Legislação
A. Legislação nacional publicada, em matéria societária de janeiro a
junho de 2013
1. Resolução do Conselho de Ministros n.º 27/2013, de 24 de abril: determina
a conclusão do processo de venda direta de referência no âmbito do processo de
reprivatização da empresa Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A.
2. Decreto-Lei n.º 80/2013, de 12 de junho: aprova o processo de alienação,
direta ou indireta, do capital social das sociedades Fidelidade – Companhia de
Seguros, S.A., Multicare – Seguros de Saúde, S.A. e Cares – Companhia de
Seguros, S.A.
B. Legislação comunitária publicada, em matéria societária de janeiro
a junho de 2013
1. Regulamento (UE) n.º 183/2013 da Comissão, de 4 de março de 2013: altera
o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adota certas normas internacionais 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 relato
financeiro (IFRS) 1.
2. Regulamento (UE) n.º 301/2013 da Comissão, de 27 de março de 2013: altera
o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adota certas normas internacionais de
contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento
Europeu e do Conselho, no que diz respeito aos melhoramentos anuais introduzidos nas Normas Internacionais de Relato Financeiro, ciclo de 2009-2011.
3. Regulamento (UE) n.º 313/2013 da Comissão, de 4 de abril de 2013:
altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adota determinadas normas
internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002
do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito às demonstrações
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financeiras consolidadas, aos acordos conjuntos e à divulgação de interesses noutras
entidades: Orientações de Transição (emendas às Normas Internacionais de Relato
Financeiro 10, 11 e 12).
4. Directriz 2013/24/UE, do Conselho, de 13 de maio de 2013: adapta
determinadas diretrizes no domínio do direito das sociedades, devido à adesão
da República da Croácia.
C. Outros elementos relevantes em material societária
1. Consulta Pública n.º 2/2013, da CMVM: a CMVM submeteu a consulta
pública um projeto de regulamento sobre o governo das sociedades cotadas e um
projeto de alteração ao código do governo das sociedades, que decorreu entre 5 e
28 de março de 2013. Os documentos relativos a esta consulta pública podem ser
consultados em http://www.cmvm.pt/CMVM/Consultas%20Publicas/Cmvm/
Pages/ProjetodeRegulamentodaCMVMsobreGovernodasSociedadesCotadase.
aspx.
2. Consulta Pública da Comissão Europeia sobre Sociedades de Responsabi‑
lidade Limitada com um único sócio: a Comissão Europeia lançou uma consulta
pública com vista a avaliar a necessidade de uma ação legislativa em matéria de
sociedades de responsabilidade limitada com um único sócio. Os documentos
relativos a esta consulta pública podem ser consultados em: http://ec.europa.eu/
yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=SMC&lang=pt
F.M.C.
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