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Apresentação

om o presente Relatório, a CMVM pas-
sará a divulgar anualmente as princi-
pais conclusões sobre a integração 
de fatores de sustentabilidade na ati-
vidade dos emitentes cotados portu-
gueses, que resultam da atividade de 
supervisão da CMVM incidente sobre 
a informação por aqueles divulgada. 
Pretende-se contribuir para o tempes-
tivo e adequado cumprimento das re-
gras legais, para a promoção de boas 
práticas a seguir e para a identificação 
de áreas de risco, às quais os investi-
dores devem estar particularmente 
atentos.

O presente relatório contém indi-
cação das principais conclusões ex-
traídas do acompanhamento dos emi-
tentes no decurso de 2021, no que se 
refere ao cumprimento dos deveres em 
vigor sobre fatores ambientais, sociais 
e de governo societário. 

A adequação das práticas inter-
nas de governo societário, bem como 
um rigoroso e adequado reporte sobre 
o posicionamento de cada socieda-

de cotada em temas ambientais e so-
ciais constituem, na verdade, fatores 
de crescente diferenciação positiva 
das empresas, em função dos níveis de 
transparência que revelam, ao mesmo 
tempo que correspondem a uma pro-
gressiva preocupação por parte dos 
investidores.

Como tal, considera-se oportuno 
que o mesmo seja tomado em consi-
deração pelas sociedades emitentes, 
que a partir dele poderão aprofundar 
e melhorar as suas práticas internas e 
o seu exercício de reporte. Da mesma 
forma, o seu conteúdo relevará para 
os investidores, proporcionando-lhes 
uma fonte adicional de informação útil 
e complementar à leitura e análise dos 
próprios relatórios de governo das so-
ciedades, relatórios de informação não 
financeira (relatórios de sustentabili-
dade), bem como todas as demais fon-
tes de informação das quais resulte a 
conexão da atividade dos emitentes 
com os fatores ambientais, sociais e 
de governo societário.

C

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Sumário executivo

CMVM inaugura este ano a divulgação 
pública das principais conclusões ex-
traídas do acompanhamento dos emi-
tentes no decurso de 2021 no que se 
refere ao cumprimento dos deveres 
em vigor sobre os temas ESG: am-
bientais, sociais e de governo socie-
tário. Considera-se oportuno que o 
mesmo seja tomado em consideração 
pelas sociedades emitentes e pelos 
investidores, que neste encontrarão 
fonte adicional de informação útil e 
complementar aos documentos divul-
gados pelos emitentes. Apresentam-
se de seguida as suas principais 
conclusões.

PARTE I: QUESTÕES AMBIENTAIS 
E SOCIAIS

• Demonstrações não financeiras

Um conjunto relevante de sociedades 
cotadas encontra-se obrigada a divul-
gar informação que permita uma com-
preensão da evolução, do desempe-
nho, da posição e do impacto das suas 
atividades, referentes, no mínimo, “às 
questões ambientais, sociais e relativas 
aos trabalhadores, à igualdade entre 
mulheres e homens, à não discrimina-
ção, ao respeito dos direitos humanos, 
ao combate à corrupção e às tentati-

vas de suborno”. A análise da CMVM, à 
informação divulgada por um conjun-
to de emitentes, permitiu concluir o 
seguinte:
l Existem oportunidades de melho-

ria quanto à compreensibilidade e 
clareza da informação.
Incluindo, por exemplo, i. aprofun-

dar a utilização de linguagem clara e 
não técnica para os aspetos mais rele-
vantes e que apresentem uma mais di-
fícil apreensão pelo público em geral, 
ii. a promoção, progressiva, da interli-
gação entre os riscos ESG e a informa-
ção financeira.
l No mesmo sentido, conclui-se 

pela conveniência de os emitentes 
aprofundarem determinadas ma-
térias, no sentido de incrementar 
a perceção sobre o efetivo impacto 
dos domínios ambientais e sociais 
na sua atividade e vice-versa.
Em especial i. a apresentação de 

um resumo dos seus objetivos/ me-
tas/compromissos, com uma indica-
ção clara das metas relevantes e a 
evolução da sua performance, ii. re-
porte da informação de acordo com 
o princípio da dupla materialidade – 
impacto da atividade do emitente no 
ambiente envolvente (perspetiva “in-
side-out”) e vice-versa (perspetiva 
“outside-in”).

A

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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• Emissões sustentáveis

Vários Emitentes nacionais têm vin-
do a solidificar a sua posição quanto 
a matérias ambientais e sociais atra-
vés da realização de emissões de dívi-
da sustentável. As mesmas têm vindo 
a ser analisadas pela CMVM em dife-
rentes vertentes – e.g. no contexto 
da aprovação de prospetos e acom-
panhamento de informação divulgada 
pelos emitentes. Cumpre notar que, 
perante a inexistência de um enqua-
dramento legal especificamente apli-
cável a estas emissões, os emiten-
tes têm vindo a efetuar essas ofertas 
em conformidade com um conjunto 
de práticas de mercado. A CMVM as-
sinala, neste âmbito, as seguintes 
preocupações:

l O desenvolvimento do mercado 
de instrumentos financeiros ESG de-
pende, em larga medida, da manuten-
ção da sua credibilidade e da confiança 
nele depositada pelos stakeholders – 
por essa razão, o risco de greenwahing/
socialwashing/ESG-washing tem vindo 
a ser identificado como um risco re-
levante, no contexto do mercado de 
capitais;

l A CMVM entende ainda que 
essa confiança depende da capacida-
de para escrutinar a informação pres-
tada pelos Emitentes a propósito des-
tes produtos, o que carece ainda de 
melhoria.

Em especial, foi detetado que em 
cerca de 1/3 das operações analisa-
das os emitentes não promoveram 
devidamente a difusão de informação 
relevante, incluindo quanto à iden-
tificação dos standards de merca-

do seguidos e ao relatório do tercei-
ro independente verificador. A CMVM 
entende ser fundamental garantir a 
divulgação das metas ESG adotadas 
e reporte subsequente quanto ao seu 
cumprimento.

PARTE II: GOVERNO  
DAS SOCIEDADES

• Assembleias gerais

l Verificou-se um esforço de um 
conjunto alargado de emitentes no 
sentido de implementar e aprofundar 
mecanismos que assegurem o pleno 
envolvimento dos acionistas naque-
las reuniões – especialmente a realiza-
ção de assembleias gerais por meios 
telemáticos.

l Essa implementação, que se 
saúda, inclui ainda espaço para me-
lhoria, nomeadamente quanto à imple-
mentação de mecanismos que permi-
tam a alteração do sentido de voto em 
assembleia geral;

l Quanto à representação equili-
brada, apesar de, face às situações de 
incumprimento verificadas no ano an-
terior (2020), ter sido apenas regista-
da uma situação de regularização, em 
termos integrais, e outra em termos 
parciais, a CMVM tem mantido uma su-
pervisão atenta e efetiva, destacan-
do-se por parte da generalidade dos 
emitentes o empreendimento de me-
lhores esforços no cumprimento dos 
limiares mínimos aplicáveis em sede 
de representação equilibrada, e con-
sequentemente uma evolução positi-
va face ao menor número de novos in-
cumprimentos registados em 2021. 

SUMÁRIO EXECUTIVO

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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• Fiscalização das sociedades

O bom funcionamento de qualquer mo-
delo de governo depende, em grande 
medida, da qualidade e efetividade da 
fiscalização societária. Essa efetivida-
de pressupõe um órgão de fiscalização 
bem organizado, composto por mem-
bros selecionados criteriosamente e 
que desempenhem as suas funções de 
forma presente e atenta junto da toma-
da de decisões (administração). Tendo 
sido eleita como prioridade para 2021, 
a supervisão da atividade fiscalizado-
ra desenvolvida pela CMVM resultou na 
realização de uma supervisão aprofun-
dada que culminou na deteção de indí-
cios de significativa debilidade, incluin-
do pelas razões abaixo assinaladas:

l A função de fiscalização é fra-
gilizada em situações em que os mem-
bros do órgão com tais competências 
não são remunerados, ou não são ade-
quadamente remunerados, atenta a 
complexidade e o risco das funções le-
gais que lhes são atribuídas; 

Uma remuneração tendencialmen-
te assente em senhas de presença pro-
move o exercício de uma fiscalização 
meramente pontual (por ocasião das 
reuniões realizadas) e não um exercício 
contínuo dessas funções.

l É essencial que o órgão de fis-
calização disponha dos meios e de toda 
a informação necessária, que deve ser 
prestada de forma tempestiva; 

O acesso tardio e parcelar à infor-
mação que sustenta as decisões da ad-
ministração é um fator profundamente 
limitativo da função fiscalizadora.

l Revela-se ainda fundamental 
a quebra de laços de proximidade ou 

familiaridade excessivas (entre mem-
bros de órgãos sociais ou mesmo rela-
tivamente a acionistas);

Essas relações tendem a capturar 
e limitar a independência e a isenção 
de análise que deve pautar a condu-
ta dos responsáveis pela fiscalização 
societária.

• Estruturas e práticas  
de governo societário

As sociedades cotadas têm o dever le-
gal de divulgar um relatório detalhado 
sobre a estrutura e as práticas de go-
verno societário implementadas na so-
ciedade. A supervisão realizada pela 
CMVM (por referência a um grupo pré-
-selecionado de emitentes) denotou o 
seguinte:

l Reiteradas insuficiências in- 
formativas;

Em particular quanto à fiscaliza-
ção e auditor externo, remunerações 
e processo de identificação, contro-
lo e gestão de riscos, áreas sensíveis e 
fundamentais para uma adequada go-
vernação interna.

l A existência, em alguns casos, 
de informação pouco clara e objetiva, 
incompleta ou inconsistente, que ten-
de a denotar uma dissociação entre a 
informação divulgada e a concreta go-
vernação implementada em termos 
práticos, que urge eliminar;

l São particularmente relevan-
tes algumas fragilidades identificadas 
em sede de fiscalização interna das 
sociedades, cujo robustecimento se 
afigura essencial para assegurar um 
adequado funcionamento da orgânica 
societária. l

SUMÁRIO EXECUTIVO
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Introdução

questão da sustentabilidade não apre-
senta uma absoluta novidade nos nos-
sos dias. Contudo, o tema tem vindo a 
apresentar crescente relevância, em 
parte, devido a um conjunto de inicia-
tivas cujo objetivo primordial é asse-
gurar a satisfação das necessidades 
das gerações presentes, sem com isso 
comprometer as das gerações futuras. 
Neste contexto, é incontornável, pelo 
seu impacto global, a importância da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, da ONU, composta por 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável1 – que incidem sobre as di-
mensões social, económica e ambien-
tal e que promovem o envolvimento 
dos governos, empresas e sociedade 
civil na sua consecução. A par, também 
o Acordo de Paris assume relevo, vi-
sando medidas de redução de emissão 
de gases de efeito de estufa, para con-
ter os riscos e impactos decorrentes 
das alterações climáticas através da 
limitação do aumento da temperatura  
média global.

Na União Europeia, foram fixados no 
Pacto Ecológico Europeu (European 
Green Deal)2 um conjunto de ambicio-
sos objetivos, como a redução das 
emissões líquidas de gases de efeito de 
estufa  ("GEE") em, pelo menos, de 55% 
até 2030, bem como o impacto neu-
tro no clima até 2050. No contexto do 
Pacto Ecológico Europeu, a Comissão 
Europeia anunciou uma Estratégia re-
novada de financiamento sustentá-
vel3, que tem por base o seu primeiro 
Plano de Ação sobre o Financiamento 
Sustentável (2018)4. De acordo com 
este Plano, têm vindo a ser desenvol-
vidas várias iniciativas legislativas que 
visam “reorientar os fluxos de capitais 
para investimentos sustentáveis, a fim 
de assegurar um crescimento susten-
tável e inclusivo”, “gerir os riscos finan-
ceiros decorrentes das alterações cli-
máticas, do esgotamento dos recursos, 
da degradação do ambiente e das ques-
tões sociais” e “promover a transparên-
cia e a visão a longo prazo nas ativida-
des económicas e financeiras”5.

A

1
 Disponível aqui. 

2
 Disponível aqui. 

3
 Disponível aqui. 

4
 Disponível aqui.

5
 Ponto 1: Finanças para um mundo mais sustentável – documento disponível aqui.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://unric.org/pt/17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-entram-em-vigor-a-1-de-janeiro/ 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0390&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN
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Neste âmbito a CMVM tem procura-
do fomentar o debate público sobre as 
questões ligadas à sustentabilidade, 
apoiar as entidades sujeitas à sua su-
pervisão no cumprimento dos deveres 
relacionados com este tema e partici-
par ativamente das múltiplas iniciati-
vas a nível nacional e internacional.

Considerando o importante pa-
pel do mercado de capitais no finan-
ciamento da transição para um novo 
modelo de governo de sociedade, bem 
como a necessidade de reforço da es-
tabilidade dos mercados financeiros 
através da incorporação dos fatores 
ambientais, sociais e de governação 
(“ESG”) nas decisões de investimento 
e nos processos de decisão dos seus 
agentes, a CMVM tem vindo a integrar 
nas suas prioridades de supervisão as 
matérias de sustentabilidade.

Na sequência da entrada em vi-
gor de diversos diplomas legislativos, 
os emitentes passaram a estar adstri-
tos a um conjunto de deveres que vi-
sam promover a transparência quanto 
ao modo como os mesmos incorporam 
os fatores de sustentabilidade na sua 
atividade. Estas exigências, significa-
tivamente impulsionadas pela imposi-
ção do dever de reporte de informação 
não financeira, acarretam potenciais 
benefícios, e.g. no acesso a melho-
res condições de financiamento, mas 
comportam também potenciais ris-
cos, em particular o risco de a infor-
mação divulgada visar evidenciar uma 

imagem (positiva) das políticas empre-
sariais relativas a matérias de natureza 
ambiental e social que pode não cor-
responder, totalmente, à real situação 
do emitente (riscos de greenwashing,  
socialwashing e ESG-washing).

Assim, a primeira parte deste re-
latório versa sobre dois dos principais 
vetores da prestação de informação 
sobre a incorporação de fatores de 
sustentabilidade no posicionamento 
estratégico dos emitentes – refletido 
nas demonstrações não financeiras – 
e no modo como se procuram financiar 
– através da emissão de dívida susten-
tável, ESG, ou ligada a elementos de 
sustentabilidade.

O objetivo da elaboração do pre-
sente relatório é, à luz das conclusões 
extraídas de ações de supervisão con-
cretas, contribuir para a melhoria do 
reporte de informação sobre susten-
tabilidade através da difusão de boas 
práticas e da identificação de aspetos 
que carecem de aprofundamento. Em 
simultâneo, pretende-se dotar os in-
vestidores e outros stakeholders da in-
formação necessária para comparar o 
desempenho sustentável das empre-
sas e identificar as áreas de maior re-
levo e os principais riscos que devem 
ter em consideração no processo de 
tomada de decisões de investimento, 
no exercício dos seus direitos societá-
rios ou em qualquer outra vertente que 
assuma a sua interação com as entida-
des emitentes.

PARTE I – QUESTÕES 
AMBIENTAIS E SOCIAIS [E.S.]

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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1. Demonstrações não financeiras

1.1. Enquadramento

a sequência de um conjunto de inicia-
tivas a nível mundial que colocaram as 
preocupações ambientais e sociais no 
centro da discussão política foi adota-
do, ao nível da União, um conjunto de 
medidas cujo objetivo é assegurar o 
cumprimento de determinadas metas 
– nomeadamente, através da mobiliza-
ção de capitais privados para o finan-
ciamento da transição energética.

Nesse contexto, foi aprovada a 
Diretiva 2014/95/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de outubro 
de 2014 (“Diretiva de INF”)6, que determi-
na que os emitentes com valores mobiliá-
rios admitidos à negociação em merca-
do regulamentado de grande dimensão 
estão obrigados a divulgar, anualmente, 
uma demonstração não financeira.

A Diretiva de INF foi transposta 
para o ordenamento jurídico nacio-
nal pelo Decreto-lei n.º 89/2017, de 
28 de julho, que alterou o Código das 
Sociedades Comerciais (“CSC”), pas-
sando a impor-se um regime de divul-
gação de informações não financei-
ras, a que acresce a necessidade de 
divulgação de informações sobre a di-
versidade na composição dos órgãos 
sociais de certas grandes empresas e 
grupos.

O regime previsto nos artigos 66.º-
B e 508.º-G CSC é aplicável às gran-
des empresas e às empresas-mãe de 
um grande grupo, sendo consideradas 
grandes empresas as entidades de in-
teresse público (“EIP”)7, com mais de 
500 trabalhadores que, durante dois 
exercícios consecutivos, atinjam pelo 
menos um dos seguintes limites:8 

N

6
 Diretiva 2014/95/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2014, que altera a Diretiva 2013/34/UE no que se 

refere à divulgação de informações não financeiras e de informações sobre a diversidade por parte de certas grandes empresas 

e grupos. 
7

 A este propósito, importa notar que, nos termos do art. 3.º, al. a) do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria (aprovado pela 

Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro), com a redação dada ao pela Lei n.º 99-A/2021, de 31 de dezembro, são EIP, entre outros, “[o]

s emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação num mercado regulamentado situado ou a funcionar em Portugal.”.
8

 Cfr. n.º 3, do artigo 9.º e artigo 9.º-A, ambos do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

98/2015, de 2 de junho, aplicáveis por remissão do n.º 11, dos artigos 66.º-B e 508.º-G do CSC.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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(i) Total do balanço superior a 20 mi-
lhões de euros; e/ou

(ii) Volume de negócios líquido supe-
rior a 40 milhões de euros. 

Estas entidades deverão incluir no 
seu relatório de gestão – ou num relató-
rio autónomo –, uma demonstração não 
financeira que contenha informação que 
permita uma compreensão da evolução, 
do desempenho, da posição e do impac-
to das suas atividades, referentes, no mí-
nimo, às questões ambientais, sociais e 
relativas aos trabalhadores, à igualdade 
entre mulheres e homens, à não discri-
minação, ao respeito dos direitos huma-
nos, ao combate à corrupção e às tenta-
tivas de suborno (artigos 66.º-B, n.º 1 e 2 
e 508.º-G, n.º 1 e 2 do CSC).

