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Num ambiente de crescente pressão regulatória e em 
que novos desafios surgem em resultado das 
preocupações ESG, a qualidade do relato corporativo 
exige o acompanhamento próximo dos requisitos mais 
recentes.

Com o presente documento e a série de webcasts em 
que apresentamos de viva voz estas matérias, 
pretendemos uma vez mais dar um contributo para a 
melhoria do relato financeiro e não financeiro em 
Portugal, bem como alertar para outros requisitos de 
compliance com impacto em 2022 e em 2023.
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1. Normas e alterações aplicáveis em 2021 e 2022

Normas/alterações às normas IFRS aplicáveis em 2021

Emendas às normas IFRS publicadas pelo IASB

Norma / 
Interpretação

Descrição da alteração
Data de 
eficácia 

(EU)

Data de 
eficácia 
(IASB)

Alteração à IFRS 16

Concessões relacionadas com a 
COVID-19 ao nível das rendas 
para além de 30 de junho de 
2021 

1 Abril 
2021

1 Abril 
2021

Alteração à IFRS 4
Diferimento da aplicação da IFRS 
9 (entidades seguradoras)

1 Janeiro 
2021

1 Janeiro 
2021

Alterações à IFRS 9, à 
IAS 39, à IFRS 7, à 
IFRS 4 e à IFRS 16

Reforma das taxas de juro de 
referência — Fase 2 

1 Janeiro 
2021

1 Janeiro 
2021
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1. Normas e alterações aplicáveis em 2021 e 2022

• Esta alteração alarga o expediente prático operacional 
relacionado com a COVID-19 (facultativo e temporário) para os 
locatários, aplicável inicialmente aos pagamentos 
originalmente devidos antes de ou em 30 de junho de 2021, 
aos pagamentos originalmente devidos antes de ou em 30 de 
junho de 2022.

• Aplicação retrospetiva para períodos de relatório anuais com 
início em ou após 1 de abril de 2021, com aplicação antecipada 
permitida.

Alterações à IFRS 16
Concessões relacionadas com a COVID-19 após 30 Junho 2021

IFRS 16 prevê aplicação do expediente prático 
(IFRS16.46B) quando a concessão das rendas ocorram 
como consequência direta da pandemia COVID-19 e apenas 
quando estiverem preenchidas as seguintes condições:

a) A alteração dos pagamentos de locação resulta numa 
revisão da retribuição pela locação que é 
substancialmente idêntica, ou inferior, à retribuição pela 
locação imediatamente antes da alteração;

b) Qualquer redução dos pagamentos de locação apenas 
afeta pagamentos originalmente devidos em ou antes de 
30 de junho de 2022 e

c) Não há nenhuma alteração substancial dos outros termos 
e condições da locação.
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1. Normas e alterações aplicáveis em 2021 e 2022

Alterações à IFRS 9, à IAS 39, à IFRS 7, à IFRS 4 e à IFRS 16
Reforma das taxas de juro de referência — Fase 2 

• Permite que as relações de cobertura continuem, proporcionando 
assim alívio relativamente à incerteza decorrente da reforma da taxa 
de referência (IBOR)

• As isenções cessam quando a incerteza decorrente da reforma deixar 
de existir quanto ao momento e ao montante dos fluxos de caixa com 
base na taxa de juros

Fase 1 Pré-substituição

• Aplicável quando a base para determinar os fluxos de caixa contratuais 
se altera em resultado da reforma IBOR

• Expediente prático aplicável para alterações da reforma IBOR que 
sejam economicamente equivalentes:

• Instrumentos de caixa: o efeito da transição é tratado como uma 
mudança para uma taxa de juro flutuante (floating rate), e

• Relações de cobertura: devem continuar, com atualizações da 
documentação de cobertura

Fase 2 Substituição

Divulgações e data de eficácia

Divulgações e data de eficácia

Requer divulgações de relações de cobertura para 
as quais o expediente prático foi aplicado

• Aplicável em 1 Janeiro 2020

Requer divulgações que mostrem:

• A natureza e a extensão dos riscos a que a 
entidade está exposta, decorrentes reforma 
IBOR; e 

• Os progressos realizados pela entidade para 
concluir a transição para taxas de referência 
alternativas. 

• Aplicável em 1 Janeiro 2021
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1. Normas e alterações aplicáveis em 2021 e 2022

Alterações à IFRS 9, à IAS 39, à IFRS 7, à IFRS 4 e à IFRS 16
Reforma das taxas de juro de referência ou Reforma IBOR 

Aplicação do expediente prático - impacto nos fluxos de caixa

Cash flow atualizadoCash flow original

IBOR taxa 
flutuante

Spread fixo

IBOR reform

RFR  Taxa 
flutuante

+ Spread fixo

Equivalente 
económicamente

Spread 
adicional 

(ex. risco de 
crédito 

atualizado)Diferença não 
substancial

Para modificações que se relacionam 
diretamente com a IBOR reform, a taxa 
juro efetiva deverá ser atualizada, sem 

ajustar a quantia escriturada.

► Se o efeito da modificação for substancial, o instrumento financeiro original é desreconhecido e um novo instrumento é reconhecido. 

► Um expediente semelhante aplicar-se-á aos contratos de Seguro (IFRS 4) e locações (IFRS 16) para modificações que resultem da Reforma das 
taxas de juro de referência
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2. Principais recomendações ESMA sobre relato financeiro para 2021

Impactos do Covid-19

.

► Avaliação da adequação do princípio da continuidade na data de relato.

► Divulgação das incertezas materiais relacionadas com dúvidas quanto à aplicação do princípio da continuidade.

► Período mínimo 12 meses (IAS 1.26) que deverá ser alargado caso seja relevante para a análise (IAS 1.25).

Princípio da continuidade1

► Divulgação de julgamentos, estimativas e pressupostos utilizados nos testes de imparidade, com enfoque nas alterações 
resultantes do contexto económico e/ou situação financeira.

► Necessidade de reavaliação a cada data de relato se existem indicações internas/externa de reversão de imparidades 
anteriormente reconhecidas.

Imparidade de ativos
2

► Modelo das perdas esperadas (Expected Credit Losses): Foco nas divulgações de risco de crédito da IFRS 7 e divulgações 
adicionais (ex. impacto/alterações em forward-looking information)

► Ativos por impostos diferidos: Transparência quanto aos pressupostos no reconhecimento de perdas/créditos fiscais não usados 
em resultado da Covid-19. 

► Medidas de suporte governamentais: ESMA (European Securities and Markets Authority) espera que as DFs incluam descrição da 
natureza e extensão de suporte obtido por categoria (ex. empréstimos ou reduções fiscais), características e efeitos do seu 
término.

Outros pontos relevantes3
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2. Principais recomendações ESMA sobre relato financeiro para 2021

Divulgações relativas a alterações climáticas

.

► Considerar impactos climáticos na revisão anual do valor residual e da vida útil dos ativos não correntes. 

► Impacto pode resultar, por exemplo, devido a obsolescência, restrições legais ou inacessibilidade dos ativos.

► Divulgações adicionais. 

Ativos Fixos Tangíveis (IAS 16) e Ativos Intangíveis (IAS 38)1

► Considerar indicadores de imparidade relacionados com matérias climáticas. Por exemplo, um declínio na procura por determinado 
produto com elevadas emissões de gases de efeito estufa pode indicar que a estrutura fabril se encontra em imparidade. 

► Uso de pressupostos que refletem riscos climáticos (por exemplo, a introdução de legislação que obrigue à redução de emissões
pode fazer aumentar os custos de produção).

