecção de accionistas minoritários; obrigação dos directores para com partes 
terceiras. 
 
Apesar de todos estes esforços, o clima de indecisão e de falta de vontade política têm protelado a emissão de 
directiva ou directivas específicas para dar tratamento a esta matéria. Contudo, os países mais influentes do 
nosso espaço regional têm, individualmente, produzido regulamentação própria. Malgrado não existir 
harmonização formal ao nível da UE, muitos são os estados membros que já contemplam nas suas práticas a 
regulamentação em sede de corporate governance.  
 
Assim, para além do caso do Reino Unido, cujo último grande desenvolvimento culminou com a publicação em 
Junho de 1998 da versão definitiva dos resultados do comité Hampel e que, provavelmente, terá sido o primeiro 
país europeu a adoptar normativo nesta questão, também Espanha e Portugal, a par de outros países 
comunitários, adoptaram medidas particulares. 
 
Em Espanha, em Fevereiro de 1998, o Instituto Universitário Euroforum Escorial emitiu algumas directrizes 
sobre o assunto constantes do The Governance of Spanish Companies. Na mesma altura, por iniciativa do 
Conselho de Ministros Espanhol, foi publicada o chamado relatório Olivencia. Ainda em 1998, a Ley de 

                                                           
2 Management na terminologia anglo-saxónica. 
3 Este estudo foi levado elaborado pela Ernst & Young com a ajuda de especialistas de direito das sociedades e profissionais de organizações 
da União Europeia (UE). 

4 
 



Reforma da Ley del Mercado de Valores veio modificar algum do articulado da Ley de Sociedades Anónimas 
com a finalidade de liberalizar e flexibilizar o regime de emissão de valores. 
Em 1999, a Ley de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social, veio igualmente modificar a Ley das 
Sociedades Anónimas e a Ley del Mercado de Valores. Neste caso regulamentaram-se os sistemas de 
remuneração que contemplem a entrega de acções, de opções sobre acções ou que estejam referenciadas ao valor 
destas. 
Este processo de adaptação da legislação às novas correntes e às crescentes exigências dos mercados, culminou 
em 24 de Novembro de 1999, com a CNMV a aconselhar as organizações com títulos cotados a adoptarem o 
CEBG preconizado pela Comisión de Olivencia.  
Recentemente, em 19 de Julho de 2002, foi criada por iniciativa do Conselho de Ministros Espanhol, uma 
Comissão Especial4 que, até ao final do corrente ano, deverá elaborar um relatório circunstânciado abrangendo 
pontos tão sensíveis como sejam: o grau de observância do CEBG pelo conselhos de administração das 
sociedades com títulos cotados; a concessão de maior protecção e segurança aos accionistas e investidores, 
observando com especial atenção as relações entre as sociedades e os auditores que lhes prestem serviços; o 
aumento da transparência dos mercados. Do relatório a apresentar por esta comissão, por certo, sairá a definição 
de um conjunto de medidas concretas a serem adoptadas pelo Governo Espanhol, pelos organismos 
regulamentadores e pelas próprias sociedades. Em suma, espera-se para breve a revisão do CEBG. 
 
Em Portugal, numa tentativa de acompanhar o esforço universalmente latente para regulamentação da matéria, a 
CMVM publicou, em Novembro de 1999, as Recomendações da CMVM sobre o Governo das Sociedades 
Cotadas. Em Dezembro de 2001, aquele organismo reformulou as citadas recomendações tendo publicado uma 
segunda versão das mesmas, que passaram a vigorar já para a divulgação de informação relativa ao exercício de 
2001. 
 
O interesse crescente desta problemática conduziu a que, um pouco por todo o espaço comunitário, surgissem 
necessidades de avaliação de conformidade e alinhamento dos padrões europeus com os de outros espaços de 
influência. 
 
Partindo destas observações, analisámos o Código Ético de Buen Gobierno5 e a última versão das 
Recomendações sobre o Governo das Sociedades Cotadas6, utilizando como processo de análise uma adaptação 
do modelo Global Corporate Governance – Codes, Reports and Legislation preconizado pelo Investor 
Responsability Research Centre.  

                                                           
4 Também conhecida por Comissão Aldama em virtude da presidência da mesma estar a cargo de D. Enrique de Aldama y Miñón 
5 Em vigor em Espanha. 
6 Aconselhadas às sociedades com títulos cotados em Portugal. 
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PRÁTICAS ACONSELHADAS DE GOVERNO DE SOCIEDADES EM: 
               

 

DESCRIÇÃO 
ASSUNTO 

PORTUGAL ESPANHA 
Antecedentes Históricos Princípios de Governo das Sociedades da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)  
Relatório de  Olivencia7 resultante do trabalho da Comisión 
Especial para el estudio de un Código Etico de los Consejos 
de Administación de las Sociedades (1998). 
  

 

Documento Básico Recomendações da CMVM sobre o governo das sociedades 
cotadas8. 

Código ético de buen gobierno (CEBG) saído do relatório de 
Olivencia. 
A Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
aconselhou a que as sociedades cotadas adoptassem 
voluntariamente as suas recomendações. 
  

