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CAPÍTULO 1 – A SITUAÇÃO DO GOVERNO DAS 

SOCIEDADES 

I ESTRUTURA ACIONISTA 

I.1 Capital Próprio, Capitalização Bolsista e 

Valor Transacionado 

As 43 sociedades de direito nacional com ações 

cotadas na Euronext Lisbon em análise no capítulo 

1 do presente relatório tinham uma capitalização 

bolsista média de 1.154,8 milhões de Euros em 31 

de dezembro de 2014.1 A capitalização bolsista 

média diminuiu nas sociedades que integram o 

PSI20 (-12,1%) e nas financeiras (-24,9%) 

relativamente ao final do ano anterior, mas nas 

sociedades que não integram o PSI20 e nas não 

financeiras aumentou 17,2% e 27,8%, 

respetivamente. 

 

    Capital Próprio, Capitalização 
Bolsista e Valor Transacionado (valores 
médios) 

 

                                                      

1 No capítulo 1 do presente relatório não são incluídas nem as 
Sociedades Anónimas Desportivas (S.A.D.) admitidas à 

O valor transacionado médio em ações dessas 

sociedades foi de 1.098,7 milhões de Euros, mais 

25,1% do que em 2013. O aumento do valor 

transacionado médio ocorreu tanto nas 

sociedades que integram o PSI20 como nas 

demais. 

As 43 sociedades detinham um capital próprio 

médio de 954,8 milhões de Euros (uma redução de 

-9,5% face ao ano anterior). Não obstante, as 

sociedades que não integram o PSI20 tiveram um 

aumento do capital próprio na ordem de 21,2%.   

I.2 Estrutura de Capital  

As ações dispersas (free float) representavam, no 

final de 2014, em média, 24,3% do capital social 

das cotadas e 34,1% do capital social ponderado 

pela capitalização bolsista. O peso das ações 

dispersas era superior nas sociedades do PSI20 e 

nas financeiras.  

Vinte e nove sociedades detinham ações próprias.  

O capital social das cotadas era constituído 

maioritariamente por participações qualificadas, 

cujo peso era mais expressivo nas sociedades não 

integrantes do PSI20 e nas não financeiras. O 

Estado Português detinha participações 

qualificadas em quatro sociedades, que 

representavam entre 7,0% e 60,5% do respetivo 

capital social. 

 

 

 

 

negociação na Euronext Lisbon, nem a Caixa Económica 
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 Estrutura Acionista das Sociedades 
Cotadas  

 

 Estrutura Acionista, por Grupo de 
Cotadas 

 

Quatro sociedades, três das quais não financeiras 

e não integrantes do PSI20, possuíam, além das 

ações ordinárias admitidas à negociação no 

mercado regulamentado, ações preferenciais com 

direito a dividendo prioritário. As ações 

preferenciais não gozam atualmente de direito de 

voto em duas dessas sociedades. No caso 

específico do Banif - Banco Internacional do 

Funchal, S.A. as ações especiais correspondiam a 

60,5% do capital social e eram detidas pelo Estado 

Português. 

                                                      

2   Nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 298/92, de 31 de 
dezembro, na sua versão atualizada, as pessoas que 
pretendam deter participação qualificada nos CTT ou aumentar 
a sua participação para 10%, 20%, 1/3 ou 50% ou mais do 
capital ou dos direitos de voto dos CTT (e indiretamente do 
Banco Postal), devem comunicar previamente ao Banco de 

A maioria das cotadas não se encontra sujeita a 

quaisquer limitações (sejam estatutárias sejam 

legais) no que respeita à transmissibilidade das 

ações e à necessidade do consentimento para a 

sua alienação ou qualquer tipo de imposição de 

limitações à titularidade de ações.  

As ações de algumas cotadas encontram-se 

sujeitas a limitações de natureza legal no que 

respeita à sua transmissibilidade ou titularidade. 

Assim, as ações do Banif - Banco Internacional do 

Funchal, S.A. subscritas pelo Estado Português 

estão sujeitas legalmente a restrições à sua 

transmissão (c.f., Lei n.º 63-A/2008, de 24 de 

novembro, na sua redação atual). A 

transmissibilidade das ações da Estoril Sol SGPS, 

S.A. deve respeitar os requisitos previstos no 

Decreto-Lei n.º 422/89, de 2 de dezembro. Os 

normativos legais vigentes para os setores da 

eletricidade e do gás natural (c.f., Decreto-Lei n.º 

29/2006, de 15 de fevereiro e Decreto-Lei n.º 

30/2006, de 15 de fevereiro), que restringem a 

titularidade de ações a participações não 

superiores a 25% do respetivo capital social 

aplicam-se, nomeadamente, no caso da REN. Por 

outro lado, não obstante as ações dos CTT serem 

livremente transmissíveis, a sua aquisição exige o 

cumprimento dos requisitos legais no seguimento 

da constituição do Banco Postal2.  

Três cotadas (NOS, Portugal Telecom e 

Sumol+Compal) vertem nos seus Estatutos 

preocupações quanto à detenção de capital por 

acionistas que exerçam atividade concorrente com 

Portugal o seu projeto para efeitos da respetiva não oposição. 
Adicionalmente, devem ser comunicados ao Banco de 
Portugal, no prazo de 15 dias a contar da respetiva verificação, 
os atos que envolvam a aquisição de uma participação que 
atinja, pelo menos, 5% do capital ou dos direitos de voto dos 
CTT. 

Carteira 
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a da sociedade. Os Estatutos de duas sociedades 

integrantes do PSI20 (NOS e Portugal Telecom) 

preveem a necessidade de autorização prévia da 

Assembleia Geral para que os acionistas que 

exerçam, direta ou indiretamente, atividade 

concorrente com a atividade desenvolvida pelas 

sociedades participadas da empresa possam ser 

titulares de ações ordinárias representativas de 

uma fração do capital da sociedade superior a 

10%. No caso da Sumol+Compal, os Estatutos 

incluem restrições à detenção de uma fração de 

capital superior a 1% pelos acionistas que direta 

ou indiretamente exerçam atividade concorrente 

ou similar com a da sociedade. Esses Estatutos 

preveem que estas ações possam ser amortizadas 

sem consentimento do titular respetivo e pelo seu 

valor nominal ou pelo respetivo valor de mercado 

(quando seja inferior aquele). 

Trinta e seis cotadas referiram a inexistência de 

acordos significativos de que são parte e que 

entrem em vigor, sejam alterados ou cessem em 

caso de mudança de controlo da sociedade nos 

termos da alínea j) do número 1 do Artigo 245.º-A 

do Código dos Valores Mobiliários (Cód.VM).  

Seis cotadas celebraram contratos de 

financiamento que preveem a possibilidade de 

credores resolverem os contratos ou solicitarem o 

reembolso antecipado dos montantes utilizados 

em caso de mudança do controlo societário da 

sociedade. Em dois casos foi reportada a 

celebração de acordos com cláusulas relativas ao 

exercício de Opção de Venda e/ou de Compra. 

Sete sociedades, cinco das quais integrantes do 

PSI20, reportaram a existência de medidas 

defensivas que preveem a limitação do número de 

votos suscetíveis de detenção ou de exercício por 

um único acionista de forma individual ou em 

concertação com outros acionistas (nos termos da 

alínea f) do número 1 do Artigo 245.º - A do 

Cód.VM). Nestas sociedades são contados os 

votos emitidos por um acionista, isoladamente e 

em relação com acionistas com ele relacionadas 

(por alguma das relações previstas no número 1 

do artigo 20.º do Cód.VM), que correspondam a 

uma parcela dos votos entre 10% a um terço do 

respetivo capital social (ver Anexo II). 

Várias sociedades identificaram acordos 

parassociais suscetíveis de conduzir a restrições 

em matéria de transmissão de valores mobiliários 

ou ao exercício de direitos de voto (BCP, EDP, 

Galp, Jerónimo Martins, Martifer, NOS, Novabase, 

Semapa, Sumol+Compal, Toyota Caetano e Vista 

Alegre). 

I.3 Participações Sociais  

As 43 sociedades analisadas reportaram 170 

participações qualificadas no final de 2014, 55% 

das quais não excediam 10% do capital social. Em 

vinte sociedades existiam relações de natureza 

comercial entre os titulares das participações 

qualificadas e a sociedade. 

Uma pessoa singular ou coletiva exercia domínio 

nos termos do artigo 21.º do Cód.VM (i.e., 

controlava pelo menos 50% dos direitos de voto) 

em 24 das sociedades em análise. As posições de 

domínio variavam entre 50,0% e 94,7% e 

correspondiam, em média, a 67,1% do capital 

social destas sociedades e a 64,9% da respetiva 

capitalização bolsista.  
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 Estrutura das Participações 
Qualificadas 

 

 

 

 Caracterização das Posições de 
Domínio 

 

 

O Conselho de Administração pode deliberar sobre 

o aumento de capital em 22 sociedades. O valor 

médio do aumento autorizado é de 

aproximadamente 259 milhões de Euros, variando 

entre 7 milhões de Euros e 3.000 milhões de 

Euros. Os valores mínimo e máximo estão 

associados a uma sociedade não financeira não 

integrante do PSI20 e a uma sociedade financeira 

integrante do PSI20, respetivamente. Em termos 

médios, os aumentos permitidos representam 85% 

do capital social atual das sociedades analisadas. 

 

 Número de Sociedades em que o 
Conselho de Administração pode Deliberar 
Sobre o Aumento de Capital 

 

 

 Aumento de Capital Máximo 

Médio Sujeito a Deliberação do 

Conselho de Administração  

 

 

II ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES 

II.1 Assembleia Geral 

II.1.1 Convocatórias e Pontos da Agenda 

As sociedades em análise no presente relatório 

realizaram um total de 56 assembleias gerais de 

acionistas ao longo do ano. Destas, 52 

corresponderam à Assembleia Geral Anual ou a 

Assembleias Gerais Ordinárias (AGA) e quatro a 
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Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE). 

Adicionalmente, foram convocadas três 

Assembleias Gerais de Obrigacionistas e quatro 

Assembleias de Participantes (pelo Banco BPI, 

S.A.). Os emitentes do setor financeiro 

continuaram a realizar, em termos relativos, mais 

assembleias gerais, o que decorreu do facto de 

todos terem convocado duas assembleias gerais 

no decurso do ano. Em média, as convocatórias 

das AGA continham sete pontos e as das AGE dois 

pontos. Em termos globais, foram analisados 349 

pontos nas 52 AGA.3  

 

Os principais tópicos abordados nas assembleias 

gerais foram relativos à apreciação geral da 

administração e da fiscalização da sociedade, à 

aprovação do relatório de gestão e as contas 

individuais e consolidadas do exercício, à decisão 

sobre propostas de aplicação de resultados, à 

apreciação ou deliberação da política de 

remuneração dos órgãos de administração, 

fiscalização e demais dirigentes e à deliberação 

sobre aquisição e alienação de ações próprias. Os 

temas abordados em pontos da ordem de 

trabalhos são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3. Temas Abordados em Pontos da Ordem de Trabalhos das Assembleias Gerais Anuais ou 
Ordinárias 

                                                      

3 Quando num ponto da ordem de trabalhos é incluído mais do 
que um tema, procedeu-se à respetiva ponderação.  

Nº %

Apreciação geral da administração e da fiscalização da sociedade 12,64% 44 84,62%

Aprovação do relatório de gestão e as contas do exercício 7,76% 43 82,69%

Decisão sobre propostas de aplicação de resultados 12,36% 43 82,69%

Apreciação/Deliberação da política de remunerações dos órgãos de 

administração, fiscalização e demais dirigentes
13,51% 43 82,69%

Aprovação do relatório de gestão e as contas consolidadas do exercício 7,18% 41 78,85%

Deliberar sobre aquisição e alienação de ações próprias 9,63% 34 65,38%

Eleição/cooptação de membro(s) dos órgãos de administração e alterações à sua 

composição e/ou dimensão
8,06% 24 46,15%

Analisar e/ou deliberar sobre o Relatório do Governo relativo ao exercício de 2013 e 

demais deliberações sobre o Governo das Sociedades
2,30% 16 30,77%

Deliberar sobre aquisição e alienação de obrigações próprias 3,59% 15 28,85%

Nomeação do revisor oficial de contas 3,79% 14 26,92%

Eleição de membro(s) da Mesa da Assembleia Geral 2,02% 11 21,15%

Alterações estatutárias 3,02% 10 19,23%

Eleição de membro(s) da comissão de fixação de vencimentos 1,73% 9 17,31%

Eleição de membro(s) dos órgãos de fiscalização 0,78% 5 9,62%

Deliberar sobre a aquisição e/ou detenção de ações representativas do CS desta 

sociedade por sociedades dela direta ou indiretamente dependentes
1,44% 5 9,62%

Deliberar o aumento/redução do Capital Social de uma sociedade participada 1,29% 5 9,62%

Deliberar sobre a aplicação de reservas livres para a cobertura de resultados 

transitados
1,15% 4 7,69%

Deliberar sobre a proposta de distribuição de reservas 0,86% 3 5,77%

Deliberar sobre a realização de emissões de títulos de dívida (papel comercial, 

notes, etc.)
0,86% 3 5,77%

Delegação de poderes para formalização e execução de todas as deliberações 

adoptadas em Assembleia Geral de Accionistas
0,72% 3 5,77%

Deliberar sobre a adesão da sociedade ao regime especial aplicado aos ativos por 

impostos diferidos
0,86% 3 5,77%

Deliberar sobre aumento de capital efectivo ou potencial (delegação de poder 

sobre o Órgão de Administração - inclui alterações estatutárias sobre o assunto)
0,72% 2 3,85%

Deliberar sobre a escolha do Auditor Externo 0,57% 2 3,85%

Deliberar sobre a supressão do direito de preferência dos acionistas no aumento 

de capital e  na subscrição de obrigações convertíveis
0,57% 2 3,85%

Outros Assuntos 2,59% 6 11,54%

AGA que abordaram o tópico

Pontos das Assembleias Gerais Anuais ou Ordinárias
% do total de 

pontos das AGA



 

 

 

 

6 | RELATÓRIO ANUAL SOBRE O GOVERNO DAS SOCIEDADES COTADAS EM PORTUGAL | 2014 

Tabela 4. Temas Abordados em Pontos da Ordem de Trabalhos das Assembleias Gerais 
Extraordinárias 

 

As quatro Assembleias Gerais Extraordinárias 

foram convocadas exclusivamente por emitentes 

do setor não financeiro e continham, em termos 

globais, sete pontos nas respetivas ordens de 

trabalhos. Deliberar sobre alterações estatuárias 

foi o tema mais frequente, comum a três das AGE.  