O relato não financeiro deve ser su-
jeito à aprovação do órgão competen-
te para apreciar as contas da sociedade 
(art. 65.º, n.os 1 e 5 do CSC) – a Assembleia 
Geral –, mesmo nos casos em que a in-
formação seja apresentada num relató-
rio autónomo, divulgado em prazo distin-
to daquele em que devem ser aprovados 
os documentos de prestação de contas.

O Revisor Oficial de Contas, nes-
te contexto, atesta que as demonstra-
ções não financeiras foram apresenta-
das e se as mesmas foram incluídas no 
relatório de gestão anual ou em relató-
rio separado (art. 451.º, n.º 6 do CSC).

A CMVM é a entidade nacional 
competente para a supervisão da in-
formação não financeira divulgada por 

emitentes de valores mobiliários com 
valores admitidos à negociação em 
mercado regulamentado. 

Atendendo à necessidade de dar 
resposta às exigências inerentes à 
Diretiva de INF, em particular no que 
respeita à “existência de meios adequa-
dos e eficazes para garantir a divulga-
ção de informações não financeiras pe-
las empresas” e ao “estabelecimento de 
procedimentos nacionais eficazes para 
dar cumprimento às obrigações previs-
tas na (…) diretiva”, e tendo em consi-
deração o desiderato de a CMVM con-
tribuir para o aprofundamento das 
finanças sustentáveis, foi implemen-
tada uma estratégia para o acompa-
nhamento e monitorização dos novos 
deveres de divulgação de informação, 
assente numa dupla abordagem.

Em primeiro lugar, e de modo a 
permitir a necessária adaptação dos 
emitentes às novas exigências, a 
CMVM procurou garantir a atempada 
disponibilização e a efetiva submis-
são da informação não financeira à 
aprovação dos acionistas. Na sequên-
cia desse acompanhamento inicial, 
observou-se uma grande heteroge-
neidade do conteúdo e da qualidade 
da informação não financeira, ten-
do a CMVM desenvolvido em sequên-
cia um conjunto de orientações sobre 
o conteúdo mínimo e sobre o forma-
to do reporte, cuja divulgação veio a 
ocorrer no início de 20219 – o Modelo 
de relatório de Informação não finan-
ceira da CMVM (“Modelo de relatório”). 

PARTE I – QUESTÕES 
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9
 Na sequência da consulta Pública n.º 6/2020, veio a ser divulgado o modelo de relatório para divulgação de informação não 

financeira pelas sociedades emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado disponível aqui.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Documents/Modelo%20de%20Informação%20Não%20Financeira.pdf
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Este Modelo de relatório visa, em li-
nhas gerais, promover a comparabi-
lidade, completude e objetividade da 
informação não financeira divulgada, 
assente no cumprimento das exigên-
cias informativas determinadas pela 
Diretiva de INF. 

Em segundo lugar, e com intui-
to de aferir os requisitos de qualida-
de da referida informação, foi promo-
vido o desenvolvimento de um modelo 
de supervisão que assenta num plano 
plurianual, orientado por critérios de 
rotação e risco e que incidirá progres-
sivamente sobre todos os emitentes 
sujeitos ao dever de divulgação de in-
formação não financeira ao longo de 
um determinado ciclo. 

1.2. Análise & Supervisão

1.2.1. Abordagem

O dever de divulgação de informação 
não financeira no Sistema de Difusão 
de Informação da CMVM (“SDI”) é aplicá-
vel a 37 emitentes10, 29 dos quais emi-
tentes de ações e oito emitentes de 
obrigações admitidas à negociação em 
mercado regulamentado.

Contudo, apenas 36 emitentes es-
tão sujeitos à supervisão da CMVM, 

uma vez que um dos 37, por estar su-
jeito a lei pessoal estrangeira, tem vin-
do a preparar o seu relatório em con-
formidade com a legislação do país da 
sua sede. 

Os emitentes inicialmente sele-
cionados pertencem a setores de ati-
vidade diferentes, divulgam relatórios 
preparados em conformidade com as 
diretrizes da “Global Reporting Initiative” 
(“GRI”)11 e incluem nas suas demonstra-
ções um Relatório Independente de 
Garantia Limitada de Fiabilidade, pre-
parado por um auditor12.

A supervisão efetuada pela CMVM 
atendeu não apenas aos requisi-
tos legais previstos no CSC e no art. 
7.º do Código dos Valores Mobiliários 
(“Cód.VM”), mas também às recomen-
dações, não vinculativas, da ESMA 
– European common enforcement  
priorities (“ECEP”)13 referentes a 2019 e 
a 2020.

Assim, a supervisão dos relatórios 
compreendeu:

a) uma análise transversal, em que 
foram definidas áreas de revisão 
comuns para todos os relatórios;

b) uma análise específica, inciden-
te sobre temas selecionados com 

PARTE I – QUESTÕES 
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10
 Foram considerados apenas os emitentes sujeitos ao dever de divulgação de informação não financeira respeitante ao exercício 

de 2020.
11

 O standard de utilização mais comum no nosso mercado.
12

 Em complemento à verificação realizada pelo revisor oficial de contas que, neste contexto, atesta se as demonstrações não 

financeiras foram apresentadas e se as mesmas foram incluídas no relatório de gestão anual ou num relatório separado (art. 

451.º, n.º 6 do CSC).
13

 Disponíveis em https://www.esma.europa.eu/policy-activities/sustainable-finance/issuers.  

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.esma.europa.eu/policy-activities/sustainable-finance/issuers
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base nas características do emi-
tente em causa (e.g. riscos ESG, 
setor de atividade, geografias em 
que opera).

1.2.2. Resultados da análise

A. Análise transversal

a) Políticas de combate à corrupção  
e tentativas de suborno

Foram analisadas as secções dos re-
latórios respeitantes a políticas rela-
cionadas com o combate à corrupção 
e tentativas de suborno relativamen-
te aos emitentes selecionados. Em 
alguns casos conclui-se que a infor-
mação divulgada carece de densifica-
ção adicional, ou, pelo menos, de uma 
identificação clara dos locais onde foi 
abordada, dada a elevada dispersão da 
informação relevante.

Ao contrário do que acontece relati-
vamente a outras matérias, nas sec-
ções relativas a estes temas os emi-
tentes tendem a efetuar remissões 
para as políticas adotadas (divulgadas 
nos respetivos websites) sem efetuar, 
pelo menos, uma breve descrição das 
mesmas, sem indicar as medidas em 
que se traduziram (e.g. formação de 
colaboradores, realização de audito-
rias, revisão de procedimentos inter-

nos), e sem apresentar os resultados 
dessas políticas.

A falta de apresentação de indicado-
res-chave de desempenho relevantes 
dificulta também a compreensão da 
evolução do desempenho dos emiten-
tes quanto a estes temas. No âmbito 
dos contactos estabelecidos com um 
dos emitentes, a CMVM tomou conhe-
cimento das particulares dificuldades 
relacionadas com o reporte sobre es-
tas matérias, tendo em conta que as 
ocorrências relacionadas com estes 
temas são diminutas (não se verificam 
sequer todos os anos) e na maioria dos 
casos comportam implicações de foro 
criminal, que restringem a possibilida-
de de difusão de informação.

b) Verificação dos requisitos  
mínimos de informação

Os relatórios de informação não finan-
ceira devem conter informação sufi-
ciente para uma compreensão da “evo-
lução, do desempenho, da posição e do 
impacto das atividades do grupo, re-
ferentes, no mínimo, às questões am-
bientais, sociais e relativas aos traba-
lhadores, à igualdade entre mulheres e 
homens, à não discriminação, ao res-
peito dos direitos humanos, ao combate 
à corrupção e às tentativas de suborno, 
incluindo”14:

14
 De acordo com o 508.º-G do CSC. Para efeitos desta verificação, porém, foi considerada não apenas a informação exigível nos 

termos do art. 508.º-G do CSC, mas também a recomendação das ECEP relativa à acessibilidade da informação – de acordo com a 

qual deverá ser possível ao leitor identificar de forma célere e clara a secção ou ponto do relatório onde se encontra a informação 

relevante para cada uma das questões identificadas no CSC.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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l uma descrição do modelo empre-
sarial do grupo; 

l uma descrição das políticas segui-
das pelo grupo, quanto àquelas di-
mensões e os resultados da aplica-
ção dessas políticas; 

l os principais riscos associados 
àquelas questões, ligados às ati-
vidades do grupo, incluindo, se re-
levante e proporcionado, as suas 
relações empresariais, os seus 
produtos ou serviços suscetíveis 
de ter impacto negativo nesses do-
mínios e a forma como esses riscos 
são geridos pelo grupo;15 e 

l os indicadores-chave de desempe-
nho relevantes para a sua atividade 
específica.

Ou seja, pretende-se que cada 
emitente sujeito ao dever de divulga-
ção de informação não financeira apre-
sente o modo como a prossecução da 
sua atividade impacta ou é impacta-
da por fatores ambientais, sociais e de 
governance.

A análise da CMVM concluiu que:

l Todos os emitentes analisados 
adotaram políticas quanto às di-
mensões relevantes para efeitos 
de reporte; e

l Os emitentes selecionados incluí-

ram nos seus relatórios estas infor-
mações, ainda que relativamente a 
alguns aspetos tenha sido identifi-
cada a necessidade de inclusão de 
informação adicional (em particu-
lar sobre os riscos e respetiva con-
cretização). Note-se que é exigível 
a prestação de informação sufi-
ciente para uma compreensão da 
“evolução, do desempenho, da po-
sição e do impacto das atividades” 
– o que implica uma maior densi-
ficação quanto a cada uma das di-
mensões relevantes.

Alguns emitentes incluíram no seu 
relatório um índice ou tabela de cor-
respondências entre os requisitos le-
gais e as páginas dos relatórios, o que 
facilita o acesso à informação relevan-
te para efeitos do cumprimento do re-
gime legal e promove uma maior com-
parabilidade entre as demonstrações 
não financeiras dos vários emitentes. 
Contudo, num dos casos as remissões 
efetuadas abrangiam blocos de infor-
mação muito alargados do relatório, o 
que implicou a necessidade de intera-
ções adicionais com o emitente para o 
esclarecimento de dúvidas quanto à in-
clusão de determinados pontos.

A recomendação das ECEP relativa 
à acessibilidade da informação assume 

15
 Quanto à necessidade de apresentação de uma “explicação em caso de não aplicação de políticas”, relativamente a alguma das 

matérias previstas no CSC, a não apresentação de explicação/qualquer informação a propósito da não aplicação de políticas 

quanto a determinadas matérias constitui um incumprimento do regime legal – para que se conclua pelo cumprimento do regime 

legal, o emitente deverá, pelo menos, indicar expressamente que não adota qualquer política quanto ao tema em causa.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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particular relevância nos casos em que 
se verifica uma elevada dispersão da 
informação (informação incluída nou-
tros documentos de prestação de con-
tas, secções dos websites dos emiten-
tes, entre outros).  Nesta componente, 
importa salientar a boa prática seguida 
por um dos emitentes de, sempre que 
existiu a necessidade de remeter para 
outros relatórios ou locais no seu web-
site, colocar no seu relatório as hiper-
ligações para as secções específicas.

c) Descrição do modelo empresarial

De acordo com as Orientações (não 
vinculativas) da Comissão Europeia16, 
no âmbito da prestação de informa-
ção sobre o modelo empresarial, o 
emitente poderá considerar relevan-
te prestar informação sobre o modo 
como os inputs são transformados em  
outputs através das suas atividades 
de negócio. Todos os emitentes anali-
sados forneceram informação sobre o 
seu modelo de negócio, o que permite 
compreender, em linhas gerais, como 
é que geram e sustentam valor através 
dos seus produtos e serviços.

Atendendo ao atual contexto pan-
démico, a CMVM verificou – nos casos 
em que a atividade dos emitentes te-
nha sido afetada significativamente 
pela crise pandémica da COVID-19 – se 

foi divulgada informação que permi-
ta aos leitores percecionar a resiliên-
cia do modelo de negócio a impactos 
de eventos extraordinários. Ainda que 
esta informação não tenha sido espe-
cificamente divulgada nas secções re-
lativas ao modelo empresarial, a mes-
ma pode ser retirada de uma leitura 
integral das demonstrações não finan-
ceiras (o cumprimento foi assegurado 
através da inclusão de informação re-
levante em várias secções).

d)  Principais fatores de risco

Ainda que os fatores de risco tenham 
sido objeto de análise transversal, fo-
ram apenas selecionados para análi-
se, em cada relatório, os fatores de ris-
co respeitantes às áreas selecionadas 
para revisão específica (e.g. em caso 
de seleção do tema de branqueamento 
de capitais, foram objeto de análise os 
fatores de risco relacionados com este 
tema).

Na análise deste ponto foram tidas 
em linha de conta as recomendações 
das ECEP relativas à materialidade e 
equilíbrio da informação e à interliga-
ção entre a informação financeira e 
não financeira.

 Materialidade da informação: A in-
formação divulgada pelos emitentes 

16
 Orientações para a comunicação de informações não financeiras, disponíveis "aqui"  

e o documento complementar sobre a comunicação de informações relacionadas com o clima, disponível "aqui"

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52017XC0705%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52019XC0620%2801%29
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deve “ser suficiente” para permitir 
a compreensão da evolução, do de-
sempenho, da posição e do impac-
to das suas atividades relativamen-
te às matérias não financeiras.

 Nas ECEP de 2019 e 2020, a ESMA 
recomenda que os emitentes aten-
dam à “dupla materialidade” (dupla 
perspetiva: não apenas informa-
ção sobre a forma como os fatores 
de sustentabilidade afetam o seu 
desempenho, mas também sobre 
a forma como as suas atividades 
impactam as pessoas e ambiente) 
para efeitos da divulgação de infor-
mação não financeira. Apesar de 
não estar expressamente prevista 
na legislação a necessidade de ela-
boração de demonstrações não fi-
nanceiras atendendo ao critério da 
“dupla materialidade”, trata-se de 
um corolário da exigência legal de 
apresentação de informação não 
financeira “suficiente” para permi-
tir ao leitor compreender a evolu-
ção, o desempenho, a posição e o 
impacto das atividades da entida-
de relativamente às questões não 
financeiras, bem como dos requi-
sitos relativos à qualidade da in-
formação constantes do art. 7.º do 
Cód.VM.

 Equilíbrio da informação: Por for-
ma a atingir este objetivo, os emi-
tentes deverão divulgar informa-
ção que abranja não só os aspetos 
favoráveis à sua atividade, mas 
também as dificuldades decorren-
tes do impacto dos fatores não fi-
nanceiros na sua performance. 
Assim, os emitentes devem asse-

gurar que a informação divulgada 
acerca de cada uma das questões 
não financeiras apresente um ca-
ráter “equilibrado”, na medida em 
que tal é necessário para assegu-
rar o cumprimento do previsto no 
CSC e dos requisitos de qualida-
de da informação preconizados no 
Cód.VM.

 
 Interligação entre a informação 

financeira e não financeira: Os 
emitentes deverão, na medida do 
possível, divulgar informação (de 
natureza qualitativa/narrativa e 
quantitativa) que permita ao lei-
tor compreender os impactos das 
questões não financeiras na infor-
mação financeira divulgada, como 
preconizado no n.º 4 do art.º 508.º-
G do CSC.

Em resultado da análise dos fato-
res de risco selecionados para cada 
emitente, a CMVM concluiu que:

l Na maioria dos casos, os fatores 
de risco relativos a fatores de sus-
tentabilidade carecem de maior 
concretização, no sentido de tor-
nar compreensível para o leitor as 
implicações decorrentes da sua 
concretização;

l De um modo geral, os fatores de 
risco relativos à dimensão ambien-
tal são os que carecem de meno-
res ajustes – com particular ênfa-
se, os riscos relacionados com o 
clima. A informação prestada em 
todos os relatórios foi considera-
da suficiente no que respeita aos 
riscos associados às alterações  

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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climáticas – sendo que a adoção 
das orientações da Task Force 
on Climate-Related Financial 
Disclosure ("TCFD") contribuiu po-
sitivamente para a prestação de 
informação completa e de qualida-
de quanto a este aspeto;

l É necessária uma maior autono-
mização dos fatores de risco rela-
tivos a temas de sustentabilidade 
(e.g. em função da dimensão em 
causa), uma vez que os fatores de 
risco “mais genéricos” tendem a 
conter menos informação sobre a 
especificidade dos riscos associa-
dos a um determinado tema (e.g., a 
dimensão social, referente aos tra-
balhadores ou aos direitos huma-
nos, parece ser preterida em be-
nefício da dimensão ambiental).

B. Análise específica

No âmbito da análise específica fo-
ram escrutinadas com maior detalhe 
as políticas implementadas pelos emi-
tentes, os resultados da sua aplicação 
e os indicadores de desempenho re-
lativos às matérias selecionadas para 
supervisão17. 

a) Indicadores-chave  
de desempenho

Foi efetuada uma verificação no sen-
tido de aferir se os indicadores-chave 

de desempenho divulgados permitem 
compreender a evolução face a perío-
dos anteriores e avaliar o desempenho 
do emitente face aos objetivos por si 
definidos.

Um dos emitentes foi questionado 
quanto à eventual utilização de indica-
dores-chave de desempenho relevan-
tes para a sua atividade específica, no 
âmbito do reporte de informação rela-
tiva às emissões de GEE, atendendo à 
adoção das Orientações da Comissão 
Europeia. Esse mesmo emitente re-
meteu à CMVM informação adicional, 
identificando os pontos do relatório 
onde se encontravam os seus objeti-
vos em matéria de sustentabilidade, 
bem como informação sobre o seu po-
sicionamento face aos mesmos. 

Neste particular, um outro emi-
tente apresentou uma prática que, 
no entendimento da CMVM, confe-
re transparência adicional ao repor-
te e pode ser uma ferramenta útil para 
os utilizadores da informação não fi-
nanceira: em anexo ao seu relató-
rio, apresentou um resumo de todos 
os seus objetivos/metas/compromis-
sos plurianuais, com indicação clara 
dos indicadores-chave de desempe-
nho relevantes para efeitos da aferição 
do grau de cumprimento, indicação 
da progressão face ao período inicial 
(e.g. com os resultados atingidos ao  

17
 Para efeitos desta análise foi tida em conta a informação exigível nos termos do art. 508.º-G do CSC, mas também as 

recomendações das ECEP relativas à materialidade e equilíbrio da informação e à interligação entre a informação financeira 

e não financeira.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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longo dos últimos exercícios) e escla-
recimentos, quando necessário, quan-
to aos motivos que levaram ao incum-
primento de algum desses objetivos.

b) Informação sobre o grupo

Para efeitos dos requisitos de infor-
mação previstos no CSC, os emitentes 
devem prestar informação que abran-
ja todas as subsidiárias consideradas 
relevantes para efeitos de cada ques-
tão não financeira elencada no referido 
normativo. 

