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A

Acionistas têm AG
asseguradas, mas
dividendos podem ser
adiados

Alargamento do prazo para assembleias gerais deverá ajudar
a garantir a realização. No entanto, também irá aumentar o
tempo de espera para os acionistas receberam essa
remuneração.

Follow

s anuais assembleias gerais de acionistas vão, este ano, ser diferentes
do habitual. O surto de coronavírus obrigou a mudanças nos
procedimentos, nomeadamente a recomendações de que estas reuniões

sejam realizadas à distância para limitar o risco. Da mesma forma, o prazo para
que aconteçam foi alargado e estas medidas deverão permitir que os acionistas
possam participar nas assembleias, mas também poderá adiar o pagamento de
dividendos até ao verão.
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“O que nos parece é que o alargamento do prazo e o esclarecimento do modo
como o fazer significa que as assembleias gerais de acionistas poderão realizar-
se com relativa normalidade“, diz Abel Sequeira Ferreira, diretor executivo da AEM
– Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado, sobre as
recomendações conhecidas esta sexta-feira.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) emitiu uma série de
recomendações sobre o que devem cotadas, auditoras e gestores fazer devido ao
surto. Entre estas está uma recomendação que as assembleias gerais de
acionistas decorram recorrendo a meios telemáticos. Quaisquer interações
preparatórias devem ser feitas através de meios de comunicação eletrónicos e à
distância.

“Há uma ampla flexibilidade para conseguir compatibilizar a segurança jurídica e
a saúde das pessoas“, refere Sequeira Ferreira, explicando que será o presidente
da mesa da AG a garantir que estão reunidas as condições necessárias para a
reunião decorrer. Esclareceu ainda que as recomendações surgem por
necessidade de clarificar o quadro legal aplicável.

O Governo já tinha anunciado o alargamento do
período em que as empresas podem realizar
assembleias-gerais anuais até 30 de junho. É por
isso que os investidores poderão ter de esperar
mais para receber a remuneração pelas ações que
detém. Será nestas assembleias gerais que serão

aprovadas questões como as contas de 2019, bem como a aplicação dos
resultados.

As cotadas que decidam aproveitar a margem dada pelo Executivo poderão vir a
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remunerar os acionistas mais tarde. E há ainda a hipótese de as empresas
decidirem reduzir o montante a ser distribuído na forma de dividendos para
acautelar o potencial impacto do surto de Covid-19. Questionado sobre esta
possibilidade, o diretor executivo da AEM disse apenas que é uma decisão de
cada empresa até porque ainda é cedo para fazer essa avaliação.

A Maxyield – Clube dos Pequenos Acionistas concorda que estão reunidas as
condições para a realização das AG, mas “entende que as empresas cotadas,
devem manter o calendário”, devendo ser “realizadas através de telereunião,
ficando o local da reunião exclusivamente destinado à mesa da AG e serviço de
apoio logístico”.

A associação que representa os pequenos acionistas das cotadas portuguesas
sublinham que “o exercício dos direitos dos acionistas é compatível com o
recurso à telereunião, em condições similares de interatividade entre os
participantes numa reunião presencial”, em linha com o que diz o supervisor.

Além destas recomendações, a CMVM reforçou também os deveres de reporte.
Nesse sentido, os emitentes têm de divulgar “logo que possível” toda a
informação relevante sobre os impactos do Covid-19 no seu negócio, situação
financeira e desempenho económico, avisou a CMVM, dizendo que este reporte
tem de ser feito já no relatório financeiro anual de 2019.

“Não é claro se as empresas que já apresentaram relatórios e contas terão de
retificar ou não. O que me parece neste momento é que estamos num período de
enorme incerteza e nada pode ser quantificado com exatidão. Relativamente aos
relatórios ainda em preparação, penso que a dificuldade não será abordar o
tema, será quantificar o potencial impacto“, acrescenta.