 

 Número de Pontos na Ordem de 
Trabalhos por Tipo de Assembleia 

 

 

II.1.2 Composição da Mesa da Assembleia 

Geral 

Identificaram-se 32 presidentes da mesa da 

Assembleia Geral distintos, dos quais 24 

desempenhavam o cargo numa única sociedade e 

oito acumulavam o cargo em várias sociedades. 

Foi também identificado um presidente da mesa da 

Assembleia Geral que acumulava o cargo em 

quatro sociedades. Em uma sociedade o 

presidente renunciou ao cargo no decurso do ano 

e em dez sociedades o presidente da mesa da 

Assembleia Geral foi eleito pela primeira vez em 

2014.  

O presidente da mesa da Assembleia Geral de 

cada sociedade recebeu, em média, 6.454 Euros 

em 2014. Em oito sociedades o presidente não 

auferiu qualquer remuneração nessa qualidade. 

Nas demais 35 sociedades, a remuneração do 

presidente da mesa da Assembleia Geral esteve 

compreendida entre 450 Euros e 42.000 Euros.  

Cerca de 29% dos membros da mesa da 

Assembleia Geral das sociedades são mulheres, 

embora apenas em duas sociedades sejam 

presidentes da mesa da Assembleia Geral de 

acionistas, em empresas não financeiras e não 

integrantes do PSI20.  

Nº %

Alterações estatutárias 57% 3 75%

Aprovação do relatório de gestão e as contas do exercício 14% 1 25%

Eleição/cooptação de membro(s) dos órgãos de administração e alterações à sua 

composição e/ou dimensão
7% 1 25%

Outros Assuntos 7% 1 25%

Deliberar sobre a proposta de distribuição de reservas 14% 1 25%

Pontos das Assembleias Gerais Extraordinárias
% do total de 

pontos das AGE

AGE que abordaram o tópico
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 Número de Presidentes da Mesa da 
Assembleia Geral que Desempenham o Mesmo 
Cargo em Uma ou Mais Sociedades 

 Remuneração Média do Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral 

 

 

II.1.3 Exercício dos Direitos de Voto 

O número de sociedades onde é necessário dispor 

de mais de uma ação para participar na 

Assembleia Geral manteve-se em 11. Também no 

número médio de ações necessárias para votar 

não se observou qualquer alteração face ao ano 

anterior (119 ações).  

 

 

 

                                                      

4 Considerando as cotações das respetivas ações em 31-12-
2014. 

 Número de Sociedades em que é 
Necessário Mais do que Uma Ação Para 
Participar na AG e Número Médio de Ações 
Necessárias Para o Exercício do Direito de Voto 

 

 

Estoril-Sol, S.A., Imobiliária Construtora Grão 

Pará, S.A., Luz Saúde, S.A., Grupo Media Capital, 

SGPS, S.A., NOS, SGPS, S.A, Toyota Caetano 

Portugal, S.A. e Vista Alegre Atlantis, S.A. exigiam 

pelo menos 100 ações para participação na 

Assembleia Gera. Entre as sociedades que 

exigiam um número superior de ações para 

participar na Assembleia Geral, a Lisgráfica 

Impressão e Artes Gráficas, S.A. continuou a ter o 

critério mais exigente (2.500 ações), seguida da 

Portucel, S.A. (1.000 ações), da Portugal Telecom, 

S.A. (500 ações) e da Semapa, S.A. (385 ações). 

O investimento4 necessário ao exercício do direito 

de voto nas sociedades que exigem mais que uma 

ação atingiu um mínimo de 11 Euros, 

correspondente à Vista Alegre Atlantis, S.A., o 

máximo de 3860 Euros no caso da Semapa, S.A., 

sendo a média de 780 Euros. 
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Tabela 5. Número Mínimo de Ações Para 
Participar na Assembleia Geral 

 

Os critérios de exercício do direito de voto, como 

sejam as eventuais restrições em matéria de 

direito de voto, a percentagem máxima de direitos 

de votos que podem ser exercidos por um único 

acionista ou a definição da percentagem 

correspondente à maioria qualificada, não 

sofreram alterações significativas face ao ano 

anterior. Em 2014, eram sete as sociedades com 

limites ao exercício dos direitos de voto por um 

único acionista, sendo que cinco destas 

sociedades integravam o PSI20 e duas eram do 

setor financeiro. A percentagem máxima média 

dos direitos de voto que podem ser exercidos por 

um único acionista situou-se em 20%, variando 

entre os 10% e os 33% da totalidade dos votos 

correspondentes ao capital social. 

 

Tabela 6. Percentagem máxima de direitos de 
voto 

 

 

Onze sociedades declararam existir deliberações 

acionistas que, por imposição estatutária, têm de 

ser tomadas por maioria qualificada superior à 

prevista na lei, com as respetivas percentagens 

situadas entre 50% e 90%, sendo mais frequente 

a exigência de uma maioria qualificada de 75% 

(cinco sociedades). Nas matérias que carecem de 

aprovação por maioria qualificada mais exigente 

do que a prevista na lei prevalecem as 

deliberações sobre a dissolução e sobre a fusão, 

cisão e transformação da sociedade, seguidas de 

alterações estatutárias e da eleição ou destituição 

do Órgão de Administração e restantes órgãos 

sociais. 

 

  Número de Sociedades em que há 
Matérias que Exigem Aprovação por Maioria 
Qualificada 

 

 

II.2 Administração e Supervisão 

II.2.1 Composição 

No que diz respeito às estruturas da administração 

e da fiscalização das sociedades previstas no 

número 1 do artigo 278.º do Código das 

Sociedades Comerciais, o modelo Latino continua 

N.º de Ações Nº de Sociedades % de Sociedades

1 32 75%

]1,100] 7 16%

]100,500] 2 5%

]500,1000] 1 2%

>1000 1 2%

Total 43 100%

Nº Min de Ações 

para participar na 

AG

% Máx de direitos de 

voto que podem ser 

exercidos por um 

único acionista

Maioria 

qualificada mais 

elevada

BCP 1 20% 75%

BPI 1 20% 75%

Compta 1 10% -

EDP 1 25% -

Inapa 1 33% -

PT 500 10% -

REN 1 25% 75%
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a ser dominante (era adotado por 31 sociedades) 

seguido do modelo Anglo-Saxónico (11 

sociedades), tendo duas sociedades alterado o 

seu modelo governativo de Latino para Anglo-

Saxónico em 2014. O modelo de governo Dualista 

apenas era adotado num caso.5 

 Modelo de Governo das 
Sociedades Cotadas 

 

 

 Modelo de Governo por Tipo de 
Sociedade 

 

No final do ano existiam 422 cargos nos órgãos de 

administração das sociedades cotadas e o órgão 

de administração dos emitentes analisados era, 

em média, composto por 10 membros, com um 

mínimo de três e um máximo de 21 elementos. Em 

três casos não estavam previstos mínimos 

estatutários para o número de membros do órgão 

                                                      

5 Dado que apenas uma sociedade adota o modelo Dualista, as 
representações gráficas e as análises segmentadas por modelo 

de administração; nos demais casos esse número 

mínimo estatutário oscilava entre dois e 19. 

Finalmente, o número máximo estatutário de 

membros do órgão de administração variava entre 

cinco e 25. 

Em termos comparativos, a dimensão média do 

órgão de administração foi mais elevada nos 

emitentes do PSI20, do setor financeiro e com 

modelo Anglo-Saxónico.  

  Número Atual de Membros que 
Integram o Órgão de Administração e Número 
Estatutário Mínimo e Máximo de Membros, por 
Sociedade 

 

 Número Médio de Membros do 
Órgão de Administração, por Tipo de 
Sociedade 

 

Para o universo das cotadas em análise, o peso 

dos membros não executivos no órgão de 

administração (52%) era superior ao dos 

executivos (48%). Não obstante, em três 

de governo incluem apenas os modelos Latino e Anglo-
Saxónico.  

11 
sociedades; 

26%

31 
sociedades; 

72%

1 
sociedade;

2%

Modelo Anglo-
Saxónico

Modelo Latino

Modelo Dualista
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sociedades o órgão de administração era 

integralmente constituído por executivos. Por sua 

vez, a proporção de não executivos foi mais 

saliente nas sociedades do PSI20 (55%), nas do 

setor financeiro (64%) e nas do modelo Anglo-

Saxónico (63%). Note-se que a ausência de 

membros não executivos nas sociedades pode 

comprometer a efetiva capacidade de 

acompanhamento, supervisão e avaliação da 

atividade dos demais membros do órgão de 

administração.6  

O peso dos membros não-executivos 

considerados independentes foi em média 34%, 

com duas sociedades a apresentarem 100% de 

membros não-executivos independentes. Em 12 

sociedades nenhum dos seus membros não 

executivos podia ser considerado independente.7 

A representatividade de membros independentes 

nos membros não executivos foi mais significativa 

nas sociedades do PSI20 (43%), nas do setor 

financeiro (51%) e nas que adotaram o modelo 

Anglo-Saxónico (50%). 

  Peso dos Membros Executivos e 
Não Executivos no Órgão de Administração 

 

                                                      

6 Cf. Recomendação número II.1.6. do Código de Governo das 
Sociedades da CMVM de 2013.  

Relativamente à existência de relações familiares, 

profissionais ou comerciais, habituais e 

significativas, com acionistas detentores de 

participações qualificadas superiores a 2% dos 

direitos de voto da sociedade, identificaram-se 128 

administradores em 34 sociedades para os quais 

se verificavam as relações mencionadas. Apenas 

nove sociedades reportaram que nenhum dos 

seus dirigentes detinha relações deste tipo, e duas 

declararam que todos os seus administradores 

estabeleciam relações desta natureza com 

acionistas detentores de participações 

qualificadas. Para o universo das 43 cotadas, o 

peso dos administradores com relações deste tipo 

era de 35%, e era superior nas sociedades não 

integrantes do PSI20 (38% versus 32%), nas não 

financeiras (36% versus 28%) e nas que adotaram 

o modelo Latino (38%, versus 30% nas do modelo 

Anglo-Saxónico). 

Em termos de funções exercidas em várias 

sociedades, apenas 20 dos 422 cargos nos órgãos 

de administração eram ocupados por 

administradores que não exerciam funções em 

mais nenhuma sociedade. Em 31 cotadas a 

totalidade dos membros do órgão de 

administração acumulava cargos noutras 

sociedades. Assim, a percentagem de 

administradores que acumulava funções era de 

95% nas 43 sociedades em análise. 

Apenas 40 cargos nos órgãos de administração 

eram ocupados por mulheres e em 19 sociedades 

o órgão de administração era apenas formado por 

homens. Das 24 sociedades cujo órgão de 

administração incluía pelo menos uma mulher, 11 

7 A presença de independentes entre os administradores não 
executivos consta da recomendação II.1.7 do Código de 
Governo das Sociedades da CMVM de 2013.   
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integravam o PSI20, duas pertenciam ao setor 

financeiro e 18 adotaram o modelo Latino. Nestas 

24 sociedades a representação feminina, em 

média, era de 17%, variando entre 5% e 44%.  

 

 

Tabela 7. Número de Sociedades em que Ocorreram Renúncias de Membros do Órgão de 
Administração e Número Médio de Renúncias 

 

 

No decurso de 2014, abandonaram o seu cargo 42 

administradores, em 15 sociedades. O número 

médio de renúncias por sociedade foi mais 

pronunciado no setor financeiro, onde a dimensão 

média do órgão de administração é maior. Apesar 

de num destes casos o número de renúncias ter 

ascendido a quatro administradores, existiram 

ainda duas sociedades que registaram um número 

bastante superior de renúncias, que se deveram 

principalmente a medidas de reorganização da 

estrutura societária. 

A duração estatutária do mandato do órgão de 

administração apresenta-se inalterada face a 

2013, isto é, três anos em 25 sociedades, quatro 

anos em 16 sociedades e um e dois anos nas 

restantes duas sociedades. Em todos os emitentes 

estava prevista, nos respetivos estatutos, a 

possibilidade de reeleição do órgão de 

administração por um ou mais mandatos. 

A antiguidade média dos membros que integravam 

o órgão de administração no final do ano era de 6,3 

anos. Aproximadamente metade dos respetivos 

membros exerciam o respetivo cargo há cinco 

anos, enquanto cerca de 11% foram designados 

pela primeira vez em 2014 e 5% exercem o cargo 

há pelo menos 20 anos. Foi identificado um caso 

em que o Presidente do órgão de administração 

exerce o cargo de administrador há 46 anos. A 

duração média dos mandatos era ligeiramente 

superior nas sociedades que não integram o PSI20 

(7,3 versus 5,6 anos), nas do setor financeiro (6,8 

versus 6,2 anos) e nas do modelo Latino (6,9) 

relativamente ao modelo Anglo-Saxónico (5,1).  

II.2.2 Funcionamento 

Cinco sociedades, uma das quais do PSI20, não 

possuíam regulamentos de funcionamento dos 

respetivos órgãos de administração a 31 de 

dezembro de 2014. Das demais 38 sociedades, 

N.º Sociedades % Sociedades
N.º Médio de 

Renúncias

N.º de Renúncias/ N.º 

de Membros do Órgão 

de Administração

Não integram o PSI 20 6 24,0% 0,5 6,9%

Integram o PSI 20 9 50,0% 1,6 5,6%

Não Financeiras 12 30,0% 0,9 3,5%

Financeiras 3 100,0% 2,7 25,5%

Modelo Anglo-Saxónico 5 45,5% 1,6 10,1%

Modelo Latino 10 32,3% 0,8 4,6%

Cotadas 15 34,9% 1,0 10,0%
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apenas três não disponibilizavam os respetivos 

regulamentos no sítio da Internet da empresa.  