 

Âmbito de Aplicação Voluntária para as sociedades com títulos cotados e 
investidores institucionais. 

Voluntária para as sociedade com títulos cotados e 
investidores institucionais. 
 

 

Divulgação da Conformidade com as 
recomendações 

Nos relatórios de gestão relativos a períodos terminados  
após 31 de Dezembro de 1999, deverá ser divulgado uma 
menção relativa à adopção ou grau de adopção das 
recomendações com a respectiva fundamentação. 
Recentemente o regulamento n.º 07/2001 veio obrigar as 
sociedades emitentes de acções admitidas à negociação em 
mercado regulamentado à divulgação de informação sobre 
diversos aspectos ligados ao governo societário. Esta 
obrigatoriedade verificava-se já para os exercícios 
terminados após Dezembro de 2001.  
 
 
  

Nos relatórios de gestão relativos a períodos terminados  
após 31 de Dezembro de 1998. 
A partir de 1999 a CNMV elaborou um modelo de 
divulgação sobre o governo das entidades com títulos 
cotados, a observar por todas as sociedades que tenham 
assumido o código de buen govierno.  

                                                           
7 O relatório ficou assim conhecido uma vez que a comissão que o elaborou era presidida por D. Manuel Olivencia Ruíz. 
8 A primeira versão deste documento, emitida no final de 1999, apenas recomendava às sociedades com títulos cotados e aos investidores institucionais a inclusão de uma menção no seu relatório anual de gestão relativa 
à adopção ou grau de adopção das recomendações com a respectiva fundamentação. Posteriormente, em Dezembro de 2001, foi publicada uma segunda versão das recomendações. Também o regulamento 07/2001 da 
CMVM  veio preceituar que sociedades emitentes de acções admitidas à negociação em mercado regulamentado Ficam obrigadas à divulgação anual de diversos aspectos do governo societário. Nesse âmbito terão de 
divulgar o modo e o grau de adopção deste novo conjunto de recomendações. 
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ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO DE GESTÃO 
Responsabilidade para com os 
Accionistas 

O órgão de gestão deverá exercer um controlo efectivo na 
orientação da vida da sociedade assegurando a supervisão da 
sua gestão (veja-se Recomendação (Rec.) nº 8 da CMVM)9, 
de forma a assegurar a protecção e o aumento de valor da 
empresa para os accionistas, o cumprimento da lei e das 
regras éticas. 
Refere-se inclusivamente que as medidas que sejam 
adoptadas para impedir o êxito de ofertas públicas de 
aquisição devem sempre respeitar os interesses da sociedade 
e dos seus accionistas. Definem-se sucintamente as cláusulas 
que se consideram lesivas daqueles interesses (veja-se Rec. 
n.º 7)10. 
   

O órgão de gestão deverá ter como objectivo prioritário a 
função geral de supervisão da vida da sociedade (veja-se 
Recomendação (Rec.) nº 1 do CEBG), de forma a preservar 
os princípios de transparência, de responsabilidade e de 
eficácia, ao serviço dos interesses da sociedade, ou seja, em 
conformidade com as regras de criação de valor para os 
accionistas.   

Missão e Responsabilidade A composição do órgão de administração deve ser delineada 
de modo a que, na gestão da sociedade, não sejam somente 
considerados os interesses dos accionistas maioritários; 
Os membros independentes devem exercer uma influência 
significativa na tomada de decisões colegiais assessorando os 
membros executivos na prossecução dos interesses da 
sociedade.  

O núcleo da missão do órgão de gestão deverá ser a 
supervisão geral da sociedade, exercida de forma 
indelegável. 
A composição do órgão de administração deve ser delineada 
de modo a que na gestão da sociedade não sejam somente 
considerados os interesses dos accionistas maioritários; 
Os membros independentes devem estar desvinculados de 
qualquer relação próxima com  a equipa de executivos e com 
os accionistas maioritários. 
  

Eleição A eleição do órgão de gestão é regulada pelo Código das 
Sociedades Comerciais (CSC) e/ou pelo pacto social; 
A eleição e nomeação de directores e gestores é da 
competência do órgão de gestão, porém, como refere a Rec. 
n.º 11 da CMVM11, estimula-se a criação de comissões que 
possam ter uma função basicamente informativa e consultiva 
nesta matéria. 

A eleição do órgão de gestão é regulada pela Ley de 
Sociedades Anónimas (LSA) e/ou pelo pacto social; 
A eleição e nomeação de directores e gestores é da 
competência do órgão de gestão, porém, como refere a Rec. 
n.º 11 do CEBG. 
Estes procedimentos devem ser  imbuídos de elevados 
padrões de formalismo e transparência, de preferência a partir 
de proposta da Comissão de Nomeação. 
 

