Legislação
A. Legislação nacional publicada, em matéria societária de Outubro a
Dezembro de 2012
1. Resolução do Conselho de Ministros n.º 88‑A/2012, de 19 de Outubro:
Aprova o caderno de encargos aplicável à 3.ª fase da operação de reprivatiza‑
ção da TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A. e fixa algumas das
condições aplicáveis à 4.ª fase do processo da respectiva reprivatização.
2. Resolução do Conselho de Ministros n.º 88‑B/2012, de 19 de Outubro:
Determina a admissão do potencial investidor de referência a participar no
momento subsequente do processo de alienação de acções objecto da venda
directa no âmbito da 3.ª fase do processo de reprivatização da TAP – Trans‑
portes Aéreos Portugueses, S.A.
3. Decreto‑Lei n.º 232/2012, de 29 de Outubro de 2012: Aprova o processo
de privatização da ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.
4. Resolução do Conselho de Ministros n.º 93/2012, de 12 de Novembro:
Determina a conclusão da 7.ª fase de reprivatização da EDP – Energias de
Portugal, S.A., prevista no Decreto‑Lei n.º 382/2007, de 15 de Novembro, a
qual tem por objecto um lote composto por acções representativas de 4,14%
do capital social da EDP.
5. Resolução do Conselho de Ministros n.º 94‑A/2012, de 14 de Novembro:
Aprova o caderno de encargos do processo de privatização do capital social
da ANA – Aeroportos de Portugal, aprovado pelo Decreto‑Lei n.º 232/2012,
de 29 de Outubro
6. Resolução do Conselho de Ministros n.º 96/2012, de 15 de Novembro:
Estabelece o prazo de indisponibilidade das acções objecto da venda directa
de referência, no âmbito do processo de reprivatização do capital social da
Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A.
7. Resolução do Conselho de Ministros n.º 96‑A/2012, de 16 de Novembro:
Projecto de resolução do Conselho de Ministros que determina a admissão
dos potenciais investidores de referencia que procederam à apresentação de
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intenções de aquisição a participar na fase subsequente do processo de venda
por negociação particular no âmbito do processo de privatização da ANA
– Aeroportos de Portugal, S.A.
8. Decreto‑Lei n.º 250/2012, de 23 de Novembro: Introduz alterações
no Código do Registo Comercial, no Decreto‑Lei n.º 76‑A/2006, de 29 de
Março e no Regime do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, aprovado pelo
Decreto‑Lei n.º 129/98, de 13 de Maio, alterando o regime do incumprimento
da obrigação do registo da prestação de contas.
9. Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2012, de 7 de Dezembro:
Aprova a oferta pública de venda de 5% das acções representativas do capital
social da ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. (ANA, S.A.) para aquisição
reservada aos seus trabalhadores, assim como a trabalhadores das sociedades
detidas pela ANA, S.A. e fixa o período de indisponibilidade a que ficam
sujeitas estas acções, assim como as que constituem objecto do processo de
venda por negociação particular;
10. Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2012, de 7 de Dezembro:
Determina o período de indisponibilidade a que ficam sujeitas, na sua totali‑
dade, as acções representativas do capital social da TAP – Transportes Aéreos
Portugueses, SGPS, S.A.
11. Decreto Legislativo Regional n.º 37/2012/M, de 12 de Dezembro:
Aprova o regime de alienação das participações sociais detidas pela Região
Autónoma da Madeira.
12. Resolução do Conselho de Ministros n.º 111‑B/2012, de 28 de Dezem‑
bro: Determina a conclusão do processo de reprivatização do capital social da
TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A., com a rejeição da proposta
vinculativa apresentada.
13. Resolução do Conselho de Ministros n.º 111‑F/2012, de 28 de Dezembro:
Seleciona a proposta vencedora para a aquisição de acções do capital social da
ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., objecto de venda por negociação particular.
B. Legislação comunitária publicada, em matéria societária de Julho
a Setembro de 2012
1. Directriz 2012/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 25
de Outubro de 2012: tendente a coordenar as garantias que, para protecção
dos interesses dos sócios e de terceiros, são exigidas nos Estados‑Membros às
sociedades, no que respeita à constituição da sociedade anónima, bem como à
conservação e às modificações do seu capital social, a fim de tornar equivalentes
essas garantias em toda a Comunidade.
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2. Regulamento (UE) n.º 1254/2012 da Comissão de 11 de Dezembro de
2012: altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adopta determinadas
medidas de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do
Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito à Norma Internacio‑
nal de Relato Financeiro 10, à Norma Internacional de Relato Financeiro 11,
à Norma Internacional de Relato Financeiro 12, à Norma Internacional de
Contabilidade 27 (2011) e à Norma Internacional de Contabilidade 27 (2011).
3. Regulamento (UE) n.º 1255/2012 da Comissão de 11 de Dezembro
de 2012: altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adopta determinadas
medidas de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do
Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito à Norma Internacional
de Contabilidade (IAS) 12 e às Normas Internacionais de Relato Financeiro
(IFRS) 1 e 13 e à Interpretação do International Financial Reporting Committee
(IFRIC) 20.
4. Regulamento (UE) n.º 1256/2012 da Comissão de 13 de Dezembro
de 2012: altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adopta determinadas
medidas de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do
Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito à Norma Internacio‑
nal de Relato Financeiro (IFRS) 7 e à Norma Internacional de Contabilidade
(IAS) 2.
C. Outros elementos relevantes em material societária
1. Proposta de Directriz do Parlamento Europeu e do Conselho (COM
(2012) 614 final), de 14 de Novembro de 2012: foi apresentada a 14 de Novembro
de 2012 uma proposta de Directriz para acelerar os progressos no sentido de
um melhor equilíbrio de géneros nos conselhos de administração das empresas
europeias. A Comissão disponibiliza extensa documentação sobre esta proposta
na sua página da internet (http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender
equality/news/121114_en.htm)
2. Plano de Acção em matéria de direito das sociedades e governo das socie‑
dades, de 12 de Dezembro de 2012: A Comissão apresentou o seu plano de acção
relativo ao direito e governo das sociedades, especialmente consagrado a viabi‑
lizar uma maior participação dos accionistas e a assegurar a sustentabilidade das
empresas. É possível aceder ao Plano de Acção e a outros elementos conexos na
página da Comissão (http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/
index_en.htm#actionplan2012)
F.M.C.
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