Quanto a este ponto, conclui-se 
que os emitentes divulgaram informa-
ção relativa a fatores de sustentabili-
dade adequada sobre a atividade das 
suas subsidiárias mais relevantes.

c) Equilíbrio da informação

Foi recomendado a todos os emitentes 
cujos relatórios foram objeto de análise 
que, sempre que possível, assegurem o 
“Equilíbrio da informação”. Isto porque 
apesar de ser prestada muita informa-
ção relevante sobre ratings ESG, políti-
cas adotadas pelos emitentes e os res-
petivos resultados, tendem a não ser 
fornecidos elementos sobre os aspetos 
negativos, como por exemplo as poten-
ciais implicações [negativas] resultan-
tes da não adoção de políticas relativas 

a alguma matéria, as dificuldades asso-
ciadas à prossecução de determinados 
objetivos, ou as implicações financei-
ras decorrentes da adoção de determi-
nadas medidas.

Em algumas das interações, os 
emitentes sublinharam que as políticas 
adotadas decorrem de processos de 
identificação de riscos que requerem 
ação prioritária, em função da sua ma-
terialidade para a atividade do emiten-
te, o que justifica o facto de em algu-
mas situações os emitentes não irem 
para além dos riscos, políticas e re-
sultados sobre os quais reportam (i.e. 
reporta-se apenas sobre as políticas 
adotadas porque essas são as que as-
sumem carácter material). 

Sem prejuízo, a CMVM considera 
que o reporte efetuado pelos emiten-
tes deverá no futuro ser complemen-
tado com mais informação relativa ao 
impacto [negativo] das suas atividades 
nos diferentes domínios da sustentabi-
lidade, não obstante a adoção de políti-
cas que visam mitigar/eliminar o mes-
mo. Para além disso, e tendo em conta 
a necessidade de reportar informação 
de acordo com o princípio da dupla ma-
terialidade, os emitentes devem, na 
medida do possível, identificar o im-
pacto negativo, ainda que potencial, 
daqueles domínios, na sua atividade. 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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1.3. Conclusões e recomendações

A aplicação do modelo de supervisão 
de informação não financeira e a cor-
respondente atuação da CMVM, conti-
nuará a ter por base critérios de pro-
porcionalidade e progressividade, 
permitindo aos emitentes a adaptação 
gradual das suas demonstrações não 
financeiras aos requisitos que atual-
mente resultam do enquadramento 
regulatório e às recomendações das 
ECEP, que a CMVM tem em linha de 
conta, no contexto da supervisão, i.e. 
nesta fase, não é expectável que os 
emitentes assegurem o cumprimento 
integral das orientações emitidas pela 
CMVM, mas antes que, na medida do 
possível, as integrem no seu proces-
so de reporte. Assim, tendo em conta o 
exposto anteriormente, a CMVM reco-
menda aos emitentes sujeitos ao dever 
de divulgação de informação não finan-
ceira que:

l Divulguem, ainda que a par de ta-
belas da GRI, uma tabela de cor-
respondências entre os requisitos 
previstos no CSC e as partes re-
levantes do relatório de informa-
ção não financeira ou outros do-
cumentos de prestação de contas. 
Os emitentes deverão assegurar 
que as remissões sejam tão es-
pecíficas quanto possível, evitan-
do remeter para blocos demasiado 
vastos de informação. Neste senti-
do, poderá ser útil que os emiten-
tes indiquem as partes do relatório 
em que são apresentados os ele-
mentos solicitados nas alíneas a) a 
e) do n.º 2 dos arts. 66.º-B e 508.º-

G do CSC [i) os riscos, ii) a descri-
ção das políticas e dos resultados 
das políticas, iii) o impacto na ati-
vidade do Grupo e iv) a evolução do 
desempenho], autonomizados por 
cada umas das dimensões elenca-
das no CSC (“questões ambientais, 
sociais e relativas aos trabalhado-
res, à igualdade entre mulheres e 
homens, à não discriminação, ao 
respeito dos direitos humanos, 
ao combate à corrupção e às ten-
tativas de suborno”). Para o efei-
to, poderá ser utilizado o Modelo 
de relatório para divulgação de 
informação não financeira pelas 
sociedades emitentes de valores 
mobiliários admitidos à negocia-
ção em mercado regulamenta-
do da CMVM, enquanto tabela de 
correspondências; 

l Promovam o “Equilíbrio da infor-
mação”, acrescentando à divulga-
ção dos impactos positivos gera-
dos pelas medidas adotadas pelos 
emitentes a divulgação clara, di-
reta e de fácil acesso dos impac-
tos negativos gerados pelas suas 
atividades;

l Incluam breves descrições das po-
líticas adotadas quanto aos domí-
nios relevantes para efeitos deste 
reporte, devendo ser evitadas as 
simples remissões para as políti-
cas divulgadas nos websites dos 
emitentes;

l Apresentem, preferencialmente 
num formato tabular, um resumo 
dos seus objetivos/ metas/com-
promissos, com uma indicação 
clara dos indicadores-chave de de-
sempenho relevantes para efeitos 
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da aferição do grau de cumprimen-
to dos mesmos, indicação da pro-
gressão conseguida face a metas 
pré-estabelecidas, bem como es-
clarecimentos quanto aos motivos 
que levaram ao incumprimento de 
algum desses objetivos, sempre 
que relevante;

l Apresentem uma breve explicação 
sempre que se verifiquem varia-
ções relevantes de um determina-
do indicador-chave de desempe-
nho, de um exercício para o outro;

l Sempre que possível, complemen-
tem ou clarifiquem aspetos técni-
cos com informação em linguagem 
clara e não técnica, sempre que 
estejam em causa aspetos mais 
relevantes, promovendo a com-
preensibilidade mais generalizada 
do teor da informação;

l Reportem a informação não finan-
ceira de acordo com o princípio 
da dupla materialidade, que pres-
supõe a compreensão do impacto 
dos domínios de sustentabilidade 
na evolução, do desempenho e da 

posição do emitente (perspetiva 
“outside-in”), e do impacto das ati-
vidades do emitente nas pessoas e 
no ambiente envolvente (perspeti-
va “inside-out”). Os emitentes de-
verão assegurar a divulgação de 
informação qualitativa, e quantita-
tiva quando tal se revele possível, 
“suficiente” para permitir a com-
preensão da evolução, desempe-
nho, posição e impacto das suas 
atividades relativamente às maté-
rias não financeiras, e vice-versa, 
uma vez que a prestação de infor-
mação completa para efeitos do 
CSC e do art. 7.º do Cód.VM depen-
de dessa dupla perspetiva. 

l Promovam, progressivamente, a 
interligação entre os riscos ESG e 
a informação financeira, e especi-
fiquem os impactos relacionados 
com a concretização desses ris-
cos, e.g. através da divulgação de 
uma análise de cenários – preconi-
zada pelas guidelines da TCFD e do 
GRI – ou mediante a apresentação 
de estimativas.
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2. Emissão de dívida sustentável

2.1. Enquadramento

abordagem aos fatores de sustentabi-
lidade materializa-se ainda pela reali-
zação de emissões de dívida sustentá-
vel – mais concretamente, emissões de 
obrigações e papel comercial que, ao 
contrário da dívida convencional, en-
volve compromissos relacionados com 
sustentabilidade, como o desenvolvi-
mento de um determinado projeto sus-
tentável, ou o cumprimento de uma es-
pecífica meta ESG.

Ainda que estas emissões sejam 

comercialmente apresentadas com o 
selo “ESG”, à luz do atual enquadramento 
legal não há diferença jurídica entre este 
tipo de instrumentos e os convencio-
nais, uma vez que não se encontra ainda 
definido um regime legal que determine 
requisitos especificamente aplicáveis a 
instrumentos com o selo “ESG”.

Na seguinte tabela sintetizam-
-se as principais características que 
os diferentes tipos de dívida sustentá-
vel têm vindo a assumir na prática do  
mercado português:

A
Características

l Visam objetivos sustentáveis do ponto de vista ambiental e/ou social;
l Os proveitos da emissão (ou um montante equivalente) são alocados 

à concretização de projetos e/ou à aquisição de ativos, passíveis de 
contribuir para aqueles objetivos;

l Os ativos e/ou projetos em causa podem ser novos ou pré-existentes.

l	 Os	proveitos	da	emissão	são	alocados	a	“finalidades	gerais”;
l	 As	 características	 financeiras	 das	 obrigações/papel	 comercial	 (e.g. 

taxa	de	juro)	variam	em	função	da	capacidade	do	emitente	de	atingir	
determinados objetivos sustentáveis (metas de desempenho de sus-
tentabilidade),	dentro	de	um	prazo	pré-definido;

l O cumprimento dos objetivos é aferido através de indicadores-chave 
de	desempenho,	pré-definidos,	que	são	avaliados	de	acordo	com	as	
metas	de	desempenho	de	sustentabilidade	definidas	pelo	emitente.	

Obrigações verdes (Green Bonds);
Obrigações sociais (Social Bonds); e 
Obrigações sustentáveis 
(Sustainability Bonds, que combinam característi-
cas das obrigações verdes e sociais)

Obrigações ou programas de papel comercial  
ligados a sustentabilidade  
(Sustainabilty-Linked Bonds e ESG-Linked Bonds)

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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As emissões de dívida sustentável 
têm vindo a ser analisadas pela CMVM 
em diferentes vertentes da supervi-
são, em virtude da sua crescente re-
levância. Por um lado, no contexto da 
aprovação de prospetos (oferta ao pú-
blico e/ou de admissão à negociação 
em mercado regulamentado) e, por 
outro, no âmbito do acompanhamento 
de informação divulgada pelos emiten-
tes sujeitos à sua supervisão (e.g. emi-
tentes de ações admitidas à negocia-
ção em mercado regulamentado).

Isto significa que, nos casos em 
que não seja submetido à aprovação 
da CMVM um prospeto relativo a essa 
operação, o mercado só terá conhe-
cimento das emissões que, pela sua 
dimensão, assumam relevância sufi-
ciente para justificar a divulgação de 
um comunicado de informação privi-
legiada, que por norma é acompanha-
do da divulgação no website do emi-
tente de informações adicionais. Em 
tais casos, a função da CMVM incidi-
rá exclusivamente sobre a qualidade 
da informação divulgada ao mercado 

através dos referidos comunicados. 

Perante a inexistência de um en-
quadramento legal especificamente 
aplicável às emissões de obrigações 
ESG, os emitentes têm vindo a efetuar 
essas ofertas em conformidade com 
um conjunto de práticas de mercado 
que, de uma forma geral, envolvem:

a) a adoção de um standard de 
mercado (diretrizes de cariz 
voluntário)18:

A maioria dos emitentes sujeitos à 
supervisão da CMVM tem adotado 
os Principles da International Capital 
Market Association19 e o Climate 
Bonds Standard, da Climate Bonds 
Initiative20/21. 

Em julho de 2021, foi divulgada a 
proposta de Regulamento Europeu 
relativo às obrigações verdes euro-
peias, um standard de cariz voluntá-
rio, aplicável apenas às emissões de 
green bonds, que promove um alinha-
mento da utilização dos proveitos das  

18
 Quanto às razões subjacentes à adoção de um standard de mercado, consultar Relatório da avaliação de impacto que 

acompanha a proposta de Regulamento relativo às obrigações verdes europeias – “(…) For issuers, a widely accepted standard 

conveys investors’ expectations and thus reduces the need for specialised advisory services to issue a green bond that would be 

accepted as green by investors. It increases the credibility of the issuer’s sustainability commitments and mitigates the potential 

reputational risk of accusations of ‘greenwashing’. (…) For investors, it provides increased certainty that their investments are 

being used to deliver real environmental objectives without having to conduct their own extensive due diligence”.
19

 Mais informação sobre os Green Bond Principles, Social Bond Principles, Sustainability Bond Guidelines e Sustainability-Linked 

Bond Principles da ICMA, disponível aqui.
20

 Mais informação sobre o Climate Bond Standard da CBI, disponível aqui.
21

 Está disponível no Relatório da avaliação de impacto que acompanha a proposta de Regulamento relativo às obrigações 

verdes europeias, capítulo 1.2. Market Context uma breve comparação entre os standards predominantes no espaço europeu.
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22
 Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2020 relativo ao estabelecimento de um 

regime para a promoção do investimento sustentável, e que altera o Regulamento (UE) 2019/2088.

emissões com o Regulamento Europeu 
da Taxonomia22. Apesar de voluntária, 
a sua adoção pressupõe o cumprimen-
to de todas as disposições nele previs-
tas (e.g. verificação externa, por uma 
entidade sujeita à supervisão da ESMA 
e um conjunto de deveres de transpa-
rência antes e depois da emissão das 
obrigações).

b) a definição de um Framework pelo 
emitente:

Por norma, os emitentes elaboram 
um documento de enquadramen-
to da emissão (ou programa de emis-
sões), em que descrevem o modo 
como será assegurado o cumprimento 
do(s) standard(s) adotado(s), no âmbi-
to da emissão em causa. A informação 
que deverá constar do referido docu-
mento poderá variar em função do(s)  
standard(s) adotado(s), mas tipicamen-
te este documento inclui, pelo menos, 
informação sobre:

l a utilização dos proveitos resul-
tantes das emissões de obriga-
ções (definição do tipo de pro-
jetos ou ativos elegíveis para 
efeitos de alocação dos proveitos 
das emissões);

l os critérios aplicáveis à seleção 
dos projetos/ativos;

l a gestão dos proveitos; 

l a periodicidade e natureza dos re-
portes periódicos respeitantes à 
emissão; e sobre

l a entidade responsável pela verifi-
cação externa, se aplicável.

c) a obtenção de uma verificação  
por um terceiro independente: 

A maioria dos emitentes submete o fra-
mework à apreciação de um verifica-
dor, que avalia em que medida os com-
promissos assumidos pelo emitente 
nesse documento estão alinhados com 
os standards adotados.

d) a divulgação de informação  
relevante no contexto  
da emissão:

Por via de regra, os emitentes divulgam 
nos seus websites o framework da emis-
são, o(s) relatório(s) elaborado(s) pelo 
verificador externo, bem como informa-
ção periódica que permita compreender 
o modo como os proveitos estão a ser 
alocados ao longo do tempo e qual o im-
pacto resultante dessa alocação (e.g. re-
latórios de sustentabilidade, relatórios 
de alocação e relatórios de impacto).

Não obstante a ausência de um 
quadro regulamentar específico apli-
cável às emissões de obrigações sus-
tentáveis, a CMVM tem vindo a solicitar 

PARTE I – QUESTÕES 
AMBIENTAIS E SOCIAIS [E.S.]

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


25

RELATÓRIO DE SUPERVISÃO REFERENTE ÀS PRÁTICAS DE 2021

Voltar ao índice cmvm.pt

aos emitentes, no contexto da aprova-
ção de prospetos relativos a este tipo 
de valores mobiliários, que prestem in-
formação sobre sustentabilidade na 
medida do necessário para assegurar 
que a informação é “completa, verda-
deira, atual, clara, objetiva e lícita”, nos 
termos do art. 7.º do Cód.VM e cumpre 
os requisitos mínimos de informação 
previstos no Regulamento do Prospeto 
(e.g. no capítulo relativo à utilização 
dos proveitos da emissão e no capítulo 
dos fatores de risco).

2.2. Análise & supervisão 

Durante o ano de 2021, a CMVM analisou 
os documentos referentes a 12 ofertas 
públicas e particulares de dívida sus-

tentável23, relativamente às quais se 
assinala o seguinte: 

a) Cerca de um terço das emissões 
analisadas teve como objeto obri-
gações verdes e 50% teve por ob-
jeto instrumentos ligados a sus-
tentabilidade. Importa notar que 
um dos principais motivos para 
os emitentes recorrerem a instru-
mentos ligados a sustentabilidade 
tem sido a natureza flexível des-
te tipo de instrumentos, uma vez 
que (ao contrário do que sucede 
com as social, green e sustainabi-
lity bonds) os proveitos da emis-
são não têm necessariamente de 
ser alocados a determinados ati-
vos ou projetos. Essa flexibilidade 

Distribuição por tipos de dívida

23
 Algumas destas análises reportam-se a programas no âmbito dos quais já foram realizadas várias emissões.
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acrescida leva também à desne-
cessidade de monitorização e re-
porte sobre a utilização dos pro-
veitos (o que tende a representar 
um peso relevante por exigir a im-
plementação de sistemas adequa-
dos para o fazer), ainda que esse 
controlo se desloque, no âmbito de 
instrumentos ligados a sustentabi-
lidade, para o acompanhamento de 
um ou mais indicadores-chave de 
desempenho que tenham sido se-
lecionados pelo emitente (e.g., al-
cançar determinada meta em ter-
mos de igualdade de género ou em 
termos de número de acidentes de 
trabalho). 

b) Apesar do caráter recomendató-
rio da divulgação do framework da 
emissão, a generalidade dos emi-
tentes divulgou informação rele-

vante sobre o enquadramento da 
emissão no seu website (em áreas 
específicas do mesmo, de fácil 
acessibilidade e para as quais re-
metiam nos comunicados de infor-
mação privilegiada publicados no 
sistema de difusão de informação  
da CMVM ("SDI")). A este propósi-
to importa notar que a informação 
em causa não é de divulgação obri-
gatória no SDI.

 A par do framework da emissão, a 
maioria dos emitentes analisados 
divulgou o relatório elaborado pelo 
verificador externo (“Second Party 
Opinion” ou “SPO”), no qual se en-
contra vertida a análise da emis-
são face aos standards adotados.

 Num dos casos em que se consi-
derou que a informação tinha sido  

Divulgação do framework e SPO
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Verificadores externos

divulgada, o emitente não elaborou 
e divulgou o framework, mas toda a 
informação relevante foi prestada 
no prospeto aprovado pela CMVM e 
a SPO foi publicada numa área es-
pecífica do website do emitente.

c) Metade das emissões analisadas 
foram objeto de verificação exter-
na efetuada pela Sustainalytics24, 
tendo as demais sido submetidas 
ao escrutínio da ISS-oekom e S&P 
Global Ratings.