As 43 sociedades identificaram 55 

entidades/comissões como competentes para a 

realização da avaliação do desempenho dos 

administradores executivos. Vinte e nove 

sociedades identificaram apenas um órgão 

entidade/comissão responsável, 11 identificaram 

duas e três sociedades identificaram três. 

 

Tabela 8. Responsabilidade da Avaliação de Desempenho dos Administradores Executivos 

 

A Comissão de Vencimentos e/ou Comissão de 

Remunerações eram responsáveis por esta 

função em 26 casos. Por outro lado, apesar de 

nove sociedades referirem que a avaliação de 

desempenho dos administradores executivos cabe 

à Assembleia Geral8, em quatro delas essa 

avaliação era feita exclusivamente pela 

Assembleia Geral de acionistas.   

Nove sociedades não aplicavam critérios pré-

determinados na avaliação de desempenho dos 

administradores executivos. Nos demais 34 casos, 

observa-se a aplicação de critérios individuais a 

cada administrador executivo em 13 cotadas, que 

estão relacionados, nomeadamente, com as 

                                                      

8 De acordo com as recomendações da CMVM em matéria de 
Governo Societário, “salvo por força da reduzida dimensão da 
sociedade, o Conselho de Administração e o Conselho Geral e 
de Supervisão, consoante o modelo adotado, devem criar as 
comissões que se mostrem necessárias para […] assegurar 
uma competente e independente avaliação do desempenho 

qualificações e as competências dos 

administradores executivos (e.g., incluindo 

critérios de natureza qualitativa como a 

‘capacidade de aplicação das competências 

adquiridas em cargos anteriores’, a ‘orientação 

para os clientes e/ou públicos-alvo’, a ‘atuação 

com lealdade e ponderação do interesse da 

sociedade e dos seus stakeholders’, as ‘melhores 

práticas, inovação e mudança’). Em três 

sociedades eram usados apenas critérios de 

natureza agregada, aplicados a todos os 

administradores executivos, e 18 sociedades 

definiam simultaneamente critérios agregados e 

critérios relacionados com o contributo de cada 

administrador para os resultados globais.  

dos administradores executivos”. Tal não significa, contudo, 
que a Assembleia Geral deixe de ter competências nesta 
matéria, pelo que, em rigor, em todas as sociedades este órgão 
deve fazer a competente e independente avaliação do 
desempenho dos administradores executivos. 

Órgãos da Sociedade
Integram o 

PSI20

Não 

Integram o 

PSI20

Financeiras
Não 

Financeiras
Cotadas

Comissão de Remunerações/de Vencimentos 15 11 2 24 26

Assembleia Geral de Acionistas 1 8 1 8 9

Comissão de Nomeações e Avaliações 3 2 2 3 5

Administrador Não Executivo 2 2 4 4

Comissão de Governo da Sociedade 1 2 3 3

Conselho de Administração 2 2 2

Comissão de Avaliação do Desempenho dos Administradores 2 2 2

Comissão Especializada de Governo Societário 1 1 1

Presidente da Comissão Executiva 1 1 1

Comissão de Auditoria 1 1 1

Comissão de Nomeações e Remunerações 1 1 1
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Treze sociedades utilizavam critérios definidos 

numa base anual, uma recorria a critérios 

plurianuais e 20 combinavam critérios anuais com 

critérios plurianuais.  

Os indicadores de natureza económica e 

financeira são incluídos na avaliação de 

desempenho de 33 sociedades. Estes critérios 

quantitativos incluem, nomeadamente, indicadores 

de solvabilidade, rentabilidade, eficiência, posição 

no mercado, liquidez e criação de valor para o 

acionista. Os indicadores de natureza económica 

e financeira eram conjugados com critérios ligados 

ao marketing (e.g., satisfação dos clientes, 

reclamações e imagem do grupo) em três casos e 

com critérios ligados às qualificações e às 

competências dos administradores executivos em 

cinco. Uma dessas empresas utilizava 

simultaneamente critérios económico-financeiros, 

ligados ao marketing e às qualificações e 

competências dos administradores, definindo para 

o efeito um conjunto de indicadores-chave de 

desempenho (KPI), de acordo com a metodologia 

Balanced Scorecard, organizados nas seguintes 

perspetivas de valor: criação de valor para o 

acionista, satisfação das necessidades dos 

clientes, eficiência e inovação nos processos 

internos e desenvolvimento e capacitação do 

capital humano. Finalmente, uma sociedade 

apenas aplicava critérios qualitativos ligados às 

competências na avaliação do desempenho dos 

seus dirigentes. 

II.2.3 Comissões no Seio do Órgão de 

Administração ou Supervisão  

Cinco sociedades não financeiras, duas das quais 

integrantes do PSI20 e quatro do modelo Latino 

não sentiram necessidade de criar comissões 

específicas em matéria de administração ou de 

fiscalização. Numa destas sociedades o Conselho 

de Administração designou um Administrador-

Delegado, responsável pela execução das 

decisões estratégicas tomadas, e uma Direção 

Executiva, responsável por coadjuvar o 

Administrador-Delegado nas funções que lhe 

foram delegadas.  

As demais 38 sociedades criaram, em média, 2,6 

comissões. O número de comissões criadas variou 

entre um e nove. Aproximadamente metade destas 

cotadas (21) reportaram uma ou duas comissões.  

Das 15 sociedades com apenas uma comissão, 

nove possuíam Comissão Executiva, quatro 

possuíam Comissão de Remunerações e uma 

tinha Comissão de Governo Societário. 

 

Tabela 9. Número de Comissões Criadas do Seio do Órgão de Administração ou Supervisão 

 

Média Mediana
Desvio-

padrão
Mínimo Máximo

Integram o PSI20 16 3,5 3 2,0 1 9

Não Integram o PSI20 22 2,0 1 1,5 1 6

Financeiras 3 4,7 5 0,6 4 5

Não Financeiras 35 2,5 2 1,8 1 9

Modelo Anglo-Saxónico 10 2,7 3 1,3 1 4

Modelo Latino 27 2,5 2 2,0 1 9

Total 38 2,6 2 1,9 1 9

Sociedades
N.º 

Sociedades

N.º de Comissões
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Tabela 10. Número de Comissões Criadas do Seio do Órgão de Administração ou Supervisão, por 
Tipo de Comissão e Sociedade 

 

Nota: * A categoria “outras” inclui as seguintes comissões: Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões, de Análise De Risco, Sustentabilidade, 
Controlo Interno e Financeiro, de Análise de Performance e Competitividade, de Análise e Acompanhamento de Riscos Patrimoniais, de Avaliação da 
Atividade do Conselho de Administração, de Governo Corporativo e Remuneração dos Quadros Executivos, de Operações entre Partes Relacionadas, 
Operacional, de Auditoria do Conselho de Administração, de Governo Societário, Avaliação e Nomeações. 

 

Tabela 11. Número de Sociedades com Comissão Executiva e Dimensão Média 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão
Integram o 

PSI20

Não Integram 

o PSI20
Financeiras

Não 

Financeiras
Cotadas

Comissão Executiva 12 17 3 26 29

Comissão de Governo Societário/ de Avaliação do Governo Societário/ 

Comissão Interna Especializada de Governo Societário
9 3 3 9 12

Comissão de Nomeações e Avaliações/ Nomeação e Remunerações/ 

Nomeações, Avaliação e Remunerações
5 4 1 8 9

Comissão de Auditoria e Finanças/Comissão de Auditoria 3 2 1 4 5

Comissão de Ética/Comissão de Ética e Deontologia/Ética e Conduta/Comité 

de Ética
4 1 1 4 5

Comissão de Auditoria/ de Riscos e de Auditoria/ de Auditoria, Investimento e 

Risco
3 2 5 5

Comissão de Governo Societário e Responsabilidade Social/ de Governo 

Societário e Sustentabilidade
1 3 4 4

Comissão de Remunerações 1 3 4 4

Comissão de Auditoria e de Controlo/ Auditoria e Controlo Interno/ de Controlo 

Interno
4 1 3 4

Comissão de Riscos/ de Riscos Financeiros/ de Avaliação de Riscos 3 1 3 1 4

Comissão Ambiental/Responsabilidade Social Ambiente e 

Ética/Sustentabilidade
2 1 3 3

Comissão de Estratégia/ Comissão para os Assuntos Estratégicos 1 1 2 2

Comissão de Vencimentos 2 2 2

Comissão de Planeamento Estratégico e Internacional/ de Reflexão da 

Estratégia Internacional
1 1 2 2

Outras* 6 4 1 9 10

N.º Sociedades com 

Comissão Executiva
%

Dimensão média da 

Comissão Executiva

Integram o PSI 20 12 67% 5,1

Não integram o PSI 20 16 64% 3,6

Financeiras 3 100% 6,0

Não Financeiras 25 63% 4,0

Modelo Anglo-Saxónico 7 64% 4,3

Modelo Latino 21 68% 4,2

Total 28 65% 4,3



 

 

 

 

 

15 | Relatório Anual sobre o Governo das Sociedades Cotadas em Portugal | 2014 

 

Entre as 28 sociedades que possuíam Comissão 

Executiva, o número de constituintes situou-se 

entre os dois e os nove membros.9 Em média, o 

número de membros foi 4,3. Em oito destas 

sociedades (29% das que constituíram uma 

Comissão Executiva) aferiu-se a presença de pelo 

menos uma mulher na Comissão Executiva. Em 

uma sociedade não financeira integrante do PSI20 

ocorreu a renúncia de dois membros da Comissão 

Executiva. 

Das 15 sociedades que não possuem Comissão 

Executiva, quatro (uma delas com o modelo 

dualista) têm todos os membros do Conselho de 

Administração como executivos. Nos outros casos, 

seis sociedades consideram que a sua estrutura 

orgânica e a reduzida dimensão do seu Conselho 

de Administração tornam desnecessária a 

designação de uma Comissão Executiva, e em 

cinco casos os Conselhos de Administração 

designaram administradores delegados, 

responsáveis pela execução de decisões 

estratégicas do Conselho de Administração e pela 

gestão corrente das áreas que lhes foram 

atribuídas. 

Em seis sociedades o Presidente do Conselho de 

Administração acumulava também o cargo de 

Presidente da Comissão Executiva.  

II.3 Fiscalização 

As comissões de auditoria das 11 sociedades que 

adotaram o modelo Anglo-Saxónico eram 

compostas, em média, por três membros, tendo-se 

                                                      

9 Excluem-se desta contagem os secretários da Comissão 
Executiva. 
10 Não foram consideradas as sociedades que não discriminam 
as remunerações atribuídas a cada órgão social, uma vez que 

reunido cerca de 9,8 vezes durante o ano (11,1 em 

2013). A assiduidade média global das reuniões 

das comissões de auditoria foi de 97%. A 

remuneração média dos membros da comissão de 

auditoria10 foi de 36.842 Euros. O valor máximo 

pago individualmente a um membro desta 

comissão foi de 183.736 Euros, e o valor mínimo 

foi de 8.294 Euros.  

Em média, os conselhos fiscais das sociedades 

que adotaram o modelo Latino reuniram-se 6,7 

vezes durante o ano (6,2 vezes em 2013). A 

composição dos conselhos fiscais variou entre um 

mínimo de três e um máximo de cinco elementos. 

Cerca de 90% dos membros dos conselhos fiscais 

eram considerados independentes (96% no ano 

precedente), e cinco sociedades reportaram a 

existência de membros não independentes no seu 

conselho fiscal. A assiduidade média global às 

reuniões do conselho fiscal foi de 98% e a 

remuneração média dos membros deste órgão foi 

de 10.825 Euros. Quatro sociedades reportaram a 

inexistência de qualquer compensação aos 

membros deste órgão.  

Cerca de 86% dos membros da Comissão de 

Auditoria ou do Conselho Fiscal integravam este 

órgão em uma única sociedade. Contudo, 14 

integram a Comissão de Auditoria ou o Conselho 

Fiscal de duas sociedades e seis estão presentes 

em três sociedades. Apenas um dos membros 

exerce cargos nos órgãos de fiscalização de 

quatro sociedades, enquanto dois tinham cargos 

em órgãos de fiscalização de sociedades com 

modelos de governação distintos. 

existem membros da Comissão de Auditoria que são também 
remunerados como elementos do Conselho de Administração 
e da Comissão Executiva. 
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II.4 Auditoria Externa 

Foram dez os auditores externos que forneceram 

serviços de auditoria às sociedades cotadas em 

2014. À semelhança de anos anteriores, a Deloitte 

& Associados, SROC, S.A. e a 

PricewaterhouseCoopers & Associados - 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda 

foram selecionadas por um maior número de 

emitentes (13 e 16, respetivamente). Cinco 

auditores externos auditaram apenas uma 

sociedade. Em termos agregados, a Deloitte & 

Associados, SROC, S.A. e a 

PricewaterhouseCoopers & Associados - 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda 

têm um peso de 67,4% do mercado; nenhuma das 

demais sociedades de auditoria detém 

individualmente mais de 10% do mercado (ver 

Gráfico 18 – Painel A).  

Uma forma alternativa de aferir a concentração da 

prestação de serviços de auditoria consiste em 

medir a representatividade de cada uma das 

auditoras externas no total da capitalização 

bolsista das empresas cotadas em mercado 

regulamentado. O Gráfico 18 – Painel B mostra 

que a PricewaterhouseCoopers & Associados - 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda 

audita 38,1% da capitalização bolsista do mercado 

regulamentado português. Seguem-se em termos 

de relevância a KPMG & Associados - Sociedade 

de Revisores e Oficiais de Contas, S.A. (29,6%) e 

a Deloitte & Associados, SROC, S.A. (15,7%). É 

também de sublinhar que cinco sociedades 

auditam menos de 1% da capitalização bolsista. 