► Adaptar análise de sensibilidade por forma a considerer riscos climáticos nos pressupostos utilizados, nomeadamente no que se 
refere às taxas de crescimento de longo-prazo.

Imparidade de Ativos (IAS 36)2

► Considerar potenciais obrigações ou alterações regulatórias com impactos no reconhecimento ou divulgação de provisões/passivos 
contingentes (ex. taxas, penalidades ou multas adicionais).

Provisões (IAS 37)3
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3. IFRIC Agenda Decisions

Lista das decisões recentes to Comité Interpretativo do IASB 
(IFRS Interpretation Comittee)

Lista de Agenda Decisions do IFRS Interpretation Committee (IFRS IC)

Data Descrição da decisão/interpretação

Dezembro 2021 Benefícios económicos do uso de um parque eólico – IFRS 16

Outubro 2021 Imposto sobre o Valor Acrescentado não dedutível relativos a pagamentos de locações – IFRS 16

Outubro 2021 Contabilização de Warrants classificados como passivos financeiros no reconhecimento inicial  - IAS 32

Junho 2021 Custos necessários para efetuar a venda – IAS 2

Junho 2021 Preparação de demonstrações financeiras às quais o princípio da continuidade deixou de aplicar – IAS 10

Maio 2021 Atribuição do benefício aos períodos de serviço  - IAS 19

Maio 2021 Variabilidade de cobertura nos fluxos de caixa devido às taxas de juros reais – IFRS 9

Abril 2021 Custos de configuração ou customização em contratos de serviços de cloud – IAS 38

Dezembro 2020 Serviços de gestão de contratos de fornecedores – Confirming (ou reverse factoring)
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3. IFRIC Agenda Decisions

IVA não dedutível relativos a pagamentos de locações – IFRS 16

Descrição dos factos apresentados

Questão:

• O Comité recebeu uma questão sobre 
como contabilizar o IVA cobrado sobre os 
pagamentos de locação cobrados pelo 
locador. 

• Em concreto, se na aplicação da IFRS 16, 
o locatário deve incluir o IVA não dedutível 
como parte do pagamentos da locação.

Conclusões/observações do IFRS IC

Observações do IFRS IC:

• O Comité não obteve evidência da existência de um impacto material no cálculo dos 
pagamentos de locação ou que exista diversidade quanto à sua contabilização. Deste modo, o 
Comité concluiu em não adicionar o tópico à agenda e não concluiu quanto ao tratamento 
contabilístico apropriado.

• Não obstante, das consultas efetuadas pelo comité resultou que “quase todos” os 
respondentes indicaram que a prática demonstra que os locadores não incluem o IVA não 
dedutível como parte dos pagamentos da locação.

• As razões devem-se ao facto dos pagamentos de IVA (dedutíveis ou não) não cumprirem com a 
definição de pagamentos da locação, na medida em que não se relacionam com pagamentos 
feitos ao locador em troca do direito de uso do ativo subjacente. Ao invés, são pagamentos 
impostos pelo governo ao locatário, sendo que o locador atua como um agente coletor para o 
governo.
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3. IFRIC Agenda Decisions

Custos de configuração ou customização em contratos de serviços de cloud

Descrição dos factos apresentados
Factos:

• Um cliente celebra um contrato de Software as a Service
(SaaS). O contrato configura um direito de acesso ao 
software e deste modo não reconhece o ativo.

• O cliente incorre em custos iniciais de configuração ou 
customização do software do fornecedor do qual o 
cliente recebe acesso.

Questão 1: Em que medida o cliente reconhece um ativo 
intangível em relação à Configuração ou Customização (CC) 
do software no âmbito da IAS 38

Questão 2: Caso um ativo intangível não seja reconhecido, 
como deve um cliente reconhecer reconhecer custos 
incorridos com CC do software.

Conclusões/observações do IFRS IC
Questão 1

Observações do IFRS IC:

• Ativo intangível – o fornecedor controla o software ao qual o cliente tem acesso. 
Como tal, o cliente não tem controlo e não pode reconhecer um ativo intangível 
com base IAS 38.18. As atividades de CC não criam um recurso controlado pelo 
cliente que seja separável do software. Assim, estes custos não podem ser 
capitalizados como um ativo intangível.

• Contudo, em determinadas circunstâncias, um contrato pode resultar em, por 
exemplo, código adicional do qual o cliente tem o poder de obter os benefícios 
económicos futuros e de restringir o acesso de terceiros a esses benefícios. 
Nesse caso, ao determinar se deve reconhecer o código adicional como um ativo 
intangível, o cliente avalia se o código adicional é identificável e atende aos 
critérios de reconhecimento do IAS 38.

Questão 2

• Uma entidade reconhece o dispêndio como um gasto na demonstração dos 
resultados quando recebe os serviços (IAS 38.69).
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3. IFRIC Agenda Decisions

Serviços de gestão de contratos de fornecedores – Confirming (ou reverse factoring)

Caso em análise

O IFRIC recebeu um pedido referente a um acordo de 
reverse factoring. Em específico, foi questionado:

a) Como deve ser reconhecido um passivo para pagar 
bens e serviços recebidos quando as faturas fazem 
parte de um acordo de reverse factoring; e

b) Que informações relativas a um acordo de reverse 
factoring deve uma entidade divulgar nas 
demonstrações financeiras.

Em que consiste um acordo de reverse factoring?

Num acordo de reverse factoring, uma instituição 
financeira concorda em pagar o montante em dívida aos 
fornecedores da entidade e a entidade concorda em 
pagar à instituição financeira na mesma data, ou uma 
data posterior, em que os fornecedores seriam pagos.

Conclusões/observações do IFRS IC

Apresentação na demonstração da posição financeira

• Em teoria, um passivo num acordo de reverse factoring pode ser apresentado:

• Dentro da rubrica de Contas a pagar comerciais;

• Dentro da rubrica de outros passivos financeiros; ou

• Apresentada numa linha separada do Balanço

Contas a pagar comerciais

• Definição de ‘Contas a pagar comerciais’ – IAS 37 / IAS 1 requer apresentação em 
separado no Balanço

• O IFRIC concluiu que esta rubrica deve ser utilizada apenas quando:

• Represente um passivo a pagar por bens ou serviços

• Faturados ou formalmente acordados com o fornecedor; e

• Parte do capital circulante usado no ciclo operacional da entidade.

• O IFRIC concluiu quanto à apresentação do passivo reverse factoring:  

• ‘Contas a pagar comerciais’ se o passivo for the natureza e função semelhante às 
outras contas a pagar da entidade; ou

• Separadamente quando a quantia, natureza ou função do passivo torne essa 
apresentação relevante para a compreensão da posição financeira da entidade.
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3. IFRIC Agenda Decisions

Serviços de gestão de contratos de fornecedores – Confirming (ou reverse factoring)

Caso em análise

O IFRIC recebeu um pedido referente a um acordo de 
reverse factoring. Em específico, foi questionado:

a) Como deve ser reconhecido um passivo para pagar 
bens e serviços recebidos quando as faturas fazem 
parte de um acordo de reverse factoring; e

b) Que informações relativas a um acordo de reverse 
factoring deve uma entidade divulgar nas 
demonstrações financeiras.

Em que consiste um acordo de reverse factoring?

Num acordo de reverse factoring, uma instituição 
financeira concorda em pagar o montante em dívida 
aos fornecedores da entidade e a entidade concorda em 
pagar à instituição financeira na mesma data, ou uma 
data posterior, em que os fornecedores seriam pagos.