 A Sustainalytics e a ISS-oekom são 
consideradas agências de ratings 
não financeiros e prestadoras de 

serviços de consultoria na área 
da sustentabilidade. A S&P Global 
Ratings, por sua vez, é uma agên-
cia de rating, cujas subsidiárias se-
diadas na União Europeia estão su-
jeitas à supervisão da ESMA, ainda 
que não seja nessa qualidade que a 
mesma atua neste âmbito25. 

d) Ainda que a maioria dos emitentes 
tenha divulgado nos comunicados 
de informação privilegiada, nos 
prospetos e/ou nos frameworks 
informação sobre o standard de 
mercado adotado no âmbito das 
emissões de dívida sustentável, 
houve casos em que não foram 

24
 Uma entidade do grupo Morningstar (a que pertence a agência de rating DBRS).

25
 Cfr. Anexo 7, do Relatório da avaliação de impacto que acompanha a proposta de Regulamento relativo às obrigações verdes 

europeias.
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fornecidos elementos suficien-
tes para que os utilizadores da in-
formação pudessem determinar 
quais as diretrizes adotadas: 

l Por falta de identificação das gui-
delines seguidas (“Não encontra-
do”); ou

l Por falta de identificação da en-
tidade responsável pela elabora-
ção das guidelines (“Informação 
Incompleta”), um elemento parti-
cularmente relevante, quando em 
causa estejam standards que ape-
nas podem ser distinguidos atra-
vés da identificação da entidade 

responsável pela sua autoria (p.e. 
no caso de standards que utilizam 
a mesma nomenclatura).

e) A maioria das emissões analisadas 
foram efetuadas de acordo com 
standards da ICMA. Alguns emi-
tentes optaram pela elaboração de 
um framework de acordo com mais 
do que um standard, o que pode-
rá indicar que pretendem que o 
mesmo documento possa ser uti-
lizado no contexto de emissões re-
ferentes a diferentes tipos de dívi-
da sustentável.

Divulgação do standard adotado
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Standards adotados

2.3. Conclusões e recomendações 

Tendo em atenção os ambiciosos ob-
jetivos definidos no âmbito de várias 
iniciativas a nível europeu e global 
em matéria de sustentabilidade, bem 
como o crescente interesse dos inves-
tidores por instrumentos financeiros 
ESG, a emissão de dívida sustentável 
pode constituir uma importante ferra-
menta para o financiamento da transi-
ção, bem como uma oportunidade para 
a obtenção de melhores condições de 
financiamento.

O desenvolvimento do mercado 
de instrumentos financeiros ESG de-
pende, em larga medida, da manuten-
ção da sua credibilidade e da confian-
ça nele depositada pelos stakeholders. 
Por essa razão, o risco de greenwahing/
socialwashing/ESG-washing (i.e. risco  
associado à utilização de rótulos ESG, 
relativamente a produtos que não apre-
sentam essas características)26  tem 
vindo a ser identificado como um dos 
riscos cuja materialização teria um im-
pacto significativo no desenvolvimento 
do mercado de capitais27. 

26
 Cfr, Relatório da avaliação de impacto que acompanha a proposta de Regulamento relativo às obrigações verdes europeias 

– “The green bond market suffers from a moral hazard problem that reduces trust in the market and drives up costs for investors 

(and issuers). The problem can be summarised as follows: once an investor has bought a “use of proceed” green bond, it relies on 

the issuer to follow up on the green commitments made, usually in terms of investing bond proceeds in certain activities. From the 

issuer side, green bond issuance can be profitable, for instance due to reputational gains or potential price benefits from issuing 

green debt. But the real costs associated with following up on green commitments create an incentive for the issuer to shirk on the 
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commitments made to investors once the bond has been issued. If so, investors will be the main losers, as the bonds they hold will 

no longer be green. For these reasons, investors may worry about the greenness of the bond and want to verify the bond’s greenness 

ex ante” (sublinhado nosso).
27

 Cfr. Risk Outlook 2021 - CMVM e Risk Outlook 2022 - CMVM.
28

 Cfr. Relatório da avaliação de impacto que acompanha a proposta de Regulamento relativo às obrigações verdes europeias 

“(…) investors currently face significant constraints to (i) determine the positive environmental impact of a bond, and (ii) compare 

different green bonds. Despite the existence of several commonly used market standards, which to a certain degree overlap and 

can be used conjunctively, the green bond market does not sufficiently enable investors to identify high quality green bonds” 

(sublinhado nosso).

Neste sentido, a CMVM entende que 
a maior ou menor confiança dos investi-
dores e outros stakeholders, depende da 
sua capacidade para escrutinar a infor-
mação prestada pelos emitentes a pro-
pósito destes produtos28. Ainda que em 
alguns casos os valores mobiliários pos-
sam não ser objeto de oferta ao públi-
co e/ou admissão à negociação, é muito 
importante que os emitentes prestem 
informação completa sobre estas emis-
sões, na medida em que a mesma contri-
bui para uma compreensão do posicio-
namento do emitente quanto a matérias 
ESG e em que essa divulgação permite, 
por outro lado, assegurar algum equi-
líbrio quanto à informação divulgada – 
por exemplo, um comunicado de infor-
mação privilegiada sobre uma emissão 
de dívida verde pode ter um efeito po-
sitivo na perceção que os stakeholders 
têm de um determinado emitente, mas 
é importante que essa informação seja 
corroborada por elementos que permi-
tam compreender qual o efetivo (ou po-
tencial) impacto dessa emissão.

Assim, a CMVM recomenda aos 
emitentes que efetuem emissões de 
dívida sustentável que:

l Divulguem a informação a respei-
to destas emissões numa área es-
pecífica do seu website, para a qual 
deverão remeter na informação re-
gulada divulgada no SDI (comuni-
cados de informação privilegiada e 
prospetos);

l Identifiquem expressamente os 
standards de mercado, de acor-
do com os quais a emissão foi rea-
lizada, devendo para o efeito ser 
utilizado o nome completo das  
guidelines e incluído o nome da en-
tidade que as elaborou;

l Identifiquem de forma clara o ter-
ceiro independente que irá efetuar 
a verificação, bem como o local do 
website do emitente em que pode-
rá ser consultada a SPO; e

l Indiquem onde e com que periodi-
cidade será disponibilizada infor-
mação relevante naquele contex-
to, como por exemplo: resultado 
de verificações efetuadas por ter-
ceiros independentes após a emis-
são, relatórios de sustentabilidade, 
relatórios de impacto, relatórios 
de alocação, eventual “perda” do 
selo ESG.

PARTE I – QUESTÕES 
AMBIENTAIS E SOCIAIS [E.S.]

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Documents/CMVM-RISK%20OUTLOOK%202022.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021SC0181
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governo das sociedades cotadas cons-
titui foco de atenção, de longa data, da 
CMVM. Consciente de que o sucesso de 
uma organização e a fiabilidade com 
que se apresenta em mercado assenta, 
em primordial medida, na adequada or-
ganização e distribuição de responsa-
bilidades e na correspondência entre as 
práticas e a descrição das mesmas nos 
respetivos relatórios periódicos, cedo a 
CMVM contribuiu para a discussão e de-
finição, por um lado, das regras de di-
vulgação de informação e, por outro, de 
definição e disseminação das melhores 
práticas de organização de empresas, 
assumindo plenas responsabilidades 
de acompanhamento, monitorização e 
supervisão do modo como as empresas 
cotadas se posicionam e, em sequên-
cia, comunicam ao mercado a sua or-
ganização interna.

Os relatórios de governo societário 
passaram assim a ser, por excelência, 

uma via para comunicação ao merca-
do i) da organização interna de empre-
sas cotadas, em função de exigências 
de informação e transparência e ii) da 
adesão, ou não, a práticas de governo 
societário recomendadas a cada mo-
mento, que se traduzem em elementos 
informativos da maior relevância para 
os investidores aferirem o nível de risco 
inerente à organização de cada emiten-
te, hoje particularmente relevante num 
momento em que a sustentabilidade a 
longo prazo ganha primazia face a abor-
dagens de curto prazo.

Como tal, a existência de informa-
ção incorreta nestes relatórios – refle-
tindo uma realidade que, na prática, 
não esteja suportada em procedimen-
tos internos efetivamente implemen-
tados e atuantes – é suscetível de in-
duzir os investidores em erro quanto 
ao nível de risco associado a cada emi-
tente29. A ausência de sinalização des-

O

29
 Assim sucedeu, a título de exemplo, com determinadas práticas de governo societário associadas ao investimento pela Portugal 

Telecom SGPS, SA em instrumentos emitidos pela Rio Forte, que viriam a ser sancionadas como desconformes com a realidade 

e objeto de decisão judicial condenatória do emitente e de responsáveis dos seus órgãos sociais (v., entre outros, https://www.

cmvm.pt/pt/Comunicados/ContraordenacoesECrimesContraOMercado/Documents/Ac%C3%B3rd%C3%A3o%20TRL_178_20.

pdf. Estava em causa, sumariamente (e na parte que releva para efeitos de governo societário), a qualidade da informação 

prestada quanto à natureza colegial de determinadas decisões relevantes em função da sua materialidade (de investimento) que 

eram afinal objeto de delegação em terceiros e, consequentemente, tomadas sem os mesmos níveis de controlo e verificação.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/ContraordenacoesECrimesContraOMercado/Documents/Ac%C3%B3rd%C3%A3o%20TRL_178_20.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/ContraordenacoesECrimesContraOMercado/Documents/Ac%C3%B3rd%C3%A3o%20TRL_178_20.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/ContraordenacoesECrimesContraOMercado/Documents/Ac%C3%B3rd%C3%A3o%20TRL_178_20.pdf
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sas situações impede a sua correção, 
pelo que o exercício conjugado de mo-
nitorização e supervisão é indispen-
sável também para salvaguarda das 
próprias sociedades emitentes, em 
particular dos seus acionistas e de-
mais stakeholders.

Compete assim à CMVM prover 
pela qualidade e fiabilidade dos relató-
rios de governo societário e ao Instituto 
Português de Corporate Governance 
(“IPCG”) monitorizar e aferir o grau de 
adesão às recomendações constan-
tes do código de governo por si emi-
tido, interagindo com a CMVM quando 
em causa possam estar situações de 
desalinhamento entre as práticas re-
portadas e as práticas efetivamente 
implementadas30. 

Se a monitorização permite acom-
panhar e compreender a evolução das 
práticas dos emitentes – em particu-
lar identificando tendências de maior 
ou menor adesão às recomendações – 
e detetar eventuais desvios face às exi-
gências legais ou regulamentares refe-
rentes ao posicionamento perante as 
recomendações de um código de gover-
no, a supervisão proverá pela mais bre-
ve retificação possível de insuficiências 
ou irregularidades detetadas e, em ca-

sos de reiterado ou grave incumprimen-
to das regras, de sancionamento do(s) 
emitente(s) e dos responsáveis que in-
tegrem os seus órgãos sociais.

Até 2014, a CMVM disponibilizou 
publicamente um relatório anual na 
sequência do seu exercício de super-
visão sobre as práticas de governo so-
cietário no mercado português. Este 
exercício, com ecos positivos a nível 
internacional, encerra o valor acres-
centado de disponibilizar ao merca-
do uma panorâmica geral das práticas 
adotadas pelas empresas nacionais, 
à luz da análise crítica efetuada pela 
CMVM sobre o modo de cumprimen-
to das regras legais que impõem de-
veres de prestação de informação, 
constituindo também, nessa medida, 
instrumento de disseminação de des-
conformidades, mas também de boas 
práticas. Pretende-se com isso dotar 
o mercado, emitentes e investidores, 
de um instrumento, independente e 
neutro, de apreciação externa sobre 
as práticas de governo societário.

No exercício a cujo reporte ago-
ra nos referimos (2021), tomam-se 
como objeto de análise momentos  

PARTE II – GOVERNO 
SOCIETÁRIO [G.]

30
 Modelo de repartição de competências CMVM/IPCG – cfr. melhor detalhado no capítulo 4. Qualidade da informação e cumprimento 

da regra comply or explain por referência ao código de governo das sociedades do IPCG. Com o mais recente movimento de 

articulação entre supervisão (CMVM) e monitorização (IPCG), foi definido, em 2018, um modelo específico de abordagem ao 

tema, que agora cumpre calibrar, em função da definição do modelo de supervisão de relatórios de informação não financeira. 

Essa calibragem incide sobre as duas áreas (ou fases) de atuação inicialmente definidas, i) assembleias gerais e ii) relatórios de 

governo societário.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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relevantes para a evolução da ativida-
de e estrutura organizativa das socie-
dades cotadas, como sejam as assem-
bleias gerais realizadas no decurso de 
2021, o reporte das práticas de gover-

no societário (referentes ainda a 2020, 
por serem os mais atuais), e ainda o 
acompanhamento contínuo dos emi-
tentes em contexto de supervisão le-
vada a cabo pela CMVM. 

Assembleias
gerais

Fiscalização
societária

Relatórios de
governo

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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1. Assembleias gerais

1.1. Enquadramento

s assembleias gerais, ainda que não 
constituindo o único meio e momen-
to para a participação dos acionistas 
na vida da sociedade31, apresentam-se 
como fórum privilegiado de formação 
da vontade social, com potencial im-
pacto na estrutura de governo, nas re-
gras de funcionamento e no posicio-
namento estratégico. Para além disso, 
conferem a todos os acionistas a opor-
tunidade de manifestarem a sua vonta-
de, em particular, quanto à aprovação 
dos documentos de prestação de con-
tas anuais, à atuação da administra-
ção e fiscalização – conferindo-lhe (ou 
não) um voto de confiança –, à eleição 
de novos membros para os órgãos so-
ciais, entre outros assuntos de relevo 
para a vida da sociedade. 

Acresce que a informação divul-
gada previamente à realização de as-
sembleias gerais de acionistas é um 
elemento essencial para incentivar 
uma participação acionista ativa, per-
mitindo uma decisão informada e fun-

damentada sobre a intervenção na dis-
cussão e o sentido de voto a adotar. 

O carácter transformacional que en-
cerra, a título de exemplo, uma recom-
posição dos órgãos sociais, é suscetí-
vel de fazer emergir preocupações ao 
nível das regras de independência e de 
incompatibilidades aplicáveis à fiscali-
zação e à mesa da assembleia geral, que 
devem ser endereçadas preventivamen-
te com vista a afastar a necessidade de 
reformulação da estrutura de governo 
em momentos potencialmente mais crí-
ticos, como sejam o da ocasião de re-
curso a financiamento em mercado.

Ademais, é o momento em que 
se afere o cumprimento do regime da 
representação equilibrada entre ho-
mens e mulheres nos órgãos de admi-
nistração e de fiscalização das empre-
sas cotadas em bolsa (Lei n.º 62/2017, 
de 1 de agosto), das regras aplicáveis 
à rotação do revisor oficial de con-
tas Lei n.º 140/2015, de 7 de setem-
bro, Lei n.º 148/2015, de 9 de setem-
bro e Regulamento UE n.º 537/2014, do 

A

31
 Que se manifesta de várias formas, desde a inclusão de assuntos na ordem do dia, à participação na assembleia, à representação 

de acionistas, ao exercício do voto e à impugnação de deliberações.

PARTE II – GOVERNO 
SOCIETÁRIO [G.]

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de abril de 2014), e bem assim dos 
requisitos legais aplicáveis à política 
de remuneração dos membros dos ór-
gãos de administração e fiscalização 
(recentemente implementados na nos-
sa ordem jurídica pela Lei n.º 50/2020, 
de 25 de agosto).

A pandemia COVID-19 veio intro-
duzir novos desafios no que respeita à 
realização de assembleias gerais pelas 
sociedades emitentes. Desde o início 
de 2020, é recomendado aos emiten-
tes que privilegiem formas alternativas 
de realização de assembleias gerais – 
designadamente, por meios telemáti-
cos e disponibilizando, aos acionistas, 
a possibilidade de exercício do direito 
de voto por correspondência postal ou 
eletrónica –, permitindo, assim, e con-
forme Comunicado conjunto da CMVM, 
IPCG e AEM32, “compatibilizar o exer-
cício dos direitos dos acionistas com 
elevados padrões de segurança, saúde 
e bem-estar de todos os envolvidos”.

As sociedades com valores mo-
biliários admitidos à negociação em 
mercado regulamentado em Portugal 
apresentam, tendencialmente, uma re-
duzida dispersão do capital social, fre-
quentemente acompanhada da con-
centração num acionista de controlo, 
em alguns casos de natureza familiar. 
Estes constituem fatores de ponde-
ração da adequação de estruturas al-

ternativas à realização de assembleias 
de acionistas presenciais, que a CMVM 
tem incentivado. 

O esforço de adaptação ao contex-
to pandémico em sede de realização de 
assembleias gerais por parte dos acio-
nistas é reconhecido: em 2020 e 2021 
– e atentando ao curto espaço de tem-
po decorrido no primeiro ano entre (i) a 
classificação do vírus como pandemia 
em 11 de março de 2020, (ii) o estabe-
lecimento das medidas “excecionais e 
temporárias relativas à situação epide-
miológica do novo Coronavírus - COVID 
19” pelo Decreto-Lei n.º 10-A/2020, e (iii) 
a época de realização de assembleias 
gerais anuais33, um elevado número 
de emitentes optou pela realização de  
assembleias gerais:

l Telemáticas – designadamente, 
por recurso à transmissão online 
da reunião –, conjugada com o ape-
lo ao voto (prévio) por correspon-
dência; ou

l Presenciais, em local diferente da 
sede da sociedade, em cumpri-
mento de todas as orientações de 
segurança.

Já os emitentes que mantiveram as 
assembleias gerais em moldes seme-
lhantes à prática comum, apresentaram, 
na sua maioria, justificação para aque-
la opção.

32
 Recomendações no âmbito da realização de Assembleias Gerais, emitidas no âmbito do quadro de cooperação entre a CMVM, o 

IPCG e a AEM no que respeita ao regime nacional de Governo das Sociedades (disponíveis aqui.
33

 Excecionalmente prolongada até 30 de junho, conforme o Decreto-Lei em referência. 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Recomendacoes/Pages/rec_ag_2020.aspx
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Não obstante, e sendo este o ter-
ceiro ano de realização de assem-
bleias gerais em cenário pandémi-
co, cumpre aprofundar o trabalho de 

adaptação e implementação de me-
canismos que assegurem o pleno en-
volvimento dos acionistas naquelas 
reuniões.