 

 

 Quota de Mercado dos Auditores 
Externos  

A - Quota medida pelo número de empresas auditadas 

 

 

B - Quota medida pela capitalização acionista das 

empresas auditadas 

 

Nota: a BDO; Mariquito; Patrício, Moreira, Valente e Associados; 

Deloitte; KPMG; Auren; Lampreia & Viçoso; E&Y; KPMG Auditores SL; 
e PWC correspondem, respetivamente, BDO & Associados, SROC; 
Mariquito, Correia & Associados – SROC; Patrício, Moreira, Valente e 
Associados, SROC; Deloitte & Associados, SROC, S.A.; KPMG & 
Associados - Sociedade de Revisores e Oficiais de Contas, S.A.; Auren, 
Auditores e Associados, SROC, SA; Lampreia & Viçoso, SROC; Ernst & 
Young, Audit And Associados – SROC, S.A.; KPMG Auditores SL, 
sociedade de direito espanhol; e PricewaterhouseCoopers & Associados 
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
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O índice Herfindahl-Hirschman11 [HHI] era de 

2.482 pontos no final do ano, quando medido pelo 

número de empresas auditadas, e de 2.778 

pontos, quando medido pela capitalização bolsista. 

Em ambos os casos verifica-se uma diminuição da 

concentração face a anos anteriores. 

Analisam-se de seguida os honorários por serviços 

prestados pelas sociedades de auditoria a 

empresas cotadas. No apuramento dos honorários 

considerou-se o envolvimento global com os 

respetivos grupos empresariais das cotadas (ou 

apenas com a própria sociedade quando o 

conceito de grupo não é aplicável), e incluíram-se 

os serviços de auditoria, de fiabilidade, de 

fiscalidade e outros serviços prestados. A Deloitte 

& Associados, SROC, S.A. recebeu 34,6% dos 

honorários totais cobrados de sociedades cotadas, 

ao passo que a KPMG & Associados - Sociedade 

de Revisores e Oficiais de Contas, S.A. recebeu 

32,5% e a PricewaterhouseCoopers & Associados 

- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda 

21,5%. Paralelamente, constata-se que cinco 

auditoras receberam individualmente menos de 

1% da faturação total.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

11 O índice Herfindahl-Hirschman [HHI] é usado frequentemente para 
medir o grau de concentração. Valores superiores a 1800 revelam um 
grau de concentração elevado. 

 Honorários dos Auditores 
Externos em (%) dos Honorários Totais 

 

Nota: a BDO; Mariquito; Patrício, Moreira, Valente e Associados; 
Deloitte; KPMG; Auren; Lampreia & Viçoso; E&Y; KPMG Auditores SL; 
e PWC correspondem, respetivamente, BDO & Associados, SROC; 
Mariquito, Correia & Associados – SROC; Patrício, Moreira, Valente e 
Associados, SROC; Deloitte & Associados, SROC, S.A.; KPMG & 
Associados - Sociedade de Revisores e Oficiais de Contas, S.A.; Auren, 
Auditores e Associados, SROC, SA; Lampreia & Viçoso, SROC; Ernst & 
Young, Audit And Associados – SROC, S.A.; KPMG Auditores SL; e 
PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas, Lda. 

 

As atividades de auditoria (incluindo trabalhos em 

fiabilidade) representaram 87,0% da faturação 

cobrada pelas auditoras às sociedades emitentes 

(73,2% se excluídos os trabalhos de fiabilidade). 

Em 34 emitentes foram identificados outros 

serviços prestados à sociedade e/ou respetivo 

grupo distintos dos de auditoria (ou trabalhos em 

fiabilidade). Apenas nove das empresas não 

recorreram a outros serviços além daqueles 

enquadrados no âmbito da auditoria e trabalhos 

em fiabilidade. Os serviços de fiscalidade 

corresponderam a 3,7% da faturação das 

auditoras, ao passo que os outros trabalhos têm 

um peso de 9,4%. 
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 Honorários dos Auditores 
Externos por Tipo de Serviço Prestado à 
Sociedade (%) 

 
Nota: a BDO; Mariquito; Patrício, Moreira, Valente e Associados; 
Deloitte; KPMG; Auren; Lampreia & Viçoso; E&Y; KPMG Auditores SL; 
e PWC correspondem, respetivamente, BDO & Associados, SROC; 
Mariquito, Correia & Associados – SROC; Patrício, Moreira, Valente e 
Associados, SROC; Deloitte & Associados, SROC, S.A.; KPMG & 
Associados - Sociedade de Revisores e Oficiais de Contas, S.A.; Auren, 
Auditores e Associados, SROC, SA; Lampreia & Viçoso, SROC; Ernst & 
Young, Audit And Associados – SROC, S.A.; KPMG Auditores SL; e 
PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas, Lda. 

 

As sociedades de auditoria com menor expressão 

tendem a concentrar a sua atividade no serviço de 

auditoria. A título exemplificativo, a Auren, 

Auditores e Associados, SROC, S.A., a Lampreia 

& Viçoso, SROC, a Mariquito, Correia & 

Associados – SROC e a Patrício, Moreira, Valente 

e Associados, SROC têm toda a sua atividade 

focada nos serviços de auditoria, enquanto na 

Deloitte & Associados, SROC, S.A. os serviços de 

auditoria têm um peso inferior a 60% das suas 

receitas totais. 

 
 
 
 
 

                                                      

12 Comparações com anos anteriores deverão ser feitas com 
cautela devido à volatilidade exibida pela capitalização 
acionista das sociedades cotadas. 

 Peso dos Honorários dos Serviços 
de Auditoria em (%) das Receitas Totais de 
Auditoria 

 

Nota: a BDO; Mariquito; Patrício, Moreira, Valente e Associados; 
Deloitte; KPMG; Auren; Lampreia & Viçoso; E&Y; KPMG Auditores SL; 
e PWC correspondem, respetivamente, BDO & Associados, SROC; 
Mariquito, Correia & Associados – SROC; Patrício, Moreira, Valente e 
Associados, SROC; Deloitte & Associados, SROC, S.A.; KPMG & 
Associados - Sociedade de Revisores e Oficiais de Contas, S.A.; Auren, 
Auditores e Associados, SROC, SA; Lampreia & Viçoso, SROC; Ernst & 
Young, Audit And Associados – SROC, S.A.; KPMG Auditores SL; e 
PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas, Lda. 

 

Analisando exclusivamente os serviços de 

auditoria e fiabilidade, a Deloitte & Associados, 

SROC, S.A. e a KPMG & Associados - Sociedade 

de Revisores e Oficiais de Contas, S.A. receberam 

mais de 70% dos honorários referentes a estas 

atividades. Os honorários provenientes de 

serviços de fiscalidade e outros serviços também 

estão concentrados nestas auditoras (74,8% do 

total). 

Uma medida que permite confrontar os honorários 

recebidos com a dimensão da empresa auditada é 

o rácio entre a capitalização acionista e os 

honorários cobrados.12 A 

PricewaterhouseCoopers & Associados - 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda 
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‘auditou’ 2.686 Euros de capitalização bolsista por 

cada Euro de honorários recebidos da atividade de 

auditoria e fiabilidade, ao passo que na Ernst & 

Young, Audit And Associados – SROC e na KPMG 

& Associados - Sociedade de Revisores e Oficiais 

de Contas, S.A. idênticos valores foram 3.360 

Euros e 1.429 Euros, respetivamente. 

 

 Euro de Capitalização Bolsista dos 
Auditados por cada Euro de Honorários 
Recebidos por Serviços de Auditoria e 
Fiabilidade 

Nota: a BDO; Mariquito; Patrício, Moreira, Valente e Associados; 
Deloitte; KPMG; Auren; Lampreia & Viçoso; E&Y; KPMG Auditores SL; 
e PWC correspondem, respetivamente, BDO & Associados, SROC; 
Mariquito, Correia & Associados – SROC; Patrício, Moreira, Valente e 
Associados, SROC; Deloitte & Associados, SROC, S.A.; KPMG & 
Associados - Sociedade de Revisores e Oficiais de Contas, S.A.; Auren, 
Auditores e Associados, SROC, SA; Lampreia & Viçoso, SROC; Ernst & 
Young, Audit And Associados – SROC, S.A.; KPMG Auditores SL; e 
PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas, Lda. 

 

O número de anos que, em média, a empresa de 

auditoria externa presta consecutivamente 

serviços ao emitente reduziu-se para 8,8 (10,1 em 

2013). A tal não será alheio o facto de seis 

emitentes terem mudado de auditora entre 2013 e 

2014. A este respeito é de assinalar que Banif e 

Soares da Costa declararam impor uma limitação 

ao número de anos que a empresa de auditoria 

externa poderá prestar serviços à sociedade. 

A avaliação da empresa de auditoria externa é, em 

termos gerais, da responsabilidade do órgão de 

fiscalização da sociedade, pese embora 

partilhando competências, em algumas situações, 

com o órgão de administração. Existe ainda uma 

empresa que refere que a avaliação da empresa 

de auditoria está ao cargo da Assembleia Geral. 

II.5 Gestão de Risco e Política de 

Comunicação de Irregularidades 

O número de sociedades que reportaram ter um 

sistema de controlo interno de risco diminuiu de 40 

em 2013 para 39 em 2014, sendo que nenhuma 

das sociedades que reconheceu não ter um 

sistema de controlo interno de risco era integrante 

do índice PSI20. A existência formal de uma 

unidade orgânica de auditoria interna é verificada 

em 27 sociedades, das quais 16 integravam o 

índice PSI20.  

Trinta e cinco das sociedades declararam ter 

estabelecido nas suas organizações uma política 

de comunicação de irregularidades. Encontram-se 

entre essas sociedades a totalidade das que 

integravam o índice PSI20, as que operam no setor 

financeiro e ainda as do modelo Anglo-Saxónico. 

III REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS 

SOCIAIS 

III.1 Comissão de Remunerações 

Com exceção da Imobiliária Construtora Grão 

Pará, S.A., todas as sociedades cotadas 

apresentavam uma comissão de remunerações, 

ou outro órgão equiparado, com o objetivo de 

definir as remunerações do Órgão de 

Administração. Na maioria dos casos este órgão 

era composto por três elementos. 
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 Número de Elementos da 
Comissão de Remunerações 

 

 

A presença de membros independentes neste 

órgão era superior entre as empresas do PSI20 e 

as que adotaram o modelo Anglo-Saxónico.  

 Percentagem de Membros 
Independentes da Comissão de Remunerações 

 

III.2 Sistemas de Remuneração em Vigor nas 

Sociedades  

A remuneração variável anual concedida através 

de sistemas de bónus, prémios e participação nos 

resultados das empresas é uma prática comum em 

90,7% das sociedades.  

Nos últimos anos acentuou-se a tendência para as 

empresas diferirem parte da remuneração 

variável. O diferimento da remuneração variável já 

ocorre em 46,5% das sociedades cotadas. 

Concomitantemente, os esquemas de 

                                                      

13 Apenas estão a ser incluídos administradores no ativo a quem 
são facultados complementos de reforma não obrigatórios. 

remuneração variável com componentes 

plurianuais existem em 58,1% das sociedades. 

Estes esquemas remuneratórios têm por objetivo 

principal associar a remuneração dos membros 

executivos do Órgão de Administração à 

sustentabilidade de longo prazo dos resultados 

das empresas.  

 

 Percentagem de Sociedades com 
Diferentes Componentes Remuneratórios 

 

 

A adoção de sistemas de remuneração assentes 

em planos de stock options e de distribuição de 

ações pelo Órgão de Administração tem-se 

reduzido. Apenas 7,0% e 16,3% das empresas 

referem usar planos de stock options e de 

distribuição de ações, respetivamente. Os 

benefícios não pecuniários relevantes e 

complementos de reforma13 apenas são usados 

por 11,9% das empresas. É também de assinalar 

que apenas três empresas referem a existência de 

stock options destinadas aos seus colaboradores. 

III.3 Remuneração Total  

As remunerações pagas aos membros dos Órgãos 

de Administração, no âmbito do perímetro de 

consolidação das sociedades cotadas (isto é, 

sociedade-mãe e subsidiárias) atingiram 100,569 
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milhões de Euros14, valor que compara com 

105,160 milhões de Euros em 2013. Daquele 

montante, 66,706 milhões de Euros foram 

atribuídos a administradores executivos e o 

remanescente foi atribuído a administradores não-

executivos. Nalguns casos estes montantes 

incluem os valores entregues para planos de 

reforma e para fundos de pensões.  

Considerando todo o perímetro de consolidação 

das respetivas empresas, 24% do montante global 

advém de remunerações variáveis, e 76% derivam 

de remunerações fixas, incluindo senhas de 

presença e complementos de reforma. As 

remunerações fixas dos administradores 

executivos corresponderam a 73% da 

remuneração total e as remunerações variáveis a 

27%. As remunerações fixas têm maior 

importância para os administradores não-

executivos, ascendendo a 90% da sua 

remuneração total. O peso das remunerações fixas 

é superior entre os administradores não-

executivos independentes.  

Em algumas sociedades verifica-se o pagamento 

de remunerações variáveis a membros não-

executivos do Órgão de Administração. Algumas 

situações são explicadas pelo facto de membros 

não-executivos terem exercido anteriormente 

funções executivas, razão pela qual auferiram 

remunerações variáveis diferidas em 2014. Porém, 

esta explicação não se aplica a todos os casos, 

pelo que algumas sociedades não estão a adotar 

                                                      

14 Em virtude da dificuldade de associação de alguns 
pagamentos a concretos exercícios económicos e/ou 
administradores, não foram aqui considerados: (i) os prémios 
pagos a administradores da Cimpor que não estão no ativo 
referentes a 2011; (ii) as gratificações dadas a administradores 
dos CTT e da Luz Saúde; (iii) os pagamentos realizados pela 
EDP Renováveis à EDP por serviços prestados pelos seus 
administradores executivos e não executivos; (iv) o pagamento 
aos membros do Conselho de Administração do BPI que 

a recomendação III.2 do Código de Governo das 

Sociedades da CMVM que desaconselha a 

atribuição de componentes remuneratórias cujo 

valor dependa do desempenho da sociedade ou do 

seu valor a membros não executivos do órgão de 

administração e a membros do órgão de 

fiscalização. 