Conclusões/observações do IFRS IC

Apresentação na demonstração dos fluxos de caixa

Devem os fluxos ser apresentados como fluxo de atividades operacionais ou de 
financiamento?

• O IFRIC observou que a classificação do passivo no Balanço pode ajudar a 
determinar a classificação na DFC

• Se uma entidade concluir que o passivo deve ser apresentado como parte das contas 
a pagar, este facto sugere que os fluxos de Caixa associados devem ser classificados 
como fluxos da atividade operacional. 

• Por outro lado, se uma entidade concluir que o passivo não faz parte das contas a 
pagar, os fluxos de Caixa associados deverão ser apresentados como atividade de 
financiamento.
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3. IFRIC Agenda Decisions

Serviços de gestão de contratos de fornecedores – Confirming (ou reverse factoring)

Caso em análise

O IFRIC recebeu um pedido referente a um acordo de reverse 
factoring. Em específico, foi questionado:

a) Como deve ser reconhecido um passivo para pagar bens e 
serviços recebidos quando as faturas fazem parte de um 
acordo de reverse factoring; e

b) Que informações relativas a um acordo de reverse factoring 
deve uma entidade divulgar nas demonstrações financeiras.

Em que consiste um acordo de reverse factoring?

Num acordo de reverse factoring, uma instituição financeira 
concorda em pagar o montante em dívida aos fornecedores da 
entidade e a entidade concorda em pagar à instituição financeira 
na mesma data, ou uma data posterior, em que os fornecedores 
seriam pagos.

Conclusões/observações do IFRS IC

Apresentação nas Notas às demonstrações financeiras

• O IFRIC observou que o risco de liquidez pode existir devido à celebração 
de um acordo de reverse factoring em resultado do passivo ficar 
concentrado numa única instituição financeira.

• Para divulgar adequadamente os efeitos de um acordo de reverse 
factoring a entidade deverá fazer julgamentos considerando os requisitos 
da IAS 1, nomeadamente:  

• Relativamente à apresentação do passivo e dos fluxos de Caixa, os 
quais podem envolver a necessidade de divulgações adicionais

• Reverse factoring pode ter efeitos materiais nas demonstrações 
financeiras e deste modo informações adicionais podem ser 
relevantes.
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4. Normas e alterações aplicáveis em 2021 e 2022

Normas/alterações às normas IFRS aplicáveis em 2022/2023 (Endossadas EU)

Emendas às normas IFRS publicadas pelo IASB

Norma / Interpretação Descrição da alteração Data de eficácia (EU) Data de eficácia (IASB)

Alteração à IFRS 3 Referências à Estrutura Conceptual para o Relato Financeiro 1 Janeiro 2022 1 Janeiro 2022

Alteração à IAS 16 Rendimentos obtidos antes da entrada em utilização 1 Janeiro  2022 1 Janeiro  2022

Alteração à IAS 37 Contratos onerosos – custos de cumprir com um contrato 1 Janeiro 2022 1 Janeiro 2022

Melhoramentos Anuais das 
Normas IFRS - Ciclo 2018-2020 
(Alteração à IFRS 1)

Adoção das IFRS pela primeira vez por parte de uma entidade subsidiária 1 Janeiro 2022 1 Janeiro 2022

Melhoramentos Anuais das 
Normas IFRS - Ciclo 2018-2020 
(Alteração à IFRS 9)

Desreconhecimento de passivos financeiros – Comissões a incluir no teste dos ’10 por 
cento’ 

1 Janeiro 2022 1 Janeiro 2022

Melhoramentos Anuais das 
Normas IFRS - Ciclo 2018-2020 
(Alteração à IAS 41)

Tributação e mensuração ao justo valor 1 Janeiro 2022 1 Janeiro 2022

IFRS 17 IFRS 17 Contratos de Seguro 1 Janeiro 2023 1 Janeiro 2023
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4. Normas e alterações aplicáveis em 2021 e 2022

Normas/alterações às normas IFRS aplicáveis em 2023 (não endossadas EU)

Emendas às normas IFRS publicadas pelo IASB

Norma / Interpretação Descrição da alteração Data de eficácia (EU) Data de eficácia (IASB)

Alteração à IAS 1 Classificação de passivos correntes e não correntes - 1 Janeiro 2023

Alteração à IAS 8 Definição de estimativas contabílisticas - 1 Janeiro 2023

Alteração à IAS 1 Divulgação de política contabílistica - 1 Janeiro 2023

Alteração à IAS 12 Imposto diferido relativo a ativos e passivos relativos a uma transação única - 1 Janeiro 2023

Alterações à IFRS 17 Aplicação inicial da IFRS 17 e IFRS 9 – Informação comparativa - 1 Janeiro 2023
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5. Projetos do IASB

Status dos projetos ativos do IASB 

Projetos 
do IASB

Relato & Compliance 2021 20

Research projects Status

Business Combinations
under Common Control

Discussion paper

Dynamic Risk Management Core model outreach

Extractive activities Review research

Equity Method Research programme

Goodwill and Impairment Discussion Paper feedback

Pension Benefits that Depend on Asset Returns Gathering evidence

Standard-Setting projects Status

Disclosure initiative — Subsidiaries without Public 
Accountability

Exposure Draft

Disclosure initiative — Targeted 
Standards — level Review of Disclosures

Exposure Draft

Financial Instruments with Characteristics of Equity Drafting

Primary Financial Statements Exposure Draft feedback

Rate-regulated Activities Exposure Draft

Management Commentary Exposure Draft

Second Comprehensive Review of the IFRS for SMEs 
Standard

Drafting



5. Projetos do IASB

Concentração de atividades empresariais de entidades sob controlo comum

IFRS executive update - IFRS 9 for corporates (xxx 2019)

Fora do âmbito!
1. Transferência de uma entidade que não contém uma atividade empresarial (ex. 

Entidade a transferir contém apenas um terreno – transferência de ativo).
2. Transferência de um ou mais ativos que não constituem uma atividade empresarial.
3. Transferência de uma entidade associada.

► Uma transação ou outro acontecimento em que uma 
adquirente obtém o controlo sobre uma ou mais 
atividades empresariais. 

1 Concentrações de Atividades 
Empresariais (IFRS 3)

► Transferência de atividade que não cumpre com a 
definição de atividade empresarial da IFRS 3.

► Transferência de uma atividade empresarial precedida de 
uma aquisição de (ou seguida de uma venda para) uma 
entidade externa.

► Transferência de uma atividade empresarial condicionada 
a uma venda externa (ex. IPO).

2
Concentração de entidades ou 

atividades empresariais sob controlo 
comum (BCUCC)
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5. Projetos do IASB

Concentração de atividades empresariais de entidades sob controlo comum

► Se o adquirente (receiving
entity) tiver NCI’s, então o 
método da compra deve ser 
aplicado, dependendo do facto 
das ações da adquirente 
estarem ou não cotadas.

► Se as ações forem cotadas, o 
método de compra deve ser 
aplicado.

► Se as ações não forem cotadas, 
então aplicar exceção para 
partes relacionadas ou a 
isenção opcional.

► Sem alteração do interesse de 
propriedade final dos recursos 
económicos.

► Potenciais acionistas investem 
nos mesmos recursos 
económicos.

► Método da Comunhão de 
interesses (book-value method) 
deve ser aplicado a transações 
de concentração envolvendo 
empresas totalmente detidas 
pelo mesma entidade/grupo.