                                                           
9 Antiga Rec. n.º 14. 
10 Antiga Rec. n.º 13. 
11 Antiga Rec. n.º 17. 
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Orientação e Capacidade  Não previsto Promove-se a inclusão de normas internas que obriguem à 

demissão dos membros do Órgão de Gestão que possam 
afectar negativamente o funcionamento do órgão, ou que 
ponham em causa o bom nome e a credibilidade da sociedade 
(veja-se Rec. n.º 12 do CEBG). 
Fomenta-se a criação e/ou a afectação de maior relevância do 
cargo de Secretário do Conselho de Administração, 
reforçando a sua estabilidade. A principal função deste cargo, 
será o de zelar pela legalidade formal e material das 
actuações do Órgão de Gestão (veja-se Rec. n.º 6 do GEBC). 
O presidente do órgão de administração deve fomentar a 
liberdade e a intervenção de todos os membros do órgão no 
processo de tomadas de decisão. Pelo menos anualmente, 
devem ser avaliadas a qualidade e eficiência das decisões do 
órgão (Rec. n.º 10 do CEBG). 
  

Acesso à Informação Todos os membros do órgão de gestão, incluindo os 
membros independentes não executivos, deverão ter total 
acesso a toda e qualquer informação relevante (veja-se Rec. 
n.º 8 da CMVM). 

Devem ser adoptadas medidas adequadas para assegurar que 
todos os membros do Conselho disponham com a 
antecedência necessária  de toda a informação relevante 
elaborada e preparada para as suas reuniões. (Rec. n.º 9 do 
CEBG). 
Deve ser reconhecido a todos os membros o seu direito a 
obter a informação e a assessoria que julgue necessária para o 
cumprimento das suas funções de supervisão (Rec. n.º 14 do 
CEBG). 
 

Divulgação de dados biográficos dos 
Directores 

Não previsto. Não previsto. 

Dimensão do Órgão Apenas se refere que se deve equacionar o impacte do 
número de membros face à pretendida eficiência no 
funcionamento do órgão. Contudo, alerta-se que um número 
excessivo de membros pode dificultar a coesão esperada e o 
contributo de cada um deles na discussão e nas tomadas de 
decisão. 
 
 

Refere-se que a composição do órgão deve ajustar a sua 
dimensão, de forma a obter um funcionamento mais eficaz e 
participativo. 
Aponta-se como tamanho adequado um número de membros 
entre cinco e quinze. (Rec. n.º 4 do CEBG).  
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Participação em outros Conselhos Não previsto. Na versão anterior das Rec. da CMVM12 
encorajava-se a divulgação de informação sobre as funções 
efectivamente desempenhadas por cada um dos membros do 
órgão de administração e directores da sociedade bem como 
sobre os cargos que os mesmos desempenham em outras 
sociedades. O que se preconizava na antiga Rec. n.º 2 deixou 
de ter eco mesta nova versão das recomendações. 
 

Não previsto. 

Segregação funções entre Presidente 
do Conselho e Director Geral 

Não previsto. Admite-se uma forma de gestão em que o Presidente do 
Conselho de Administração e o Director Geral sejam a 
mesma pessoa. Nessa situação, a sociedade deverá adoptar as 
medidas necessárias que inviabilizem  ou pelo menos 
atenuem o risco de concentração de poderes numa única 
pessoa (Veja-se Rec. n.º 5 do CEBG). 
 

Composição • 

• 

• 

 

• 

Estimula-se a inclusão de membros independentes na 
constituição do órgão de gestão, reconhecendo-se duas 
categorias de membros: executivos, e por consequência 
quadros da sociedade, e não executivos, que conferem 
independência e profissionalismo relativamente a 
determinados aspectos mais técnicos da gestão, mas que 
não são quadros da sociedade; 
Os membros independentes devem exercer uma influência 
significativa na tomada de decisões colegiais e contribuir 
para desenvolvimento da estratégia da sociedade (veja-se 
Rec. n.º 9)13; 
Caso exista uma Comissão executiva, como se verifica em 
no seio de organizações societárias complexas, é 
aconselhável que a composição desta Comissão seja um 
reflexo fiel do equilíbrio existente no órgão de 
administração, com vista a evitar um decréscimo da 
influência dos membros independentes (veja-se Rec. n.º 
10)14. 

  

• Incentiva-se a inclusão de uma maioria ampla de membros 
que não sejam quadros da empresa na constituição do órgão 
de gestão. A proporção entre estes e os restantes membros 
deve estabelecer-se tendo em conta a relação existente entre 
os vários núcleos accionistas mais significativos e os 
restantes accionistas (Rec. n.º 3 do CEBG); 
Caso exista uma Comissão executiva, como se verifica no 
seio de organizações societárias complexas, é aconselhável 
que a composição desta Comissão seja um reflexo fiel do 
equilíbrio existente no órgão de administração, com vista a 
evitar um decréscimo da influência dos membros 
independentes. Neste caso, o Conselho deverá possuir um  
completo conhecimento dos assuntos abordados e das 
decisões tomadas pela Comissão (veja-se Rec. n.º 7 do 
CEBG).  

 

                                                           
12 Antiga Rec. n.º 2 da CMVM. 
13 Antiga Rec. n.º 15. 
14 Antiga Rec. n.º 16. 
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Independência A gestão da sociedade não deve considerar somente os 
interesses dos grupos de accionistas que detêm maior número 
de acções. Assim, os membros do órgão de gestão deverão 
estar, tanto quanto possível, libertos da influência dos 
principais núcleos accionistas, com especial relevância no 
caso dos independentes. 