O contexto pandémico pressionou as sociedades emitentes com valores admitidos à ne-
gociação a adaptarem o modo em que tradicionalmente assentava a realização de assem-
bleias	gerais,	em	particular	as	anuais,	ou	seja,	através	de	presença	física.	Nestes	dois	úl-
timos	anos	um	elevado	número	de	emitentes	optou	pela	realização	de	assembleias	gerais	
anuais, através de meios telemáticos, agilizando condições para a devida participação e 
interatividade acionista. 

A possibilidade de exercício do direito de voto durante a realização da assembleia 
geral – ou, pelo menos, de alteração do sentido de voto previamente exercido por corres-
pondência – é um dos aspetos que maior erosão sofreu com a realização de assembleias 
gerais à distância:	com	efeito,	e	conforme	a	informação	divulgada	pelos	emitentes,	regra	
geral, não é permitida a votação da Ordem de Trabalhos durante a transmissão da assem-
bleia geral telemática, nem mesmo a alteração do sentido de voto exercido previamente.

Note-se	que	alguns	emitentes	implementaram	ferramentas	para	salvaguardar	a	pos-
sibilidade de alteração do sentido de voto em assembleia geral, por exemplo disponibili-
zando	aos	acionistas	um	número	de	telemóvel	para	o	qual	aqueles	poderiam,	até	ao	encer-
ramento da votação do ponto relevante da Ordem de Trabalhos, enviar um SMS indicando 
a	 alteração	do	 sentido	 do	 seu	 voto.	 Procurando	 assegurar	 a	 identificação	do	 acionista	
em causa, terão sido apenas considerados os SMS recebidos do contacto disponibilizado 
aquando	da	manifestação	de	intenção	de	participação	na	assembleia.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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1.2. Independência  
e incompatibilidades

A CMVM tem solicitado aos emitentes, 
através da sua Circular Anual, o envio, 
previamente à eleição (incluindo subs-
tituição) de membros dos órgãos de 
fiscalização e da mesa da assembleia 
geral, dos questionários de avaliação 
dos requisitos de independência e in-
compatibilidades para o exercício de 
funções naqueles órgãos.

O envio prévio dos questionários 
tem como objetivo primordial aferir a 
regularidade da constituição dos re-
feridos órgãos sociais, evitando as-
sim a necessidade de recomposição, 
caso seja identificada uma irregulari-
dade, conferindo uma maior proteção 
aos acionistas e maior qualidade da 

Gráfico 1 | Questionários de independência e incompatibilidades

Envio voluntário Não enviados
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PSI Geral
PSI-20

informação prestada, em face do pré-
vio escrutínio da CMVM. 

Deste modo, é verificado pela 
CMVM o conteúdo dos questionários, 
por referência, desde logo, aos elemen-
tos curriculares relevantes disponíveis 
a respeito dos titulares propostos. 

A supervisão da CMVM engloba 
todas as sociedades com ações ad-
mitidas à negociação em mercado 

regulamentado, sendo que, relativa-
mente à análise do cumprimento do 
regime da independência e incompa-
tibilidades encontram-se sujeitas as 
sociedades que realizaram assem-
bleias gerais eletivas para os órgãos 
de fiscalização e da mesa da assem-
bleia geral.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Em 2021, 12 emitentes (6 do PSI-
20; 6 do PSI-Geral) promoveram al-
terações nos órgãos sociais com im-
plicações em sede de avaliação dos 
requisitos de independência e in-
compatibilidades, sendo que apenas  
7 emitentes (5 do PSI-20 e 2 do PSI-
Geral) procederam ao envio voluntário 
dos referidos questionários, sem neces-
sidade de solicitação pela CMVM, tendo 
os demais remetido apenas a pedido.

 
Da respetiva análise resultou a 

conformidade generalizada com os re-
gimes de independência e incompati-
bilidades previstos no CSC, ainda que, 
em alguns casos, se tenha denotado a 
ausência de resposta completa34 ou a 
inclusão de informação pouco clara, o 
que implicou a necessidade de obten-
ção de esclarecimentos adicionais jun-
to dos emitentes.

Foi ainda possível identificar a sub-
sistência de dúvidas quanto à adequa-
da aplicação dos requisitos legais que 
enformam o regime de independência 
e incompatibilidades, como sucede re-
lativamente à interpretação da regra 
que estabelece a incompatibilidade 
para o exercício de funções de fiscali-
zação daqueles que exerçam funções 

de administração ou de fiscalização 
em cinco sociedades (cfr. art. 414.º-A, 
n.º 1, al. h), do CSC), bem assim como 
quanto à informação a prestar no caso 
de designação de pessoas coletivas 
para integrar os órgãos sociais.

No que se refere ao primeiro caso, 
a CMVM entende, por um lado, que as 
sociedades junto das quais o titular 
proposto exerce funções de adminis-
tração ou de fiscalização que integrem 
um mesmo grupo empresarial, deve-
rão ser contabilizadas, nesta sede, 
como uma única. Por outro, encon-
tram-se excluídos do âmbito subjetivo 
de aplicação da norma, no que respei-
ta ao exercício de funções de fiscaliza-
ção, o que significa que podem exer-
cê-las, em mais de cinco sociedades: 
(i) as sociedades de advogados e as 
SROCs, em virtude de poderem indi-
car diferentes pessoas singulares; (ii) 
o ROC, pessoa singular, na medida em 
que existe regime legal específico que 
disciplina as incompatibilidades a que 
aquele se encontra sujeito no exer-
cício da atividade de revisão legal de 
contas35. No que respeita ao segundo 
ponto, devem ser remetidos os ques-
tionários respeitantes às pessoas sin-
gulares nomeadas para exercer aquele 
cargo em nome próprio.

34
 Em particular, quanto aos pontos 4 e 5 do questionário relativo à avaliação dos requisitos de independência.

35
 De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 2 do art. 91.º dos Estatutos da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, o ROC que 

não exerça a sua atividade em regime de dedicação exclusiva está impedido de cumular o exercício de funções de revisão ou 

de auditoria às contas, por força de disposições legais, estatutárias ou contratuais, com caráter continuado (i) em mais de dez 

empresas ou entidades e (ii) em empresas ou entidades que, no seu conjunto, apresentem indicadores que ultrapassem os 

quíntuplos de dois dos limites previstos no artigo 262.º do CSC.
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FOLLOW UP | 2020 

• Evolução positiva ao nível do envio voluntário dos questionários;

• Regularização dos incumprimentos dos regimes de independência  
e incompatibilidades identificados em 2020.

1.3. Representação equilibrada

I. A Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto, re-
lativa ao regime da representação 
equilibrada entre mulheres e homens 
nos órgãos de administração e fiscali-
zação das entidades do setor público 
empresarial e das empresas cotadas 
em bolsa (“Lei n.º 62/2017”), veio exi-
gir, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º, 
para cada órgão de administração e 
de fiscalização de cada empresa co-
tada em bolsa, uma proporção de pes-
soas do género sub-representado não 
inferior a 33,3%, a partir da primeira 
assembleia geral eletiva após 1 de ja-
neiro de 2020.

O cumprimento da Lei n.º 62/2017 é 
objeto de análise pela CMVM no âmbi-
to de assembleias gerais de acionistas 
eletivas para os órgãos de administra-
ção e fiscalização das sociedades com 
ações admitidas à negociação em mer-
cado regulamentado (as “empresas co-
tadas em bolsa”, tal como referencia-
das na Lei n.º 62/2017).

Em caso de incumprimento, i.e., ve-
rificando-se uma proporção inferior a 
33,3% no órgão de administração e/ou 
fiscalização, e após interações iniciais 
tendo em vista uma rápida sanação do 
incumprimento, inicia-se o correspon-
dente procedimento administrativo pela 
CMVM – caso se mantenha a situação de 
incumprimento após aquelas intera-
ções -, para, sucessivamente, aplicar as 
consequências previstas no artigo 6.º 
da Lei n.º 62/2017, a saber:

l A declaração do incumprimen-
to e do caráter provisório do ato 
de designação, dispondo a socie-
dade de 90 dias para regularizar a 
situação;

l A manutenção do incumprimento 
após aquele prazo determina a apli-
cação de uma repreensão regista-
da ao infrator e a sua publicitação 
integral em registo público; e

l A manutenção do incumprimento 
por período de 360 dias a contar 
da data da repreensão determina a 
aplicação de uma sanção pecuniá-
ria compulsória. 
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Em 2021, foram analisadas 16 
Assembleias Gerais Anuais (AGAs) (9 
do PSI-20 e 7 do PSI-Geral) cujas agen-
das incluíram a eleição de titulares 
para aqueles órgãos sociais.

Os gráficos acima não incluem re-
ferência a sociedades cotadas cuja lei 
pessoal não é a portuguesa, não lhes 
sendo, por isso, aplicável o regime da 
representação equilibrada.

Das 4 situações de incumprimen-
to identificadas no contexto das AGAs 
eletivas realizadas em 2021 (todas em 
emitentes do PSI-Geral), resultam as 
seguintes conclusões:

i. 1 emitente incumpre a proporção 
mínima de membros do género 
sub-representado no órgão de fis-
calização, inteiramente composto 

Gráfico 2 | Representação equilibrada

Cumpre Cumpre

Não cumpre

PSI-20 PSI Geral

9 4 3

por titulares do género masculino; 
ii. 1 emitente incumpre a propor-

ção mínima de membros do géne-
ro sub-representado nos órgãos de 
administração e fiscalização, intei-
ramente compostos por titulares 

do género masculino; 
iii. A reincidência, de 1 emitente, que 

incumpre a proporção mínima de 
membros do género sub-repre-
sentado no órgão de administra-
ção, tendo cooptado um membro 
para a administração em AGA de 
2021, que resultou na manutenção 
do incumprimento. 

iv. A reincidência, de 1 emitente, que 
incumpre a proporção mínima de 
membros do género sub-repre-
sentado nos órgãos de administra-
ção e fiscalização, que são inteira-
mente compostos por titulares do 
género masculino.
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No	decurso	da	supervisão	referente	às	AGAs realizadas em 2021,	a	CMVM	identificou	dois 
emitentes em incumprimento e dois emitentes em incumprimento reincidente do regi-
me da representação equilibrada, a que se somam três emitentes que transitam da su-
pervisão	referente	a	períodos	anteriores,	e	que	não	realizaram	assembleia	geral	eletiva	
em 2021. 

A CMVM procurou, relativamente a um emitente, promover a correção da irregularida-
de detetada e, relativamente aos demais, instaurou seis procedimentos administrativos. 
Em resultado da sua intervenção:

a. dois emitentes, na pendência dos respetivos procedimentos administrativos, regula-
rizaram	já	a	situação,	num	caso	de	forma	integral,	no	outro	de	forma	parcial	(na	me-
dida em que apenas regularizou, para já, o incumprimento na administração, com-
prometendo-se	a	regularizar	o	incumprimento	na	fiscalização	na	próxima	assembleia	
geral). 

b. três emitentes, com procedimento administrativo em curso, evidenciaram a situa-
ção financeira em que se encontram,	e	que	tem	dificultado	a	recomposição	dos	res-
petivos	órgãos	sociais	(em	virtude	de	sucessivas	renúncias	e	de	efetiva	incapacidade	
de	remunerar	os	titulares	dos	referidos	órgãos	sociais).

c. um emitente,	com	procedimento	administrativo	em	curso,	refere	apenas	que	a maté-
ria de composição dos órgãos sociais é da competência da assembleia geral e não 
do	conselho	de	administração,	não	sendo	a	proposta	referente	à	eleição	dos	mem-
bros	 dos	 órgãos	 sociais	 da	 sua	 autoria.	 Esta	 posição	 do	 emitente	 não	 é,	 contudo,	
aceitável:	com	efeito,	e	à	semelhança	do	que	acontece	no	enforcement de outros co-
mandos	normativos	pela	CMVM	 (e.g., em matéria de incompatibilidades e indepen-
dências), não pode a sociedade imiscuir-se ao cumprimento do imperativo legal de 
regime	equilibrada	de	género	dos	seus	órgãos	sociais	invocando	a	iniciativa	dos	acio-
nistas	na	proposta	de	membros	para	aqueles	órgãos.	

Em suma, a CMVM tomará em devida consideração as diligências entretanto realiza-
das,	bem	como	os	fundamentos	aduzidos	pelos	emitentes,	em	sede	de	decisão	final	dos	
referidos	procedimentos	administrativos	em	curso.
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Em 2020 verificaram-se cinco situações de incumprimento do regime da represen-
tação equilibrada, encontrando-se todas em acompanhamento pela CMVM em sede  
de procedimento administrativo, tendo um emitente regularizado o incumprimento de 
forma parcial.

PARTE II – GOVERNO 
SOCIETÁRIO [G.]

Findo o terceiro ano de aplicação 
do regime de representação equi-
librada, a CMVM dispõe já de dados 
evolutivos que lhe permite, porém, 
concluir pela evolução positiva da re-
presentatividade de titulares do gé-
nero sub-representado nas cotadas 
portuguesas. 

Cumpre notar, não obstante, que o 
género sub-representado tem vindo a 
assumir, com maior expressividade nas 
empresas cotadas em mercado, fun-
ções de administração não executiva36, 
o que lhes faculta uma relevante res-
ponsabilidade no acompanhamento, 

monitorização e fiscalização da atua-
ção da administração executiva37.

A evolução positiva do equilíbrio 
de género nos órgãos sociais das so-
ciedades cotadas traduz-se, ainda, no 
aumento da representatividade do gé-
nero sub-representado na fiscalização 
societária interna.

De notar que, de acordo com o Livro 
Branco – Equilíbrio entre Mulheres e 
Homens nos Órgãos de Gestão das 
Empresas e Planos para a Igualdade, 
desenvolvido no âmbito do projeto 
Women on Boards, apesar de Portugal 

36
 A percentagem de mulheres a exercer funções executivas em empresas cotadas em bolsa, em 2020, não ultrapassou os 14% (e 

os 12%, no PSI-20). Já nos cargos não executivos, a percentagem atinge os 36% (e 35%, no PSI-20) (cfr. Livro Branco – Equilíbrio 

entre Mulheres e Homens nos Órgãos de Gestão das Empresas e Planos para a Igualdade, página 47).
37

 Cumpre, ainda, salientar que, tal como resulta dos Princípios integrantes do Código do Governo das Sociedades do IPCG (“Código 

do IPCG”), os membros dos órgãos sociais com funções de administração não executiva e de fiscalização devem exercer, de 

modo efetivo e criterioso, uma função fiscalizadora e de desafio à gestão executiva para a plena realização do fim social 

(Princípio III.A., Código do IPCG de 2018, revisto em 2020). Assim, os membros não executivos de uma sociedade são dotados de 

uma grande relevância no âmbito do governo societário, uma vez que o seu papel é decisivo no que diz respeito ao modo como 

as funções executivas são exercidas.
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se encontrar abaixo da média europeia 
no que diz respeito a este equilíbrio en-
tre mulheres e homens nos órgãos de 
administração e fiscalização, após a 
introdução da Lei n.º 62/2017, a repre-
sentatividade de mulheres nos órgãos 
de administração e de fiscalização das 
entidades do setor público empresa-
rial e das empresas cotadas em bolsa 
regista um crescimento global nos úl-
timos três anos38.

Persiste, contudo, uma conside-
rável margem de diferença entre os 
dois universos de entidades sujeitas à 
Lei n.º 62/2017. Os dados mais recen-
tes (2020), evidenciam que as percen-
tagens de mulheres na administração 
e na fiscalização (interna) de empre-
sas cotadas em bolsa em Portugal (in-
cluindo PSI-20) é acentuadamente in-
ferior à registada no setor empresarial 
do Estado39.

Volvidos três anos de aplicação 
prática do regime da representação 
equilibrada, tem sido possível promo-

ver o que constitui a essência do regi-
me, i.e., que a recomposição dos ór-
gãos sociais caminhe no sentido do 
progressivo maior equilíbrio de géne-
ro. A CMVM não proferiu, ainda, deci-
são final no sentido da aplicação de al-
guma das consequências cominadas 
pelo regime legal.

Contudo, não devem deixar de ser 
evidenciadas potenciais questões que 
a ponderação da sua aplicação a casos 
específicos, fez emergir.

Assim, cumpre tecer breves con-
siderações sobre o quadro das conse-
quências a aplicar: 

Por um lado, a declaração, pela 
CMVM, do incumprimento e do carác-
ter provisório do ato de designação40, 
que dá início a um prazo de 90 dias para 
o emitente proceder à regularização da 
situação, comportará efeitos e conse-
quências que, não estando previstas 
na Lei, nem resultando de forma clara 
do ordenamento jurídico em que se in-
serem, podem imprimir incerteza e re-
tirar solidez à sua eficácia.

38
 Cumpre assinalar os dados registados nas empresas cotadas em bolsa: entre 2018 e 2020 é possível identificar uma tendência 

positiva na evolução da percentagem de mulheres nos órgãos de administração e nos órgãos de fiscalização daquelas empresas, 

tendo alavancado de 18% em 2018 para 26% em 2020 na administração e, de 19% em 2018 para 32% em 2020  na fiscalização. 

Os dados desagregados do PSI-20 evidenciam igual tendência de crescimento, com uma percentagem de 21% de mulheres nos 

órgãos de administração em 2018 e de 27% em 2020, e de 27% em 2018 e de 34% de mulheres nos órgãos de fiscalização em 

2020, cfr. Livro Branco – Equilíbrio entre Mulheres e Homens nos Órgãos de Gestão das Empresas e Planos para a Igualdade, 

página 47.
39

 A percentagem de 26% de mulheres na administração de empresas cotadas em bolsa em Portugal (incluindo PSI-20) comprada 

com 44% no setor empresarial do Estado. Na fiscalização, a percentagem de 32% compara com os 45%, respetivamente (Cfr. 

Livro Branco – Equilíbrio entre Mulheres e Homens nos Órgãos de Gestão das Empresas e Planos para a Igualdade, páginas 47 

e 52).
40

 Art. 6.º, n.º 1, al b), da Lei n.º 62/2017.
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Por outro, a aplicação de uma san-
ção pecuniária compulsória, pode tam-
bém deparar-se com obstáculos de or-
dem prática passíveis de anular a sua 
eficácia, dado que a mesma será cal-
culada em função das remunerações 
do órgão de administração ou de fisca-
lização em incumprimento, e que, em 
alguns dos casos identificados tais ór-
gãos não são remunerados. Tendo pre-
sente que alguns emitentes – inclusive, 
os que revelam dificuldades no cumpri-
mento deste regime – não remuneram 
os membros dos seus órgãos sociais, 
questiona-se a adequação desta san-
ção que poderá vir a revelar-se inábil 
enquanto mecanismo para compelir ao 
cumprimento.

