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I – Considerações preliminares: a importância dos Modelos de Organização das 

Sociedades Anónimas e o alcance do Corporate Governance em Portugal. 

Temática muito em voga, que alimenta os noticiários e forra bancas de jornais com 

exclamações de incompreensão e de injustiça, o Governo das Sociedades 

consubstanciado no controlo e na estratégia de gestão das sociedades comerciais 

assemelha-se, hoje e pelas piores razões, a uma embarcação de luxo à deriva em que 

os marinheiros, simultaneamente proprietários do barco, se vêem subitamente 

lançados em rotas sem rumo, definidas por um comandante que pretende apenas 

reservar um lugar no bote salva-vidas, previsto que está o naufrágio, ou o amarar à 

bolina, pela falta inesperada de combustível. 

Uma metáfora que espelha as convulsões mais recentes, sobretudo na área 

institucional da Banca, que deram origem à intervenção das entidades de controlo e 

supervisão, em particular da CMVM e o Banco de Portugal e, até mesmo, do órgão 

defensor máximo do interesse público, a Procuradoria-Geral da República1. 

Em boa verdade, nunca fez tanto sentido, como hoje, aludir-se aos Modelos de 

Administração e de Fiscalização das Sociedades e, em particular, à separação vincada 

das funções de gestão e de fiscalização e supervisão como estrutura eficaz de 

funcionamento de uma Sociedade Comercial. 

De facto, a lógica tradicional da sociedade familiar sucumbiu a novos interesses, 

nomeadamente, ao lucro, à aparência de rentabilidade, à imagem da empresa no 

mercado e, também, no mundo, atenta a projecção conferida pela forte evolução 

tecnológica nas Telecomunicações. 

Aos poucos, as sociedades deixaram de pertencer a apelidos ancestrais, ganhando 

contornos colectivos, de património titulado por diversos donos, mais ou menos 

atentos à gestão. 

                                                           
1
Poderá e deverá mesmo questionar-se, como tem sobejamente sucedido, a tempestividade da 

actuação e intervenção das entidades de controlo e supervisão, nos casos mais recentes trazidos a 
público sobre o “desgoverno” de algumas (grandes) instituições bancárias. Mas tal ponderação não deve 
resumir-se, como tem sido frequente, à crítica fácil, já que para ser objectiva e honesta deve considerar 
a qualidade, a transparência, a veracidade e o carácter selecto da informação transmitida, bem como a 
eficácia do sistema interno de controlo da sociedade sob escrutínio, pois só assim se poderá apurar o 
quem, o como, o quando e o porquê. 
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As sociedades comerciais passaram a ser avaliadas pela respectiva “firma” e não já por 

quem as detém, titulares agora difusos e diluídos que entregam a responsabilidade da 

gestão a terceiros, frequentemente sem qualquer laço ou vínculo prévio à sociedade. 

Criado o hiato entre gestores e accionistas, revelou-se pois forçoso garantir que os 

primeiros, agora tendencialmente desligados emocionalmente da Empresa gerida, 

agissem em sintonia com os interesses dos accionistas (maioritários), maxime da 

própria Sociedade. 

De facto, a problemática hodierna veio evidenciar as lacunas da relação de Agência, as 

tensões e conflitos entre Agente e Principal e, assumir de forma inovadora e realista, a 

necessária distinção entre o interesse pessoal do gestor e o interesse colectivo dos 

accionistas. 

A ingenuidade inerente aos bons costumes, ora transformada em incredulidade e 

indignação, veio trazer a lume o egoísmo característico do homo economicus, daquele 

que privilegia a satisfação pessoal em detrimento da satisfação dos demais, quando os 

dois interesses pesam na mesma balança e lhe assiste poder para a concretização de 

um e o dever de prossecução do outro2.  

 

                                                           
2
 A propósito, PAULO CÂMARA in O Governo das Sociedades e a Reforma do Código das 

Sociedades Comerciais, Almedina, 2008, pp. 67-68: “o modelo de governo afecta o processo decisório da 
sociedade, condicionando a medida de influência dos administradores executivos, dos accionistas 
(dominantes, qualificados ou minoritários) e dos membros de órgãos de fiscalização. Da sua 
conformação depende a profundidade de avaliação do desempenho societário (mormente, no âmbito 
do processo de preparação e de aprovação dos documentos de prestação de contas) e o escrutínio 
sobre actos de potencial conflito de interesses (inter alia, transacções entre partes relacionadas fora das 
condições de mercado ou outros aproveitamentos privados dos benefícios do poder societário). 
Encarados  deste prisma, os modelos de governação previnem, em grau variável, os desvios em relação 
aos interesses típicos dos accionistas, os comportamentos oportunistas e as simples ineficiências de 
funcionamento. (...)Assim, mais do que temperar a influência dos actores societários, os modelos 
oferecem – ou podem oferecer – mecanismos através dos quais tal influência possa ser sindicada 134, 
através da adequada inter-acção dos checks and balances societários. 
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Ora, os modelos, ou sistemas de Administração e Fiscalização legalmente tipificados, 

pretendem aproximar as linhas que unem o sujeito ao objectivo, tornando-as 

paralelas, ou até eventualmente, sobreponíveis3: 

Interesse                Interesse 
     Pessoal/Individual              Societário 

 

 

Agente                Principal 

Pretendem, ainda, instituir mecanismos de aferição da eficácia das decisões tomadas 

pelo órgão de Administração pelo confronto com os resultados anuais obtidos, garantir 

maior transparência na informação transmitida aos utentes e aos potenciais 

investidores e, sobretudo, rigor e clareza no que à política assumida pela sociedade 

respeita, numa lógica já não hermética - de contexto meramente nacional - mas 

enquadrada no fenómeno irreversível e incontornável da globalização. 