A gestão da sociedade não deve considerar somente os 
interesses dos grupos de accionistas maioritários. Assim, os 
membros do órgão de gestão deverão estar, tanto quanto 
possível, libertos da influência dos principais núcleos 
accionistas, designadamente, os independentes; 
Tanto quanto possível os membros independentes devem ser 
personalidades cujo perfil corresponda a entidades com 
reconhecido prestígio profissional sem elos de ligação 
privilegiados com os membros executivos do Conselho e/ou 
com os accionistas maioritários (Rec. n.º 2 do CEBG). 
 

Comissões: • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

É incentivada a criação pelo órgão de administração de 
comissões de controlo internas com atribuição de 
competências em matérias em que existam potenciais 
situações de conflito de interesses; 
Sugerem-se, como situações típicas destes conflitos a 
nomeação de directores e gestores, a análise da política de 
remunerações e a avaliação da estrutura e governo 
societários; 
Não se considera necessária a criação de uma comissão 
diferente com atribuições em cada uma das matérias; 
Não se considera necessário que os membros dessas 
comissões sejam diferentes; 
Não se recomenda, contudo, a unificação de todas as 
responsabilidades numa única comissão. Estaria em causa a 
redução da sua eficiência por excesso de trabalho e/ou a 
concentração de poderes. (veja-se Rec. n.º 11 da CMVM)15 

 

Promove-se a criação pelo órgão de administração de 
comissões delegadas de controlo e de atribuição de 
competências em matérias onde existam potenciais situações 
de conflito de interesses, tais como: 
• Informação financeira e seu controlo; 

Selecção e nomeação de membros dos órgãos e de 
directores; 
Determinação e revisão das remunerações; 
Avaliação da Gestão. (veja-se Rec. n.º 8 do CEBG) 

     Auditoria Atribuições, criação e constituição são deixadas à 
consideração do órgão de gestão. 
 

Atribuições, criação e constituição são deixadas à 
consideração do órgão de gestão. 

     Nomeação  Atribuições, criação e constituição são deixadas à 
consideração do órgão de gestão. 
 
 

Atribuições, criação e constituição são deixadas à 
consideração do órgão de gestão. 

                                                           
15 Antiga Rec. n.º 17. 
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     Remuneração  Atribuições, criação e constituição são deixadas à 
consideração do órgão de gestão. 
 

Atribuições, criação e constituição são deixadas à 
consideração do órgão de gestão. 

Frequência das reuniões do Conselho Não previsto. Refere-se que como forma de que seja assegurado um 
funcionamento adequado do órgão de administração, as suas 
reuniões devam ter a frequência julgada necessária para o 
cumprimento da sua missão (Rec. n.º 10 do CEBG). 
 

Avaliação do Desempenho Não previsto. Prevê-se a constituição de uma Comissão que tenha por 
atribuição a avaliação do sistema de governo adoptado. 
 

Prazo dos Mandatos Não previsto. Normalmente regulado pelo CSC e/ou pelo 
pacto social. 

Não previsto. Normalmente regulado pela LSA e/ou pelo 
pacto social. 
 

Limite de Idade dos Conselheiros Não previsto. É sugerida a idade limite situada entre 65 e 70 anos para os 
membros executivos e para o presidente do órgão de gestão. 
Para os restantes membros do órgão (entre eles os 
independentes), aquele limite pode ser mais flexível (Rec. n.º 
13 do CEBG). 
 

Responsabilidades Éticas Não previsto. O órgão de gestão deverá evitar a apresentação de contas 
anuais com reservas e/ou ênfases na certificação legal de 
contas; 
As discordâncias de opinião devem ser clarificadas pelo 
órgão de gestão e pelos auditores (Rec. n.º 22 do CEBG). 
 

REMUNERAÇÕES 
Nível das remunerações Não previsto. 

 
Não previsto. 

Composição da remuneração Não estava previsto na primeira versão das Rec.. 
Actualmente, a Rec. n.º 12 incentiva, numa tentativa de 
aproximar os interesses dos membros do órgão de gestão e 
dos accionistas da sociedade, que uma parte da remuneração 
dos membros do órgão de administração, particularmente os 
que exerçam funções de gestão corrente, deverá depender dos 
resultados da sociedade. 
 

Não previsto. 
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Contratos e compensação Caso exista a Comissão de Remunerações poderá ter aqui 
intervenção e opinião relevante. Veja-se também a este 
respeito a nova Rec. n.º 1316. 

A política de remunerações deve estar ajustada a critérios de 
moderação em função dos rendimentos da sociedade. 
A comissão de remunerações, caso exista, deverá 
superintender. 
   

Procedimentos para a determinação Não previsto.  
Porém, eticamente nenhum membro do órgão de gestão 
deverá intervir na determinação da sua remuneração. 
A determinação dos incentivos e das formas de determinação 
dos mesmos caberá, caso exista, à Comissão de 
Remunerações ou, na sua falta, ao órgão de gestão.  