► Nem todas as transações sob 
controlo comum (BCUCC) são 
diferentes de uma 
concentração no âmbito da 
IFRS 3.

► Sem alterações quanto ao 
controlo – apenas uma 
reorganização de recursos.

► O foco da proposta de 
alteração são as alterações de 
interesses de propriedade dos 
recursos transferidos. 

► Nenhum dos métodos 
existentes é individualmente 
apropriado para todas as 
BCUCC.

One size does not fit all
Com Interesses que Não

Controlam (NCI)
Sem Interesses que Não

Controlam
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6. Formato Eletrónico Único Europeu (ESEF)

Em síntese:

• A origem do requisito nasce na Diretiva de Transparência (Diretiva 2004/109/CE), alterada pela 
Diretiva 2013/50/UE. A ESMA (European Securities and Markets Authority) desenvolveu a norma 
técnica de regulamentação (RTS) 3, de forma a especificar o formato eletrónico de reporte.

• O Formato Eletrónico Único Europeu (ESEF) foi introduzido pela Comissão Europeia e pela ESMA e 
exige que as empresas cujos valores mobiliários sejam admitidos à negociação num mercado 
regulamentado, nos termos conjugados dos artigos 245.º e 250.º-A do CódVM, preparem o seu 
relatório financeiro anual em formato eletrónico (xHTML). 

• Para além das Demonstrações Anuais em xHTML, para demonstrações financeiras consolidadas em 
conformidade com IFRS, estas devem ser marcadas utilizando o formato iXBRL.

• Apenas a divulgação dos relatórios financeiros conformes com o Regulamento ESEF permitirá aos 
emitentes cumprir com as suas obrigações de divulgação nos termos do artigo 4º da Diretiva de 
Transparência e artigo 8º, número 2 do Regulamento da CMVM n.º 1/2022. A submissão de 
relatórios financeiros anuais noutros formatos não conformes com o Regulamento ESEF (e.g. pdf) 
continua a ser possível, assumindo um caráter facultativo.

• Os requisitos do ESEF fazem parte de uma onda global de digitalização e visam harmonizar o formato 
eletrónico dos relatórios financeiros de empresas cotadas em mercados regulamentados da UE. 

• Esta digitalização dos relatórios irá também otimizar o processo de comunicação financeira, 
facilitando a leitura das demonstrações financeiras pelas partes interessadas e a sua utilização para 
os seus fins específicos.
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6. Formato Eletrónico Único Europeu (ESEF)

Quais as empresas que terão que preparar o seu relatório 
financeiro anual em conformidade com ESEF?

• Todas as empresas com valores mobiliários (incluindo ações e obrigações) 
cotadas num mercado regulamentado da UE terão de preparar os seus 
AFR (Annual Financial Reports) em XHTML, independentemente de a sua 
sede social se situar na UE ou num país terceiro.

• Os emitentes da UE que elaboram demonstrações financeiras 
consolidadas em IFRS terão, adicionalmente, de “marcar” as 
demonstrações financeiras utilizando os elementos da Taxonomia IFRS 
que correspondem às IFRS aprovadas pela EU.

• Os emitentes de países terceiros irão “marcar” de acordo com os 
elementos que correspondem às IFRS emitidas pelo International
Accounting Standard Board (IASB).

Requisitos ESEF– Clarificações da Comissão Europeia

Securities 
listed

IFRS 
Consolidated 

FS

ESEF
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Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Objetivos

A nova proposta de diretiva pretende:

► Melhorar o reporte de sustentabilidade com o intuito de alavancar a 
transição para um sistema económico e financeiro sustentável e 
inclusivo, em linha com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu e 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas; 
assim como, 

► Satisfazer a crescente procura e necessidade de acesso a informação 
por parte dos seus utilizadores (investidores, sociedade, trabalhadores, 
reguladores, etc).

Aspetos-chave desta proposta de diretiva:

► Alargamento do âmbito de aplicação da diretiva a um número 
significativamente maior de empresas (+1.000 em Portugal e cerca de 
50.000 na UE),

► Obrigatoriedade de reporte de informação de sustentabilidade como 
parte integrante do relatório de gestão, 

► Divulgação desta informação de acordo com os European Sustainability
Reporting Standards (a ser emitidos até 31.OUT.22), 

► Verificação obrigatória da informação por terceiros (para um nível 
limitado de garantia de fiabilidade, com uma evolução futura prevista 
para garantia razoável de fiabilidade), e 

► Reporte obrigatório em formato digital de acordo com a diretiva ESEF.

Outras considerações

A proposta de diretiva vem também clarificar o princípio da dupla 
materialidade, ou seja, as empresas terão de divulgar:

► Os riscos e oportunidades para as empresas, associados a questões de 
sustentabilidade (ou seja como é que as questões de sustentabilidade 
impactam as organizações); assim como,

► Os impactos que as próprias empresas têm na comunidade em geral e 
no ambiente.

Órgãos de fiscalização / Conselhos fiscais

Outro aspeto muito importante da Diretiva é a clarificação do papel dos 
Órgãos de fiscalização / Conselhos fiscais (audit committee) em matéria de 
garantia de fiabilidade da comunicação de informações sobre 
sustentabilidade, ou seja, os Órgãos de fiscalização / Conselhos fiscais terão 
um papel ativo ao nível:

► da comunicação do resultado da auditoria ao órgão de administração ou 
de supervisão

► da monitorização do processo de reporte, 

► da monitorização da eficácia dos sistemas de controlo e gestão de risco 
e também 

► do processo de recomendações com vista a garantir a integridade da 
informação de sustentabilidade.

Diretiva de reporte de sustentabilidade corporativa e taxonomia
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Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Timeline

Exercícios iniciados em 2023

• No que diz respeito à aplicação da Diretiva no tempo, os Estados 
membros deverão transpor a Diretiva a 1 de dezembro de 2022 e 
garantir que as suas disposições se aplicam a empresas que iniciam os 
seus exercícios em 1 de janeiro de 2023 ou durante esse ano.

Período transitório para pequenas e médias empresas

Para as PMEs serão adotadas normas separadas e proporcionadas. 

A Diretiva será de aplicação obrigatória para as PMEs cotadas em mercados 
regulados da UE, e 3 anos depois da Diretiva entrar em aplicação – 1 de 
janeiro de 2026.

Para as restantes PMEs a adoção será facultativa.

Questões chave a considerar

• As organizações deverão realizar Gap Analysis para identificar que 
sistemas, processos e competências são necessários nos próximos 2 anos 
para que possam dar reposta à nova diretiva

• Deverão avaliar que temas vão provavelmente enquadrar-se no conceito 
de dupla materialidade? De que maneira é que esses temas vão alterar a 
forma como o negócio é gerido, se alterarem?

• Qual o papel da Administração e do Órgão de Fiscalização/Conselho 
Fiscal no processo de preparação da empresa para a nova diretiva e como 
é que vão continuar a supervisionar assim que entre em vigor?

• Como é que a empresa vai relacionar-se com o seu auditor externo?

• Até que ponto a garantia limitada de fiabilidade será suficiente para a 
Administração e a Gestão em termos de daquilo que são os temas 
materiais para o negócio?

Diretiva de reporte de sustentabilidade corporativa e taxonomia
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Taxonomia

Objetivos

A Taxonomia Europeia tem como objetivo cumprir as metas climáticas e 
energéticas da UE para 2030 e atingir os objetivos do Pacto Ecológico 
Europeu. 