 

 Distribuição das Remunerações do 
Órgão de Administração 

Painel A – Todas as empresas 

 

Painel B – PSI20 

 

 

 

estiveram em funções desde o início da operação de 
capitalização pública (segundo semestre de 2012, ano de 2013 
e primeiro semestre de 2014) dos montantes correspondentes 
à redução da sua remuneração fixa e o pagamento aos 
membros da Comissão Executiva que estiveram em funções 
em 2012 do valor da remuneração variável que lhes teria cabido 
por referência ao exercício de 2012 se não estivesse em vigor 
a limitação emergente dessa operação de recapitalização.   
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Painel C – Empresas que não integram o PSI20 

 

As remunerações variáveis assumiram maior 

relevância na remuneração dos administradores 

das empresas que integram o índice PSI20, 

particularmente entre os executivos. Dezanove 

das 43 empresas pagaram remunerações 

variáveis aos seus administradores, sendo que 

seis pagaram este tipo de remuneração a 

administradores não executivos. Por outro lado, 12 

empresas remuneraram a sua gestão de topo 

através de esquemas de remuneração plurianual 

e/ou diferiram o pagamento da remuneração 

variável.  

A Portugal Telecom - SGPS reportou o pagamento 

de indemnizações a ex-administradores. Não 

obstante, essa sociedade informa que, para três 

dos quatro ex-administradores nessa situação, 

factos relacionados com o comprometimento da 

sustentabilidade da empresa e dos objetivos 

estratégicos do Grupo e factos apurados 

relativamente ao envolvimento dos referidos ex-

administradores na contratação de instrumentos 

de dívida emitidos pela ESI e pela Rio Forte 

levaram a Comissão de Vencimentos a repudiar o 

pagamento àqueles ex-administradores das 

remunerações variáveis respeitantes aos 

exercícios de 2011, 2012 e 2013, bem como das 

demais cláusulas de saída no valor global de 

15.327.294 Euros. 

Apenas uma sociedade revelou a existência de 

limitações contratuais previstas para a 

compensação a pagar por destituição sem justa 

causa de administradores além do previsto na lei. 

Essa sociedade refere a existência de acordos 

com a administração e dirigentes que preveem 

indemnizações em caso de cessação de funções 

na sequência de uma mudança de controlo. 

 

CAPÍTULO 2 – SUPERVISÃO DO CUMPRIMENTO DAS 

OBRIGAÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES 

RELATIVAS AO GOVERNO DAS SOCIEDADES 

I INTRODUÇÃO 

As sociedades emitentes de ações sujeitas a lei 

pessoal portuguesa devem publicar, anualmente, 

informação sobre as respetivas práticas de 

governo societário nos termos do art.º 245.º-A/1 do 

Código dos Valores Mobiliários (“Cód.VM”) e do 

Regulamento da CMVM n.º 4/2013 

(“Regulamento”), de modo a permitir compreender 

o modelo e as práticas de governo adotadas. 

Na Parte I dessa publicação (“Informação sobre 

estrutura acionista, organização e governo da 

sociedade”) deve ser prestada a informação 

constante do Anexo ao Regulamento da CMVM n.º 

4/2013, em respeito pelos requisitos de qualidade 

de informação previstos no art.º 7.º do Cód.VM. 

Trata-se de informação cuja prestação é 

obrigatória, à qual não se aplica o princípio 

«comply or explain» (não sendo assim possível 

que as sociedades apresentem justificação para 

não prestar a informação exigida). Na Parte II 

(”Avaliação do governo societário”), a sociedade 
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deve incluir a sua apreciação quanto à adesão das 

recomendações da CMVM sobre o Governo das 

Sociedades, ou as de outro código equivalente 

(art.º 1.º/2 do Regulamento), justificar a escolha 

por um ou por outro código (art.º 2.º do 

Regulamento) e explicar de modo adequado por 

que não adota recomendações (princípio «comply 

or explain»). A sociedade deve ainda demonstrar a 

adequação da solução alternativa adotada de 

modo a permitir uma valoração dessa explicação 

em termos que a tornem materialmente 

equivalente à adoção (art.º 1.º/3 do Regulamento).  

Nos pontos II e III do presente capítulo analisa-se 

o cumprimento dos deveres de informação a que 

se refere o Regulamento e o cumprimento do 

princípio «comply or explain» para um universo de 

47 emitentes.15 Constata-se uma melhoria 

generalizada no conteúdo dos relatórios e uma 

preocupação efetiva de alguns emitentes com a 

prestação da informação em termos que permitam 

o cumprimento dos requisitos de qualidade 

previstos no art.º 7.º do Cód.VM.  

Não obstante, foram detetadas várias situações 

merecedoras de reparo, a maioria das quais, 

porém, reconduzíveis a modos de prestação de 

informação que levantavam dúvidas quanto ao 

integral cumprimento dos requisitos de 

objetividade e clareza, sendo apenas uma minoria 

respeitante a incompletude da informação. Dois 

casos, pela sua gravidade ou reiteração, 

mereceram juízo de censura e foram remetidos ao 

departamento de contencioso para apreciação de 

merecimento contraordenacional.   

                       

II RELATÓRIOS DE GOVERNO SOCIETÁRIO: 

ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE 

INFORMAÇÃO 

Em matéria dos deveres de informação sobre a 

estrutura acionista, a organização e o governo da 

sociedade, as maiores preocupações centram-se 

nas normas regulamentares evidenciadas no 

Gráfico 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

15  No capítulo 2 do presente relatório são incluídas as 
Sociedades Anónimas Desportivas admitidas à negociação na 
Euronext Lisbon  e a Caixa Económica Montepio Geral. 
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 Número de Situações Merecedoras de Reparo, por Ponto do Modelo de Relatório de 
Governo Societário 

 
Pontos: 
(1) A. Estrutura acionista 
(2) B. Órgãos sociais e comissões; II – Administração e supervisão 
(3) B. Órgãos sociais e comissões; III – Fiscalização 
(4) B. Órgãos sociais e comissões; V – Auditor externo 
(5) C. Organização Interna 
(6) D. Remunerações 
(7) E. Transações com partes relacionadas 
Nota: Ver Regulamento 4/2013 no Anexo VI. 

 

Destacam-se os seguintes aspetos: 

«7. Identificação das pessoas singulares ou 

coletivas que, direta ou indiretamente, são 

titulares de participações qualificadas (art.º 

245.º-A/1, c) e d) e art.º 16.º), com indicação 

detalhada da percentagem de capital e de 

votos imputável e da fonte e causas de 

imputação.» 

A generalidade dos emitentes divulga a informação 

referida neste ponto. Contudo, nalguns casos não 

é prestada informação sobre as fontes e as causas 

de imputação, pelo que não é facilmente percetível 

o universo de relações entre acionistas, nem a 

origem e o grau de vinculação dessas relações ou 

a intensidade em concreto da suscetibilidade de 

exercício de influência sobre o modo como são 

exercidos os direitos de voto. 

 

«23. Número de reuniões realizadas e grau de 

assiduidade de cada membro, consoante 

aplicável, do Conselho de Administração, do 

Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho 

de Administração Executivo, às reuniões 

realizadas» e  

«35. Número de reuniões realizadas e grau de 

assiduidade às reuniões realizadas, consoante 

aplicável, de cada membro do Conselho Fiscal, 

Comissão de Auditoria, Conselho Geral e de 

Supervisão e da Comissão para as Matérias 

Financeiras, podendo remeter-se para ponto do 

relatório onde já conste essa informação por 

força do disposto no n.º 23.» 

Vários relatórios de governo societário incluem, na 

aferição da assiduidade dos administradores e dos 

membros do órgão de fiscalização, as situações 

em que aqueles se fazem representar. As 

circunstâncias em que tal acontece nem sempre 

são claramente explicitadas. Nesses casos, os 

acionistas não têm a possibilidade de fazer um 

juízo integral sobre o grau de vinculação, a 

disponibilidade e o desempenho de cada 

Número de situações
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administrador, que serão naturalmente diferentes 

consoante este esteja presente nas reuniões (aí 

exercendo o seu direito de voto e participando 

efetivamente na discussão) ou se faça apenas 

representar. A não prestação desta informação 

contribui para reforçar a ideia (incorreta) de que o 

papel dos administradores se esgota na 

participação nas reuniões do órgão de 

administração, quando na realidade há um dever 

de acompanhamento permanente da atividade da 

sociedade (previsto expressamente no art.º 64.º/1, 

a) do Código das Sociedades Comerciais – CSC). 

 

«49. Meios e política de comunicação de 

irregularidades ocorridas na sociedade.» 

Apesar de o destinatário das comunicações de 

irregularidades ocorridas na sociedade dever ser o 

órgão de fiscalização, são frequentes os casos em 

que é outro o órgão (como o conselho de 

administração) a quem aquelas são dirigidas. 

Noutros casos, apesar de as comunicações serem 

dirigidas ao órgão de fiscalização, é feita uma 

‘filtragem’ prévia por outro órgão, comissão ou 

serviço da sociedade. 

Todavia, é de assinalar um esforço de 

reestruturação dos sistemas internos de 

comunicação de irregularidades. Por exemplo, têm 

sido adotados mecanismos que passam pela 

separação entre as funções de conhecer e decidir, 

por um lado, e as de investigar e tratar, por outro, 

as comunicações de irregularidades 

apresentadas. Nestas situações, sendo embora do 

conhecimento do órgão de fiscalização todas as 

comunicações de irregularidades, o seu efetivo 

tratamento é cometido a uma estrutura interna, na 

dependência hierárquica do órgão de 

administração da sociedade. 

 

«58. Informação sobre a proporção e o prazo 

de resposta aos pedidos de informação 

entrados no ano ou pendentes de anos 

anteriores.» 

Algumas sociedades têm dúvidas sobre o modo de 

contabilizar o tempo de resposta nas situações em 

que existiram contactos telefónicos, dos quais nem 

sempre é guardado o respetivo registo. Há 

também algumas sociedades que se referem nos 

seus relatórios de governo societário unicamente 

aos pedidos que tenham sido apresentados por 

escrito, pois esses são os casos em que lhes é 

possível contabilizar o tempo de resposta. 

 

«67. Composição da comissão de 

remunerações, incluindo identificação das 

pessoas singulares ou coletivas contratadas 

para lhe prestar apoio e declaração sobre a 

independência de cada um dos membros e 

assessores» e 

«68. Conhecimentos e experiência dos 

membros da comissão de remunerações em 

matéria de política de remunerações.» 

Alguns emitentes limitam-se a afirmar que os 

membros da comissão de remunerações possuem 

conhecimentos e experiência em matéria de 

política de remunerações, mas não apresentam 

fundamentação adequada. Por outro lado, nem 

sempre são indicadas, ainda que por inclusão de 

declaração negativa expressa, as pessoas 

singulares ou coletivas contratadas para prestar 

apoio à comissão de remunerações. Finalmente, 
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as declarações de independência abrangem 

usualmente o órgão como um todo e não cada um 

dos seus membros em concreto. 

 

«77. Indicação do montante anual da 

remuneração auferida, de forma agregada e 

individual, pelos membros do órgão de 

administração da sociedade, proveniente da 

sociedade, incluindo remuneração fixa e 

variável e, relativamente a esta, menção às 

diferentes componentes que lhe deram 

origem» e 

«78. Montantes a qualquer título pagos por 

outras CSC em relação de domínio ou de grupo 

ou que se encontrem sujeitas a um domínio 

comum.» 

A Lei n.º 28/2009 passou a exigir a divulgação 

individualizada de remunerações dos membros 

dos órgãos sociais nos relatórios de governo.  

Beneficiando da integração da sociedade cotada 

num grupo mais vasto de sociedades e do facto de 

os seus administradores exercerem funções em 

outras entidades desse grupo, algumas 

sociedades adotaram práticas que assentam na 

imputação formal da origem da remuneração dos 

administradores a outras sociedades, que não a 

sociedade cotada.  

A atual redação do ponto 78 deixa claro que a 

adoção de tais mecanismos não deve obstar a que 

a remuneração dos administradores pelo exercício 

de funções na sociedade cotada seja divulgada no 

relatório, independentemente da origem e do local 

onde a remuneração é efetivamente gerada. 

Nessa medida, não podem deixar de ser 

evidenciados os casos de administradores que não 

receberam qualquer remuneração, ou aqueles em 

que a remuneração individualizada, por 

administrador, não é apresentada com o 

argumento de que esses administradores são 

remunerados ao abrigo de um contrato de 

prestação de serviços de administração executiva 

(assim obstando à imputação individualizada, por 

administrador, dos montantes envolvidos). 

 

«89. Mecanismos implementados pela 

sociedade para efeitos de controlo de 

transações com partes relacionadas (Para o 

efeito remete-se para o conceito resultante da 

IAS 24)»,  

«90. Indicação das transações que foram 

sujeitas a controlo no ano de referência» e 

«91. Descrição dos procedimentos e critérios 

aplicáveis à intervenção do órgão de 

fiscalização para efeitos da avaliação prévia 

dos negócios a realizar entre a sociedade e 

titulares de participação qualificada ou 

entidades que com eles estejam em qualquer 

relação, nos termos do artigo 20.º do Código 

dos Valores Mobiliários.» 

O tema das transações com partes relacionadas, 

onde se incluem as transações com acionistas 

titulares de participação qualificada, não merece 

ainda o devido relevo pelas sociedades cotadas. A 

informação prestada é, em geral, insuficiente e 

remete para a informação prestada em 

documentos de prestação de contas. Com 

frequência é apresentada a fundamentação de que 

tais negócios são realizados “em condições 

normais de mercado”.  
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O papel atribuído aos membros do órgão de 

fiscalização (de estabelecer os procedimentos e 

critérios necessários para a definição do nível 

relevante de significância dos negócios com 

acionistas titulares de participação qualificada) 

nem sempre é exercido na sua plenitude. Daqui 

resultam situações em que os valores das 

transações a submeter a controlo são elevados (o 

que diminui a probabilidade de ser necessária a 

intervenção de tais órgãos) ou são casos de 

ratificação a posteriori (em que alegadamente a 

necessidade urgente de concretizar o negócio não 

se coaduna com a intervenção prévia de um órgão 

de fiscalização). 