Cumpre referir, por fim, que em al-
guns casos de incumprimento, a admi-
nistração da sociedade remete o tema 
para os acionistas, onde reside a com-
petência para escolha dos membros 
dos órgãos de administração e fiscali-
zação. É por isso fundamental que os 
acionistas tenham presente que esta 
argumentação não afastará a aplica-
ção do regime sancionatório legalmen-

te aplicável, e que, em última análise, 
recairão sobre a sociedade e, indire-
tamente sobre os seus acionistas, os 
efeitos adversos de aplicação de con-
sequências (pecuniárias ou de outra 
natureza).

1.4. Rotação de auditor

O exercício de funções de revisão le-
gal das contas junto de emitentes com 
valores mobiliários admitidos à nego-
ciação em mercado regulamentado, 
na medida em que são entidades de 
interesse público41, é temporalmen-
te limitado, nos termos do art. 54.º 
do Estatuto da Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas42 (“EOROC”). Assim, 
atingido o período máximo de exercício 
de funções aplicável, deve o emitente 
promover a eleição de um novo revisor 
oficial de contas (ROC).  

Deste regime, vigente em 2021, re-
sultava um período mínimo de exercí-
cio de funções de dois anos e um perío-
do máximo de dois ou três mandatos, 
consoante sejam de quatro ou três 
anos, respetivamente.

41
 Nos termos do disposto no artigo 3.º, alínea a) do Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria, aprovado pela Lei n.º 148/2015, 

de 9 de setembro. 
42

 Aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 07 de setembro.
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No	ano	de	2021,	o	período	máximo	de	exercício	de	funções	de	revisão	legal	das	contas	junto	
de uma sociedade cotada:

• Pelo sócio representante da SROC era de 7 anos, que poderá ser de novo designado 
após	um	período	de	cooling off de	3	anos	(nos	termos	do	art.	54.º,	n.º	2	do	EOROC);

• Pelo ROC/SROC era de 8 anos	(dois	mandatos	de	quatro	anos	cada)	ou	de	9 anos	(três	
mandatos de três anos cada), excecionalmente prorrogáveis até um máximo de 10 anos 
(nos	termos	do	art.	54.º,	n.º	3	do	EOROC).	

A Lei n.º 99-A/2021, de 31 de de-
zembro de 2021, veio introduzir altera-
ções ao Regime Jurídico da Supervisão 
de Auditoria (RJSA), assim como ao 
EOROC. A redação imposta por esta Lei 
veio simplificar e clarificar o regime no 
que diz respeito, nomeadamente, à ro-
tação dos auditores e ao seu período 
máximo para o exercício de funções, 
resultando assim da alteração ao n.º 3 
do art. 54.º do EOROC o período mínimo 
de dois anos e o período máximo assen-
te num único prazo de dez anos para o 
exercício de funções de revisão legal de 
contas pelo ROC, conferindo uma maior 
clareza em sede de planeamento da du-
ração e número de mandatos do ROC, 
em função da situação concreta de 
cada entidade de interesse público.

Para além das regras acima refe-
ridas em matéria de rotação previstas 

no art. 54.º do EOROC, aquela eleição 
deverá, ainda, obedecer aos requisitos 
legais previstos no art. 50.º do EOROC, 
art. 3.º, n.º 3, alínea f) da Lei n.º 148/2015 
e art. 16.º do Regulamento Europeu de 
Auditoria (“REA”)43.

Estes requisitos são, nomeada-
mente, os seguintes:

l O órgão de fiscalização apresen-
ta uma recomendação justificada à 
assembleia geral contendo, no míni-
mo, duas opções de ROCs ou SROCs 
para o mandato, exprimindo ainda 
uma preferência fundamentada por 
uma destas;

l A recomendação é elaborada na se-
quência de um processo de seleção 
organizado pela entidade auditada 
que deve respeitar um conjunto de 
critérios, entre os quais os seguintes:

43
 Regulamento (EU) n.º 537/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014.
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• A entidade auditada pode convidar 
quaisquer ROCs ou SROCs a apre-
sentarem propostas para o exer-
cício destas funções desde que a 
organização do processo de con-
curso não impeça de modo algum 
a participação no processo de se-
leção de alguma das sociedades 
que, no ano civil anterior, tenham 
recebido menos de 15 % do total de 
honorários de auditoria de entida-
des de interesse público;

• A entidade auditada elabora os do-
cumentos de concurso destinados 
aos ROCs e SROCs convidados de 
forma a dar a conhecer a ativida-
de da entidade auditada e o tipo 
de revisão legal de contas que será 
realizado;

• A entidade auditada determina li-
vremente o processo de seleção 
e realiza negociações diretas com 
os proponentes interessados no 
decurso do processo; e

• A entidade auditada avalia as pro-
postas apresentadas de acordo 
com os critérios de seleção previa-
mente definidos nos documentos 
de concurso, elaborando um rela-
tório sobre as conclusões do pro-
cesso de seleção.

l A designação é realizada pela respe-
tiva assembleia geral ou a quem, nos 
termos das disposições legais apli-
cáveis, tiver sido atribuída compe-
tência para o efeito, desde que fique 

assegurada a independência do ROC 
ou SROC relativamente aos mem-
bros executivos do órgão de admi-
nistração da entidade auditada.

Assim, é objeto de supervisão, (i) 
a eleição de ROC, quando exigível e (ii) 
o cumprimento dos requisitos legais 
referidos, aplicáveis àquela eleição. 
Os dados apresentados no presente 
Relatório respeitam, tão-só, ao PSI-20.

Não foram detetados incumpri-
mentos dos prazos legais de rotação 
no PSI-20 – num universo de 9 renova-
ções de mandato do ROC em funções e 
3 eleições de novos ROC (em duas des-
tas, mantendo-se em funções a SROC) 
–, e apenas em dois casos se identifi-
caram irregularidades no procedimen-
to aplicável à substituição (em parti-
cular no que se refere à intervenção 
do órgão de fiscalização): tratam-se 
de duas situações, uma em que a pro-
posta de eleição de ROC foi apresenta-
da por um acionista, não constituindo, 
formalmente, uma seleção e recomen-
dação do órgão de fiscalização, e outra 
em que o ROC iniciou funções sem que 
tal tenha sido previamente objeto de 
aprovação em sede de assembleia ge-
ral de acionistas.

Adicionalmente, nota-se a con-
centração de 76% dos emitentes em 
4 sociedades de revisores oficiais de 
contas.
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Gráfico 3 | SROCs em exercício de funções

1.5. Política de remuneração

A Lei n.º 50/2020, de 25 de agosto, adi-
tou ao Código dos Valores Mobiliários 
os arts. 26.º-A a F referentes à política 
de remuneração dos órgãos de admi-
nistração e fiscalização das socieda-
des cotadas, em resultado da trans-
posição da Diretiva (UE) 2017/828, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 17 de maio de 2017 (“Diretiva dos 
Acionistas II”). Os principais desígnios 
desta Diretiva são o incentivo ao envol-
vimento de longo prazo dos acionistas 
na vida societária, o aumento da trans-
parência das sociedades perante os in-
vestidores e o desenvolvimento sus-
tentável das sociedades.

As exigências (i) de um renovado 
conteúdo mínimo, (ii) de aprovação da 
política em assembleia geral de acio-
nistas (com uma periodicidade de re-
visão predeterminada, e sempre que 
alterada), e as exigências (iii) de divul-

gação pública, tornam a política de re-
munerações dos órgãos sociais um dos 
principais instrumentos de monitoriza-
ção e alinhamento entre gestão e acio-
nistas, ao dispor destes. 

Nesta sede, a supervisão da CMVM 
incidiu sobre (i) a aprovação e divulga-
ção da política de remunerações e so-
bre (ii) o cumprimento dos requisitos 
legais aplicáveis, em particular no que 
diz respeito ao seu conteúdo, relativa-
mente a todas a todas as empresas do 
PSI-20.

Apesar de todos os emitentes que 
compõem a amostra terem divulgado 
uma política de remunerações, apro-
vada em assembleia geral de acionis-
tas, o seu conteúdo revela, em alguns 
casos, necessidade de maior clarifi-
cação e completude, em particular no 
que respeita aos aspetos elencados na 
tabela seguinte: 

Concentração de 76%
em 4 SROCs

Outras

76%

24%

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Resultados da supervisão da CMVM

l Os bónus e outros benefícios	atribuíveis	aos	membros	dos	órgãos	de	administração	e	de	fiscalização	de-
vem ser explicitados de modo taxativo; e 

l Alerta-se para a necessidade de indicação da respetiva proporção ou, quando não for possível determinar 
– e.g.,	quando	sejam	bónus	e/ou	outros	benefícios	atribuídos,	de	forma	transversal,	à	generalidade	aos	cola-
boradores da sociedade –, explicação nesse sentido. 

l Quando não existam quaisquer contratos ou acordos celebrados entre a sociedade e cada um dos mem-
bros	dos	órgãos	de	administração	e	de	fiscalização,	esta informação deverá resultar de forma expressa e 
clara da política; 

l A inexistência de previsão, naqueles contratos ou acordos, de alguma(s) da(s) informação(ões) exigida(s) 
pela alínea – e.g.,	pagamentos	associados	à	cessação	dos	mesmos	–,	não deverá traduzir-se na referência, 
na política, em como “não foram celebrados contratos ou acordos”, mas na indicação de que os acordos 
existentes não versam sobre determinado(s) tema(s); e   

l O Revisor Oficial de Contas deverá ser considerado na informação prestada em cumprimento deste 
preceito.

N.º 2, al. d) 

l	 Para	além	da	identificação	dos	critérios para a atribuição de remuneração variável – caso prevista –, aler-
ta-se para a importância de inclusão, na política de remuneração, da explicação sobre a forma como aque-
les critérios contribuem para a estratégia empresarial da sociedade, para os seus interesses de longo 
prazo e para a sua sustentabilidade. 

l Alerta-se para a necessidade de descrição da totalidade do conteúdo exigido nesta alínea.	Caso	alguma	
informação não seja aplicável – e.g., o processo decisório para a determinação da política de remuneração 
não	preveja	a	intervenção	de	outras	comissões,	ou	não	sejam	previstas	medidas	específicas	de	gestão	de	
conflitos	de	interesses	nesta	sede	–,	tal	deve	ser	indicado	de	forma	clara.	

l Alerta-se para a importância da inclusão de informação completa e clara que permita conhecer os mé-
todos utilizados	pela	sociedade	–	em	concreto,	pela	comissão	de	remunerações	constituída	para	a	determi-
nação	da	remuneração	dos	órgãos	sociais	–	para aferir do cumprimento dos critérios de desempenho re-
levantes para a atribuição de remuneração variável (caso esteja prevista esta modalidade remuneratória). 

Conteúdo mínimo
(art. 26.º-C Cód. VM)

N.º 3, al. b)

N.º 5

N.º 3, al. a) 

N.º 2, al. e) 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Em suma, em matéria de políti-
ca de remunerações foram identifi-
cadas insuficiências no que respeita 
nomeadamente:

l ao processo decisório – com parti-
cular ênfase no que diz respeito à 
intervenção de órgãos ou comis-
sões internas na definição da polí-
tica de remunerações;

l ao seu conteúdo – verificando-se 
não terem sido sempre integradas 
e consideradas todas as compo-
nentes remuneratórias; 

l à sua abrangência – ficando por ve-
zes de fora determinados órgãos 
sociais; e

l à sua implementação prática – em 
particular pela ausência de infor-
mação que permita conhecer os 

métodos utilizados para aferir o 
cumprimento dos critérios de de-
sempenho relevantes para a atri-
buição de remuneração variável.

Contudo, o aspeto que pela sua 
transversalidade mais relevo parece 
apresentar diz respeito às insuficiên-
cias informativas sobre a forma como 
a definição da remuneração variável 
contribui para a estratégia empresarial 
da sociedade, para os seus interesses 
de longo prazo e para a sua sustentabi-
lidade. Na verdade, o posicionamento 
ESG de cada emitente dificilmente será 
efetivo e concretizável se os incentivos 
que decorrerem da política de remune-
ração estiverem exclusivamente ou em 
grande medida dependentes de indica-
dores puramente financeiros.

Cumpre alertar para a novidade de as sociedades emitentes deverem pela primeira vez 
apresentar à apreciação dos seus acionistas, na assembleia geral anual de 2022, um 
Relatório sobre Remunerações,	em	conformidade	com	a	política	de	remuneração	aprova-
da,	que	detalhe	as	remunerações	atribuídas,	ou	devidas,	durante	o	último	exercício,	a	cada	
membro	dos	órgãos	de	administração	e	de	fiscalização	(art.	26.º-G	do	Cód.	VM).

Este	 relatório	 pode	 ser	 apresentado	em capítulo do relatório anual sobre governo 
societário	 (art.	26.º-G,	n.º	8	do	Cód.	VM),	devendo,	em	tal	caso,	continuar	a	ser	presta-
das	as	informações	solicitadas	pelo	anexo	ao	Regulamento	da	CMVM	n.º	4/2013	(Secção	D.	
Remunerações, pontos 66 a 82, inclusive). 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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1.6. Recomendações

No que respeita ao acompanhamento 
da realização de assembleias gerais, 
e tendo em vista a sua plena confor-
midade com as expectativas em fun-
ção das exigências legais, cumpre ter 
presente: 

(i) O recurso às potencialidades ine-
rentes a meios digitais de realiza-
ção de assembleias gerais, bem 
como ao aprofundamento das tec-
nologias em que se baseiam e das 
garantias de segurança das mes-
mas; e

(ii) A implementação, em contexto 
de assembleias gerais realizadas 
através de meios telemáticos, de 
funcionalidades que salvaguar-
dem a possibilidade de alteração 
do sentido de voto em assembleia 
geral (bem como o exercício de ou-
tros direitos consagrados na legis-
lação em vigor). 

Merecem ainda destaque, pela sua 
relevância, os seguintes aspetos:

l Independência  
e incompatibilidades

Questionários de aferição: o prévio 
preenchimento e envio à CMVM dos 
questionários de avaliação dos requi-
sitos de independência e incompatibi-
lidades irá permitir aos emitentes sal-
vaguardar, em caso de deteção de uma 
situação de irregularidade, a sua reso-
lução num curto espaço de tempo, e até 
à concretização da assembleia geral.

Note-se que, para além de pessoas 
singulares que exerçam o cargo em 
nome próprio, este questionário deve 
ainda abranger as pessoas singulares 
a nomear para exercer funções no ór-
gão de fiscalização e na mesa da as-
sembleia geral por indicação de pes-
soa coletiva.

l Regime da representação 
equilibrada

Cumprimento das diligências necessá-
rias e atempadas: os emitentes devem 
garantir o cumprimento dos limiares 
relevantes do regime da representação 
equilibrada (33%), inclusive em caso de 
eventual substituição de membro cujas 
funções tenham cessado.

A sociedade não deve alhear-se 
de assegurar o pleno cumprimento da-
quele regime, uma vez que a iniciativa 
de proposta de composição dos órgãos 
de administração e de fiscalização co-
legial cabe aos acionistas. Assim, re-
comenda-se que o Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral alerte os acionis-
tas da sociedade para as consequên-
cias do incumprimento do regime da 
representação equilibrada no momen-
to em que receciona as propostas de 
titulares a eleger. 

O incumprimento do regime da re-
presentação equilibrada é passível de 
representar um relevante risco repu-
tacional para o emitente, aspeto par-
ticularmente acentuado com a cres-
cente importância das temáticas ESG 
no mercado de capitais, pelo que é im-
perativo que os emitentes acautelem o 
cumprimento dos limiares mínimos de 
representação equilibrada de género 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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nos seus órgãos de administração e de 
fiscalização colegiais.

l Rotação do auditor

(i) Diligências necessárias para a se-
leção e designação do auditor: os 
requisitos legais inerentes à se-
leção e eleição – artigos (i) 3.º, n.º 
3, al. f) da Lei n.º 148/2015, (ii) 16.º 
do Regulamento (UE) n.º 537/2014 
e (iii) 50.º do EOROC – devem mos-
trar-se cumpridos em todas as 
vertentes (i.e., no que diz respei-
to tanto à reeleição como à nova 
designação do ROC ou SROC), em 
particular no que respeita à apre-
sentação aos acionistas de uma 
recomendação fundamentada por 
parte do órgão de fiscalização.

(ii) Período máximo de exercício de 
funções (art. 54.º do EOROC): a 
previsão de apenas um prazo má-
ximo de dez anos para o exercício 
de funções de revisão legal de con-
tas pelo ROC/SROC, permite aos 
emitentes um planeamento mais 
simples da duração (e número) de 
mandatos.

l Política de remuneração

(i) Relatório sobre remunerações: a 
necessidade de apresentação aos 
acionistas, na assembleia geral 
anual de 2022, de relatório sobre 
remunerações, em conformidade 
com a política de remunerações 
aprovada (e, caso seja incluído em 
capítulo do relatório anual sobre 
governo societário, continuando a 
prestar cumulativamente as infor-
mações solicitadas pelo anexo ao 
Regulamento da CMVM n.º 4/2013 - 
Secção D. Remunerações, pontos 
66 a 82, inclusive).

(ii) Deve conter informação clara e ob-
jetiva, em particular, quanto aos 
aspetos identificados na tabela in-
cluída no ponto 1.5. Política de re-
muneração como carecidos de 
atenção adicional, que habilitem os 
investidores a formar um juízo ade-
quado quanto ao alinhamento de 
interesses e quanto à adequação 
dos incentivos face aos objetivos 
definidos para a sociedade.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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2. Relatórios de governo societário 

2.1. Enquadramento

s emitentes de ações admitidas à ne-
gociação em mercado regulamentado 
têm o dever legal de divulgar um rela-
tório detalhado sobre a estrutura e as 
práticas de governo societário imple-
mentadas na sociedade. O conteúdo a 
que deverá obedecer este relatório é 
estabelecido no art. 29.º-H do Cód. VM 
e é complementado pelo Regulamento 
da CMVM n.º 4/2013 (“Regulamento 
4/2013”). 