Aliás, as recentes alterações ao Código das Sociedades Comerciais e, em particular, aos 

modelos de Administração e Fiscalização das Sociedades Anónimas, previstos nos 

termos do artigo 278.º do referido Código, consideravelmente remodelado, visaram 

actualizar as estruturas internas das Sociedades Anónimas, tornando-as comparáveis 

com os modelos internacionais vigentes não apenas a nível comunitário, mas também 

no domínio extra-continental. 

Não podemos esquecer-nos que as referidas alterações surgiram a reboque da reacção 

internacional a escândalos como os emergentes dos casos ENRON, PARMALAT, RANK 

XEROX, TYCO e WORLDCOM. 

Bem como na sequência da emanação da Directiva Comunitária n.º 2006/43/CE, que 

embora posterior a essas alterações, era já conhecida na sua essencialidade pelo 

legislador português por força da Proposta de Revisão da 8.ª Directiva, cujo teor era 

idêntico, aprovada em finais de 2005.  

                                                           
3
 Exemplo típico: contratualizar a concessão de um bónus ou de um incentivo monetário à 

Administração, associado à obtenção de um resultado concreto, pré-definido. A concretização do 

objectivo da Sociedade permitirá, maxime, a satisfação do interesse do Administrador. 
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Assiste-se, pois, em 2006 a uma transposição inédita, “antecipada” no tempo. 

Porém, outras razões aduziram às alterações legislativas verificadas em Portugal, 

nomeadamente, a necessidade de reforçar a função de fiscalização4, conforme 

resultava premente da aplicação prática do regime anterior a 2006 e que redundava na 

“erosão funcional dos sistemas de fiscalização até aqui vigentes em Portugal”, de 

acordo com GABRIELA FIGUEIREDO DIAS5. 

Com efeito, na prática, verificava-se que as sociedades anónimas indistintamente, de 

pequena ou de grande dimensão, recorriam ao fiscal único em detrimento da adopção 

de um conselho fiscal, nos termos do n.º 2, do artigo 278.º das CSC, então vigente.  

Ora, a consagração massiva da figura do fiscal único, tornava ineficaz e praticamente 

inexistente a efectiva fiscalização das sociedades, já que no caso das grandes 

sociedades (em particular nas cotadas) o exercício em exclusivo das referidas funções 

por um único sujeito, sem discussão ou confronto de ideias, punha seriamente em 

causa o carácter fidedigno da sua análise e a competência do seu escrutínio. 

Tal circunstância gerava um desconfiança compreensível no seio dos accionistas, não 

só pelo facto de um fiscal único dificilmente conseguir substituir, na prática, um 

conselho fiscal (órgão colectivo) mas também pelo risco acrescido de haver deturpação 

das informações prestadas e falta de imparcialidade, de independência e de isenção no 

exercício das alegadas funções de fiscalização6.   

Ademais era facto público e notório, a depreciação da qualidade e a pouca fiabilidade 

das demonstrações financeiras elaboradas pelas sociedades cotadas, bem como das 

informações por estas prestadas, nos casos em que o fiscal único exercia igualmente 

as funções de auditor. 

                                                           
4
 http://www.cgov.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=256&Itemid=21 (Paulo 

Bandeira). 
5
 In Fiscalização de Sociedades  e Responsabilidade Civil, Coimbra Editora, 2006, pp. 13 a 16. 

6
 “Por outro lado, o conselho fiscal aparece frequentemente acusado de “captura” pelos 

accionistas de referência e pela própria administração: sendo os primeiros quem designa, em 
assembleia-geral, os membros dos órgãos de fiscalização, verificam-se grandes problemas de agência e 
um risco de excessiva dependência entre os fiscalizadores e os fiscalizados, já que são os “agentes” a 
vigiar os “principais”, ficando diluídos os incentivos para uma fiscalização eficaz (10).” – pp. 15 da ob. 
cit. na nota de rodapé anterior. 

http://www.cgov.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=256&Itemid=21
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Outros casos havia, ainda, em que o fiscal único actuava apenas como mero revisor de 

contas, destituído de qualquer tipo de intervenção verdadeiramente fiscalizadora da 

actividade da Administração. 

Importava alterar o ordenamento jurídico de molde a conferir maior credibilidade e 

sobretudo mais confiança aos accionistas e potenciais investidores, enquanto 

utilizadores das referidas informações financeiras. 

Verdade é que a alteração operada pelo Decreto-lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março, 

veio justamente reparar o referido “problema”. 

Desde então, muito caminho foi trilhado, inclusivamente em Portugal, sendo de 

realçar o empenho da CMVM, compreensivelmente crescente na elaboração de 

recomendações e de outros diplomas destinados a regular a actuação e a orgânica 

interna das Sociedades Comerciais7, evidenciadas que foram algumas falhas de 

controlo e de supervisão, no passado recente. 

Porém, a intervenção descrita como qualquer intervenção institucional, suscita 

algumas dúvidas, sobretudo no que ao papel e responsabilidade do Estado, na figura 

do legislador, concerne. 

Deverá o legislador actuar, numa lógica interventiva, através da imposição de normas 

imperativas na condução da actividade comercial privada, ou, em alternativa, conceder 

liberdade negocial às sociedades, acompanhando o fluir das suas actividades ao sabor 

                                                           
7
 Veja-se, a propósito, o elenco de Recomendações sobre o Governo das Sociedades Cotadas, 

bem como a Consolidação das Fontes Normativas e do Código de Governo das Sociedades, dimanados 

da CMVM, em Janeiro de 2010, passíveis de consulta em http://www.cmvm.pt, mais concretamente em  

http://www.cmvm.pt/NR/exeres/7EA22282-8734-439D-AFEC-65450A36AF76.htm. Sobre o Corporate 

Governance em Portugal recomenda-se, ainda, a consulta do “Projecto do Código de Bom Governo das 

Sociedades”, elaborado em Janeiro de 2010, pelo Instituto Português do Corporate Governance, 

disponível para consulta na página da internet 

http://www.cgov.pt/images/stories/projecto_de_cdigo_de_bom_governo_das_sociedades_do_ipcg_20