 

III RELATÓRIOS DE GOVERNO SOCIETÁRIO: 

ANÁLISE DA ADOÇÃO DO PRINCÍPIO «COMPLY OR 

EXPLAIN» 

III.1 Sobre a Adesão às Recomendações 

(“Comply”) 

Em matéria das recomendações constantes do 

Código de Governo das Sociedades da CMVM de 

2013, as situações de não adoção ou de adoção 

parcial encontram-se ilustradas na Tabela 11.  

De entre as recomendações não adotadas e as 

parcialmente adotadas destacam-se as seguintes: 

«II.1.4. Salvo por força da reduzida dimensão 

da sociedade, o Conselho de Administração e 

o Conselho Geral e de Supervisão, consoante 

o modelo adotado, devem criar as comissões 

que se mostrem necessárias para: a) 

Assegurar uma competente e independente 

avaliação do desempenho dos administradores 

executivos e do seu próprio desempenho 

global, bem assim como das diversas 

comissões existentes; b) Refletir sobre sistema 

estrutura e as práticas de governo adotado, 

verificar a sua eficácia e propor aos órgãos 

competentes as medidas a executar tendo em 

vista a sua melhoria.» 

Alguns emitentes continuam a perspetivar o 

governo das sociedades essencialmente como um 

custo, atribuindo-lhe relevo exclusivamente no 

momento de elaboração do relatório anual e 

procurando a melhor forma de (d)escrever práticas 

cuja efetiva adoção suscitam dúvidas. Salvo 

algumas exceções, em geral não existe uma 

verdadeira planificação que, assentando numa 

apreciação crítica do modelo de governo adotado 

e das suas eventuais lacunas, parta para uma 

consciente e antecipadamente programada 

definição da melhor forma de as suprir.  

Muitas vezes as funções de elaboração dos 

relatórios de governo e de (re)apreciação dos 

mecanismos adotados (que deveriam ser 

incumbência de órgãos ou comissões internas, 

especificamente criadas e habilitadas para o 

efeito) são delegadas no gabinete de relação com 

investidores ou em advogados (internos ou 

externos) da sociedade. 
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Tabela 12. Não Adoção e Adoção Parcial 
das Recomendações da CMVM, por Ponto do 
Modelo de Relatório de Governo Societário 

 

Nota: A identificação das recomendações consta do Anexo VII  

 

«II.1.7. Entre os administradores não 

executivos deve contar-se uma proporção 

adequada de independentes, tendo em conta o 

modelo de governação adotado, a dimensão da 

sociedade e a sua estrutura acionista e o 

respetivo free float (…).» 

De acordo com os critérios específicos para 

determinação da independência dos 

administradores não executivos, não se pode 

considerar independente quem seja titular de 

participação qualificada ou representante de um 

acionista titular de participação qualificada.  

Como descrito no Capítulo I do presente relatório, 

muitas das sociedades cotadas portuguesas têm o 

capital significativamente concentrado em poucos 

acionistas ou em acionistas controladores 

(pessoas singulares), e é prática usual a atribuição 

de funções de direção a pessoas que mantêm 

especiais relações de proximidade com tais 

acionistas.  

 

«II.3.1. Todos os membros da Comissão de 

Remunerações ou equivalente devem ser 

independentes relativamente aos membros 

executivos do órgão de administração e incluir 

pelo menos um membro com conhecimentos e 

experiência em matérias de política de 

remuneração». 

Em alguns casos, a prestação de informação 

relativa à composição das comissões de 

remuneração não permite perceber se os seus 

membros são efetivamente independentes. Assim, 

a informação prestada é de caráter genérico, não 

identifica as competências individuais dos 

membros que compõem a Comissão de 

Remunerações ou equivalente e, por conseguinte, 

não permite avaliar se esses membros têm 

conhecimentos e experiência adequados à 

exigência das funções desempenhadas. 

Recomendação
Não 

adotada

Adoção 

Parcial

I.1. 0 14

I.2. 1 1

I.3. 0 2

I.4. 2 0

I.5. 8 0

II.1.1. 0 2

II.1.2. 2 3

II.1.3. 0 0

II.1.4. 12 4

II.1.5. 6 2

II.1.6. 3 0

II.1.7. 10 0

II.1.8. 1 0

II.1.9. 4 1
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II.2.1. 3 0

II.2.2. 7 2

II.2.3. 3 1

II.2.4. 1 0

II.2.5. 6 1

II.3.1. 16 1

II.3.2. 4 1

II.3.3. 8 9

a) 0 1

b) 2 1

d) 1 0
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«II.3.5. Deve ser submetida à Assembleia Geral 

a proposta relativa à aprovação de qualquer 

sistema de benefícios de reforma 

estabelecidos a favor dos membros dos 

órgãos sociais. A proposta deve conter todos 

os elementos necessários para uma avaliação 

correta do sistema». 

Alguns emitentes continuam a configurar o 

estabelecimento dos sistemas de benefícios de 

reforma como algo que, uma vez definido pelo 

acionista de controlo (em geral antes da abertura 

do capital da sociedade ao investimento do 

público), não é suscetível de ser objeto de nova 

avaliação pelos acionistas, considerando, por isso, 

erradamente, a recomendação como não 

aplicável. Em alguns dos emitentes que têm este 

entendimento encontram-se mesmo estabelecidos 

sistemas de benefícios de reforma só para os 

administradores que sejam acionistas fundadores. 

Existem ainda outros emitentes que afirmam a 

inexistência de qualquer sistema de benefícios de 

reforma, quando existem na sociedade Planos 

Poupança Reforma (PPR) criados a favor dos 

administradores, ou a atribuição de uma verba ao 

administrador de modo a que este subscreva um 

PPR à sua escolha. 

 

«III.1. A remuneração dos membros executivos 

do órgão de administração deve basear-se no 

desempenho efetivo e desincentivar a 

assunção excessiva de riscos». 

Muitas emitentes referem que a remuneração dos 

administradores executivos se baseia no seu 

desempenho efetivo, mas a informação 

disponibilizada nos relatórios de governo 

societário é insuficiente para permitir a um 

observador externo concluir que assim é na 

prática. O mesmo sucede com o desincentivo à 

assunção excessiva de riscos. Ora, não é possível 

concluir pela adoção de uma recomendação só 

porque a sociedade afirma que cumpre, mas não 

consegue demonstrar cabalmente esse 

cumprimento. Esta posição foi dada a conhecer às 

emitentes e espera-se que não se volte a repetir 

em futuros relatórios de governo societário. 

 

«III.3. A componente variável da remuneração 

deve ser globalmente razoável em relação à 

componente fixa da remuneração, e devem ser 

fixados limites máximos para todas as 

componentes». 

São várias as sociedades que indicam nos 

relatórios de governo o rácio entre as 

componentes fixa e variável da remuneração dos 

respetivos administradores. Essas sociedades 

afirmam ainda que a componente variável da 

remuneração é globalmente razoável e adequada 

em relação à componente fixa, mas não 

fundamentam nem justificam a sua adequação. 

Para que possa ser efetuado um juízo 

fundamentado dessa adequação é necessário 

conhecer os critérios que estiveram na base do 

estabelecimento das remunerações. É também 

necessária informação que permita perceber se a 

proporção em causa tem equivalência em 

empresas comparáveis.  

Esta posição foi dada a conhecer às sociedades, 

esperando-se que não se volte a repetir em futuros 

relatórios de governo societário. 

 



 

 

 

 

 

30 | Relatório Anual sobre o Governo das Sociedades Cotadas em Portugal | 2014 

III.2 Sobre a Justificação da Não Adesão às 

Recomendações (“Explain”) 

Existe um número ainda significativo de emitentes 

que não reconhecem a não adesão a algumas 

recomendações, motivo pelo qual não apresentam 

justificação para o incumprimento. Nos casos em 

que os emitentes reconhecem a não adesão a 

recomendações verifica-se uma de três situações: 

i) Os emitentes reconhecem não adotar a 

recomendação e descrevem de modo efetivo 

os motivos da não adesão (“justificação 

adequada”); 

ii) Os emitentes reconhecem não adotar, o que 

decorre de anteriores contactos com a CMVM 

e em virtude da identificação de divergências 

no passado. Nestes casos as justificações 

apresentadas mostram-se adequadas e em 

conformidade com a prévia discussão com a 

CMVM (“justificação resulta de comentário da 

CMVM”); 

iii) Os emitentes reconhecem não adotar, mas 

não apresentam justificação adequada para a 

não adoção (“justificação não adequada”).  

Estes últimos casos foram identificados e foi 

comunicado às sociedades que dessem 

cumprimento ao dever de justificação no relatório 

de governo da sociedade referente ao exercício de 

2015. 

 

 

 Justificação da Não Adoção das Recomendações, Por Ponto do Modelo de Relatório de 
Governo Societário 

 

Nota: A identificação das recomendações consta do Anexo VII 
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Anexo I. Peso das maiores participações acionistas em 31-12-2014 

  

Sociedade 1.º 2.º 3.º
3 maiores 

acionistas

Altri 20,8% 14,6% 11,4% 46,8%

Banco BPI 44,1% 18,6% 8,4% 71,1%

Banif 60,5% 6,5% 1,9% 68,9%

BCP 19,4% 5,5% 2,7% 27,7%

Cimpor 94,2% 94,2%

Cofina 35,0% 20,0% 15,0% 70,0%

Compta 67,7% 22,2% 0,1% 90,0%

Cort. Amorim 51,0% 18,8% 15,1% 84,9%

CTT 6,7% 3,4% 3,1% 13,2%

EDP 21,3% 14,6% 7,2% 43,1%

EDP Ren. 77,5% 3,1% 80,6%

Estoril Sol 57,8% 32,7% 90,5%

F.Ramada 39,3% 20,0% 19,3% 78,5%

Galp 46,3% 4,9% 4,9% 56,1%

Glintt 49,7% 3,0% 52,7%

Ibersol 54,9% 14,2% 3,7% 72,9%

Imo.Grão Pará 32,1% 27,0% 17,6% 76,6%

Impresa 51,8% 5,3% 5,1% 62,2%

Inapa 33,3% 32,9% 6,1% 72,4%

Jerónimo Martins 56,1% 5,0% 5,0% 66,1%

Lisgráfica 51,0% 38,7% 89,7%

Luz Saúde 98,2% 98,2%

Martifer 43,3% 37,5% 80,8%

Media Capital 94,7% 5,1% 99,7%

Mota-Engil 67,7% 67,7%

NOS 50,0% 4,5% 2,3% 56,8%

Novabase 42,6% 10,1% 5,7% 58,5%

Portucel 75,9% 75,9%

Portugal Telecom 12,6% 10,1% 10,0% 32,6%

Reditus 25,6% 20,5% 10,1% 56,2%

REN 25,0% 15,0% 5,9% 45,9%

SAG 80,1% 80,1%

Semapa 49,4% 10,1% 4,8% 64,3%

Soares da Costa 59,7% 6,7% 66,4%

Soc. Orey Antunes 77,1% 3,5% 2,3% 83,0%

Sonae 52,6% 8,9% 5,0% 66,5%

Sonae Capital 62,6% 2,3% 2,0% 66,9%

Sonae Indústria 68,6% 68,6%

Sonaecom 88,4% 88,4%

Sumol+Compal 70,5% 10,5% 81,0%

Teixeira Duarte 50,7% 10,2% 9,8% 70,7%

Toyota Caetano 60,8% 27,0% 4,0% 91,8%

Vista Alegre 81,6% 10,8% 4,5% 96,9%
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Anexo II. Restrições ao Direito de Voto em 31-12-2014 

 

 

 

 

 

Nº Min de Ações 

para participar 

na AG

% Máx de direitos de 

voto que podem ser 

exercidos por um 

único acionista

Maioria 

qualificada mais 

elevada

Altri 1 - -

Banco BPI 1 20% 75%

Banif 1 - -

BCP 1 20% 75%

Cimpor 1 - -

Cofina 1 - -

Compta 1 10% -

Corticeira Amorim 1 - 85%

CTT 1 - -

EDP 1 25% -

EDPR 1 - -

Estoril-Sol 100 - 50%

F.Ramada 1 - -

Galp 1 - 67%

Glintt 1 - -

Grão-Pará 100 - 75%

Ibersol 1 - -

Impresa 1 - -

Inapa 1 33% -

Jerónimo Martins 1 - -

Lisgráfica 2500 - -

Luz Saúde 100 - -

Martifer 1 - 67%

Media Capital 100 - -

Mota-Engil 1 - -

NOS 100 - -

Novabase 1 - -

Portucel 1000 - -

Portugal Telecom 500 10% -

Reditus 1 - -

REN 1 25% 75%

SAG Gest 1 - 67%

SDC 1 - -

Semapa 385 - -

Soc. Orey Antunes 1 - -

Sonae 1 - -

Sonae Capital 1 - -

Sonae Industria 1 - -

Sonaecom 1 - -

Sumol+Compal 1 - -

Teixeira Duarte 1 - -

Toyota Caetano 100 - 75%

Vista Alegre 100 - 90%
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Anexo III. Composição dos Órgãos de Administração em 31-12-2014 

 

Nº Mín. Nº Máx.
Nº 

Administradores
Executivos Não executivos

Nº membros não-

executivos 

independentes

Glintt 2 11 9 4 5 1

Altri 3 9 7 4 3 0

Banif 3 15 10 4 6 3

Cofina 3 9 6 2 4 0

Compta 3 9 5 3 2 0

Corticeira Amorim 3 11 6 3 3 0

Estoril-Sol 3 11 11 4 7 3

F.Ramada 3 9 6 4 2 0

Grão-Pará 3 5 3 2 1 0

Ibersol 3 9 3 2 1 1

Impresa 3 11 8 1 7 3

Mota-Engil 3 16 16 7 9 3

Novabase 3 19 15 7 8 3

Soc. Orey Antunes 3 9 9 3 6 3

Portucel 3 17 11 5 6 0

Reditus 3 11 8 2 6 1

SAG Gest 3 9 8 4 4 0

Semapa 3 15 10 4 6 2

Sonae 3 11 9 2 7 5

Sonae Capital 3 7 6 3 3 2

Sonaecom 3 12 3 3 0 0

Sumol+Compal 3 11 7 4 3 0

Cimpor 5 15 11 3 8 3

CTT 5 15 11 5 6 6

EDP 5 7 7 7 0 0

EDPR 5 17 17 5 12 9

Inapa 5 12 8 3 5 3

Luz Saúde 5 19 16 9 7 4

Martifer 5 9 7 3 4 2

Sonae Industria 5 9 8 3 5 3

Teixeira Duarte 5 11 6 6 0 0

Vista Alegre 5 11 9 6 3 0

Jerónimo Martins 7 11 9 2 7 3

Media Capital 7 11 8 2 6 2

REN 7 15 15 3 12 3

Toyota Caetano 7 7 7 5 2 0

Banco BPI 11 25 21 7 14 7

Portugal Telecom 15 25 18 18 0 0

BCP 17 25 20 7 13 7

Galp 19 23 20 7 13 6

Lisgráfica - 7 4 3 1 0

NOS - 23 17 5 12 2

SDC - 12 7 3 4 2
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Anexo IV. Antiguidade dos Serviços de Auditoria (em 31-12-2014) 