Consiste num sistema de classificação que determina uma lista de 
atividades económicas consideradas ambientalmente sustentáveis com o 
objetivo de direcionar os investimentos para projetos e atividades 
sustentáveis ao mesmo tempo que pretende combater o greenwashing – ou 
seja, o processo de passar uma impressão enganadora acerca, por exemplo, 
da sustentabilidade dos produtos de uma empresa.

Atividades sustentáveis vs Objetivos sustentáveis

As atividades económicas sustentáveis são as atividades que contribuem 
significativamente para 1 dos 6 objetivos sustentáveis:

1. Mitigação das alterações climáticas;

2. Adaptação às alterações climáticas;

3. A utilização sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinhos; 

4. A transição para uma economia circular; 

5. A prevenção e o controlo da poluição; 

6. A proteção e o restauro da biodiversidade e dos ecossistemas

Elegibilidade das atividades económicas de acordo com os códigos NACE -
Nomenclatura de Atividades Económicas

Foi já definido por ato delegado um conjunto de macro setores, contendo 
cada um destes uma série de atividades económicas enquadradas como 
elegíveis para os objetivos da Mitigação e Adaptação às Alterações 
Climáticas.
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Taxonomia

Exercício 2021

• Na realidade, 2021 é já o primeiro exercício em que as empresas 
abrangidas pela atual diretiva de informação não financeira têm de 
avaliar e divulgar de que forma é que as suas atividades, ao nível das 
vendas e prestações de serviços, compras de serviços operacionais e 
investimentos, são elegíveis no âmbito da taxonomia, para os objetivos 
de mitigação e adaptação às alterações climáticas a par com algumas 
divulgações qualitativas.

Exercício 2022 e seguintes

No exercício de 2022 é expetável que sejam publicados os atos delegados 
com relação aos outros 4 objetivos sustentáveis, altura em que para além 
de ter de se divulgar que atividades da empresa são elegíveis, terá também 
de se divulgar de entre as atividades elegíveis quais é que estão alinhadas 
(ou não) com a taxonomia, para o que a empresa terá de:

• Avaliar se a atividade contribui significativamente para 1 dos 6 objetivos 
sustentáveis de acordo com critérios técnicos definidos para cada 
atividade (TSC – Technical screening criteria);

• Avaliar o cumprimento do DNSH – Do No Significant Harm a nenhum dos 
outros 5 objetivos sustentáveis;

• Avaliar se cumpre com salvaguardas sociais mínimas, e

• Divulgações qualitativas.

Muito importante referir que em 2023, a taxonomia é igualmente aplicável a 
todas as empresas abrangidas pela atual proposta de diretiva de reporte de 
sustentabilidade o que representa um desafio acrescido para todas aquelas 
empresas que até então nunca haviam relatado qualquer informação de 
sustentabilidade e que adicionalmente terão de cumprir com a taxonomia.
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Regime geral da prevenção da corrupção (RGPC)

Aplicação a empresas públicas e privadas de +50 colaboradores:

• Com entrada em vigor 6 meses após a sua publicação, ou seja, a 7 de 
junho de 2022

• Requisitos exigentes:

• Programa de Cumprimento Normativo com designação de um 
responsável pelo cumprimento normativo (5.º)

• Adoção e implementação de Plano de Prevenção de Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas (“PPR”) (6.º)

• Adoção de Códigos de conduta (7.º)

• Canais de denúncia e investigações internas (8.º) 

• Formação específica dos destinatários e comunicação/ difusão 
(9.º)

• Implementação de mecanismos de avaliação do programa de 
cumprimento normativo (10.º)

• Sistema de Controlo Interno, incluindo manuais de procedimentos 
(15.º e 17.º)

• Procedimentos de avaliação prévia do risco relativamente a 
terceiros que ajam em seu nome, a fornecedores e a clientes (18.º)

Esta legislação vem responder a algumas das estatísticas que preocupam e 
que estão identificadas no 2022 EY Global Integrity Report que menciona 
que:

• Ainda que um recorde de 97% dos inquiridos nesta pesquisa concordem 
que a integridade é importante dentro das suas organizações, 41% 
considera que a pandemia da Covid-19 está a tornar mais difícil atuar 
com integridade nas relações comerciais.

• Mais de quatro em cada dez administradores (42%) concordam que o 
comportamento antiético de gestores seniores e profissionais de alto 
desempenho é tolerado nas suas organizações (o que compara com 34% 
em 2020).

• Ou seja, a legislação vem contribuir para uma melhoria no ambiente de 
integridade das empresas.

As multas variam em função do tipo de contraordenações:

• Muito graves = Não adoção/ implementação (até 44.891€)

• Exs. (listados no DL): Não adoção ou implementação do PPR, não 
adoção do Código de Conduta, não implementação de um sistema de 
controlo interno, etc.

• Graves = Implementação insuficiente (até 25.000€)

• Exs. (listados no DL): não elaboração dos relatórios de controlo do 
PPR, não revisão do PPR, não revisão do código de conduta, etc.

Principais implicações da nova legislação anticorrupção para as empresas portuguesas
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Regime geral de proteção de denunciantes de infrações

A Lei n.º 93/2021 de 20 de dezembro de 2021 que estabelece o regime 
geral de proteção de denunciantes.

Aplicação a empresas públicas e privadas de +50 colaboradores:

• Com entrada em vigor 6 meses após a sua publicação, ou seja, a 18 de 
junho de 2022

E vem reforçar os Requisitos da proteção aos denunciantes (não 
exaustivo):

• Reforça as obrigações relacionadas com a efetividade dos Canais de 
Denúncia, nomeadamente, sobre os tempos de resposta (até 7 dias) e de 
informação sobre as diligências (até 3 meses)

• Obriga a Garantir a confidencialidade, Permitir o anonimato, Proibição de 
atos de retaliação

• Obrigada à Designação de uma pessoa ou serviço imparcial competente 
interno ou a possibilidade de recurso a uma entidade externa

As multas variam em função do tipo de contraordenações:

• Muito graves = Não adoção/ implementação (até 250.000€)

• Exs. (4 listados na Lei): impedimento de apresentação ou seguimento 
da denúncia, praticar atos retaliatórios, não cumprir o dever de 
confidencialidade, etc.

• Graves = Implementação insuficiente (até 125.000€)

• Exs. (19 listados na Lei): não dispor de canal conforme definido na 
Lei, dispor de canal de que não garanta a possibilidade de denúncia a 
todos os trabalhadores, ou a possibilidade de anonimato, recusar 
reunião presencial ao denunciante, etc.
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Mecanismo Nacional Anticorrupção

A criação do MENAC (Mecanismo Nacional Anticorrupção) vem reforçar o 
comprometimento do legislador na luta contra a corrupção.

O MENAC tem por “missão a promoção da transparência e da integridade na 
ação pública e a garantia da efetividade de políticas de prevenção da 
corrupção e de infrações conexas”, ou seja:

• Ao nível da legislação anticorrupção, é responsável por fiscalizar a 
implementação do Programa de Cumprimento Normativo e restantes 
requisitos;

• Ao nível da proteção do denunciante, é responsável pelo processamento 
e aplicação das coimas face aos requisitos definidos na legislação.

