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PREFÁCIO

Depois de ler As Empresas no Direito Angolano - Lições de Direito Comercial 
que agora vêm à luz do dia, é com um grande prazer que, por diversas razões, 
faço este prefácio.

Desde logo, pela importância desta obra. Com efeito, desde há vários anos que 
se fazia sentir a necessidade de um manual de direito comercial, adaptado à 
legislação angolana, não só para apoio ao estudo dos alunos das universida-
des, mas também para consulta dos vários profissionais – magistrados, advo-
gados e investigadores – que necessitam de aprofundar os seus conhecimen-
tos neste domínio. 

Para colmatar essa lacuna, fomos utilizando, durante muitos anos, os diversos 
manuais, lições e estudos de direito comercial feitos em Portugal e para o di-
reito português, com o qual o nosso direito se assemelhava no momento da in-
dependência. Contudo, as diversas alterações entretanto ocorridas em Portu-
gal tornavam cada vez mais difícil utilizar, em Angola, esses textos, na medida 
em que o direito positivo dos dois países ía ficando cada vez mais distante. 

Assim, nas faculdades, era distribuída aos alunos uma bibliografia completa 
dos vários textos aplicáveis a cada matéria, e eles tinham de adquirir todos 
esses livros ou de fotocopiar as partes que lhes interessava utilizar, com as 
dificuldades que essa dispersão acarretava. Nestas condições, não raro era en-
contrarmos, nas provas dos alunos ou mesmo em peças nos tribunais, referên-
cias a artigos ou a soluções que não correspondiam ao nosso direito positivo.

Acolho, por isso, com grande entusiasmo o arrojado trabalho a que se propôs 
a Dra. Sofia Vale – a elaboração das lições “As Empresas no Direito Angolano 
- Lições de Direito Comercial” que, para além de conterem as teorias e concei-
tos internacionais mais modernos deste ramo do direito, as adequam e adap-
tam ao nosso direito positivo e à nossa prática comercial.



8

São tratadas, nestas lições, de forma exaustiva, as tradicionais matérias sobre 
a evolução histórica e as fontes do direito comercial, bem como sobre os actos 
de comércio.

Os contratos comerciais são também analisados com um cuidado particular, 
incluindo quer as questões gerais, quer algumas questões específicas sobre 
alguns tipos de contratos.

São, em seguida, tratadas, de forma sistematizada e organizada, as matérias 
relativas ao estatuto do comerciante, à empresa e ao estabelecimento comer-
cial e aos negócios sobre as empresas. Segue-se o tratamento genérico sobre 
as sociedades comerciais e as cooperativas.

Abordam-se, depois, a falência dos comerciantes, os títulos de crédito e a pro-
priedade industrial, matérias tradicionalmente pouco desenvolvidas na nos-
sa doutrina e que merecem aqui um tratamento adequado.

O desenvolvimento da matéria relativa às sociedades comerciais (Parte III) 
pela importância de que esta figura se reveste para a vida económica, nacio-
nal e internacional é exaustivo, abrangendo, nomeadamente, os tipos, a per-
sonalidade e capacidade jurídica das sociedades, a sua constituição (tanto ao 
nível das empresas públicas e privadas, bem como daquelas que importam a 
realização de investimento estrangeiro), os estatutos, as participações sociais, 
a exoneração e exclusão de sócios, o capital social, as deliberações sociais, 
a administração e fiscalização das sociedades comerciais, bem como a sua 
transformação, dissolução e liquidação. 

Pela importância de que se revestem no moderno direito comercial, foi dado 
um particular destaque aos aspectos ligados aos acordos parassociais, ao go-
verno das sociedades e à responsabilidade civil dos administradores das so-
ciedades comerciais.

O tratamento dado a alguns pontos do direito das sociedades comerciais, 
porque inovador e exaustivo (por exemplo: acordos parassociais, governo das 
sociedades comerciais e sua administração) revestem-se de particular impor-
tância num momento em que, em quase todo o mundo, são discutidos e inte-
grados novos conceitos e nova regulação desta matéria.