Sociedade Auditora N.º Anos 

Altri Deloitte & Associados, SROC, S.A. 9 
Banco BPI Deloitte & Associados, SROC, S.A. 12 
Banif PwC, SROC 0 
BCP KPMG & Associados – SROC, S.A. 29 
Cimpor Deloitte & Associados, SROC, S.A. 13 
Cofina Deloitte & Associados, SROC, S.A. 12 
Compta Patrício, Moreira e Valente, SROC 35 
Cort. Amorim PwC, SROC 10 
CTT KPMG & Associados – SROC, S.A. 0 
EDP KPMG & Associados – SROC, S.A. 10 
EDP Ren. KPMG Auditores SL 7 
Estoril Sol Lampreia & Viçoso - SROC 17 
F.Ramada  Deloitte & Associados, SROC, S.A. 6 
Galp  PwC, SROC 3 
Glintt BDO & Associados, SROC 8 
Ibersol PwC, SROC 9 
Imo.Grão Pará Auren Auditores & Associados, SROC, S.A. 8 
Impresa Deloitte & Associados, SROC, S.A. 12 
Inapa PwC, SROC 7 
Jerónimo Martins PwC, SROC 26 
Lisgráfica PwC, SROC 3 
Luz Saúde Ernst & Young Audit & Associados - SROC, SA 0 
Martifer PwC, SROC 4 
Media Capital Deloitte & Associados, SROC, S.A. 10 
Mota-Engil Deloitte & Associados, SROC, S.A. 12 
NOS Ernst & Young Audit & Associados - SROC, SA 0 
Novabase PwC, SROC 13 
Portucel PwC, SROC 10 
Portugal Telecom Deloitte & Associados, SROC, S.A. 5 
Reditus BDO & Associados, SROC 13 
REN Deloitte & Associados, SROC, S.A. 4 
SAG  Ernst & Young Audit & Associados - SROC, SA 16 
Semapa PwC, SROC 12 
Soares da Costa Deloitte & Associados, SROC, S.A. 1 
Soc. Orey Antunes PwC, SROC 1 
Sonae Deloitte & Associados, SROC, S.A. 12 
Sonae Capital PwC, SROC 3 
Sonae Indústria PwC, SROC 8 
Sonaecom Deloitte & Associados, SROC, S.A. 7 
Sumol+Compal PwC, SROC 3 
Teixeira Duarte Mariquito, Correia & Associados - SROC 5 
Toyota Caetano  PwC, SROC 4 
Vista Alegre  Ernst & Young Audit & Associados - SROC, SA 5 
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Anexo V. Componentes Remuneratórios, em 2014 

Sociedade Componente 
Variável em 
Função do 

Desempenho 

Participação nos 
Lucros/Dividendos 

Diferimento 
de RV 

Componente 
Variável 

Plurianual 

Atribuição de 
Ações 

Atribuição 
de Opções 

Outros Prémios 
Anuais 

Outros 
Benefícios Não 

Pecuniários 

Regimes 
complementares de 

pensões 

Altri X   X      

Banco BPI X  X X X X X X X 

BCP (1)       X X 

Banif (1)        X 

Cimpor X  X       

Cofina X   X      

Compta X X        

Cort. Amorim X  X X      

CTT X  X X X   X X 

EDP X  X X     X 

EDP Ren. X  X X    X X 

Estoril Sol X X       X 

F.Ramada  X   X      

Galp  X  X X     X 

Glintt X X        

Soares da Costa          

Media Capital X       X  

Ibersol          

Imo.Grão Pará         X 

Impresa X        X 

Inapa X   X      

Jerónimo Martins X   X    X X 
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Sociedade Componente 
Variável em 
Função do 

Desempenho 

Participação 
nos Lucros/ 
Dividendos 

Diferimento 
de RV 

Componente 
Variável 

Plurianual 

Atribuição de 
Ações 

Atribuição de 
Opções 

Outros Prémios 
Anuais 

Outros 
Benefícios Não 

Pecuniários 

Regimes 
complementares 

de pensões 

Lisgráfica X  X (2)     X  

Luz Saúde X  X X  X  X  

Martifer X         

Mota-Engil X   X     X (3) 

NOS X  X X X     

Novabase X  X X  X  X  

Portucel X        X 

Portugal Telecom X  X X      

Reditus X X X       

REN X  X X      

SAG  X         

Semapa X   X      

Soc. Orey Antunes X X  X   X   

Sonae X  X X X     

Sonae Capital X  X X X     

Sonae Indústria X  X X X     

Sonaecom X  X X X     

Sumol+Compal X  X X     X 

Teixeira Duarte X  X X     X 

Toyota Caetano  X        X 

Vista Alegre  X         

(1) Em consonância com o plano de recapitalização do Banco com recurso a investimento público, não foi paga qualquer remuneração variável. 

(2) Diferimento não sujeito à continuação do desempenho positivo. 

(3) Apenas aplicável a administradores-fundadores. 
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Anexo VI. Regulamento da CMVM n.º 4/2013 Governo das Sociedades 

  (Revoga o Regulamento da CMVM n.º 1/2010) 

O regime relativo ao governo das sociedades encontra-se hoje, entre nós, predominantemente estruturado 

de acordo com um modelo de regulação pela CMVM assente na imposição às sociedades emitentes de ações 

admitidas à negociação em mercado regulamentado, situado ou a funcionar em Portugal, do dever de 

prestação e divulgação de informação por via da elaboração de um relatório sobre a estrutura e as práticas 

de governo societário (“relatório de governo societário”), cujo conteúdo é o resultado da convocação de 

normas legais, regulamentares e da descrição quanto ao grau de adoção de Códigos de Governo de natureza 

recomendatória. 

A revisão do regime agora empreendida incide sobre o conteúdo do referido relatório, sistematizando as 

exigências informativas cuja prestação é obrigatória, possibilitando que as sociedades recorram a um Código 

de Governo das sociedades distinto daquele divulgado pela CMVM e reformulando o próprio Código de 

Governo das Sociedades disponibilizado pela CMVM, cuja última versão remonta já a 2010. 

Assim, no âmbito do conteúdo informativo de prestação obrigatória são reformuladas as exigências de fonte 

regulamentar, centrando-as na prestação das informações tidas por essenciais para garantia de um 

conhecimento adequado das práticas de governo adotadas por cada sociedade. No que respeita à vertente 

recomendatória passa a admitir-se o recurso a Códigos de Governo distintos do Código da CMVM (art. 2.º, 

n.º 1), sem que tal possibilidade dependa de qualquer apreciação prévia por parte desta entidade. Não 

obstante a CMVM continuar a proporcionar um Código de Governo apto a promover a implementação das 

melhores práticas societárias, o juízo quanto ao mérito da escolha pelo Código a que cada sociedade se 

submete deixa de ser feito pela CMVM, impendendo, ao invés, exclusivamente sobre aquela. Serão os órgãos 

decisórios da sociedade que deverão justificar de forma fundamentada a opção tomada, constituindo esta a 

única contrapartida para o maior grau de liberdade que esta opção proporciona. 

Clarifica-se ainda, no contexto do princípio comply or explain que enforma a aplicação do código de governo 

das sociedades, a equivalência material entre o cumprimento das recomendações e a explicação para o não 

cumprimento, quando esta explicação permita uma valoração dessas razões em termos que a tornem 

materialmente equivalente ao cumprimento da recomendação. 

No que à entrada em vigor do projeto de regulamento diz respeito (art. 4.º), propõe-se que, não obstante 

manter-se o atual Regulamento da CMVM n.º 1/2010 em vigor até 31 de dezembro de 2013, no exercício de 

2014, quando as sociedades submetam à consideração dos seus acionistas o relatório anual de gestão 

relativo ao exercício de 2013, seja o relatório de governo societário daquele constante elaborado de forma a 

incluir os elementos e obedecer ao modelo previsto no Anexo ao presente Regulamento, dessa forma 

conferindo às sociedades um período adequado para conformação com o novo modelo e com a forma de 

cumprimento das exigências informativas. Tal disposição não limita, pois, a possibilidade (rectius, o dever) 
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de, ainda no decurso de 2013, as sociedades conformarem as suas práticas de governo com as 

recomendações decorrentes de qualquer Código de Governo, ainda que a apreciação quanto ao seu efetivo 

cumprimento haja apenas de encontrar a sua sede própria no relatório de governo societário que venha a ser 

elaborado em 2014, já em cumprimento do presente Regulamento. 

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 369.º e no n.º 2 do artigo 245.º-A, ambos do Código dos 

Valores Mobiliários, e na alínea n) do artigo 9.º do Estatuto da CMVM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 473/99, 

de 8 de Novembro, o Conselho Diretivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários aprovou o seguinte 

regulamento: 

Artigo 1.º 

Relatório de governo societário 

1. Os emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado situado ou a funcionar em 

Portugal e sujeitos a lei pessoal portuguesa divulgam em capítulo do relatório anual de gestão especialmente 

elaborado para o efeito ou em anexo a este, um relatório detalhado sobre a estrutura e as práticas de governo 

societário, contendo, com a sistematização prevista neste Regulamento, os elementos mencionados no art. 

245.º-A do Código dos Valores Mobiliários, bem como os elementos informativos complementares previstos 

no presente Regulamento e todas as demais informações que sejam relevantes para a compreensão do 

modelo e das práticas de governo adotadas. 

2. O relatório de governo societário deve incluir, além da informação a que se refere o número anterior, a 

apreciação da sociedade quanto ao cumprimento das recomendações previstas no código de governo das 

sociedades adotado, de acordo com as alíneas n) ou o) do n.º 1 do art. 245.º-A do Código dos Valores 

Mobiliários. 

3. Os emitentes devem explicar, de modo efetivo, justificado e fundamentado, a razão do não cumprimento 

das recomendações previstas no código de governo das sociedades adotado em termos que demonstrem a 

adequação da solução alternativa adotada aos princípios de bom governo das sociedades e que permitam 

uma valoração dessas razões em termos que a tornem materialmente equivalente ao cumprimento da 

recomendação.  

4. Para efeitos do disposto nos números anteriores o relatório de governo societário inclui os elementos e 

obedece ao modelo constante do Anexo I do presente regulamento que dele faz parte integrante. 
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Artigo 2.º 

Código de governo das sociedades 

1. Os emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado situado ou a funcionar em 

Portugal adotam o Código da CMVM ou um código de governo societário emitido por entidade vocacionada 

para o efeito. 

2. A escolha do código de governo societário pelos emitentes sujeitos a lei pessoal portuguesa deve ser 

justificada no relatório a que se refere o art. 1.º.  

 

 

Artigo 3.º 

Sítio na Internet 

Os emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado situado ou a funcionar em 

Portugal e sujeitos a lei pessoal portuguesa devem tornar acessível em sítio próprio na Internet, em termos 

claramente identificados e atualizados a seguinte informação mínima: 

a) A firma, a qualidade de sociedade aberta, a sede e os demais elementos mencionados no artigo 171.º 

do Código das Sociedades Comerciais; 

b) Estatutos; 

c) Identidade dos titulares dos órgãos sociais e do representante para as relações com o mercado; 

d) Gabinete de Apoio ao Investidor ou estrutura equivalente, respetivas funções e meios de acesso; 

e) Documentos de prestação de contas, que devem estar acessíveis pelo menos durante cinco anos;  

f) Calendário semestral de eventos societários, divulgado no início de cada semestre, incluindo, entre 

outros, reuniões da assembleia geral, divulgação de contas anuais, semestrais e, caso aplicável, 

trimestrais. 
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Artigo 4.º 

Entrada em vigor e produção de efeitos 

1.O presente regulamento entra em vigor em 1 de janeiro de 2014. 

2.O relatório de governo das sociedades a submeter pelos emitentes à assembleia geral em 2014, com 

referência ao exercício de 2013, deverá ser elaborado em conformidade com o presente Regulamento. 

3. Com a entrada em vigor do presente regulamento é revogado o Regulamento da CMVM n.º 1/2010. 

   

Lisboa, 18 de julho de 2013 - O Presidente do Conselho Diretivo, Carlos Tavares; O Vogal do Conselho 

Diretivo, Carlos Alves. 

 

Anexo I – Modelo de Relatório de Governo Societário  

 

 

 

O Regulamento da CMVM n.º 4/2013 Governo das Sociedades, encontra-se disponível no endereço da 

Internet da CMVM: http://www.cmvm.pt/ 

http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Documents/Anexo%20I%20-%20Modelo%20Regulatório%20Cód%20Gov%20Soc%202013.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Pages/Reg_2013_04.aspx
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Anexo VII. Código de Governo das Sociedades da CMVM 2013 (Recomendações) 

 
I. VOTAÇÃO E CONTROLO DA SOCIEDADE  

 

I.1. As sociedades devem incentivar os seus acionistas a participar e a votar nas assembleias gerais, 

designadamente não fixando um número excessivamente elevado de ações necessárias para ter direito a um 

voto e implementando os meios indispensáveis ao exercício do direito de voto por correspondência e por via 

eletrónica.  

 

I.2. As sociedades não devem adotar mecanismos que dificultem a tomada de deliberações pelos seus 

acionistas, designadamente fixando um quórum deliberativo superior ao previsto por lei.  