100104.pdf e ainda, o Livro Branco sobre Corporate Governance em Portugal, de 2006, do mesmo 

instituto, disponível em http://www.ecgi.org/codes/documents/libro_bianco_cgov_pt.pdf, para cujas 

conclusões remetemos.  

http://www.cmvm.pt/
http://www.cmvm.pt/NR/exeres/7EA22282-8734-439D-AFEC-65450A36AF76.htm
http://www.cgov.pt/images/stories/projecto_de_cdigo_de_bom_governo_das_sociedades_do_ipcg_20100104.pdf
http://www.cgov.pt/images/stories/projecto_de_cdigo_de_bom_governo_das_sociedades_do_ipcg_20100104.pdf
http://www.ecgi.org/codes/documents/libro_bianco_cgov_pt.pdf
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do leme dirigido espontaneamente pelo mercado e suas regras8, enquanto mero 

espectador? 

Entendemos ser manifestamente cedo para responder com certeza ou rigor a estas 

perguntas, tanto mais que os modelos consagrados pelas alterações invocadas vivem a 

sua infância e ainda não permitiram que fosse retirada qualquer ilacção mais 

substancial ou concreta. 

Encaramos, no entanto, a abertura da legislação a novos modelos de orgânica 

societária como um franco passo no sentido de uma maior transparência e, sobretudo, 

de maior - e mais eficaz - fiscalização das práticas internas das sociedades comerciais, 

através do notório reforço dos mecanismos de controlo.  

Aqui chegados, cumpre analisar com maior proximidade os referidos modelos, 

comparando e estabelecendo dentro do possível as vantagens e desvantagens na 

adopção pontual de cada um dos modelos. 

Mas por ora, debrucemo-nos, então sobre os modelos de Administração e Fiscalização 

conhecidos, fazendo uma breve referência histórica à sua génese. 

 

II – Sistemas de Governação Societária: o caso Português. 

A classificação das estruturas de organização interna das Sociedades Comerciais pode 

parecer, à partida, relativamente fácil. 

                                                           
8
 A favor da primeira tese e a propósito do grau de intervenção do Estado na regulação da 

orgânica interna das sociedades comerciais, discorre JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, in 
Governação das Sociedades Comerciais, 2.ª Edição, Almedina, Janeiro de 2010, PP. 31 -33: “Deve a 
primazia ser concedida à liberdade negocial, à auto-regulação (com ou sem códigos de conduta 
recomendatórios) e direcção pelo mercado (o novo deus ex machina), cabendo ao Estado-legislador 
apoiar gratuitamente e supletivamente a autoomia contratual, e desregular de modo a imprimir no 
ordenamento jurídico-societário leveza e flexibilidade para a corrida com outros ordenamentos? É esta, 
no essencial, a perspectiva dos “contratualistas”(69).  
Ou devemos – tendo em conta as assimetrias de informação e de poder no mercado, a inexistência de 
negociação e de contrato em muitas situações, a projecção (também) externa da máquina societária – 
continuar a reconhecer o papel regulador imprescindível da legislação (imperativa, também)? 
Por aqui é o caminho, supomos, sem impedir está bem de ver, a actuação dos mercados e da auto-
regulação – em palcos (legalmente) desenhados para impedir a farsa. E sem excluir os códigos 
recomendatórios de boa governação (70).” (bold nosso) 
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Contudo, a tarefa é tudo menos inequívoca ou pacífica, já que a evolução dos modelos 

de governação tornou a tradicional divisão dicotómica desajustada ao elenco de 

modelos vigentes. 

Tal é particularmente evidente no caso português, sobretudo após a alteração 

legislativa supra invocada. 

Certo é que na identificação das estruturas de organização interna das sociedades 

comerciais anónimas é comum encontrar-se dois tipos de classificação consoante o 

ponto de partida da análise: uma que descreve o Modelo em função da sua estrutura 

organizativa e outra que se reporta à origem do Modelo. 

Assim, por um lado, temos a singela, mas complexa distinção entre Modelo Monista e 

Dualista. 

Por outro lado, no que à origem geográfica da estrutura societária respeita, temos a 

distinção entre Modelo Clássico (também por alguma doutrina apelidado de Latino), 

Modelo Germânico e Modelo Anglo-Saxónico.  

Analisemos, primordialmente, a distinção que assenta nos modelos Monista e 

Dualista, de forma a compreender a origem dos referidos conceitos e a questionar a 

sua adequação aos modelos consagrados pela Legislação Portuguesa. 

Nos países anglo-saxónicos é frequente associar-se a estruturação da governação 

societária à composição da Administração (Board). E assim é porque no modelo 

vigente nos EUA e no Reino Unido, tal órgão inclui a função de fiscalização, cabendo à 

administração fiscalizar a gestão da sociedade e não geri-la per se. 

Certo é que a dado momento, em 1992, com a publicação no Reino Unido do relatório 

Cadbury, veio salientar-se a dupla função da Administração (administradores 

executivos a quem assistiam funções de liderança e gestão; Administradores não 

executivos a quem assistiam funções de fiscalização) 

Já no que concerne ao caso Alemão, o modelo típico germânico consagra a existência 

de dois órgãos distintos: um executivo e um fiscalizador (cabendo a este último, em 
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determinados casos, aprovar as decisões de gestão. Significa isto que a Administração 

não constitui um órgão único. 

De qualquer modo, os autores anglo-saxónicos apelidaram, igualmente, ambos os 

órgãos (executivo e fiscalizador) de board: o primeiro de managing ou executive 

board e o segundo de supervisory board. 

Pelo que é a partir desta classificação terminológica decorrente dos modelos 

característicos dos referidos países, que surge a distinção entre boards monocéfalos e 

boards bicéfalos. 

Tal terminologia mereceu uma transposição para a legislação nacional atribulada e 

criticável.  