Para mais, se olharmos para o caso francês cuja legislação anticorrupção foi 
publicada a 9 de dezembro de 2016, a Agência Francesa Anticorrupção 
(equivalente ao MENAC) começou as verificações 3 meses após a obrigação 
de implementação como sinal do empenho do regulador com esta 
legislação. Ou seja, realizaram:            

• 6 verificações no primeiro ano (2017), 47 em 2018, 37 em 2019, e 
assim continuam desde 2017;

• Estes controlos aplicaram-se a atores públicos e privados;

• Com base num questionário que inclui mais de 100 questões;

• O que levou a um aumento considerável de processos e de penas.
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Alterações Regulatórias

As alterações no regime jurídico de supervisão de auditoria introduzidas 
pela Lei 99-A de 31 de dezembro, incluem uma alteração à classificação de 
entidades como entidades de interesse público, reduzindo 
significativamente o número das mesmas. Com efeito, deixam de ser 
consideradas entidades de interesse público, a partir de 1 de janeiro de 
2022 (a Lei 99-A entra em vigor 30 dias após a sua publicação – ou seja, no 
próximo dia 30 de janeiro, com exceção da alteração à definição de EIP):

• As empresas de investimento (eram mais de 330 entidades)

• Os organismos de investimento coletivo (eram mais de 360 entidades)

• As sociedades de capital de risco, e os fundos de capital de risco

• As sociedades de investimento e os fundos de investimento alternativo 
especializado

• As sociedades e os Fundos de titularização de créditos e 

• E as empresas públicas que dantes eram abrangidas por critérios de 
dimensão (mais de 60)

Mantêm-se como entidades de interesse público os fundos de pensões que 
financiem um regime especial de segurança social. Estas entidades são 
consideradas EIP em Portugal, não se enquadrando na definição existente 
na União Europeia.

Tudo somado, o número de EIP diminui de cerca de 1.150 para um pouco 
mais de 450 entidades.

Esta alteração era bastante ansiada na medida em que se traduz numa 
simplificação concreta, ao mesmo tempo que permitirá à supervisão um 
foco maior nas entidades mais complexas e com maior risco sistémico.

A. Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria
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Alterações Regulatórias

A Lei n. 99-A/2021 de 31 de dezembro também introduziu bastantes 
alterações ao Código dos Valores Mobiliários, em linha com o objetivo de 
harmonização do nosso regime jurídico com o da União Europeia (por 
exemplo, destaca-se a eliminação do conceito de “sociedade aberta”), ao 
mesmo tempo que se procura tornar mais atrativo o acesso ao mercado de 
capitais e conferir maior competitividade ao nosso mercado através da uma 
revisão do regime das ofertas públicas de valores mobiliários.

De qualquer modo, gostava também de salientar as alterações introduzidas 
em agosto de 2020 pela Lei n. 50/2020, e que deverão ser validadas pelos 
órgãos de fiscalização, como sejam:

► O Relatório de remunerações (artigo 245-C, atual artigo 26-G):

O relatório sobre remunerações deve ser elaborado pelo órgão de 
administração para ser submetido a apreciação na próxima assembleia 
geral anual e deve descrever de forma clara e compreensiva, de que 
modo a política de remunerações foi aplicada durante o último exercício 
a cada membro dos órgãos de administração e fiscalização.

Recorde-se que a comissão de remunerações ou, caso esta não tenha 
sido designada, o conselho de administração, submete uma proposta de 
política de remuneração à aprovação da assembleia geral, pelo menos 
de quatro em quatro anos e sempre que ocorra uma alteração relevante 
da política de remuneração vigente.

► Transações com partes relacionadas (artigo 249-A, atual artigo 29-S 
e seguintes):

O procedimento interno acerca de transações com partes relacionadas 
carece de parecer prévio vinculativo do órgão de fiscalização, mediante 
o qual este verifica, periodicamente, se as transações que as sociedades 
emitentes efetuam com partes relacionadas são realizadas no âmbito da 
sua atividade corrente e em condições de mercado. Caso contrário, as 
transações devem ser objeto de deliberação pelo conselho de 
administração e precedidas de um parecer do órgão de fiscalização da 
sociedade emitente de ações admitida à negociação em mercado 
regulamentado, e serão divulgadas publicamente sempre que sejam de 
valor igual ou superior a 2,5% do ativo consolidado. 

A divulgação deve respeitar vários requisitos, incluindo a 
fundamentação quanto ao carácter justo e razoável da transação, e o 
sentido do parecer do órgão de fiscalização da sociedade emitente de 
ações admitida à negociação em mercado regulamentado, sempre que 
este tenha sido negativo.

B. Código dos Valores Mobiliários
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Alterações Regulatórias

As novidades nesta matéria incluem:

• Maior alinhamento com o Regulamento da EU aplicável às revisões legais 
de EIP – por exemplo: Prazo de rotação – passa a 10 anos; Limites de 
honorários de serviços distintos de auditoria

• Clarificação de que para os limites de honorários de serviços distintos de 
auditoria concorrem os honorários não apenas do ROC mas também da 
sua rede em Portugal

• Informação sobre a designação dos ROC: A entidade auditada deve 
comunicar ao revisor oficial de contas, no prazo máximo de cinco dias, a 
sua designação. E este deve aceitar essa designação  no prazo de 30 
dias.

A CMVM está empenhada nesta iniciativa de obter da parte das firmas de 
auditoria informação quantitativa relativa à execução das auditorias e 
acerca dos sistemas de controlo de qualidade implementados para cada 
uma das Firmas.

Ao mesmo tempo, a CMVM tem incentivado os órgãos de fiscalização a 
debaterem esses indicadores com as firmas de auditoria.

A EY apoia a iniciativa, tem vindo desde há muito a partilhar com os órgãos 
de fiscalização os indicadores de auditoria que julga mais relevantes, e 
continua a dar indicações às equipas para o fazer.

Os relatórios de transparência emitidos anualmente pelas firmas de 
auditoria de entidades de interesse público já incluem alguns indicadores 
relevantes sendo de esperar que passem a incluir mais indicadores. Ao nível 
da execução das auditorias, devem os órgãos de fiscalização debater 
também quais os indicadores que julgam mais relevantes, porque temos 
também a perceção que nem todos são relevantes para aferir a qualidade 
das auditorias, ou, no mínimo, carecem de contextualização face aos casos 
concretos.

C. Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
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Alterações Regulatórias

O documento de consulta pública promovido pela Comissão Europeia no 
âmbito da reforma do relato corporativo tem em vista o aumento da 
relevância e credibilidade do relato corporativo. A reforma irá assentar 
sobre três pilares:

• O pilar do Governo Corporativo

• O pilar dos Auditores

• O pilar da Supervisão

Vemos de modo muito positivo que sejam identificados estes três pilares. O 
relato corporativo será tanto mais credível e relevante, aumentando por 
isso a confiança nos mercados, quanto todos os três pilares cumprirem bem 
o seu papel.  

O período de consulta termina no dia 4 de fevereiro de 2022. 

E. Documento de consulta pública promovido pela 
Comissão Europeia 
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As prioridades dos Conselhos de Administração para 2022

As empresas continuam a renovar a sua estratégia para fortalecer a 
agilidade, resiliência e sustentabilidade e alavancar oportunidades 
inovadoras que possam acelerar o seu desempenho a longo prazo. As 
trajetórias das empresas que estão a prosperar e a apostar nesta 
reorientação estratégica estão a divergir rapidamente daquelas que estão 
apenas a sobreviver.

Os Conselhos de Administração têm a oportunidade e a responsabilidade de 
ajudar a orientar as empresas nesta nova era. Podem promover a 
incorporação de capital humano e natural como parte das decisões e 
estratégias empresariais, e aproveitar os riscos como oportunidades de 
inovação e vantagem competitiva. 