 

I.3. As sociedades não devem estabelecer mecanismos que tenham por efeito provocar o desfasamento entre 

o direito ao recebimento de dividendos ou à subscrição de novos valores mobiliários e o direito de voto de 

cada ação ordinária, salvo se devidamente fundamentados em função dos interesses de longo prazo dos 

acionistas.  

 

I.4. Os estatutos das sociedades que prevejam a limitação do número de votos que podem ser detidos ou 

exercidos por um único acionista, de forma individual ou em concertação com outros acionistas, devem prever 

igualmente que, pelo menos de cinco em cinco anos, será sujeita a deliberação pela assembleia geral a 

alteração ou a manutenção dessa disposição estatutária – sem requisitos de quórum agravado relativamente 

ao legal – e que, nessa deliberação, se contam todos os votos emitidos sem que aquela limitação funcione.  

 

I.5. Não devem ser adotadas medidas que tenham por efeito exigir pagamentos ou a assunção de encargos 

pela sociedade em caso de transição de controlo ou de mudança da composição do órgão de administração 

e que se afigurem suscetíveis de prejudicar a livre transmissibilidade das ações e a livre apreciação pelos 

acionistas do desempenho dos titulares do órgão de administração.  

 

II. SUPERVISÃO, ADMINISTRAÇÃOE FISCALIZAÇÃO  

 

II.1. SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO  

 

II.1.1. Dentro dos limites estabelecidos por lei, e salvo por força da reduzida dimensão da sociedade, o 

conselho de administração deve delegar a administração quotidiana da sociedade, devendo as competências 

delegadas ser identificadas no relatório anual sobre o Governo da Sociedade.  

 

II.1.2. O Conselho de Administração deve assegurar que a sociedade atua de forma consentânea com os 

seus objetivos, não devendo delegar a sua competência, designadamente, no que respeita a: i) definir a 
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estratégia e as políticas gerais da sociedade; ii) definir a estrutura empresarial do grupo; iii) decisões que 

devam ser consideradas estratégicas devido ao seu montante, risco ou às suas características especiais.  

 

II.1.3. O Conselho Geral e de Supervisão, além do exercício das competências de fiscalização que lhes estão 

cometidas, deve assumir plenas responsabilidades ao nível do governo da sociedade, pelo que, através de 

previsão estatutária ou mediante via equivalente, deve ser consagrada a obrigatoriedade de este órgão se 

pronunciar sobre a estratégia e as principais políticas da sociedade, a definição da estrutura empresarial do 

grupo e as decisões que devam ser consideradas estratégicas devido ao seu montante ou risco. Este órgão 

deverá ainda avaliar o cumprimento do plano estratégico e a execução das principais políticas da sociedade.  

 

II.1.4. Salvo por força da reduzida dimensão da sociedade, o Conselho de Administração e o Conselho Geral 

e de Supervisão, consoante o modelo adotado, devem criar as comissões que se mostrem necessárias para:  

a) Assegurar uma competente e independente avaliação do desempenho dos administradores 

executivos e do seu próprio desempenho global, bem assim como das diversas comissões existentes;  

b) Refletir sobre sistema estrutura e as práticas de governo adotado, verificar a sua eficácia e propor 

aos órgãos competentes as medidas a executar tendo em vista a sua melhoria.  

 

II.1.5. O Conselho de Administração ou o Conselho Geral e de Supervisão, consoante o modelo aplicável, 

devem fixar objetivos em matéria de assunção de riscos e criar sistemas para o seu controlo, com vista a 

garantir que os riscos efetivamente incorridos são consistentes com aqueles objetivos. 

  

II.1.6. O Conselho de Administração deve incluir um número de membros não executivos que garanta efetiva 

capacidade de acompanhamento, supervisão e avaliação da atividade dos restantes membros do órgão de 

administração.  

 

II.1.7. Entre os administradores não executivos deve contar-se uma proporção adequada de independentes, 

tendo em conta o modelo de governação adotado, a dimensão da sociedade e a sua estrutura acionista e o 

respetivo free float.  

A independência dos membros do Conselho Geral e de Supervisão e dos membros da Comissão de Auditoria 

afere-se nos termos da legislação vigente, e quanto aos demais membros do Conselho de Administração 

considera-se independente a pessoa que não esteja associada a qualquer grupo de interesses específicos 

na sociedade nem se encontre em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de 

decisão, nomeadamente em virtude de:  

a. Ter sido colaborador da sociedade ou de sociedade que com ela se encontre em relação de domínio 

ou de grupo nos últimos três anos;  
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b. Ter, nos últimos três anos, prestado serviços ou estabelecido relação comercial significativa com a 

sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo, seja de 

forma direta ou enquanto sócio, administrador, gerente ou dirigente de pessoa coletiva;  

c. Ser beneficiário de remuneração paga pela sociedade ou por sociedade que com ela se encontre 

em relação de domínio ou de grupo além da remuneração decorrente do exercício das funções de 

administrador;  

d. Viver em união de facto ou ser cônjuge, parente ou afim na linha reta e até ao 3.º grau, inclusive, 

na linha colateral, de administradores ou de pessoas singulares titulares direta ou indiretamente de 

participação qualificada;  

e. Ser titular de participação qualificada ou representante de um acionista titular de participações 

qualificadas.  

 

II.1.8. Os administradores que exerçam funções executivas, quando solicitados por outros membros dos 

órgãos sociais, devem prestar, em tempo útil e de forma adequada ao pedido, as informações por aqueles 

requeridas.  

 

II.1.9. O presidente do órgão de administração executivo ou da comissão executiva deve remeter, conforme 

aplicável, ao Presidente do Conselho de Administração, ao Presidente do Conselho Fiscal, ao Presidente da 

Comissão de Auditoria, ao Presidente do Conselho Geral e de Supervisão e ao Presidente da Comissão para 

as Matérias Financeiras, as convocatórias e as atas das respetivas reuniões.  

 

II.1.10. Caso o presidente do órgão de administração exerça funções executivas, este órgão deverá indicar, 

de entre os seus membros, um administrador independente que assegure a coordenação dos trabalhos dos 

demais membros não executivos e as condições para que estes possam decidir de forma independente e 

informada ou encontrar outro mecanismo equivalente que assegure aquela coordenação.  

 

II.2. FISCALIZAÇÃO  

 

II.2.1. Consoante o modelo aplicável, o presidente do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria ou da 

Comissão para as Matérias Financeiras deve ser independente, de acordo com o critério legal aplicável, e 

possuir as competências adequadas ao exercício das respetivas funções.  

 

II.2.2. O órgão de fiscalização deve ser o interlocutor principal do auditor externo e o primeiro destinatário dos 

respetivos relatórios, competindo-lhe, designadamente, propor a respetiva remuneração e zelar para que 

sejam asseguradas, dentro da empresa, as condições adequadas à prestação dos serviços.  
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II.2.3. O órgão de fiscalização deve avaliar anualmente o auditor externo e propor ao órgão competente a sua 

destituição ou a resolução do contrato de prestação dos seus serviços sempre que se verifique justa causa 

para o efeito.  

 

II.2.4. O órgão de fiscalização deve avaliar o funcionamento dos sistemas de controlo interno e de gestão de 

riscos e propor os ajustamentos que se mostrem necessários.  

 

II.2.5. A Comissão de Auditoria, o Conselho Geral e de Supervisão e o Conselho Fiscal devem pronunciar-se 

sobre os planos de trabalho e os recursos afetos aos serviços de auditoria interna e aos serviços que velem 

pelo cumprimento das normas aplicadas à sociedade (serviços de compliance), e devem ser destinatários 

dos relatórios realizados por estes serviços pelo menos quando estejam em causa matérias relacionadas com 

a prestação de contas a identificação ou a resolução de conflitos de interesses e a deteção de potenciais 

ilegalidades.  

 

II.3. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÕES  

 

II.3.1. Todos os membros da Comissão de Remunerações ou equivalente devem ser independentes 

relativamente aos membros executivos do órgão de administração e incluir pelo menos um membro com 

conhecimentos e experiência em matérias de política de remuneração.  

 

II.3.2. Não deve ser contratada para apoiar a Comissão de Remunerações no desempenho das suas funções 

qualquer pessoa singular ou coletiva que preste ou tenha prestado, nos últimos três anos, serviços a qualquer 

estrutura na dependência do órgão de administração, ao próprio órgão de administração da sociedade ou que 

tenha relação atual com a sociedade ou com consultora da sociedade. Esta recomendação é aplicável 

igualmente a qualquer pessoa singular ou coletiva que com aquelas se encontre relacionada por contrato de 

trabalho ou prestação de serviços.  

 

II.3.3. A declaração sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização a que se 

refere o artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, deverá conter, adicionalmente:  

 

a) Identificação e explicitação dos critérios para a determinação da remuneração a atribuir aos membros 

dos órgãos sociais;  

b) Informação quanto ao montante máximo potencial, em termos individuais, e ao montante máximo 

potencial, em termos agregados, a pagar aos membros dos órgãos sociais, e identificação das 

circunstâncias em que esses montantes máximos podem ser devidos;  
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d) Informação quanto à exigibilidade ou inexigibilidade de pagamentos relativos à destituição ou cessação 

de funções de administradores.  

 

II.3.4. Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa à aprovação de planos de atribuição de 

ações, e/ou de opções de aquisição de ações ou com base nas variações do preço das ações, a membros 

dos órgãos sociais. A proposta deve conter todos os elementos necessários para uma avaliação correta do 

plano.  

 

II.3.5. Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa à aprovação de qualquer sistema de 

benefícios de reforma estabelecidos a favor dos membros dos órgãos sociais. A proposta deve conter todos 

os elementos necessários para uma avaliação correta do sistema.  

 

III. REMUNERAÇÕES  

 

III.1. A remuneração dos membros executivos do órgão de administração deve basear-se no desempenho 

efetivo e desincentivar a assunção excessiva de riscos.  

 

III.2. A remuneração dos membros não executivos do órgão de administração e a remuneração dos membros 

do órgão de fiscalização não deve incluir nenhuma componente cujo valor dependa do desempenho da 

sociedade ou do seu valor.  

 

III.3. A componente variável da remuneração deve ser globalmente razoável em relação à componente fixa 

da remuneração, e devem ser fixados limites máximos para todas as componentes.  

 

III.4. Uma parte significativa da remuneração variável deve ser diferida por um período não inferior a três 

anos, e o direito ao seu recebimento deve ficar dependente da continuação do desempenho positivo da 

sociedade ao longo desse período.  

 

III.5. Os membros do órgão de administração não devem celebrar contratos, quer com a sociedade, quer com 

terceiros, que tenham por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da remuneração que lhes for fixada 

pela sociedade.  

 

III.6. Até ao termo do seu mandato devem os administradores executivos manter as ações da sociedade a 

que tenham acedido por força de esquemas de remuneração variável, até ao limite de duas vezes o valor da 

remuneração total anual, com exceção daquelas que necessitem ser alienadas com vista ao pagamento de 

impostos resultantes do benefício dessas mesmas ações.  
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III.7. Quando a remuneração variável compreender a atribuição de opções, o início do período de exercício 

deve ser diferido por um prazo não inferior a três anos.  

 

III.8. Quando a destituição de administrador não decorra de violação grave dos seus deveres nem da sua 

inaptidão para o exercício normal das respetivas funções mas, ainda assim, seja reconduzível a um 

inadequado desempenho, deverá a sociedade encontrar-se dotada dos instrumentos jurídicos adequados e 

necessários para que qualquer indemnização ou compensação, além da legalmente devida, não seja exigível.  

 

IV. AUDITORIA  

 

IV.1. O auditor externo deve, no âmbito das suas competências, verificar a aplicação das políticas e sistemas 

de remunerações dos órgãos sociais, a eficácia e o funcionamento dos mecanismos de controlo interno e 

reportar quaisquer deficiências ao órgão de fiscalização da sociedade.  

 

IV.2. A sociedade ou quaisquer entidades que com ela mantenham uma relação de domínio não devem 

contratar ao auditor externo, nem a quaisquer entidades que com ele se encontrem em relação de grupo ou 

que integrem a mesma rede, serviços diversos dos serviços de auditoria. Havendo razões para a contratação 

de tais serviços – que devem ser aprovados pelo órgão de fiscalização e explicitadas no seu Relatório Anual 

sobre o Governo da Sociedade – eles não devem assumir um relevo superior a 30% do valor total dos serviços 

prestados à sociedade.  

 

IV.3. As sociedades devem promover a rotação do auditor ao fim de dois ou três mandatos, conforme sejam 

respetivamente de quatro ou três anos. A sua manutenção além deste período deverá ser fundamentada num 

parecer específico do órgão de fiscalização que pondere expressamente as condições de independência do 

auditor e as vantagens e os custos da sua substituição.  

 

V. CONFLITOS DE INTERESSES E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS  

 

V.1. Os negócios da sociedade com acionistas titulares de participação qualificada, ou com entidades que 

com eles estejam em qualquer relação, nos termos do art. 20.º do Código dos Valores Mobiliários, devem ser 

realizados em condições normais de mercado.  

 

V.2. O órgão de supervisão ou de fiscalização deve estabelecer os procedimentos e critérios necessários para 

a definição do nível relevante de significância dos negócios com acionistas titulares de participação qualificada 

– ou com entidades que com eles estejam em qualquer uma das relações previstas no n.º 1 do art. 20.º do 

Código dos Valores Mobiliários –, ficando a realização de negócios de relevância significativa dependente de 

parecer prévio daquele órgão.  
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VI. INFORMAÇÃO  

 

VI.1. As sociedades devem proporcionar, através do seu sítio na Internet, em português e inglês, acesso a 

informações que permitam o conhecimento sobre a sua evolução e a sua realidade atual em termos 

económicos, financeiros e de governo.  

 

VI.2. As sociedades devem assegurar a existência de um gabinete de apoio ao investidor e de contacto 

permanente com o mercado, que responda às solicitações dos investidores em tempo útil, devendo ser 

mantido um registo dos pedidos apresentados e do tratamento que lhe foi dado. 

 

 

 

O Código de Governo das Sociedades da CMVM 2013, encontra-se disponível no endereço da Internet da 

CMVM: http://www.cmvm.pt 

 

 

http://www.cmvm.pt/