Finalmente, as lições afloram, de forma apenas introdutória mas importante, 
as questões relativas ao mercado de capitais e às sociedades abertas.
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Por todas estas razões, não posso deixar de dar os meus parabéns à Dra. Sofia 
Vale, até porque tenho consciência dos enormes sacrifícios pessoais e familia-
res que a elaboração destas lições acarretou, desejando que este trabalho te-
nha o maior sucesso e, ainda, que estimule outros profissionais a dedicarem-
-se, com maior empenho, à investigação e à escrita.

Luanda, 24 de Maio de 2015
 

Teresinha Lopes 
Juiza Conselheira do Tribunal Constitucional da República de Angola
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NOTA DA AUTORA

As Empresas no Direito Angolano - Lições de Direito Comercial que agora se 
publicam são o resultado do trabalho que tenho vindo a realizar ao longo dos 
últimos onze anos, enquanto regente da cadeira de direito comercial, da licen-
ciatura em direito, na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto.

O conteúdo destas lições segue de perto o programa da cadeira de direito co-
mercial, pelo que a sua primeira intenção é servir de base ao estudo dos meus 
alunos. Sem prejuízo, temas mais recentes do direito comercial angolano, 
que vão suscitando na prática jurídica e judiciária problemas variados, foram 
desenvolvidos com maior acuidade; aqui, pensou-se na utilidade que estas 
lições poderiam ter também para os práticos do direito, permitindo-lhes re-
frescar conhecimentos. 

Atenta a crescente necessidade de compreensão da realidade jurídico-em-
presarial angolana, estou em crer que as lições poderão ter também utilidade 
para licenciados noutras áreas de conhecimento, que se preocupem em me-
lhor apreender a estrutura jurídica que serve de base às empresas (privadas, 
públicas e de capital misto) e aos investidores (nacionais e estrangeiros) que 
actuam no mercado angolano.

A publicação das lições só foi possível graças ao apoio de entidades angolanas 
que, desde há muito, se têm mostrado disponíveis em patrocinar a investiga-
ção científica que vem sendo realizada na Faculdade de Direito da Universi-
dade Agostinho Neto. Estou, pois, muito grata, ao Banco BAI, ao Banco Caixa 
Totta, ao Banco Sol, à Cervejaria Fininho, à Comissão de Mercado de Capitais, 
à ENSA – Seguros de Angola, à Gestigrupo e à Somoil.

Cumpre também agradecer a colaboração dos colegas Miguel Brito Bastos, 
assistente convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa,  
Agbessi Neto e Ireneu Matamba, assistentes da Faculdade de Direito da  
Universidade Agostinho Neto, e Arnold Ferreira, assistente convidado da  
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Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. As suas constantes 
sugestões e pertinentes contribuições foram essenciais para o resultado final 
deste trabalho. Não quero também deixa de agradecer ao meu amigo Gustavo 
Guimarães, arquitecto, que teve a gentileza de elaborar e me oferecer a capa 
deste trabalho. 

Não posso também deixar de relembrar todos aqueles que sempre me foram 
dando uma palavra de estímulo e que, pela sua amizade, souberam incenti-
var-me para que as lições fossem hoje uma realidade. Agradeço, em especial, 
aos colegas Elisa Rangel Nunes, Lino Diamvutu, Manuel Gonçalves, Onofre 
dos Santos, Paulette Lopes, Paulo Câmara e Teresinha Lopes as muitas horas 
que despenderam a transmitir-me a sua experiência.

Deixo também aqui o meu público reconhecimento ao trabalho que tem vindo 
a ser desenvolvido por Carlos Teixeira, que nos últimos anos tem dirigido a 
Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, pelo constante incen-
tivo que tem dado à investigação do direito em Angola. Sem o seu permanente 
incitamento, estou certa, não teria sido possível publicar hoje As Empresas no 
Direito Angolano - Lições de Direito Comercial.

Luanda, 25 de Maio de 2015 
 

Sofia Vale
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ORIENTAÇÕES DE LEITURA

Cada capítulo apresenta logo no início as referências bibliográficas respecti-
vas. De seguida, faz-se a exposição dos temas a tratar, que vai sendo acom-
panhada de exemplos e de esquemas ilustrativos/comparativos que melhor 
auxiliam a identificação dos aspectos mais relevantes para os quais se chama 
a atenção. Por fim, cada capítulo termina com uma síntese na qual se sumari-
zam, por pontos, os assuntos aí tratados.