Não previsto. Porém, eticamente nenhum membro do órgão 
de gestão deverá intervir na determinação da sua 
remuneração. 
A determinação dos incentivos e das formas de determinação 
dos mesmos caberá, caso exista, à Comissão de 
Remunerações ou, na sua falta, ao órgão de gestão (Rec. n.º 
15 do CEBG). 
 

Divulgação Não se prevê, para além do que se encontra previsto nas 
notas do Anexo ao Balanço e à Demonstração dos 
Resultados, a divulgação das prestações pecuniárias pagas a 
estes membros17. 
 

Encoraja-se a divulgação de informação detalhada e 
individualizada da política de remunerações dos membros do 
órgão de gestão. 

Envolvimento dos accionistas na 
determinação das remunerações 

Não se prevêem limitações. Não se prevêem limitações. 

Suspensão dos pagamentos Não previsto. Não previsto. 
PAPEL DOS ACCIONISTAS 

Direitos de voto Promove-se o exercício activo do direito de voto, quer 
directamente, nomeadamente por correspondência, quer por 
representação (veja-se Rec. n.ºs 3 e 4)18. 
Note-se que já o nosso CSC, no que respeita ao exercício do 
direito de voto deixa margem a que as sociedades, nos 
respectivos estatutos, consagrem medidas para estimular o 
exercício desse direito e combater o frequente absentismo 
dos accionistas nas reuniões da Assembleia Geral. O novo 
Código de Valores Mobiliários (CVM) veio igualmente 

Incentiva-se a adopção de medidas transparentes 
relativamente ao mecanismo de delegação de votos, 
potenciando por essa via a comunicação da sociedade com os 
accionistas, designadamente, os investidores institucionais 
(Rec. n.º 18 do CEBG). 

                                                           
16 Esta recomendação visa estabelecer regras transparentes na concessão de direitos de opção (stock options) aos membros do órgão de gestão e aos trabalhadores da empresa. 
17 A antiga Rec. n.º 2 da CMVM, entretanto retirada, encorajava a divulgação de informação sobre as funções efectivamente desempenhadas por cada um dos membros do órgão de administração e directores da 
sociedade,  bem como sobre os cargos que os mesmos desempenhavam em outras sociedades. 
18 Antigas Rec. n.º 8 e 9. 
19 Antiga Rec. n.º 10. 
20 Antiga Rec. n.º 11. 
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confirmar o princípio da admissibilidade de voto por 
correspondência em assembleias gerais das sociedades 
abertas e desenvolver o regime de representação de 
accionistas, através de solicitação de procuração. 
Também os investidores institucionais de acordo com as Rec. 
da CMVM terão perante os titulares dos direitos inerentes aos 
valores mobiliários de que sejam titulares ou cuja gestão se 
lhes encontre confiada, responsabilidades acrescidas, 
nomeadamente quanto aos direitos de informação e de voto 
(Veja-se Rec. n.º 1419). São inclusivamente incentivados, 
como refere a Rec. n.º 1520, a prestar informação no tocante à 
prática seguida quanto ao exercício do direito de voto 
relativamente a valores mobiliários cuja gestão lhes esteja 
confiada. 
  

Informação de Gestão Infere-se que é da responsabilidade do órgão de gestão a 
prestação regular de informações sobre a gestão efectuada, 
designadamente através da utilização das novas tecnologias 
de informação como veículo de divulgação de informação 
financeira e dos documentos preparatórios da reuniões das 
Assembleias Gerais (veja-se Rec. n.º 1)21. 
Atente-se porém que a primeira versão das Recomendações 
apontava especificamente algumas informações a prestar 
ainda que sem carácter de obrigatoriedade. Pensamos que o 
pouco grau de cumprimento dessas recomendações e a 
divulgação para o mercado por outras vias, levou a que num 
esforço de adaptação nesta última versão tenham sido 
eliminadas as antigas Rec. n.º 1, 2, 3, 4 e 522. 

O órgão de gestão é o principal responsável pela prestação 
regular de informações sobre a gestão efectuada. 
É nesse sentido que a Rec. n.º 19 do CEBG aponta, referindo 
que a informação prestada deverá ser rápida, precisa e fiável, 
designadamente no respeitante: 
• à estrutura accionista; 
• 

• 
• 

a modificações substanciais na forma de governo 
societário; 
a operações relevantes e não habituais; 
a transacções com acções próprias. 

Avaliação da divulgação da gestão Recomenda-se a existência de um permanente contacto com Recomenda-se que toda a informação periódica prestada aos 
                                                           
21 Antiga Rec. n.º 6. 
22 As recomendações agora eliminadas respeitavam à divulgação de informação relativamente a: 

 Repartição de competências entre os vários órgãos e departamentos ou divisões da sociedade no quadro do processo de decisão empresarial (antiga Rec. n.º 1); 
 Funções efectivamente desempenhadas por cada um dos membros do órgão de administração e directores da sociedade bem como sobre os cargos que os mesmos desempenham em outras sociedades (antiga 

Rec. n.º 2); 
 Uma descrição do comportamento bolsista das acções, no mínimo com periodicidade anual (antiga Rec. n.º 3); 
 Informação ao público sobre a política de distribuição de dividendos correntemente adoptada pela sociedade (antiga Rec. n.º 4); 
 Comunicação publica dos acordos parassociais relativos ao exercício de direitos sociais ou relativos à transmissibilidade de acções, quando relevantes para a organização das sociedades (antiga Rec. n.º 5). 