Uma carta aos nossos leitores

Vivemos tempos indescritíveis, sem paralelo, e isso é, em si
mesmo, uma expressão do que se exige hoje aos jornalistas
que têm um papel essencial a informar os leitores. Se os
médicos são a primeira frente de batalha, os que recebem
aqueles que são contaminados por este vírus, os jornalistas, o
jornalismo é o outro lado, o que tem de contribuir para que
menos pessoas precisem desses médicos. É esse um dos
papéis que nos é exigido, sem quarentenas, mas à distância,
com o mesmo rigor de sempre.
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Aqui, no ECO, estamos a trabalhar 24 horas vezes 24 horas para
garantir que os nossos leitores têm acesso a informação
credível, rigorosa, tempestiva, útil à decisão. Para garantir que
os milhares de novos leitores que, nas duas últimas semanas,
visitaram o ECO escolham por cá ficar. Estamos em regime de
teletrabalho, claro, mas com muita comunicação, talvez mais
do que nunca nestes pouco mais de três anos de história.

O que queremos fazer? O que dissemos que faríamos no nosso
manifesto editorial

No momento em que uma pandemia se transforma numa crise
económica sem precedentes, provavelmente desde a segunda
guerra mundial, a função do ECO e dos seus jornalistas é ainda
mais crítica. E num mundo de redes sociais e de cadeias de
mensagens falsas – não são fake news, porque não são news -
-, a responsabilidade dos jornalistas é imensa. Não a
recusaremos.

No entanto, o jornalismo não é imune à crise económica em
que, na verdade, o setor já estava. A comunicação social já vive
há anos afetada por várias crises – pela mudança de hábitos
de consumo, pela transformação digital, também por erros
próprios que importa não esconder. Agora, somar-se-ão outros
fatores de pressão que põem em causa a capacidade do

Acompanhamos a cobertura da atualidade, porque tudo é
economia.

Escrevemos Reportagens e Especiais sobre os planos
económicos e as consequências desta crise para empresas e
trabalhadores.

Abrimos um consultório de perguntas e respostas sobre as
mudanças na lei, em parceria com escritórios de advogados.
Contamos histórias sobre as empresas que estão a mudar de
negócio para ajudar o país

Escrutinamos o que o Governo está a fazer, exigimos
respostas, saímos da cadeira (onde quer que ele esteja) ou
usamos os ecrãs das plataformas que nos permitem
questionar à distância.

O ECO é um jornal económico online para os empresários
e gestores, para investidores, para os trabalhadores que
defendem as empresas como centros de criação de
riqueza, para os estudantes que estão a chegar ao
mercado de trabalho, para os novos líderes.

https://eco.sapo.pt/manifesto-editorial/
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jornalismo de fazer o seu papel. Os leitores parecem ter
redescoberto que as notícias existem nos jornais, as redes
sociais são outra coisa, têm outra função, não (nos)
substituem. Mas os meios vão conseguir estar à altura dessa
redescoberta?

É por isso que precisamos de si, caro leitor. Que nos visite. Que
partilhe as nossas notícias, que comente, que sugira, que
critique quando for caso disso. O ECO tem (ainda) um modelo
de acesso livre, não gratuito porque o jornalismo custa
dinheiro, investimento, e alguém o paga. No nosso caso, são
desde logo os acionistas que, desde o primeiro dia,
acreditaram no projeto que lhes foi apresentado. E
acreditaram e acreditam na função do jornalismo
independente. E os parceiros anunciantes que também
acreditam no ECO, na sua credibilidade. As equipas do ECO, a
editorial, a comercial, os novos negócios, a de
desenvolvimento digital e multimédia estão a fazer a sua
parte. Mas vamos precisar também de si, caro leitor, para
garantir que o ECO é económica e financeiramente sustentável
e independente, condições para continuar a fazer jornalismo
de qualidade.

Em breve, passaremos ao modelo ‘freemium’, isto é, com
notícias de acesso livre e outras exclusivas para assinantes.
Comprometemo-nos a partilhar, logo que possível, os termos e
as condições desta evolução, da carta de compromisso que lhe
vamos apresentar. Esta é uma carta de apresentação, o convite
para ser assinante do ECO vai seguir nas próximas semanas.
Precisamos de si.

António Costa

Publisher do ECO
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Supervisor liderado por Gabriela Figueiredo Dias emitiu esta sexta-
feira uma série de recomendações para limitar o risco gerado pelo
surto de coronavírus.
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