Na verdade, em Portugal, a classificação das sociedades faz-se, usualmente, através da 

distinção entre Modelo Monista e Dualista, o que tem merecido, como se disse, sérias 

e compreensíveis críticas, já que parece consubstanciar-se numa pobre e perigosa 

transposição da duplicidade utilizada pelos anglo-saxónicos, que dificulta, 

derradeiramente, a classificação do modelo clássico tradicionalmente seguido neste 

país, como veremos de seguida. 

 

Por um lado, o modelo tradicional português não pode considerar-se Monista, porque 

é composto por 2 órgãos que consagram separadamente as funções de 

administração e de supervisão: o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. 

Por outro, também não poderá classificar-se como Dualista, porque este último 

implica necessariamente a existência de 3 órgãos, o que não sucede no caso 

português. 

Acresce que o desfasamento entre os termos e o número de órgãos respectivos, 

conduz-nos à 2.ª crítica feita a este tipo de classificação9. 

                                                           
9
Vide RAÚL VENTURA, in Novos Estudos sobre Sociedades Anónimas e Sociedades em Nome 

Colectivo, comentário ao Código das Sociedades Comerciais, Almedina, 1994, pp.12 : “Para designar as 
duas  respectivas modalidades de estrutura da sociedade anônima, vulgarizou-se a terminologia sistema 
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Em resumo, e não obstante as dificuldades inerentes à adopção de um duplo critério 

de classificação dos modelos de governação, temos em Portugal, como vimos, as 

seguintes designações quanto à estrutura: 

 

- Do Modelo Monista ou Monístico 

A adopção deste tipo de modelo permite concentrar, no mesmo órgão, a 

Administração e a Fiscalização, consubstanciando o modelo característico dos países 

anglo-saxónicos e que predomina na maioria dos países europeus.  

- Do Modelo Dualista ou Dualístico 

A característica primordial do Modelo Dualista é a consagração de órgãos distintos 

para o exercício separado das funções de Administração e de controlo ou Fiscalização. 

O presente modelo tem origem alemã, predominando em países como a Áustria, 

Dinamarca e Holanda. Em França, a escolha do modelo dualista não é frequente, 

contudo o seu sucesso e eficácia são notórios em empresas de dimensão internacional 

de que são exemplos, nomeadamente, a AXA, a Peugeot, Paribas e Printemps. 

 

Sobre a distinção em apreço salientamos o entendimento de Paulo Olavo Cunha, in “A 

administração nas SA de estrutura Monista e Dualista” 10, que parcialmente se 

transcreve”: 

“Existe uma diferença fundamental entre os poderes dos administradores no âmbito de 

um conselho de administração de uma SA de modelo Monista – em que a gestão 

                                                                                                                                                                          
monista e sistema dualista. Esta terminologia pode ser adequadapara outros ordenamentos, como por 
exemplo o francês, mas não para o tradicional português, onde existiam obrigatoriamente dois órgãos: 
o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.” 

No mesmo sentido JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, para quem a distinção realizada no 
regime português entre MONISTA E DUALISTA é incorrecta, já que os termos monista e dualista 
pressupõem uma alusão (errada) ao número de órgãos que compõem a estrutura da sociedade 
comercial, quando estes, na verdade, são compostos por 2 órgãos - no primeiro modelo - e 3 órgãos no 
segundo. Sugere, pois, em alternativa, a utilização dos termos Monístico e Dualístico – vide Governação 
das Sociedades Comerciais, 2.ª Edição, Almedina, 2010, PP. 36 

10
http://direitoeconomia.com/2007/10/administracao-nas-sa-de-estrutura-monista-e-dualista/ 

(Paulo Olavo e Cunha). 

http://direitoeconomia.com/2007/10/administracao-nas-sa-de-estrutura-monista-e-dualista/
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compete a um único órgão – e aqueles que caracterizam o estatuto dos membros do 

Conselho de Administração Executivo do modelo Dualista (no qual o Conselho Geral e 

de Supervisão também tem poderes de gestão), que é um órgão que, tal como o CA 

clássico, tem competência para gerir os negócios sociais, representando a sociedade 

perante terceiros. Neste último cenário, onde o órgão de administração é 

essencialmente integrado por gestores profissionais, uma vez que os accionistas ou os 

seus representantes tomam assento preferencialmente no Conselho Geral e de 

Supervisão, os poderes do órgão executivo não são tão amplos quanto os que 

caracterizam o Conselho de Administração do modelo clássico.”. 

Porém, como vimos supra esta classificação é imprecisa e, sobretudo, demasiado 

rígida. 

Resta-nos, pois, a classificação baseada na origem do respectivo modelo, que também 

poderá ser objecto de reparo11 e na qual se destacam: 

 

- Do Modelo Clássico 

Corresponde ao modelo tradicionalmente seguido em Portugal e adoptado pelas 

Sociedades Anónimas, alicerçado numa organização composta por Conselho de 

Administração e Conselho fiscal (ou por Administrador e Fiscal único). Modelo 

também designado por alguma doutrina como Latino. No que em particular concerne 

ao órgão de fiscalização, este poderá incluir um revisor oficial de contas, ou em 

alternativa, tal auditor poderá operar de forma autónoma e independente com vista à 

certificação legal de contas.  

 

- Do Modelo Germânico 

Assimilado pelo Ordenamento Jurídico Português em 1986, o referido modelo gravita 

em torno de uma organização interna comparativamente mais complexa, porquanto 

                                                           
11

 Vide PAULO CÂMARA in O Governo das Sociedades e a Reforma do Código das Sociedades 

Comerciais, Almedina, 2008, pp. 74.  
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se encontra baseada na coexistência de três órgãos (modelo dualista): Direcção, 

Conselho Geral e Revisor Oficial de Contas. 