O presente relatório, respeitan-
te à supervisão desencadeada pela 
CMVM sobre os relatórios de governo 
societário divulgados pelas socieda-
des emitentes em 2021, inclui as prin-
cipais conclusões da verificação dos 
requisitos informativos fixados na-
quela norma e no Regulamento 4/2013, 
que devem ser cumpridos em respei-
to das exigências de qualidade de in-
formação a que se refere o art. 7.º do  
Cód.VM.

Da mesma forma, e ainda que seja 
competência do IPCG monitorizar o ní-
vel de adesão às recomendações do seu 
Código de Governo das Sociedades44, 
compete à CMVM verificar o cumprimen-
to da lei no que se refere (i) à adoção de 
um Código de Governo das Sociedades 
pelos emitentes, tendo à sua disponibi-
lidade, para o efeito, o Código do IPCG; 
(ii) à salvaguarda da qualidade da infor-
mação cuja prestação é obrigatória45; e 
(iii) ao cumprimento da regra legal com-
ply or explain, constante do art. 29.º-H, 
n.º 1, als. m) e n) do Cód.VM.

Assinalam-se, como tal, as insufi-
ciências informativas, relevantes e/ou 
reiteradas, identificadas pela CMVM 
nesta sede, e são emitidos esclareci-
mentos e alertas tendentes à sua cor-
reção em relatórios futuros.

2.2. Âmbito de análise integral: 
insuficiências e desconformidades

Durante o ano de 2021, foram objeto de 
supervisão quatro relatórios de governo  

O

44
 Conforme resulta do seu último Relatório Anual de Monitorização referente ao exercício de 2020.

45
 Nos termos do art. 7.º, n.º 1 do Cód. VM, nos termos do qual “[a] informação respeitante a instrumentos financeiros (…) e a 

emitentes deve ser completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita.”

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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societário de emitentes de valores mo-
biliários admitidos à negociação em 
mercado regulamentado, tendo a res-
petiva seleção tomado em considera-
ção, entre outros aspetos, a estrutura 
acionista do emitente (e.g. o facto de 
ter acionista de controlo), o modelo de 
governo adotado, a frequência com que 
recorre ao mercado de capitais (atra-
vés de operações de financiamento em 
mercado e junto de investidores de re-
talho), e/ou a sua situação financeira.

O gráfico seguinte procura evi-
denciar os principais requisitos infor-
mativos decorrentes do Regulamento 
4/2013, incidentes sobre (i) Estrutura 
acionista, (ii) Órgãos sociais e co-
missões, (iii) Organização interna, (iv) 
Remunerações, e (v) Transações com 
partes relacionadas – incumpridos pe-
los quatro emitentes que compõem a 
amostra analisada46 em 2021.

46
 Note-se que o Gráfico 4 não apresenta os pontos do Regulamento 4/2013 em que não se regista nenhum incumprimento.

Gráfico 4 | Regulamento 4/2013 (Incumprimentos por ponto)
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Da análise dos requisitos informa-
tivos legais e regulamentares resulta 
a necessidade de serem tomados em 
consideração determinados aspetos 
transversais, tais como:

l A imperatividade de os emiten-
tes manterem, no relatório di-
vulgado, a redação dos títulos 
de cada uma das exigências do 
anexo ao Regulamento 4/2013. 
A supressão, ou a modificação 
dos títulos impede uma clara ve-
rificação da informação presta-
da e, sobretudo da informação 
que deveria ser prestada e não 
o foi, limitando a capacidade de 
sindicar o conteúdo dos relató-
rios pelos seus destinatários – os 
investidores.

 Esta prática é, com maior inci-
dência, identificada em pontos do 
Regulamento que exigem a pres-
tação de múltiplas informações 
– v.g., pontos 17 e 31 – e, frequen-
temente, acompanhada da não 
prestação da informação exigida 
pelas partes omissas. 

 Constitui um desvio ao modelo 
de relatório de governo societá-
rio estabelecido no Regulamento 
4/2013 e, potencialmente, um 
modo de atenuar a evidência de 
que alguma da informação exigi-
da não é prestada pelo emitente.

l A importância de ser incluído no 
relatório divulgado o local ou sec-
ção específica do sítio da inter-
net do emitente onde se encontra 
disponível a informação e/ou os 
documentos em causa.

Adicionalmente, destacamos as 
principais insuficiências informativas 
relativamente a certos requisitos de-
correntes do Regulamento 4/2013, que 
se explicitam de seguida.

Quanto à estrutura acionista nem 
sempre foi (i) incluída identificação ex-
pressa da fonte e das causas de impu-
tação dos titulares de participações 
qualificadas identificados, dada a sua 
relevância para permitir ao investidor 
compreender as relações que se esta-
belecem entre os titulares diretos das 
participações sociais e corresponden-
tes direitos de voto na sociedade co-
tada em causa e os titulares a quem 
indiretamente tal participação é igual-
mente imputável (os beneficiários úl-
timos efetivos) (ponto 7 do Anexo I do 
Regulamento 4/2013), nem (ii) incluí-
da informação completa sobre os po-
deres especiais da administração, no-
meadamente em sede de deliberação 
de aumento do capital social, quando 
atribuídos (data de atribuição daque-
les poderes, prazo até ao qual podem 
ser exercidos, limite máximo quan-
titativo do aumento de capital, mon-
tante de capital já emitido e modo de 
concretização dos poderes atribuídos) 
(ponto 9 do Anexo I do Regulamento 
4/2013).

Em sede de administração e su-
pervisão, bem como de fiscalização, 
nem sempre foi incluída (i) informação 
completa sobre as relações familia-
res, profissionais ou comerciais, ha-
bituais e significativas, conhecidas 
pela sociedade, de administradores 
com acionistas qualificados (ponto 20 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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do Anexo I do Regulamento 4/2013), 
nem (ii) organogramas funcionais 
completos sobre os múltiplos órgãos 
da sociedade, permitindo uma visão 
completa da organização, e ainda (iii) 
informação integral sobre o grau de 
assiduidade às reuniões (nomeada-
mente se a presença na reunião foi 
assegurada fisicamente ou mediante 
representação) (pontos 21, 23 e 35 do 
Anexo I do Regulamento 4/2013). 

Quanto à fiscalização e auditor 
externo, verificaram-se reiteradas in-
suficiências sobre (i) os procedimen-
tos e critérios internos aplicáveis à 
intervenção do órgão de fiscalização 
para efeitos de contratação de ser-
viços adicionais ao auditor externo, 
bem como procedimentos internos 
para efeitos de aprovação da contra-
tação daqueles serviços, acompa-
nhada da indicação das razões para 
a contratação dos mesmos (pontos 
37 e 46 do Anexo I do Regulamento 
4/2013), bem como sobre (ii) o mon-
tante da remuneração paga ao audi-
tor, durante o exercício em referên-
cia, discriminada, pelo menos, pela 
totalidade dos campos que com-
põem a tabela constante do modelo 
de relatório (ponto 47 do Anexo I do 
Regulamento 4/2013).

Em matéria de organização inter-
na, identificaram-se insuficiências na 
prestação de informação completa e 
inequívoca sobre o processo de iden-
tificação, avaliação, acompanhamen-
to, controlo e gestão de riscos, in-
cluindo sobre as pessoas, órgãos ou 
comissões responsáveis pela audi-

toria interna e/ou pela implementa-
ção de sistemas de controlo interno e 
outras áreas funcionais com compe-
tências no controlo de risco, incluin-
do informação sobre os principais 
elementos dos sistemas de contro-
lo interno e de gestão de risco imple-
mentados em sede de processo de 
divulgação de informação financei-
ra (pontos 50, 54 e 55 do Anexo I do 
Regulamento 4/2013). 

Relativamente às remunerações, 
regista-se, em alguns casos, a ausên-
cia de inclusão da declaração de inde-
pendência de cada um dos membros 
integrantes da comissão de remune-
rações, bem como de informação cla-
ra e completa sobre se a remuneração 
é estruturada por forma a permi-
tir uma apreensão inequívoca quan-
to ao alinhamento dos interesses dos 
membros do órgão de administração 
com os interesses de longo prazo da 
sociedade (pontos 67 e 70 do Anexo I 
do Regulamento 4/2013).

Por fim, quanto às transações 
com partes relacionadas, revela-se 
da maior relevância a existência de 
procedimentos internos e mecanis-
mos de controlo claramente defini-
dos no seio da sociedade, bem como 
a prestação de informação comple-
ta que permita compreender o seu 
funcionamento (incluindo o modo de 
aferição do nível de significância dos 
negócios e os procedimentos defini-
dos para efeitos da intervenção do ór-
gão de fiscalização) (pontos 89 e 91 do 
Anexo I do Regulamento 4/2013).

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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2.3. Recomendações

Em matéria de supervisão integral dos 
relatórios de governo societário, e ten-
do em vista a sua plena conformidade 
com as expectativas em função das 
exigências legais, cumpre ter presente 
o seguinte:

(i) a imperatividade de os emitentes 
manterem, no relatório divulga-
do, a redação dos títulos de cada 
uma das exigências do Anexo I ao 
Regulamento 4/2013;

(ii) a importância de ser incluído no 
relatório divulgado o local ou sec-
ção específica do sítio da internet 
do emitente onde se encontra dis-
ponível a informação e/ou os docu-
mentos em causa;

(iii) a qualidade da informação (i.e. 
completa, verdadeira, atual, cla-
ra, objetiva e lícita) que integra os 
relatórios de governo societário, 
reveste-se da maior importância 
para os investidores aferirem o ní-
vel de risco inerente à organização 
de cada emitente, hoje particular-
mente relevante num momento em 
que a sustentabilidade a longo pra-
zo ganha primazia face a aborda-
gens de curto prazo. 

Em particular devem ser objeto de 

ponderada e especial revisão os requi-
sitos informativos previstos no Anexo 
I ao Regulamento 4/2013 referentes às 
seguintes temáticas:

l Estrutura acionista (e.g. identifi-
cação expressa da fonte e cau-
sas de imputação aos acionistas 
qualificados);

l Administração e supervisão (e.g. 
informação completa sobre as re-
lações familiares, profissionais ou 
comerciais, habituais e significa-
tivas, conhecidas pela sociedade, 
de administradores com acionis-
tas qualificados); 

l Fiscalização (e.g. descrição dos pro-
cedimentos e critérios internos apli-
cáveis à intervenção do órgão de 
fiscalização na contratação de ser-
viços adicionais ao auditor externo);

l Remunerações (e.g. descrição cla-
ra e completa sobre a estrutura-
ção da remuneração, em particu-
lar quanto à componente variável, 
quando exista); e 

l Transações com partes relaciona-
das (e.g. informação completa que 
permita compreender o funciona-
mento dos procedimentos inter-
nos e mecanismos de controlo de-
finidos no seio da sociedade).
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3. Âmbito de análise específica:
a fiscalização societária 

3.1. Enquadramento

supervisão desencadeada pela CMVM 
assumiu moldes diversos em 2020 e 
em 2021, a saber:

l Em 2020, foi analisada a informa-
ção prestada pela totalidade dos 
emitentes (de ações) nos pon-
tos (30 a 47) do modelo de rela-
tório estabelecido no Anexo I ao 
Regulamento 4/2013;

l Em 2021, considerando que a su-
pervisão promovida no ano anterior 
evidenciou um significativo grau de 
incumprimento e reduzida qualida-
de da informação em sede de fisca-
lização societária, optou-se por se-
lecionar, por referência ao exercício 
de 2021, uma amostra menor, cor-
respondente a quatro emitentes (de 
ações), em função, entre outras, da 
sua estrutura acionista (e.g., ter um 
acionista de controlo), do modelo 
de governo adotado, da frequência 

com que recorre ao mercado de ca-
pitais (através de operações de fi-
nanciamento em mercado e junto 
de investidores de retalho), ou da 
sua situação financeira.

l A temática da fiscalização so-
cietária47, tomando por referên-
cia a generalidade dos emitentes  
objeto de análise, apresenta ainda 
indícios de significativa debilida-
de, tendo por isso sido selecionada 
para supervisão pelo segundo ano 
consecutivo.

3.2. Aspetos objeto de supervisão

a. Organização interna

O processo de seleção tem, por refe-
rência aos emitentes integrantes na 
amostra objeto de supervisão, origem 
na formulação de convite de acionis-
ta(s) para o exercício do cargo (em al-
guns dos casos acionistas presentes 
no órgão de administração),48 e não na 

A

47
 Correspondendo aos pontos 30 a 47 do referido modelo – integrados na secção B. Órgãos sociais e comissões – que contemplam 

as exigências resultantes, designadamente, (i) do CSC, (ii) do EOROC e do REA, no que respeita ao órgão de fiscalização e ao 

revisor oficial de contas da sociedade.
48

 Em um dos casos, a recomposição do órgão de fiscalização de um emitente resultou de diligências para proceder à sua 

regularização implementadas pelo órgão de administração e não pela assembleia geral.
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implementação de um procedimento 
concursal.

Os processos de seleção tendem 
assim a assentar, por referência a to-
dos os casos objeto de análise, em la-
ços de conhecimento pessoal, asso-
ciado ao prévio exercício de funções 
na área de contabilidade ou auditoria, 
em algumas situações enquanto ante-
rior prestador de serviços ao emiten-
te, ou a outras entidades relacionadas 
com os seus acionistas. 

A implementação de um adequado 
e rigoroso processo de seleção, defini-
do em função da necessidade de pro-
teção de interesses da sociedade, de 
todos os seus acionistas e stakehol-
ders, assentes em exigências de con-
traprestação efetiva da função de fis-
calização, corresponde ao primeiro 
passo indispensável a uma fiscalização 
efetiva e atuante.

Em paralelo, a adequada definição 
de uma remuneração que efetivamen-
te compense a responsabilidade, a de-
dicação, a preparação, a disponibilida-
de e o risco, apresenta-se como fator 
crítico para um adequado exercício de 
funções – tendo sido identificadas si-
tuações de remuneração manifesta-
mente insuficiente, e até casos em que, 
fruto da débil situação financeira da so-
ciedade, se encontra em atraso o paga-
mento das remunerações devidas. Em 

outros casos, são os próprios estatutos 
da sociedade a definir a ausência de re-
muneração em determinadas circuns-
tâncias (inclusive para a fiscalização 
ou mesa da assembleia geral). Estas 
circunstâncias, ainda que legítimas e 
conhecidas pelo mercado, devem ser 
consideradas pelos acionistas e inves-
tidores como um alerta quando aferem 
o nível de risco do seu investimento. A 
transparência acerca das práticas re-
muneratórias das sociedades cotadas 
tem vindo a assumir crescente relevo, 
tal como patenteado, em particular, pe-
las recentes alterações legislativas de-
correntes da Diretiva dos Acionistas II.

No que diz respeito à organização 
interna do próprio órgão de fiscaliza-
ção, tende a não existir, por referên-
cia à amostra utilizada, uma repartição 
funcional ou temática entre os seus 
membros, atenta a diversidade e com-
plementaridade da formação académi-
ca e experiência profissional de cada 
um dos elementos que o compõem49. 
A organização interna do órgão de fis-
calização tende a manifestar-se pouco 
estruturada, tendo apenas sido iden-
tificada a existência de uma estrutu-
ra de apoio permanente em casos de 
empresas de maior dimensão. O recur-
so a peritos externos para coadjuvar  
o órgão de fiscalização no exercício das 
suas funções é excecional, não tendo 
sido identificado um caso concreto em 
que tal tenha sucedido.

49
 Relativamente a todos os emitentes integrantes da amostra selecionada.
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b. Comunicação de
 irregularidades e processos 
 de identificação de riscos

Relativamente a dois emitentes, foi 
possível concluir que não foram rece-
bidas pelo órgão de fiscalização comu-
nicações de irregularidades por refe-
rência ao exercício de 2020. 

Foi ainda possível concluir que não 
existem, por referência aos emitentes 
selecionados50, políticas e procedimen-
tos claros e publicamente acessíveis 
de comunicação de irregularidades 
que permitam a identificação de riscos 
e a sua subsequente mitigação ou tra-
tamento. Sem prejuízo, foi possível ve-
rificar que em alguns emitentes encon-
tra-se assegurado o reporte formal de 
eventuais irregularidades por qualquer 
colaborador ou entidade que se rela-
cione com a sociedade. 

De salientar que a ausência de tais 
meios deixa o órgão de fiscalização ain-
da mais dependente dos escassos re-
cursos de que dispõe e do carácter for-
tuito, ocasional e incerto da receção de 
tais comunicações em momento que 
lhe permita ainda atuar preventivamen-
te. As fontes de identificação de irregu-
laridades, à falta de outros meios, ten-
dem a ter projeção pública e mediática 
(através dos media), limitando significa-
tivamente a capacidade de atuação do 
órgão de fiscalização (que assim tende 
a revelar-se inútil) e remetendo para a 
CMVM a definição de uma atuação rea-

tiva (mediante solicitação de esclare-
cimentos à administração e, através da 
suspensão da negociação dos títulos, 
como medida de ultima ratio) que repo-
nha e satisfaça as necessidade de pro-
teção dos investidores. A ausência de 
uma atuação preventiva pela fiscaliza-
ção interna dos emitentes tende assim a 
conduzir à procura de mecanismos que 
procuram remediar, mas que muito di-
ficilmente eliminam, riscos que acabam 
por afetar os investidores, os acionis-
tas e, em última análise, a confiança nos 
próprios checks and balances em que 
deveriam assentar mecanismos de go-
verno atuantes e assentes na adequada 
interação entre gestão e fiscalização.

Neste particular, cumpre ainda as-
sinalar a quase total ausência de proa-
tividade dos órgãos de fiscalização na 
interação com a CMVM, não existindo si-
tuações de partilha de riscos, dificulda-
des, ou sequer comunicação de aspetos 
relevantes, o que, mais uma vez, limita 
significativamente a capacidade de in-
tervenção preventiva e gera risco para 
os investidores e para a própria socieda-
de – neste particular, é exemplificativo o 
caso de uma sociedade cotada que re-
correu a um processo especial de revita-
lização sem que em algum momento te-
nha existido interação com a CMVM.

c. Fiscalização permanente  
da administração

Por norma, verifica-se que a periodici-

50
 Relativamente a todos os emitentes integrantes da amostra selecionada.
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dade com que o órgão de fiscalização 
reúne é pelo menos trimestral. O núme-
ro de reuniões programadas pode va-
riar em função do calendário definido, 
anual ou para o mandato, bem como em 
caso de aparecimento de outros temas 
críticos durante o exercício financeiro.