Relativamente ao grau de cumprimento destas recomendações agora emitidas e segundo o 3º Inquérito sobre Práticas Relativas ao Governo das Sociedades Cotadas no Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores 
de Lisboa e Porto, apenas as Rec. n.º 3 e 4, apresentavam um grau de cumprimento superior a 50%. Relativamente ao grau de cumprimento da Rec. n.º 5 revelava-se praticamente nulo. 
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efectuada o mercado, respeitando o princípio da igualdade dos 
accionistas e prevenindo as assimetrias no acesso à 
informação por parte dos investidores.  
Aconselha-se a criação de um gabinete de apoio ao investidor 
(veja-se Rec. n.º 2)23; 
A informação sobre a política de dividendos é outro dos 
aspectos importantes. 

mercados para além das contas anuais, observe os mesmos 
princípios e práticas que estas últimas. Deve antes de 
divulgada ser verificada pela Comissão de Auditoria (Rec. n.º 
20 do CEBG). 
O órgão de gestão deverá ainda evitar que a informação 
apresentada à Assembleia Geral apresente reservas ou 
ênfases na certificação de contas. Quando tal não for 
possível, o órgão de gestão e o auditor deverão explicar 
claramente a origem e o impacte das discrepâncias.  

Assembleias Gerais Os novos desenvolvimentos relativamente aos direitos de 
voto preceituados no CSC e no CVM, virá, em princípio, 
possibilitar a redução do absentismo nas Assembleias Gerais.  

Não previsto. Deixado ao livre arbítrio dos pactos sociais. 
Veja-se no entanto o referido relativamente a Direitos de 
Voto. 
 

Resoluções dos Accionistas Não previsto. Deixado ao livre arbítrio dos pactos sociais.  Não previsto. Deixado ao livre arbítrio dos pactos sociais. 
Nomeação dos representantes dos 
accionistas 

Aconselha-se a que se promova um aperfeiçoamento dos 
procedimentos conexos com os pedidos de representação 
para votar em Assembleia Geral. Designadamente, é 
fundamental, não só que o accionista disponha da informação 
necessária para uma correcta decisão no que toca à 
estipulação das instruções de sentido de voto, mas também 
que seja explicitada a fundamentação do sentido de voto do 
representante, sobretudo em casos de inexistência de 
instruções do representado (veja-se Rec. n.º 4)24. 
 

Não previsto. Deixado ao livre arbítrio dos pactos sociais.  

RELATO FINANCEIRO, TRANSPARÊNCIA E AUDITORIA 
Relato Financeiro Entre nós, o relato financeiro é da exclusiva responsabilidade 

do órgão de gestão. Porém, quando exista Comissão de 
Auditoria, esta deverá pronunciar-se, reportando ao Conselho 
de Administração, relativamente a todas as matérias 
materialmente relevantes a incluir no relato financeiro a 
divulgar, incluindo os aspectos que se afastarem da área de 
negócio habitual da sociedade.  

O relato financeiro é da responsabilidade do órgão de gestão. 
Porém, quando exista Comissão de Auditoria, esta deverá 
pronunciar-se, reportando ao Conselho de Administração, 
relativamente a todas as matérias materialmente relevantes a 
incluir no relato financeiro a divulgar, incluindo os aspectos 
que se afastarem da área de negócio habitual da sociedade. 
Esta recomendação é, de forma inequívoca, aconselhada 
igualmente para toda a informação financeira periódica para 
além da anual que a empresa preste (Rec. n.º20 do CEBG).   

Transparência A fim de acautelar a transparência na gestão, deverá ser Nada se refere. Incute-se, no entanto, a necessidade de que o 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
23 Antiga Rec. n.º 7. 
24 Antiga Rec. n.º 9. 
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divulgada informação relativamente à composição e 
competência de cada um dos órgãos e departamentos da 
sociedade, bem como das funções desempenhadas por cada 
um dos seus membros ainda que actualmente não tenha 
carácter de recomendação25. 

Conselho de Administração procure evitar que a informação 
apresentada à Assembleia Geral apresente reservas ou 
ênfases na certificação de contas (Rec. n.º 22 do CEBG). 

Divulgação da informação financeira As sociedades com títulos cotados têm obrigatoriedade de 
publicação de informação financeira de acordo com o 
preceituado pela legislação em vigor e pelas exigências da 
CMVM na matéria. Tais factos têm origem nas necessidades 
de informação dos mercados. 

As sociedades com títulos cotados têm obrigatoriedade de 
publicação de informação financeira de acordo com o 
preceituado pela legislação em vigor. A responsabilidade e a 
forma de divulgação sempre será do órgão de gestão, ainda 
que assessorada pelas Comissões que achar por bem criar 
para o efeito. 

