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ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO AFIRMA

"Temos de criar e expandir
uma cultura das empresas"

"Temos de recomendar ao legislador reformas adequadas", afirma António Menezes Cordeiro.

"Temos de criar e expandir
uma cultura das empresas: as

verdadeiras criadoras de riqueza
e de trabalho, sem as quais
nada haverá para distribuir",
afirma António Menezes

Cordeiro, professor catedrático
da Universidade de Lisboa.
António Menezes Cordeiro
será orador na conferência "A

necessidade de salvaguardar
os direitos dos dirigentes das

empresas: responsabilidades e

medidas de proteção", que se

realiza no próximo dia 3 de

dezembro, no SUD Lisboa,
Belém.

Vida Económica - É possível indicar
um quadro geral das responsabilidades
dos dirigentes de empresas?

António Menezes Cordeiro - É sempre



possível, mas torna-se difícil, tal a multi-
plicação de situações que a tanto podem
conduzir. Desde logo, temos a precarieda-
de das funções. O administrador é, por de-

finição, destituível, com ou sem justa cau-
sa. Nesta última hipótese, ele tem direito
a uma indemnização legalmente limitada.
Isso significa que, ao contrário de qualquer
trabalhador, o administrador não tem se-

gurança no emprego. A partir de certa ida-
de, o administrador destituído, ainda que
sem justa causa, vai encontrar dificuldades
em deparar com uma colocação compatí-
vel.
VE - E no plano externo?

AMC - O administrador é responsável

perante a sociedade, os sócios, os credores

e terceiros, nos termos dos artigos 72° e se-

guintes do Código das Sociedades Comer-
ciais. É certo que se exige culpa e ilicitude;
todavia, os deveres envolvidos são muito
amplos, entram em contradições, sendo
fácil que alguém inteiramente correto seja
apanhado nas margens da lei. Temos ainda
numerosas leis avulsas, com relevo para as

fiscais, que fazem correr, pelos administra-
dores, o risco de múltiplas dificuldades das

empresas: sem qualquer ilícito dos visados.

VE - São atingidas as pequenas e mé-
dias empresas?

AMC - A responsabilidade limitada das

sociedades por quotas e das sociedades

anónimas é uma ilusão. Na prática, qual-
quer operação bancária surge acompanha-
da pela exigência de garantias pessoais dos

administradores: avales ou fianças. Isso

funciona envolvendo os cônjuges. Em
suma: não há limitação do risco o qual,
em vez de correr pelos sócios, é suportado
pelos administradores. Tudo isso acresce às

responsabilidades que incidem sobre todos

os administradores.
VE - A "soft law" ajuda?

AMC - Multiplicam-se os códigos de

conduta, de boas práticas, de "governan-
ce" e de "compliance". À partida, tudo isso

permite ao administrador cuidadoso mo-
ver-se no labirinto de normas, mantendo
um perfil baixo, que evite complicações.
Todavia, o peso burocrático que a obser-
vância de regras inabarcáveis representa
traduz mais um encargo: muitas horas de
trabalho útil são consumidas em porme-
nores formais, sem que daí resulte uma

criação de riqueza.

VE - A opinião pública é favorável?
AMC - Em regra, a resposta surge cla-

ramente negativa. O público, incentivado

por certa comunicação social, quer respon-
sáveis pelas crises, pelo desemprego e pelas
erradas decisões dos governantes. Nas cri-
ses laborais, os administradores dão a cara,

"Os administradores
funcionam como bodes

expiatórios: tornase fácil

apontálos e denegrilos.
Funcionam os abismos

da alma humana: inveja e

retorçao"
surgindo como "patrões", o que em regra
não é o caso. Os administradores funcio-
nam como bodes expiatórios: torna-se fácil

apontálos e denegrilos. Funcionam os abis-

mos da alma humana: inveja e retorçao.
VE - Os tribunais ajudam?

AMC - O sistema judicial em si opera,
como sempre, em sentidos contraditórios.
A lentidão da justiça protege, à primeira
vista, os administradores demandados.
Em compensação, deixa pairar, sobre eles,

ações de valores demenciais, que nunca
mais chegam ao fim. Os tribunais dis-

põem, ainda, de múltiplos instrumentos

para minorar excessos legislativos.

VE - 0 problema atinge apenas os ad-
ministradores?

AMC - Ele atinge os membros dos ór-

gãos de fiscalização, os auditores e, em ge-
ral, os dirigentes não administradores.

VE - Quais são as consequências ge-
rais deste panorama?

AMC - No limite, sucede nas empresas
o que já ocorre na política: pessoas de valor
incontestável recusam cargos, para defesa
do nome próprio e da segurança da sua
família. O palco fica livre para oportunis-
mos, inexperiências e dislates de todo o

tipo. O investimento estrangeiro é preju-
dicado: a conjugação de leis diversas, com

aportações europeias e a insegurança juris-
dicional tornam o país mais arriscado do

que os seus competidores diretos.

VE - Há solução?
AMC - Há sempre solução. Neste caso,

temos de estudar e divulgar as leis, apon-
tando ratoeiras, lacunas e contradições. Te-



mos de recomendar ao legislador reformas

adequadas. Temos de aperfeiçoar os segu-
ros. E temos, sobretudo, de criar e expan-
dir uma cultura das empresas: as verdadei-
ras criadoras de riqueza e de trabalho, sem
as quais nada haverá para distribuir.