Esta circunstância evidencia que 
as funções de fiscalização tendem a 
ser perspetivadas como algo periódico 
(não contínuo) e associadas aos tradi-
cionais períodos de preparação de in-
formação financeira periódica, reduzin-
do a fiscalização à sua componente de 
apreciação do processo de preparação 
e elaboração de informação financeira, 
visão redutora das funções legalmente 
cometidas ao órgão de fiscalização de 
uma sociedade anónima cotada.

Foi ainda possível verificar que o 
modelo de governação adotado tem re-
percussões no modo como se proces-
sam as interações com a administração, 
verificando-se diferentes abordagens, 
desde a (i) ausência de interações dire-
tas com a administração – apenas por 
intermédio de interlocutores; (ii) reali-
zação de interações diretas formais e 
programadas (assistindo o órgão de fis-
calização às reuniões do órgão de admi-
nistração e/ou o órgão de administração 
executivo às reuniões do órgão de fisca-
lização, quando convidado para o efei-
to); ou (iii) realização de interações dire-
tas informais e não programadas.

A presença de membros executi-
vos da administração em reuniões do 

órgão de fiscalização, bem como o ex-
cesso de informalidade nas interações 
entre estes dois órgãos afigura-se sus-
cetível de comprometer a independên-
cia e a isenção de análise que deve 
pautar a conduta do órgão de fiscaliza-
ção, devendo ser promovida uma ade-
quada segregação das funções de ad-
ministração e fiscalização.

No que respeita aos meios e tem-
pestividade na obtenção de informa-
ção e esclarecimentos necessários 
verificou-se ter sido afirmado que os 
mesmos são obtidos atempadamente, 
permitindo o exercício adequado das 
funções do órgão de fiscalização – esta 
asserção não foi alterada pela emergên-
cia do contexto pandémico, que não terá 
afetado de forma particular o relaciona-
mento do órgão de fiscalização com a 
administração, nem a obtenção da infor-
mação necessária em tempo oportuno51. 
Este juízo, porém, é dos próprios órgãos 
de fiscalização e dificilmente sindicável 
externamente.

Em determinadas circunstâncias 
específicas, em face da situação fi-
nanceira concreta, porém, identifica-
ram-se situações de não disponibiliza-
ção recorrente pela administração de 
elementos de suporte solicitados pelo 
órgão de fiscalização que evidenciem 
e corroborem a informação referente 
à situação financeira, ou que tenham 
permitido a divulgação atempada dos 
documentos de prestação de contas.

51
 Relativamente à maioria os emitentes integrantes da amostra selecionada.
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No que respeita a procedimentos 
concretos em sede de fiscalização pre-
ventiva verifica-se, de entre os emiten-
tes analisados, não ser prática comum a 
implementação de procedimentos que 
visam assegurar uma análise atempada 
dos planos estratégicos da sociedade, 
um controlo periódico dos riscos que po-
dem vir a afetar a sociedade e de uma ar-
ticulação direta com as pessoas envolvi-
das no sistema de controlo interno.

d. Controlo interno

Foi objeto de particular atenção a exis-
tência ou inexistência de mecanismos 
e procedimentos de controlo periódi-
co adotados para garantir que os ris-
cos efetivamente incorridos são con-
sistentes com os objetivos fixados pela 
administração. Uma minoria dos emi-
tentes analisados não dispõe de um tal 
sistema, o que ainda assim não é re-
presentativo da generalidade dos emi-
tentes da amostra. 

Não obstante as especificidades 
decorrentes de cada processo de con-
trolo de riscos, em particular, foi refe-
rido que são tidos em consideração os 
objetivos fixados pela administração 
nas reuniões periódicas do órgão de 
fiscalização para avaliação e mitigação 
dos riscos identificados.

No que se refere à forma e periodi-
cidade de avaliação do sistema de con-
trolo interno concluiu-se que apenas 
excecionalmente (em um caso) a ava-
liação é efetuada de forma contínua, 
através de interações regulares com os 
responsáveis operacionais pela gestão 

de cada risco, e realizada anualmente 
uma reflexão sobre a eficácia dos me-
canismos em vigor.

No mesmo sentido, apenas num 
caso se identificou que, havendo em-
bora uma partilha atempada dos re-
latórios elaborados pelos serviços e 
controlo interno, o órgão de fiscaliza-
ção propôs ajustamentos, em particu-
lar no que se refere a melhoramentos 
nos formatos de reporte, no cumpri-
mento de prazos e no aumento da pe-
riodicidade de reporte.

e. Informação financeira  
e outras informações  
– processo de preparação  
e divulgação

Outro dos aspetos para os quais se 
olhou com particular atenção diz res-
peito ao acompanhamento pela fisca-
lização do processo de preparação e 
divulgação de informação financeira, 
não financeira e do relatório de gover-
no societário.

No que diz respeito à informação 
financeira, verificou-se que na maio-
ria dos emitentes selecionados o órgão 
de fiscalização receciona a informa-
ção periódica relevante e interage, em 
particular, com os serviços financeiros 
respetivos (e/ou outros comités espe-
cíficos), bem como com o auditor ao 
longo do processo de preparação dos 
documentos de prestação de contas.

Em casos específicos, atenta a par-
ticular situação financeira, porém, veri-
ficou-se existirem efetivos entraves à 
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disponibilização de elementos impres-
cindíveis para uma adequada fiscaliza-
ção e para o tempestivo cumprimento 
de regras inerentes à permanência em 
mercado, como sejam a divulgação de 
informação financeira.

A divulgação dos documentos que 
apresentam os resultados – comunica-
dos de informação privilegiada – foram, 
pelo menos em um dos casos, objeto de 
revisão prévia pelo órgão de fiscaliza-
ção, sendo objeto de propostas de ajus-
tamento, quando necessário. Apenas 
esse emitente referiu que, sempre que 
se justifica, os comunicados de infor-
mação privilegiada (independentemen-
te de versarem sobre informação finan-
ceira ou outra) são objeto de avaliação 
prévia por parte do órgão de fiscaliza-
ção. Quanto aos demais, o conhecimen-
to desta informação tende a ocorrer em 
simultâneo com a sua divulgação ao 
mercado e ao público em geral no sítio 
da internet do emitente e no sistema de 
difusão de informação da CMVM.

Foi ainda possível verificar que 
apenas um dos emitentes selecionados 
referiu rever as propostas de relatórios 
de governo societário e de informação 
não financeira, tendo inclusivamente 
constituído uma comissão interna res-
ponsável por esta temática.

Outro dos aspetos objeto de apre-
ciação foi o modo de articulação do 
órgão de fiscalização com o revisor 
oficial de contas da sociedade, ten-
do sido possível concluir que existem 
diferentes modos de articulação que 
podem assentar (i) em reuniões perió-
dicas planeadas e/ou não planeadas; 

ou (ii) na presença do ROC em todas as 
reuniões do órgão de fiscalização.

f. Partes relacionadas

Por fim, foi ainda aferido o nível de cum-
primento dos procedimentos e critérios 
estabelecidos para efeitos de contro-
lo de transações com partes relaciona-
das (nomeadamente para aferir o nível 
de significância dos negócios realizados 
entre o emitente e os seus acionistas)

Apesar de dois dos emitentes se-
lecionados terem afirmado inexistir 
transações sujeitas a controlo no ano 
de referência, foi possível concluir que 
esses emitentes afirmam dispor de 
procedimentos internos de verificação 
com partes relacionadas.

Foi possível verificar relativamen-
te a um deles que estes pressupõem, 
entre outros, (i) a manutenção de lista 
atualizada de todas as entidades que 
possam ser consideradas partes rela-
cionadas; (ii) a elaboração de relató-
rios que, por referência a uma poten-
cial transação com parte relacionada, 
incluam informações detalhadas so-
bre o objeto, natureza, valor financei-
ro e descrição das relações existentes 
entre as partes, para efeitos de avalia-
ção e aprovação, pelo órgão compe-
tente, se a mesma pode ser conside-
rada como sendo realizada no âmbito 
da atividade corrente e em condições 
normais de mercado; e (iii) a definição 
prévia de transações que, independen-
temente de se qualificarem (ou não) 
como transações com partes relacio-
nadas e/ou serem realizadas no âmbi-
to da atividade corrente e em condi-
ções normais de mercado, são sempre  
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sujeitas a parecer prévio por parte do 
órgão de fiscalização.

O nível de significância é esta-
belecido de acordo com critérios 
económicos.

3.3. Recomendações

Em matéria de supervisão aprofunda-
da, no que respeita à fiscalização so-
cietária, e tendo em vista a sua ple-
na conformidade com as expectativas 
de supervisão, cumpre ter presente o 
seguinte:

l Comunicação: É essencial garan-
tir que a sociedade dispõe de con-
tactos diretos dos membros dos 
órgãos de fiscalização, que permi-
tam uma interação rápida e eficaz, 
sempre que necessário. 

l Meios e estrutura: É fundamental 
que os órgãos de fiscalização dis-
ponham dos meios (humanos, ma-
teriais, tecnológicos necessários), 
de uma estrutura de apoio (prefe-
rencialmente permanente), e que 
lhe seja prestada toda a informa-
ção necessária, de forma tem-
pestiva, indispensáveis ao efetivo 
exercício das suas funções.

l Remuneração: Os acionistas de-
vem ponderar seriamente o tipo 
de fiscalização que pode resultar 
de uma remuneração inexistente, 
ou desadequada, atenta a respon-
sabilidade, a profundidade, rele-
vo, complexidade e risco das fun-
ções legais que são atribuídas aos 

membros do órgão de fiscalização. 
A ausência de remuneração ou o 
pagamento de uma remuneração 
desadequada constitui um alerta 
e um risco sobre o exercício de fis-
calização, num mercado de capi-
tais eficiente. Por outro lado, uma 
remuneração tendencialmente as-
sente em senhas de presença in-
centivará o exercício de uma fis-
calização meramente pontual (por 
ocasião das reuniões realizadas) e 
não um exercício contínuo dessas 
funções, como a lei exige. 

l Independência: Revela-se funda-
mental prevenir a criação de la-
ços de proximidade ou de familia-
ridade excessivas (entre membros 
de órgãos sociais ou mesmo rela-
tivamente a acionistas), suscetí-
veis de capturar e limitar a inde-
pendência e a isenção de análise 
que deve pautar a conduta dos res-
ponsáveis pela fiscalização socie-
tária. Devendo, sempre que apli-
cável, ser prestada informação ao 
mercado, nomeadamente em sede 
de relatório de governo societário, 
sobre as relações familiares, pro-
fissionais ou comerciais, habituais 
e significativas, conhecidas pela 
sociedade, entre membros dos ór-
gãos sociais e acionistas qualifi-
cados que sejam suscetíveis de 
originar potenciais conflitos de in-
teresses e/ou apropriações inde-
vidas de benefícios em prejuízo da 
sociedade e acionistas. 

l Interação com a CMVM: Os órgãos 
de fiscalização devem assumir 
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uma atitude proativa na intera-
ção com a CMVM, nomeadamente 
perante a deteção de riscos, difi-
culdades e/ou outros aspetos re-
levantes, capacitando a sua in-
tervenção preventiva e mitigando 
riscos que possam emergir para 
os investidores e para a própria 
sociedade.

l Fiscalização preventiva: É crucial 
que os órgãos de fiscalização rea-
lizem um controlo periódico dos 
riscos que podem vir a afetar a so-
ciedade, através de uma análise 
atempada dos planos estratégicos 
e operacionais, devendo ser asse-

gurada uma articulação direta com 
as pessoas envolvidas no sistema 
de controlo interno.

l Controlo interno: Por fim, é críti-
co que a sociedade esteja dotada 
de mecanismos de identificação 
de riscos e potenciais irregula-
ridades. Neste sentido, deve ser 
definido um plano de atuação cla-
ro que permita capturar situações 
potenciais e/ou emergentes e mi-
tigar os efeitos da sua concretiza-
ção, que o mesmo seja avaliado de 
forma contínua pelo órgão de fis-
calização, e a sua eficácia objeto 
de reflexão oportuna.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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4. Qualidade da informação  
e cumprimento da regra comply or 
explain por referência ao código  
de governo das sociedades do IPCG  

a sequência do Protocolo celebrado 
entre a CMVM e o Instituto Português 
de Corporate Governance (IPCG) em 
201752, transitou-se para um modelo de 
autorregulação do regime recomenda-
tório do governo das sociedades.

Nesta sequência, o IPCG adqui-
riu competências de monitoriza-
ção do grau de acolhimento das re-
comendações constantes do Código 
do Governo das Sociedades do IPCG 
(“Código do IPCG”), em vigor desde 1 
de janeiro de 2018. Já as competên-
cias de supervisão da CMVM concen-
traram-se: (i) na garantia da qualida-
de da informação, de acordo com o 
disposto no artigo 7º do Cód. VM, e 
cuja prestação é obrigatória por lei 
ou por regulamento53, aos emitentes 
de ações admitidas à negociação em 
mercado regulamentado; (ii) na veri-
ficação da efetiva adesão a um códi-

go de governo das sociedades (em vi-
gor); e (iii) no cumprimento da regra 
legal comply or explain54. 

No Protocolo celebrado entre a 
CMVM e o IPCG, foi ainda assumido, por 
este último, o compromisso de proce-
der à revisão do Código do IPCG, bie-
nalmente, em linha com as melhores 
práticas internacionais, e com a ex-
periência de monitorização adquiri-
da. Assim sendo, no seguimento des-
te esforço contínuo de melhoramento 
das práticas de governo societário, o 
Código do IPCG foi sujeito a uma revi-
são no final de 2020, da qual resultou 
uma reorganização do referido código, 
assim como uma alteração mais pro-
funda do seu conteúdo.

Considerando o atual modelo de 
monitorização, supervisão e enforce-
ment do governo das sociedades, do 

N

52
 Disponível em https://cgov.pt/images/ficheiros/2018/protocolo-cmvm-ipcg.pdf. 

53
 Em particular, quanto aos requisitos informativos que resultam do Regulamento 4/2013 e respetivo anexo.

54
 Alíneas do atual art. 29.º-H do Código dos Valores Mobiliários, de onde resulta o dever de apresentar m) Declaração sobre o 

acolhimento do código de governo das sociedades ao qual o emitente se encontre sujeito por força de disposição legal ou 

regulamentar, especificando as eventuais partes desse código de que diverge e as razões da divergência; bem como n) 

Declaração sobre o acolhimento do código de governo das sociedades ao qual o emitente voluntariamente se sujeite, 

especificando as eventuais partes desse código de que diverge e as razões da divergência.

PARTE II – GOVERNO 
SOCIETÁRIO [G.]

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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PARTE II – GOVERNO 
SOCIETÁRIO [G.]

qual decorre a não exclusividade da-
quelas competências, por parte da 
CMVM, mas antes uma partilha de com-
petências com o IPCG, nos termos já 
referidos, a adequada interação e ar-
ticulação afigura-se essencial para o 
seu adequado funcionamento.

Neste seguimento, cumpre assi-
nalar que o acolhimento do Código do 
IPCG tem vindo a evoluir de forma posi-
tiva, sendo que, à data do presente re-
latório, apenas um emitente com ações 
admitidas à negociação em mercado re-
gulamentado continua a adotar o já re-

vogado Código de Governo Societário da 
CMVM de 2013 (situação que, até recen-
temente, não era, porém caso único).

Não obstante a evolução verifica-
da, devem continuamente ser aprofun-
dados os mecanismos de articulação 
que permitam conjugar as diferentes 
abordagens em benefício de uma rea-
ção preferencialmente preventiva mas 
necessariamente informada pelos ele-
mentos resultantes dos diferentes 
processos de monitorização, supervi-
são e de outras formas de identifica-
ção de riscos.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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Nota final

acompanhamento da progressiva inte-
gração dos elementos ESG na aborda-
gem das empresas cotadas à prosse-
cução, desenvolvimento ou redefinição 
dos seus modelos de negócio constitui 
um verdadeiro desafio, marcado pela 
novidade e proliferação de exigências 
legais que passam (e passarão) a ter de 
ser consideradas.

A novidade, especificidade ou 
complexidade técnicas inerentes a de-
terminadas exigências informativas, 
associadas à manifesta intenção gene-
ralizada de ir ao encontro das preten-
sões dos investidores – cada vez mais 
preocupados com o modo como são 
gerados os resultados das empresas, 
ou com o seu posicionamento para com 
o meio ambiente e o contexto social em 
que se inserem –, são suscetíveis de fa-
zer emergir riscos, apenas mitigáveis 
por um escrutínio assente numa pré-
via e constante capacitação e conhe-
cimento do negócio de cada emitente e 
do domínio da taxonomia aplicável.

O exercício de monitorização das 
práticas de governo societário, por sua 
vez, constitui uma tarefa contínua e de-
safiante, dado tratar-se de apreender 
uma vivência dinâmica a partir de ele-
mentos tendencialmente estáticos, 
como os respetivos relatórios de go-
verno ou as informações divulgadas por 
ocasião de assembleias gerais. Foi para 
transpor essa limitação que a CMVM ini-
ciou um exercício de verificação do go-
verno societário em ação, começando 

pelo exercício de funções dos membros 
dos órgãos de fiscalização.

Em qualquer dos casos, os requisi-
tos inerentes à permanência em mer-
cado, decorrentes de deveres de pres-
tação de informação ou da sujeição a 
códigos de governo que sejam efeti-
vamente muito exigentes (como de-
vem ser atenta a sua natureza de soft 
law moderada pelo princípio comply or 
explain que assenta na declaração do 
cumprimento ou na justificação para o 
não cumprimento, caso não cumpra), 
associadas à definição de modelos ade-
quados de monitorização e supervisão, 
são suscetíveis de gerar transparência 
e confiança nos investidores, projetan-
do as empresas que se diferenciem po-
sitivamente em função da adoção das 
melhores práticas para níveis de rele-
vância acrescida nos mercados globais.

Como tal, a adoção das melhores 
práticas e a adesão às mais exigentes 
recomendações, associadas a modelos 
de monitorização e supervisão robus-
tos, em linha com as diferentes realida-
des dos emitentes e numa lógica pro-
porcional, contribuem decisivamente 
para empresas, independentemente da 
sua dimensão, mais orientadas e capa-
citadas para uma presença efetiva em 
mercado.

É nesse movimento que se insere a 
estratégia da CMVM, que continuará a 
promover a proteção dos investidores 
enquanto via para o desenvolvimento 
do mercado. l

O
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