De modo a facilitar a leitura e a rápida consulta, houve a preocupação de ela-
borar um texto simples e claro. Por essa razão, são poucas as questões que 
foram remetidas para notas de rodapé.

Houve também a preocupação de inserir no texto em língua portuguesa as 
expressões correntes que são comummente utilizadas entre nós em língua 
estrangeira. Entre parêntesis e em itálico aparece a expressão na sua língua 
original, para fácil referência do leitor.

As referências bibliográficas indicam o autor, a primeira ou primeiras palavras 
do título, o número do volume (caso haja mais do que um), a edição (caso não 
se indique, deve entender-se que se trata da edição mais recente), e as pági-
nas ou notas pertinentes. No caso de se tratar da primeira citação, indicam-se 
ainda o título completo, o número, o local e o ano da edição e, eventualmente, 
qualquer outro elemento identificativo tido por conveniente.
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Optou-se pela utilização de poucas siglas e abreviaturas. Não obstante, a uti-
lização de algumas delas afigurou-se inevitável, em especial nos esquemas e 
nas tabelas, pelo que cabe esclarecer o seu significado:

 – AAVV – autores vários
 – AG - Assembleia Geral
 – al. – alínea
 – ANIP - Agência Nacional para o Investimento Privado
 – art. – artigo
 – BNA- Banco Nacional de Angola
 – CC - Código Civil;
 – cfr. – confrontar
 – coord. – coordenação
 – CPC - Código de Processo Civil
 – dir. – direcção
 – ed. – edição
 – etc. – et caetera
 – id. – idem
 – i.e. – id est
 – LSC – Lei das Sociedades Comerciais
 – n.º - número
 – org. – organização
 – p.(p.) - página(s)
 – § - parágrafo
 – passim – aqui e acolá
 – proc. – processo 
 – s.(s) – seguinte(s)
 – SA - Sociedade Anónima;
 – SC- Sociedade em Comandita;
 – SCA - Sociedade em Comandita por Acções
 – SCS - Sociedade em Comandita Simples;
 – sep. – separata
 – SNC - Sociedade em Nome Colectivo;
 – SQ - Sociedade por Quotas;
 – sup. – suplemento
 – v. – vide
 – v.g. – verbi gratia
 – vol(s). – volume(s)
 – vs – versus



PARTE I
INTRODUÇÃO
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CAPÍTULO I
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO COMERCIAL

Referências bibliográficas: ABRANTES, MARIA LUÍSA – A privatização do sec-
tor empresarial do Estado em Angola, XXXII aniversário da Faculdade de Direi-
to da Universidade Agostinho Neto, Luanda, 2011; ABREU, JORGE COUTINHO DE 
– Curso de direito comercial, I, Almedina, Coimbra, 2013, pp. 29-49; ANTUNES, 

JOSÉ ENGRÁCIA – Direito dos contratos comerciais, Almedina, Coimbra, 2009, 
pp. 19-41; ARAÚJO, RAÚL VASQUES/NUNES, ELISA RANGEL – Constituição da Re-
pública de Angola: anotada, tomo I, ed. de autor, Luanda, 2014; CORDEIRO, AN-

TÓNIO MENEZES – Manual de direito comercial, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 
47-139; CORREIA, ANTÓNIO FERRER – Lições de direito comercial, Lex, Lisboa, 
1994 (reimp. vol. I, 1973), pp. 12-17; CUNHA, PAULO OLAVO – Lições de direito co-
mercial, Almedina, Coimbra, 2010, pp. 9-23; MARCOS, RUI DE FIGUEIREDO – As 
companhias pombalinas, Almedina, Coimbra, 1997; MESQUITA, AMÍLCAR DA 

COSTA P. – «O direito comercial até à Lei da Boa Razão no quadro económico 
português», in Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais, II, Coimbra 
Editora, Coimbra, 2007, pp. 189-201; NUNES, ELISA RANGEL – Orçamento do 
Estado: contribuições para a transparência orçamental em Angola, Tese de 
doutoramento, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2010; 
OLIVEIRA, JOAQUIM DIAS MARQUES DE – Manual de direito comercial angolano, 
I, Lições de direito comercial e legislação comercial, Cefolex, Luanda, 2009, pp. 
9-10; PAHULA, OVÍDIO – A evolução da constituição económica angolana, Casa 
das Ideias, Luanda, 2010; VALE, SOFIA – «Direito comercial», in O direito de An-
gola (org. Jorge Bacelar Gouveia/Elisa Rangel Nunes), Faculdade de Direito 
da Universidade Agostinho Neto, Luanda, 2014, pp. 125-162; VASCONCELOS, PE-