No entanto, isto não pode ser conseguido através de um modelo histórico 
de governação. Os Conselhos de Administração devem continuar a sua 
própria transformação para uma nova forma ágil e dinâmica de governação 
e desafiar continuamente a sua composição, a estrutura de comités, as 
agendas e as formas de trabalhar para posicionar as suas organizações para 
prosperarem a longo prazo.

Na EY acreditamos que quanto melhor a pergunta, melhor a resposta, e 
melhor trabalho o mundo. Da mesma forma, acreditamos que a ferramenta 
mais eficaz de um Conselho de Administração é fazer perguntas 
convincentes. Estas questões podem conduzir a uma melhor governação e a 
organizações que impulsionam o valor de todos os stakeholders. 

Assim, compilámos uma lista de perguntas relevantes e oportunas para o 
Conselho de Administração considerar para o ano de 2022 nas seguintes 
áreas:

• Estratégia e inovação - Estratégia que impulsiona as empresas a inovar 
e a diferenciar-se para um futuro sustentável

• Risco e resiliência - Gestão do risco que permite resiliência entre 
desafios novos e em evolução

• Supervisão do talento – Uma supervisão mais alargada da cultura e do 
talento, melhor preparada para um mercado de trabalho em 
transformação

• Governação dinâmica - Abordando requisitos de supervisão alargados e 
alterados
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Prioridades CA 2022: Estratégia e inovação

1. Como é que a empresa está a repensar a sua definição de "longo 
prazo" para maximizar o valor, ao mesmo tempo que se foca nos riscos 
e oportunidades de curto prazo? A estratégia está devidamente focada 
não só para onde a empresa está a ir, mas para onde esta pode ir?

2. As questões materiais de environmental, social and governance (ESG) 
são consideradas no planeamento estratégico a longo prazo da 
empresa? Como é que o modelo de negócio, práticas, produtos e 
serviços da empresa abordam desafios ambientais e sociais urgentes à 
medida que caminhamos para um futuro mais inclusivo e sustentável?

3. Que dados e métricas estão a ser usados para avaliar a saúde e a 
vitalidade da cultura da empresa e o seu alinhamento com a 
estratégia? É a cultura adequada para inspirar e permitir a inovação?

4. A alocação de capital da empresa está alinhada com as necessidades 
da sua estratégia a longo prazo? 

5. A empresa tem um processo de governação adequado para 
supervisionar investimentos estratégicos que promovem inovação? 
Como é que apoia a aceleração da geração de ideias, do ensaio e da 
avaliação, ao mesmo tempo que encoraja a tomada de riscos de forma 
adequada?

6. A administração considerou adequadamente parcerias, joint ventures e 
alianças, juntamente com M&A, para acelerar a estratégia, 
nomeadamente com oportunidades adjacentes e transformacionais a 
longo prazo?

7. As tecnologias mais recentes e inovadoras, incluindo plataformas 
digitais e soluções de cripto moedas, são adequadamente alavancadas 
para acelerar objetivos? Como é que estas tecnologias podem acelerar 
a velocidade para o mercado e melhorar a colaboração virtual e a 
relação com o cliente?

8. Qual é o plano de transição da empresa para prosperar num futuro net-
zero? Esse plano está integrado na estratégia da empresa? Inclui 
metas específicas de redução de gases com efeito de estufa a curto, 
médio e longo prazo e iniciativas relacionadas com a descarbonização? 
Como é que a empresa se prepara para requisitos adicionais de 
divulgação relacionados com o clima?

9. Como é que a empresa está a investir na proteção e restauro dos 
ecossistemas naturais e da biodiversidade afetas ao seu negócio?

10. O Conselho de Administração entende os constrangimentos da cadeia 
de abastecimento da empresa? Está o Conselho de Administração 
confiante de que a rede de abastecimento é flexível e ágil no meio dos 
desafios contínuos da cadeia de abastecimento global? Como é que 
está a lidar com o aumento dos pedidos dos stakeholders relativos à 
sustentabilidade e à exigência de menos desperdício?
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Prioridades CA 2022: Risco e resiliência

1. As análises de risco consideram uma gama adequada de cenários 
extremos e até mesmo improváveis, incluindo ameaças existenciais? 
Incorporam os potenciais efeitos compostos de vários riscos, tais como 
a rutura da cadeia de abastecimento, a aquisição e retenção de 
talento, a inflação, as taxas de juro futuras e um panorama fiscal em 
evolução?

2. Os planos de contingência e resposta estão relacionados com riscos 
materiais e de alto impacto, tais como falhas de cibersegurança e 
desastres naturais, periodicamente simulados e revistos com o 
Conselho de Administração?

3. Como é que a empresa está a rever e a adaptar a sua estratégia de 
gestão do risco e a abordagem da gestão ao modelo das três linhas em 
resposta a potenciais mudanças no ambiente externo e interno, 
alterações no panorama estratégico e do risco, e no modelo 
operacional da empresa?

4. O Conselho de Administração já analisou a evolução das capacidades 
de avaliação de riscos da organização, incluindo a forma como a 
análise, inteligência artificial e outras tecnologias emergentes podem 
ser usadas para rever e validar dados e identificar riscos e 
oportunidades empresariais?

5. Como evoluiu o programa de gestão do risco de cibersegurança da 
empresa para abordar o ambiente atual em que os atacantes estão a 
visar uma área de superfície maior e a usar táticas cada vez mais 
imprevisíveis? Como é que as considerações de cibersegurança e 
privacidade de dados estão proativamente integradas em todas as 
grandes estratégias ou decisões táticas, tais como transações, 
alianças, novos produtos ou serviços e melhorias tecnológicas?

6. Que tipo de dados está a organização a recolher dos seus clientes e 
outros stakeholders para melhor avaliar a confiança, riscos e 
oportunidades relacionadas com a mudança de preferências e 
necessidades? Como está a ocorrer esta recolha?

7. Como é que a empresa está a analisar e a avaliar a evolução 
geopolítica, incluindo um panorama comercial e regulamentar em 
rápida mudança e os governos a avançar para uma posição política 
mais intervencionista?

8. O que está a empresa a fazer para fazer face aos riscos sociais 
materiais em toda a sua cadeia de valor, incluindo a prática de direitos 
humanos relativamente aos seus trabalhadores e fornecedores, e o 
impacto nos clientes e nas comunidades em que opera?

9. Como é que a empresa está a avaliar o impacto dos riscos climáticos 
físicos e de transição nos produtos e serviços, cadeias de 
abastecimento e operações que podem afetar materialmente os custos 
operacionais e as receitas em toda a empresa?

10. A estratégia de compliance fiscal da organização foi reavaliada para 
fazer face a potenciais alterações da política fiscal, bem como aos 
impactos decorrentes de potenciais mudanças na cadeia de 
abastecimento? A organização considerou o crescente interesse dos 
stakeholders na transparência fiscal e potenciais impactos 
reputacionais relacionados?

11. O Conselho de Administração compreende e aprova a política de 
privacidade e utilização de dados da empresa? Como é gerido o uso de 
dados de clientes e funcionários? Os algoritmos de vigilância social são 
revistos relativamente a enviesamentos inconscientes? A proteção de 
dados é considerada para além da proteção da cibersegurança?
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Prioridades CA 2022: Supervisão do talento

1. À medida que a natureza do trabalho e do emprego se transforma, como é 
que a organização vai adaptar as funções de talento para concretizar a 
sua estratégia? O Conselho de Administração passa o mesmo tempo com 
o diretor de recursos humanos a discutir dados e métricas para avaliar a 
saúde e o bem-estar dos colaboradores como faz com o CFO a rever e a 
avaliar a saúde e a estabilidade financeira?