 

- Do Modelo Anglo-Saxónico 

Acolhido em Portugal, em 2006, como terceiro modelo possível de governação das 

Sociedades Comerciais, constituído por um órgão bicéfalo designado de Conselho de 

Administração (composto por Administradores Executivos e uma Comissão de 

Auditoria) e um Revisor Oficial de Contas. 

 

III – Modelos vigentes em Portugal após a reforma legislativa de 2006 

Abordada que está, de forma crítica, a problemática da terminologia dos paradigmas 

existentes quanto aos modelos de Administração e Fiscalização das Sociedades, há que 

ora analisar o regime português vigente, ou seja, a solução acolhida no texto legal e a 

mens legislatoris12 inerente à reforma de 2006. 

                                                           
12 Vide preâmbulo do Decreto-lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março, em particular páginas 2328 e 2329 do 

Diário da República n.º 63 do ano de 2006, que se transcreve apenas parcialmente: “Assim, as linhas de fundo da 

reforma realizada por este decreto-lei prendem-se com as seguintes ideias. De um lado, a preocupação de 

promover a competitividade das empresas portuguesas, permitindo o seu alinhamento com modelos 

organizativos avançados. A presente revisão do Código das Sociedades Comerciais assenta no pressuposto de que o 

afinamento das práticas de governo das sociedades serve de modo directo a competitividade das empresas 

nacionais. Esse é o primeiro objectivo de fundo que este decreto-lei visa prosseguir, em prol de uma maior 

transparência e eficiência das sociedades anónimas portuguesas. Ao encetar este caminho, Portugal colocar-se-á a 

par dos sistemas jurídicos europeus mais avançados no plano do direito das sociedades, salientando-se o Reino 

Unido, a Alemanha e a Itália como países que têm identicamente orientado reformas legislativas com base nestes 

pressupostos. 

Também a ampliação da autonomia societária, designadamente através da abertura do leque de opções quanto a 

soluções de governação, é uma das linhas de fundo desta reforma. O direito das sociedades é direito privado e, 

como tal, deve considerar-se determinado e conformado pelo princípio da autonomia privada. E a autonomia 

privada postula, de entre as suas concretizações principais, a liberdade de escolha do modelo de governação, 

vertente essa que se aprofunda nesta reforma. Com efeito, em 1986, o Código das Sociedades Comerciais então 

aprovado deu um importante sinal de abertura ao disponibilizar dois modelos possíveis de estruturação do 

governo societário. Contudo, impunha-se agora dar continuidade a este regime, proporcionando três modelos de 

organização da administração e da fiscalização igualmente credíveis, somando aos dois figurinos actuais a 

possibilidade de se optar por um terceiro modelo de organização, típico das sociedades anglo-saxónicas, que 

compreende a existência obrigatória de uma comissão de auditoria dentro do órgão de administração. 

Além disso, impõe-se também uma ampliação de normas permissivas, em reforço da margem de escolha de 

soluções de governação, aspecto que tem sido corroborado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça das 

Comunidades Europeias, que, em sede de livre estabelecimento de sociedades, tem encorajado movimentos 
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Na verdade, a publicação e posterior entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, 

de 29 de Março, surgiram rodeadas de uma enorme expectativa, atentas as intenções 

seriamente reformadoras do legislador sobejamente profusas no Preâmbulo do 

referido diploma, como vimos supra. 

Porém, Autores houve13 que entenderam maior a publicidade do que a mudança em 

si, desconfiando dos efeitos aparentemente milagrosos e, sobretudo, dos ganhos de 

produtividade resultantes das alterações consagradas e, em particular, da introdução 

do esquema tripartido da estrutura das sociedades anónimas, no corpo do artigo n.º 

278 do Código das Sociedade Comerciais14. 

Apenas o tempo o dirá.  

Analisemos, então, o regime tipificado. 

O legislador optou por um elenco taxativo de modelos, apresentando um numerus 

clausus15 (3 modelos base), não sendo admitidas soluções que não estejam 

consagradas no artigo 278.º do CSC. 

                                                                                                                                                                          
migratórios de constituição destas, em direcção a sistemas jurídicos mais flexíveis. Este cenário de concorrência 

legislativa constitui uma oportunidade para que os Estados europeus com legislações societárias mais ágeis 

chamem a si a constituição de sociedades, ou seja, a criação de riqueza, para o âmbito interno das suas fronteiras 

geográficas.  

A eliminação das distorções injustificadas entre modelos de governação é também um dos propósitos desta 

revisão do Código das Sociedades Comerciais. 

Cada modelo de governação oferece características próprias, que decorrem nomeadamente do contexto histórico 

em que surge e das necessidades funcionais a que visa responder. Sucede que, em Portugal, o modelo dualista, 

além de denotar especificidades, tem sido objecto de algumas distorções, que o tornaram quase inaplicado nas 

sociedades portuguesas. Ora, uma vez que os modelos de governação não constituem fórmulas organizativas 

imutáveis, procurou-se eliminar tais elementos de distorção de modo que a liberdade de escolha de modelo de 

governo societário passasse a ser efectiva. (...) O regime nacional sobre fiscalização de sociedades anónimas tem 

negligenciado o relevo da dimensão das sociedades fiscalizadas, o que é, em alguma medida, dissonante com as 

indicações comunitárias, em particular provindas da 4.ª Directiva sobre Direito das Sociedades. Propõe-se que tal 

seja submetido a uma modificação, dada a condenação generalizada das soluções de governação que 

desconsiderem a dimensão das sociedades (one size fits all), antes se buscando uma diferenciação de regimes 

entre pequenas sociedades anónimas e grandes sociedades anónimas.” (bold e sublinhado nossos) 
13

 Vide CORDEIRO, António Menezes, Evolução do Direito Europeu das Sociedades, in Homenagem aos 
Profs. Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier, VOLUME I, Coimbra Editora, 2007, 
páginas 88 a 90.   