DRO PAIS DE – Direito comercial, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 14-20.
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1.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA INTERNACIONAL

1.1.1. OS PRIMÓRDIOS DO DIREITO COMERCIAL

Foi no século XII, com notável desenvolvimento nos séculos seguintes –, nas 
principais cidades italianas (Florença, Génova, Milão e Veneza), que se come-
çou a delinear uma noção de direito comercial em sentido próprio, no sentido 
de corpo ou sistema normativo autónomo que tem por objecto regular a acti-
vidade mercantil. 

O contexto político de então caracterizava-se pela fragilidade do poder políti-
co central, o que permitiu um recrudescimento da actividade comercial. Com 
efeito, neste cenário surgiram comerciantes organizados em corporações, que, 
através do controlo da produção e da distribuição, se tornaram a classe econó-
mica e politicamente dominante, levando ao desenvolvimento de um direito 
de classe, com o seu estatuto próprio, criado pelos mercadores para regular as 
suas actividades profissionais: o designado ius mercatorum, de forte pendor 
subjectivista (dada a sua aplicabilidade aos comerciantes e aos actos destes 
relativos ao seu comércio), que desde logo foi reconhecido como um direito 
especial do comércio, com autonomia face ao direito comum (romano-canóni-
co). Sintomática desta autonomia foi ainda a existência de juízes (cônsules) e 
tribunais (consulados) próprios para dirimir os litígios dos mercadores.

Note-se que o surgimento deste direito de classe se verificou na sequência de 
um esbatimento da estruturação social (em classes e status) característica da 
Idade Média e do Feudalismo e resultou da superação de um período caracte-
rizado pelos seguintes aspectos: 

 – a terra era monopolizada pelo clero e pela nobreza, a quem estava vedada 
a prática do comércio;

 – aos mercadores (em regra, judeus e mouros) estava vedado o acesso à 
propriedade da terra, bem como ao capital, o que tinha por base uma 
manifesta separação entre o capital e a empresa;

 – os diversos ofícios encontravam-se sujeitos a uma pesada e rigorosa re-
gulação corporativa, que dificultava a inovação, o empreendedorismo e 
o alargamento de novas actividades e de novos mercados.

A actividade dos mercadores encontrava-se alicerçada sobretudo em costu-
mes (regionais ou locais), que, por razões de certeza, segurança e agilidade do 
tráfego, pela necessidade de confiança e de fé nas pessoas, foram, mais tarde, 
objecto de compilações (muitas delas, correspondentes a estatutos das corpo-
rações dos mercadores), que corporizaram o ius mercatorum, contendo, desig-
nadamente, para além dos costumes consolidados, o programa do mandato 
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dos comerciantes eleitos para cônsules das corporações, as deliberações do 
conselho dos comerciantes mais antigos e das assembleias gerais, bem como 
a jurisprudência dos tribunais consulares. 

Este foi um cenário fértil para o desenvolvimento de regras, institutos e princí-
pios jurídicos próprios do ius mercatorum, dos quais se destacam os seguintes:

 – a liberdade de forma na conclusão de contratos;
 – o fortalecimento do crédito mercantil (v. g., nos domínios do pagamento 

dos preços aos comerciantes vendedores e da falência);
 – a licitude da venda de bens alheios, quando praticada por comerciante;
 – a criação de um regime aplicável aos auxiliares de comércio (gerentes, 

caixeiros, agentes, comissários);
 – o aparecimento do estabelecimento comercial e dos seus sinais distinti-

vos (firma, nome e insígnia);
 – a escrituração mercantil como dever do comerciante;
 – as letras de câmbio;
 – os seguros marítimos;
 – os tipos de sociedade em comandita e em nome colectivo.

O pendor subjectivista do direito comercial, enquanto direito da classe dos 
comerciantes, manteve-se até à Revolução Francesa. Com a Revolução Fran-
cesa, em 1789, e a consequente entrada em vigor do Code de Commerce, em 
1807, assistiu-se a um momento de viragem, que marcou o início da etapa con-
temporânea na evolução do direito comercial. 