2. Para atrair e reter talento num mercado de trabalho hiperconcorrencial, 
como é que a organização está a implementar planos para responder a 
pedidos de melhores salários e benefícios, incluindo flexibilidade, a 
oportunidade de trabalhar a partir de qualquer lugar, programas para 
melhorar o bem-estar e financiamento para a formação e progressão 
educacional?

3. Como evoluíram as competências e comportamentos desejados para os 
dirigentes da organização em resposta aos acontecimentos dos últimos 
dois anos, e como mudaram em resposta o planeamento da sucessão do 
Conselho de Administração e a supervisão do desenvolvimento de 
talento?

4. Tendo em conta que mais de metade dos colaboradores dizem que 
deixariam o seu trabalho se a flexibilidade no seu horário e local de 
trabalho não for alargada após a pandemia, a organização ponderou como 
tornar a flexibilidade parte integrante da estratégia de capital humano da 
empresa?

5. Como é que a empresa está a aproveitar oportunidades estratégicas para 
explorar grupos de talento maiores, diversificar-se em várias dimensões e 
expandir o horário de trabalho através dos fusos horários, ao mesmo 
tempo que está atenta à localização do trabalho, e aos desafios 
regulamentares e legislativos?

6. O Conselho de Administração está confortável com a forma como a 
organização está a alimentar os grupos de talento existentes e futuros 
(por exemplo, requalificação e upskilling, alianças educativas) para 
posicionar a empresa de forma a satisfazer os requisitos atuais, lidar 
com os riscos corporativos e preparar-se para ajustes estratégicos 
contínuos?

7. Como é que a liderança da empresa permite a colaboração transversal 
e procura contributos de um conjunto mais alargado de círculos 
internos para apoiar uma cultura inclusiva, reforçar o envolvimento e 
estimular a inovação? Como são medidos estes esforços?

8. Existem esforços para identificar e resolver as desconexões entre a 
forma como a gestão vê a experiência do colaborador e a experiência 
real do colaborador? As pontuações de envolvimento dos 
colaboradores, as pulse checks periódicas, os resumos das entrevistas 
de saída e de ingresso e os dados das redes sociais são revistos de 
forma rotineira?

9. Com o trabalho virtual contínuo, como é que a empresa está a lidar 
com quaisquer impactos no envolvimento dos colaboradores, inclusão 
e desenvolvimento de carreiras?

10. Como é que a empresa incorpora a diversidade e inclusão nas suas 
políticas de trabalho e programas de gestão de capital humano ao 
longo de todas as etapas do ciclo de vida dos colaboradores para 
permitir oportunidades, progressões e compensações equitativas?
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Prioridades CA 2022: Governação dinâmica

1. Como é que o Conselho de Administração adota uma mentalidade de 
aprendizagem contínua e fortalece o seu programa educativo? O 
programa é suficientemente adaptado às necessidades da empresa e dos 
membros do Conselho de Administração individuais, procurando visões 
diversas de dentro e de fora da empresa que permitam desafios ao 
status quo thinking?

2. Como é que a estrutura do Conselho de Administração pode ser 
renovada para ser mais ágil, focada no futuro e alinhada com os riscos e 
oportunidades que se avizinham? O Conselho de Administração está a 
considerar a utilização de comités ad hoc constituídos por 
administradores, equipa de gestão e terceiros para abordar questões 
estratégicas específicas?

3. Como é que a comissão de compensação está a evoluir para abordar a 
supervisão de questões mais amplas de capital humano? O Conselho de 
Administração recompensa os quadros superiores pelo seu progresso em 
termos de objetivos através de planos de incentivo e outros mecanismos 
de recompensa? Como está a empresa a preparar-se para os requisitos 
em curso de divulgação de capital humano?

4. Como é que a empresa está a refrescar a sua estratégia de relação com 
investidores para ser mais eficiente e produtiva? Está a considerar novas 
abordagens de compromisso (por exemplo, envolvimento mais 
colaborativo através de grupos de trabalho ou dias de investidor)? Está a 
aproveitar as divulgações como ferramentas de comunicação?

5. De que forma o Conselho de Administração pensa como um ativista ao 
considerar e abordar proativamente as vulnerabilidades operacionais da 
empresa? Como é que o Conselho de Administração obtém uma visão 
não filtrada do feedback dos acionistas sobre a estratégia e o ritmo de 
desempenho da empresa? Os membros do Conselho de Administração 
selecionados têm diálogo direto com os acionistas para compreender as 
suas prioridades?

6. Os fluxos de informação para o Conselho de Administração estão a ser 
adequadamente desafiados para incluir insights mais preditivos e 
orientados para o futuro, cobertura de riscos emergentes, perspetivas 
externas e dados corroborados de terceiros para acompanhar a evolução 
do mercado, e o desenvolvimento económico e geopolítico? Uma agenda 
de consentimento é usada para maximizar a discussão do Conselho de 
Administração relativamente a iniciativas estratégicas?

7. De que forma o Conselho de Administração está a expandir a procura por 
diretores de primeira linha de modo a maximizar a diversidade e alargar 
as competências dos conselhos em áreas críticas como a tecnologia, a 
gestão do capital humano, a cibersegurança e a sustentabilidade, e como 
é que esses indivíduos estão integrados para as configurar para o 
sucesso?

8. Com o aumento da diversidade no Conselho de Administração, que 
alterações aos seus protocolos estão a ser feitas para alavancar a 
diversidade de pensamento, melhorar a tomada de decisões e criar uma 
cultura inclusiva?
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Prioridades CA 2022: Governação dinâmica

9. Está o Conselho de Administração preparado para mais responsabilidade, 
uma vez que as questões do ESG se tornam uma prioridade multi-
stakeholder e os investidores abraçam cada vez mais os votos por 
procuração contra os administradores como a sua ferramenta mais eficaz 
para acelerar o progresso em matéria de ESG?

10. Com o crescente escrutínio dos relatórios de sustentabilidade e das 
preocupações dos stakeholders em torno do greenwashing, como é que o 
Conselho de Administração - em particular o comité de auditoria - está a 
supervisionar as divulgações não financeiras exigidas pela regulação, 
relatórios de sustentabilidade, chamadas de analistas e outros meios? Os 
procedimentos de garantia interna ou externa são aplicados a afirmações 
materiais e dados?

11. A empresa está progressivamente a reportar sobre o valor humano, do 
cliente e social para atrair capital e satisfazer a procura crescente dos 
stakeholders por um ESG consistente e comparável e outros dados não 
financeiros que se alinham com os quadros externos em evolução?

12. Qual é a política do Conselho de Administração para a revisão oportuna 
das despesas das políticas corporativas e do lobbying, e quaisquer cargos 
políticos públicos assumidos por altos executivos? Como avalia o 
alinhamento dessas despesas e posições com os valores, compromissos e 
estratégias da empresa?

13. Poderá o Conselho de Administração criar agendas e protocolos de 
reunião mais eficazes (por exemplo, agendas de consentimento) para 
aumentar o envolvimento dos diretores em questões prioritárias? As 
sessões virtuais podem aumentar e melhorar as reuniões tradicionais 
presenciais?

Para mais conteúdos e leitura relacionada com 
todas estas questões, visite 

www.ey.com/us/boardmatters
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