Controlo Interno É da responsabilidade do órgão de gestão o estabelecimento 
de um sistema de controlo interno adequado. Nesta matéria, 
as Rec. da CMVM vêm fundamentalmente acrescentar que 
deverão ser implementadas regras específicas vocacionadas 
para regularem situações de conflito de interesses entre os 
membros do órgão de administração e a sociedade, bem 
como as principais obrigações resultantes dos deveres de 
diligência, lealdade e confidencialidade dos membros do 
órgão de administração, nomeadamente no que toca à 
prevenção da utilização indevida de oportunidades negociais 
e de bens societários (Rec. n.º 5)26. 
 

Nada se refere de forma directa. Veja-se, no entanto, o 
referido em: 

 Independência do Auditor,  e 
 Regras de Conduta Ética.  

Aplicação das Normas A observância e aplicação das normas continua a ser da 
responsabilidade do órgão de gestão. A hierarquia das 
normas a observar em Portugal continua a ser: o Plano 
Oficial de Contabilidade (POC)27, as directrizes 
contabilísticas da Comissão de Normalização Contabilística 
(CNC)28 e em tudo o que não se encontrar regulado as 
Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) do 
International Accounting Standards Board (IASB). 

Nada se refere de forma directa. Dever-se-á, contudo, seguir 
a normativa vigente de forma idêntica ao que se verifica em 
Portugal. Veja-se ainda o referido em: 

 Relato Financeiro; 
 Transparência; 
 Informação da Gestão. 

Independência do Auditor  Não previsto. A Comissão de Auditoria, caso exista, deverá O Conselho de Administração e a Comissão de Auditoria, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
25 As antigas Rec. n.º 1 e 2 aconselhavam a divulgação deste tipo de informação. 
26 Antiga Rec. n.º 12. 
27 O decreto-lei n..º 410/89 de 21/11/1989, posteriormente complementado pelos decreto-lei n.º 238/91 de 2/7/1991 (Consolidação de Contas)  e n.º 127/95 de 1/6/1995 ( Alterações às contas anuais e às contas 
consolidadas das sociedades comerciais), transpôs para o normativo português o preceituado pelas 4.ª e 7.ª Directivas comunitários, para a informação financeira a prestar pelas sociedades e grupos de sociedades. 
28 As directrizes da CNC visam adaptar as práticas nacionais de contabilidade às normas dos IASB.  
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avaliá-la.  caso exista, deverão estar especialmente atentos a situações 
que passam levantar suspeitas quanto à independência do 
Auditor. 
Incentiva-se  a verificação do nível de honorários pagos face 
ao total dos pagamentos efectuados ao Auditor Externo29 
(Rec. n.º 21 do CEBG). 
 

Responsabilidades Éticas do Auditor Não previsto. Nada se refere. Veja-se no entanto em pormenor a Rec. n.º 
21. 
 

OUTRAS ENTIDADES COM INTERESSES (STAKEHOLDERS) 
Definição Não previsto Não previsto. 

 
Formas de comunicação A definir pelo órgão de gestão, responsável máximo pela sua 

divulgação. 
Incentiva-se a divulgação pública, nomeadamente recorrendo 
às novas tecnologias de informação (veja-se Rec. n.º 1)30. 

A definir pelo órgão de gestão, responsável máximo pela sua 
divulgação. 
Aconselha-se que o órgão de gestão inclua na sua prestação 
de contas anuais, designadamente, no relatório de gestão, 
informações sobre as regras de governo societário, 
salientando e justificando a razão das que não são cumpridas 
e das que não se adaptam às recomendações do CEBG (Rec. 
n.º 23 do CEBG). 
 

PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES 
 Não previsto. Não previsto. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
29 Esta verificação será especialmente relevante quando o serviço de verificação de contas não for o único a ser  prestado pelo Auditor ou Sociedade de Auditores Externos. 
30 Antiga Rec. n.º 6. 
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REGRAS DE CONDUTA ÉTICA 
 Basicamente nada se refere.  

Apenas as regras que decorrem da aplicação das 
recomendações. 

Refere-se que as normas de regulamento interno da sociedade 
deverão estabelecer detalhadamente as obrigações que 
resultem dos deveres gerais de diligência e lealdade dos 
membros do órgão de gestão, designadamente, e do modo 
mais marcante, o dever de confidencialidade, a exploração de 
oportunidades de negócio e a utilização de activos sociais 
(Rec. n.º 16 do CEBG); 
Incentiva-se igualmente a adopção de normas que ampliem o 
âmbito de aplicação dos deveres de lealdade aos accionistas 
maioritários31 (Rec. n.º 17 CEBG). 
 

                                                           
31 Recomendam-se cautelas e regulamentação interna especial para os eventuais negócios entre estes accionistas e a sociedade. 
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3. CONCLUSÕES 
 
A globalização da economia, designadamente a europeia, onde se incluem os dois países ibéricos, obrigará 
muitas empresas a procurar meios de financiamento para além das suas fronteiras, não só nacionais como 
comunitárias e, por certo, as organizações que adoptarem normas de governo societário que sejam transparentes 
e proporcionem respostas adequadas às solicitações dos mercados de capitais reforçarão a sua competitividade. 
Na ausência de uma política comunitária, relativamente aos procedimentos de governo das sociedades com 
títulos cotados, os dois países ibéricos aconselharam as empresas que se encontrem naquela situação nos seus 
mercados de capitais a adoptarem determinados procedimentos. 
 Recorreu-se ao estabelecimento de normas brandas em ambos os países. 
 
