
O t e m a d a S U S TA I N A B L E C O R P O R AT E 
GOVERNANCE, que tem merecido renovada atenção 
no último ano, não é novo.
No caso português, a visão sustentável do governo 
das sociedades está presente no CÓDIGO DAS 
SOCIEDADES COMERCIAIS pelo menos desde 2006.
O artigo 64 do código é claro quanto ao dever de os 
administradores da sociedade, prosseguindo o 
interesse desta, atenderem aos interesses de longo 
prazo dos sócios e ponderarem igualmente os 
interesses de outros sujeitos relevantes para a 
SUSTENTABILIDADE da sociedade, como é o caso 
dos seus trabalhadores, clientes e credores.
E encontramos d isposi t ivos s imi lares na 
generalidade das restantes jurisdições europeias 
congéneres, resultado do esforço realizado na 
integração de conceitos de DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL na lei e nos códigos de governo 
societário.
Em Portugal, a AEM foi das primeiras organizações a 
a n t e c i p a r e a c o m p a n h a r o s r e c e n t e s 
desenvolvimentos ESG, e, significativamente, a 
única organização empresarial de indole não 
financeira a integrar o Grupo de Trabalho para a 
Reflexão sobre o Financiamento Sustentável e a 
subscrever a CARTA DE COMPROMISSO PARA O 
FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL EM PORTUGAL.
O compromisso da AEM e das EMPRESAS COTADAS 
portuguesas com uma ambiciosa agenda de 
sustentabilidade ao serviço de uma economia mais 
justa e competitiva é claro e inequívoco.
E, do mesmo modo, não temos dúvidas quanto à 
necessidade de, num momento de mudança 
profunda, a reflexão em causa dever incluir a análise 
e o exame dos actuais mecanismos de governo das 
sociedades.
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Porém, a iniciativa da COMISSÃO EUROPEIA, sobre 
Sustainable Corporate Governance, nos moldes em 
que tem sido desenvolvida, constitui uma iniciativa 
errada no momento errado. 
Baseada em informação errónea, assente em ideias 
preconcebidas, e parecendo ignorar os resultados 
positivos de várias iniciativas europeias anteriores 
ou em curso, a reflexão que tem sido apresentada, 
para além de desajustada, arrisca prejudicar o bom 
desenvolvimento dos objectivos da sustentabilidade, 
comuns a todos os STAKEHOLDERS. 
Neste contexto, as organizações empresariais não 
devem actuar como cheerleaders acríticas da 
iniciativa europeia; pelo contrário, têm o dever de 
identificar, de forma atempada e objectiva, as suas 
preocupações legítimas com uma iniciativa mal 
concebida.
Assim temos agido na AEM, notando agora que, na 
sequência das diligências desenvolvidas pelas 
associações empresariais mais informadas sobre 
este tema, a Comissão Europeia decidiu adiar a 
iniciativa Sustainable Corporate Governance, 
assumindo ainda o compromisso de rever a 
respectiva avaliação de impacto. 
Simultaneamente, a iniciativa deixará de ser 
supervisionada exclusivamente pelo Comissário da 
Justiça, Didier Reynders, passando o processo a ser 
co-liderado pelo Comissário do Mercado Interno, 
Thierry Breton.
Trata-se de uma boa notícia, que premeia o intenso 
TRABALHO e empenho num tema decisivo, ainda 
que o esforço quanto a esta iniciativa extremamente 
prejudicial à actividade das empresas cotadas, e ao 
bom desenvolvimento da economia, continue a 
anunciar-se longo e de resultado incerto.

Abel Sequeira Ferreira
Director Executivo
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Registo e inscrição  

até 11 de Julho em   

https://esgreporting.eventbrite.pt
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No âmbito da sua Missão, a AEM apoia e suporta as 
sociedades cotadas na transição para uma economia 
mais segura, neutra em carbono, resiliente ao clima e 

que permita assegurar a competitividade das 
empresas no longo prazo.  

As actividades da AEM nesta matéria concretizam a 
Carta de Compromisso para o Financiamento 

Sustentável em Portugal, celebrada com o Governo 
em 8 de Julho de 2019, e encontram-se alinhadas 

com os Objectivos para o Desenvolvimento 
Sustentável da Organização das Nações Unidas, em 

particular com os objectivos 4, 16 e 17.
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TODA A INFORMAÇÃO PUBLICADA PELAS EMPRESAS ASSOCIADAS DA AEM NA SUA MÃO
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AEM - Associação de Empresas Emitentes  

de Valores Cotados em Mercado 

Largo do Carmo, n.º 4, 1.º Direito 

1200-092 Lisboa 

Telefone: 	 +351 21 820 49 70  

Fax:   	 +351 21 807 74 90  
geral@aem-portugal.com 

www.emitentes.pt

A newsletter SUSTAINABLE KNOWLEDGE é circulada aos Associados da AEM e a outras pessoas ou entidades que têm uma relação 
profissional directa com a Associação.
O conteúdo do SUSTAINABLE KNOWLEDGE não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização da AEM. 
Permanecemos ao inteiro dispor para o esclarecimento de qualquer dúvida ou questão, através dos contactos habituais ou, em 
geral@aem-portugal.com.
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