14
 Alteração da classificação dos órgãos próprios do modelo Dualista para Conselho de Administração 

Executivo, Conselho Geral e de supervisão e revisor oficial de contas – anterior alínea b), do n.º 1, passou a constar 
na alínea c) do mesmo número do artigo 278.º CSC – e aditamento de um novo modelo, anglo-saxónico – Conselho 
de Administração, compreendendo uma comissão de auditoria, e revisor oficial de contas - na alínea b), do n.º 1 do 
referido artigo. 

15
 Já anteriormente abordámos a natureza e o papel do legislador na definição dos modelos de 

governação – vide nota n.º 8.  
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Por outro lado, é de notar uma classificação simples e clara dos órgãos societários que 

veio trazer vantagens inequívocas, sobretudo no que à dissipação de dúvidas quanto 

às funções exercidas por cada um deles. Tais vantagens repercutem-se, naturalmente, 

não apenas no foro interno da sociedade mas, também, nos ‘mercados’, através da sua 

fácil comparabilidade com outros modelos.  

Em suma, foram acolhidos os seguintes modelos: 

 

 - DO MODELO CLÁSSICO RENOVADO (alínea a), do n.º 1 e n.º 3 do artigo 278.º C.) 

I - Estrutura Simples 

                                                                                   

 

   ou 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASSSSEEMMBBLLEEIIAA--GGEERRAALL  

CONSELHO 

DE 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 

ADMINISTRADOR 

ÚNICO 
(ART.º 278.º, N.º 2) 

 

CONSELHO 

FISCAL 
 

 

FISCAL 

ÚNICO 
(ART.º 278.º, N.º 2 ) 
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II - Estrutura Complexa                                                                                   

 

    

 

 

 

 

 

 

Quanto a este modelo, a reforma de 2006 assume-se - como resulta da leitura do 

preâmbulo - como uma necessária reacção à ineficácia dos mecanismos de controlo 

nos modelos vigentes, propiciando o rejuvenescimento e a actualização do Modelo 

Clássico. 

Como traço característico temos a especial atenção dedicada às sociedades anónimas 

de pequena e média dimensão, consagrando um regime mais consentâneo com a sua 

realidade, em detrimento de um tratamento genérico para todas as sociedades 

anónimas e comummente designado por one size fits alI. 

A este respeito destacamos a manutenção da exigência de certificação legal de contas 

nas sociedades anónimas de pequena dimensão, com o objectivo de acautelar a 

confiabilidade da informação financeira e a possibilidade de recorrerem a uma 

estrutura simplificada, com recurso a um fiscal único. 

Por outro lado a importância do Conselho Fiscal acaba reforçada com o acolhimento 

deste órgão, reflexamente, na orgânica interna das Sociedades por quotas (n.º 2, do 

artigo 262.º do CSC). 

Por outro lado, através do aditamento do n.º 3, do referido artigo, impôs-se a 

instituição de um ROC, que não pode fazer parte do Conselho Fiscal. 

AASSSSEEMMBBLLEEIIAA--GGEERRAALL  

CONSELHO 

DE 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 

CONSELHO 

FISCAL 
 

 

ROC 

INDEPENDENTE 
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Temos assim a seguinte orgânica no que respeita às funções de fiscalização: 

 Órgão de fiscalização que engloba funções de revisão de contas, constituído 

por Conselho Fiscal (em que está incluído ROC/SROC ou Fiscal Único); esta 

solução (apenas) é admitida nas sociedades de pequena e média dimensão, 

que não emitam valores mobiliários ou em que estejam afastados os requisitos 

que indiciam a grandeza da sociedade anónima16 – vide da alínea. a), do n.º 2 

do artigo 413.º do CSC. 

 

 Órgão de fiscalização e um órgão de revisão de contas autónomo -  instituição 

de um Conselho Fiscal e ROC não incluído no primeiro; Este modelo é 

obrigatoriamente aplicável às sociedade anónimas de grande dimensão que 

emitem valor mobiliários ou que preencham os critérios previstos na alínea. a), 

do n.º 2 do artigo 413.º do CSC. Nos restantes casos, nomeadamente nos casos 

em que as sociedades sejam totalmente dominadas por uma que adopte o 

modelo previsto na al. b) do n.º 1, do artigo 413.º do CSC, a adopção deste 

modelo é meramente facultativa – al. b), do n.º 2, do artigo 413.º do CSC. 

 

Ora, as referidas regras permitem corrigir a problemática da adopção sistemática do 

fiscal único em sociedades de grande dimensão, constituindo este um dos traços mais 

marcantes da Reforma operada e, porventura, mais louváveis. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 E, em bom rigor, também nos dois primeiros anos de actividade de uma sociedade anónima de grande 
dimensão que não emita valores mobiliários – interpretação a contrario da alínea. a), do n.º 2 do artigo 
413.º 
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Resumo orgânico do modelo Clássico 

 

 

De facto, realça-se que o modelo tipificado prevê, em alternativa ao Conselho de 

Administração e ao Conselho fiscal, respectivamente, Administrador único17 e Fiscal 

único – n.º 2, do Artigo 278.º CSC. 

Por outro lado, a escolha do presente modelo impõe que a sociedade - que adopta a 

estrutura complexa do modelo clássico - disponha ainda, obrigatoriamente, de um 

revisor oficial de contas (ROC/SROC) independente que não seja membro do conselho 

fiscal - n.º 3, do Artigo 278.º CSC em conjugação com a al. b), do n.º 1 e al. a), do n.º 2, 

ambos do artigo 413.º. 

A diferenciação supra encontra-se alicerçada, ora, na consagração de índices 

quantitativos de grandeza fundados nos valores do balanço, no montante das vendas 

líquidas e outros proveitos e, o número de trabalhadores empregados em média – 

                                                           
17

 Chama-se à atenção para o facto de uma sociedade comercial que tenha um capital social que não 
exceda os € 200.000, poder adoptar um Administrador Único, no caso do modelo clássico e dualista (n.º 
2, do art. 390.º e n.º 2, do art. 424.º), mas já não se for escolhido o modelo anglo-saxónico– vide n.º 2.º, 
do Art. 423.º-B. 