Nos últimos anos, verificou-se em ambos os casos uma crescente liberalização das leis regulamentadoras das 
sociedades anónimas e dos mercados de capitais. Porém, entendemos que em matéria de corporate governance  
verifica-se ainda algum atraso relativamente aos países em que os mercados de capitais se encontram mais 
desenvolvidos. As normas brandas, ainda que pertinentes e adequadas, dificilmente conseguem suprir 
determinadas carências de regulamentação neste âmbito. A debilidade do sistema de eleição dos conselhos de 
administração, os deveres de lealdade dos seus membros, o conceito de accionista minoritário, as medidas anti-
OPA, e o conteúdo do anexo, são apenas algumas das questões a merecerem reflexão. 
 
A implementação de medidas deste tipo, sendo um processo dinâmico que obviamente sempre necessitará de 
ajustamentos face às crescentes solicitações dos mercados, permitiram uma mais fácil adaptação às suas 
exigências. Porém, sempre se colocarão algumas interrogações. Por um lado, este tipo de normas evitam que se 
imponha uma forma de estrutura e de funcionamento rígido aos Conselhos de Administração a um grande 
número de sociedades que pode nem sequer ser adaptável às suas especificidades. Por outro lado, reconhece-se 
que algumas das recomendações deveriam revestir um carácter imperativo32. 
 
Outra questão, prende-se com o facto de saber se o sistema de informação previsto nas recomendações em 
ambos os países garante informação suficiente sobre o governo societário ou, se por outra perspectiva não seria 
melhor adoptar um sistema de informação obrigatória nesta matéria. O principal fundamento para a existência de 
normas brandas nesta matéria é de que os investidores, ao conhecerem e ao avaliarem o grau de cumprimento de 
cada organização, imporão o seu cumprimento. Assim sendo, torna-se imprescindível garantir  um adequado e 
atempado fornecimento de informação nesse âmbito. Ora, daquilo que se conhece, embora se assinale uma 
melhoria significativa, a informação prestada pelas empresas ao mercado é, em matéria de corporate 
governance, ainda escassa. Como se referiu, em Espanha, a CNMV elaborou um modelo de divulgação sobre o 
governo das entidades com títulos cotados, a observar por todas as sociedades que tenham assumido o CEBG, o 
que de alguma forma veio melhorar substancialmente o grau de cumprimento. Em Portugal, segundo o 4º 
Inquérito sobre Práticas Relativas ao Governo das Sociedades Cotadas no Mercado de Cotações Oficiais da 
Bolsa de Valores de Lisboa e Porto, o grau de cumprimento das Recomendações da CMVM é em termos médios 
de apenas 48,5%33. Assim, pensa-se que dever-se-ão desenvolver mecanismos que incentivem ao crescente 
cumprimento das recomendações que, apesar de tudo, se vem verificando. 
 
Constata-se que, pela importância que reveste, a informação em matéria de corporate governance é 
absolutamente imprescindível aos actuais padrões de informação exigidos pelos mercados de capitais. Assim, 
pelo que se observou, verifica-se que Espanha e Portugal adoptaram abordagens idênticas neste âmbito. 
Reconhece-se contudo, que em alguns aspectos, a norma espanhola é mais abrangente. Porém, não poderemos 
olvidar que a expressão do mercado bolsista português é claramente menor. 
Logo, as estratégias a adoptar em ambos os países com vista incentivar o cumprimento do normativo regulador 
do governo societário deverão ser muito próximas e, concerteza, passarão por uma de duas hipóteses: 
regulamentar o governo das sociedades com títulos cotados com legislação específica, ou introduzir articulado 
específico na actual legislação regulamentadora das sociedades34. 
 
Como refere o preâmbulo do OCDE principles of Corporate Governance, aqueles princípios visam ser de 
aplicação preferencial para as sociedades com títulos cotados, mas de modo algum são desadequados para 
qualquer outra sociedade, devendo, pelo contrário, incentivar-se a sua prática. 
Assim, parece ser óbvio que o governo das sociedades com títulos cotados deveria ser abordado de uma forma 

                                                           
32 Designadamente as relativas a deveres de lealdade dos membros do órgão de gestão, conflitos de interesse e transparência para o mercado.   
33 Considerando apenas as recomendações comuns aos diferentes anos. 
34 Ley das Sociedades Anónimas em Espanha e Código das Sociedades Comerciais em Portugal. 
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global, adaptando as normas actuais às novas exigências. 
 
Da análise efectuada, parece ressaltar, pelas suas características, que existem algumas questões que poderão 
necessitar de revisão urgente e legislação específica. Estarão neste âmbito questões de natureza ética, como 
sejam os deveres de lealdade dos membros do órgão de gestão, e questões de natureza técnica que se colocam 
especificamente às empresas com títulos cotados. De entre estas, salientem-se as medidas de blindagem anti-
OPA e os planos de atribuição de acções e/ou de opções de aquisição de acções a membros do órgão de gestão 
ou a trabalhadores. 
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