Administração

Administrador Único 

(Capital social até €200.000 e 
Sociedades) 

- art. 278.º, n.º  2 e art. 390.º, 
n.º 2 -

Conselho de 
Administração

- art. 278.º, n.º  1, al. a) e

art. 390.º, n.º 1-

Fiscalização

Fiscal Único/Conselho 
Fiscal 

(estrutura simples)

- art. 278.º, n.º  1, al. a) e art. 
413.º, n.º 1 

Conselho Fiscal

(estrutura Complexa)

- art. 278.º, n.º  1, al. a) -
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veja-se a título de exemplo o teor dos artigos n.ºs 390.º, n.º 2 (Administração) e 413.º, 

n.º 2, alínea a) (Fiscalização). 

Impede-se agora que seja o próprio órgão de revisão a questionar e a fiscalizar a sua 

própria independência, o que parece ter sido acolhido pelos demais modelos de 

governação previstos. 

Em suma, a reforma realizada veio restringir os casos de concentração de poderes de 

fiscalização e de revisão de contas e, como tal, reduzir consideravelmente os riscos 

associados a tal prática, sobretudo, nas sociedades anónimas de grande dimensão. 

 

- DO MODELO ANGLO-SAXÓNICO OU MONISTA18 (alínea b), do n.º 1 do artigo 278.º) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O acolhimento inédito deste modelo pelo ordenamento jurídico societário português, veio 

responder a diversas necessidades há muito prementes, nomeadamente a criação de 

comissões especializadas dentro do órgão de Administração, constituídas pelos seus titulares, 

por forma a permitir uma distribuição de pelouros de actividade e de intervenção pelo 

Administradores existentes. 

                                                           
18

 One-tier system. 

AASSSSEEMMBBLLEEIIAA--GGEERRAALL  

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

  ADMINISTRADORES            COMISSÃO  
        EXECUTIVOS                                     DE 
              AUDITORIA 

 

ROC 
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Ora, como é compreensível, a distribuição racional e estanque das atribuições por comissões 

ou por Administradores definidos permite uma maior agilização dos meios (materiais e 

humanos), evitando-se em alguns casos, possíveis conflitos de interesses. 

Aliás, no caso das Sociedades cotadas, são evidentes os benefícios decorrentes da criação 

comissões especializadas no órgão de administração. 

Usualmente, existem 3 comissões tipo: comissões de auditoria,  comissões de remunerações e 

comissões de selecção de novos administradores. 

No que concerne às Comissões de de Auditoria, tipicamente designadas de Audit Committees,  

são oriundas dos EUA, tendo chegado à Europa por influência do Reino-Unido, em particular, 

após a elaboração do já mencionado Relatório de Cadbury, em 1992. 

A sua implementação tornou-se primordial após o escândalo da ENRON, através da legislação 

comunitária emanada da Comissão Europeia, em concreto, da Directiva n.º 2006/43/CE – já 

supra referenciada – que consagrou a obrigatoriedade da existência de uma Comissão de 

auditoria em sociedade cotadas. 

Salienta-se, a propósito, que a Directiva, contrariamente ao caso português, não limita a 

consagração das comissões de auditoria às sociedades de modelo monista. 

Ora o Código das Sociedades Comerciais regula a actividade da Comissão de Auditoria nos 

artigos 423.º-A a 423.º-H, que damos ora por reproduzidas. 

Sendo que os membros da Comissão de Auditoria assumem um papel curioso ao cumularem  

as funções de administradores e, simultaneamente, de fiscalizadores da actuação da 

fiscalização – al. a), do art. 423.º- F, do CSC. 

Se por um lado, enquanto administradores não executivos devem impulsionar a Sociedade, 

criando desafios, objectivos e preparando as estratégias inerentes à condução da actividade, 

por outro, são membros do órgão de fiscalização autónomo – n.º 1, do art. 423.º-B. 

Assim se compreende a especificidade do regime jurídico aplcável à sua actuação, que se 

destaca claramente dos demais normativos aplicáveis aos restantes administradores. 

Abstemo-nos, ora, de explorar este capítulo que merece, naturalmente estudo mais 

aprofundado, mas não na análise genérica, como vem a ser o caso do presente trabalho, dos 

modelos de Governação acolhidos pela legislação portuguesa. 
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- DO MODELO GERMÂNICO OU DUALISTA19 (alínea c), do n.º 1 do artigo 278.º) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Portugal o modelo dualista nunca foi obrigatório, mas apenas e tão só um modelo 

opcional, o qual tendo gerado alguma adesão inicial, cedo veio a ser, no entanto, 

gradualmente preterido. 

De facto, a complexidade – estranha à fluidez funcional do modelo latino tradicional - e 

as dificuldades registadas no equilíbrio de forças e no diálogo funcional do exercício 

atribuições de cada órgão, conforme resultava do regime anterior à reforma de 2006, 

vieram a ditar o repúdio crescente do presente modelo, pelo menos nos moldes 

descritos.  

Recuperamos, a propósito, o teor parcial do interessante artigo “As propostas da CMVM 

para alteração dos modelos de governação das sociedades anônimas”, da autoria de 

PAULO BANDEIRA e publicado no Jornal de Negócios, na edição de 13 de Fevereiro de 2006 e 

disponível para consulta na página da internet 

http://www.cgov.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=256&Itemid=21:  

                                                           
19

 two-tier system. 

AASSSSEEMMBBLLEEIIAA--GGEERRAALL  

CONSELHO 

DE 

ADMINISTRAÇÃO 

EXECUTIVO 
 

CONSELHO 

GERAL  

E DE  

SUPERVISÃO 
 

 

ROC 

 

http://www.cgov.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=256&Itemid=21
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“Por outro lado, o modelo dualista nunca logrou obter grande adesão em Portugal por 

várias razões de ordem prática. Em primeiro lugar, o termo “Director” aplicado a 

quem administra a sociedade nunca gerou grande empatia entre os empresários, pelo 

facto de o mesmo termo ser correntemente utilizado na hierarquia das empresas para 

administrativos de topo, mas sem funções de gestão. Em segundo lugar, o facto de o 

CSC exigir que todos os membros do conselho geral sejam accionistas inviabiliza a 

adopção do modelo por parte das pequenas e médias empresas, em que a dispersão de 

capital é muito baixa e, poderá dizer-se mesmo, pouco frequente. Por último, em 

terceiro lugar, o facto de o número de directores da empresa ser limitado a um máximo 

de cinco torna o modelo inadequado para as grandes sociedades anónimas (v.g., as 

sociedades abertas com o capital admitido à cotação) em que a complexidade da gestão 

implica a existência de um maior número de membros executivos. Paradigmático é o 

facto de várias grandes sociedades anónimas que em momentos distintos da sua 

existência adoptaram o modelo dualista se terem visto forçadas a alterar a sua opção e 

a readoptar o modelo monista. 

Há muito identificados os problemas, importa adoptar medidas que permitam não só 

reabilitar a operacionalidade dos modelos existentes, como também permitir à 

multiplicidade das sociedades anónimas portuguesas a possibilidade e flexibilidade de 

optarem pelo modelo de governação que, pelas suas características, melhor sirva os 

interesses de cada organização. Noutra vertente, teve ainda a CMVM como principal 

preocupação a reabilitação da actividade de fiscalização dos administradores 

executivos, reforçando a componente da independência subjacente aos membros dos 

órgãos de fiscalização.” 

 

Como vimos as limitações decorrentes de um sistema organizativo muito formal e 

pouco flexível, levariam ao repensar do paradigma, pelo legislador português, em 

2006, com a alteração das denominações dos órgãos para Conselho de Administração 

Executivo, Conselho Geral e de Supervisão e, finalmente, o ROC, redefinindo as suas 

atribuições e o diálogo funcional interno entre eles – Vide artigos 424.º a 433.º 

(Conselho Executivo), artigos 434.º a 445.º (Conselho Geral e de Supervisão) e artigos 

446.º(Revisor Oficial de Contas). 

 

 

 



23 
 

IV – Conclusão: Apreciação dos diversos modelos consagrados – Análise comparativa. 

 

Existirá algum modelo mais vantajoso ou mais eficaz, de entre os modelos supra 

assinalados? 

Por um lado, é comum afirmar-se que o modelo monista permite acima de tudo maior 

e melhor circulação das informações entre os administradores executivos e não-

executivos (fiscalizadores), uma vez que a informação transita dentro do mesmo 

órgão, participando todos os administradores nas mesmas reuniões. 

No entanto, a favor do modelo dualista está a demarcação notória das competências 

de gestão e de controlo, conferidas a órgãos e titulares distintos. Tal orgânica, permite 

uma transparência e uma confiança que o modelo monista – pela circunstância de os 

Administradores não executivos agirem simultaneamente como co-autores das 

decisões do CA e como controladores dos Executivos – não evidencia manifestamente. 

Contudo, inexiste prova cabal que aponte para um modelo mais eficiente e eficaz em 

detrimentos de outros. 

Em boa verdade, certo é que o modelo clássico simplificado é consideravelmente 

distinto dos demais modelos, porque pressupõe a indistinção entre o órgão fiscalizador 

e o órgão revisor de contas, que é o mesmo. Pelo que naturalmente, a fiscalização no 

âmbito do modelo clássico simplificado, cede posição à duplicidade de funções sendo 

nessa medida potencialmente menos fiável e menos escrutinador20. 

A fiscalização ocorre, pois, desligada da gestão e como tal desfasada do momento de 

opinion making e do ruling inerente ao órgão decisor. 

Face aos motivos expostos, os demais modelos são, aprioristicamente, mais 

garantísticos. 

                                                           
20

 Ademais porque é inaplicável ao referido modelo o elenco de competências decorrentes do n.º 2, do 
artigo 420.º do CSC. 
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Em suma e em jeito de resumo é possível constatar que cada modelo apresenta 

vantagens e os seus calcanhares de Aquiles. 

Os modelos mais fluidos implicam processos decisórios mais expeditos, contudo 

representam um risco mais elevado de concentração de poder. Por outro lado, os 

modelos mais garantísticos, dada a complexidade do processo de decisão, tornam a 

actuação mais ponderada, mas muitíssimo mais lenta e por vezes extemporânea e 

bastante onerosa. 

Por seu turno, o reforço dos mecanismos de fiscalização pode redundar na 

impraticabilidade da tomada de decisões, revelando-se manifestamente desajustado à 

simplicidade orgânica das sociedades anónimas de menor dimensão. 

Conclui-se, pois, do exposto, que os modelos de governação não podem constituir 

métodos ou fórmulas organizativas imutáveis e perpetuamente estandardizadas.  

Carecem de ser testadas, potenciadas ou, até em alguns casos, definitivamente 

abandonadas. 

Ora, as alterações produzidas em 2006, em Portugal, realizadas no Governo e 

Fiscalização das sociedades procuraram, como vimos, diminuir e eliminar os elementos 

de  distorção de procedimentos e o desfasamento informativo que caracterizam os 

modelos anteriormente vigentes. 

Isto para que processos mediáticos como a ENRON ou a PARMALAT, permanecessem 

na História como marcos ou lembrança de um caminho a evitar. 

Porém, porque a condição humana é, aparentemente, imutável no que ao interesse 

hedonista e individual respeita, e a História comprovadamente cíclica, não tardará um 

dia a justificar-se nova mudança, novo equacionar de métodos, de intervenção  

conjunta para resolver falhas e lacunas não dos sistemas, mas da ética de quem os põe 

constantemente à prova. 
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