A abolição dos estatutos e dos privilégios pessoais (tão característicos do An-
cien Régime, aplicáveis à realeza, ao clero e à nobreza) foi um dos objectivos 
políticos da Revolução – o que mostrou serem incompatível com um direi-
to da classe corporativa dos comerciantes. A Revolução Francesa, conduzi-
da principalmente pela burguesia mercantil, foi o gérmen da libertação das 
pessoas e da propriedade, bem como do liberalismo económico. Esta nova 
estrutura social e política, não se compadecendo com a vigência de um di-
reito com um âmbito de aplicação subjectiva determinado, resultante de um 
inaceitável estatuto subjectivo pessoal e profissional dos mercadores, impôs 
a objectivação do direito comercial: de um direito dos comerciantes passou-
-se a um direito do comércio. 

O despontar do objectivismo reflectiu-se no plano da jurisdição consular: os 
comerciantes, membros das corporações, foram sujeitos à jurisdição dos con-
sulados por qualquer acto que praticassem, ainda que estranhos ao ramo do 
comércio a que eles se dedicavam, desde que os mesmos revestissem natureza 
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mercantil (passou a existir, portanto, uma consideração da natureza do acto iso-
ladamente perspectivado); acresce que se admitiu até que os não comerciantes 
(i. e., os não matriculados nas corporações de mercadores) fossem julgados nos 
tribunais consulares, se, de facto, exercessem o comércio ou praticassem tão só 
singulares operações mercantis – o que permitiu perspectivar, com nitidez, a 
primeira configuração do conceito de acto de comércio objectivo.

1.1.2. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO COMERCIAL NOS PRINCIPAIS 
ORDENAMENTOS JURÍDICOS DE REFERÊNCIA

O Code de Commerce teve uma influência determinante nas codificações mer-
cantis oitocentistas, que se destacam pelas seguintes características: 

 – a influência do modelo francês, que determina a aplicação do Código 
Comercial ao acto de comércio, independentemente da qualidade de co-
merciante de quem o pratica;

 – a existência conjunta de um Código Civil e de um Código Comercial, com 
autonomização das matérias reguladas pelo Código Comercial face às 
matérias sujeitas à aplicação do Código Civil.

Assim se caracterizam os códigos comerciais espanhóis de 1829 e de 1865, bem 
como os códigos italianos de 1865 e de 1888. 

Já na Alemanha, é de salientar que o código comercial alemão (Handelsgeset-
zbuch) de 1897 (ainda vigente) recebeu novamente a concepção subjectivista 
do direito mercantil, dando origem a um reconhecido dualismo entre o siste-
ma subjectivo alemão e o sistema objectivo de raiz francesa. 

Por sua vez, o fascismo italiano veio admitir um terceiro sistema, que, no res-
caldo da crise bolseira de 1929, implementou o regresso a um corporativis-
mo (medieval) modernizado. Neste contexto, assistiu-se a um renascimento 
das corporações e dos ofícios, com os seus regimentos e estatutos próprios, 
bem como a uma supressão do binómio liberal formado pelo Código Civil e 
pelo Código Comercial (de base francesa), para, em 1942, se acolher um novo 
Codice Civile que veio pôr fim à separação entre o Direito Civil e o Direito Co-
mercial. Com a queda do fascismo, manteve-se, até aos dias de hoje, o Codice 
Civile de 1942, embora expurgado do revivalismo corporativo.

Já nos países anglo-saxónicos, cabe referir a parca influência da Revolução 
Francesa e o contributo alemão na regulação do direito mercantil (commer-
cial law), que é constituído, nos dias de hoje, por um conjunto disperso e, em 
regra, não codificado de regras orientadas para facilitar o comércio (geral-
mente reconduzíveis a um mero costume ou usage), que respeitam sobretudo 
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a títulos de crédito (negotiable instruments), à compra e venda (sale of goods), 
à agency, à carriage of goods, aos seguros (insurance), insolvência (insolvency) 
e arbitragem comercial (arbitration). Importa destacar que o direito das so-
ciedades (company law) se autonomiza claramente da commercial law, não 
sendo considerado uma parte integrante deste ramo do direito.

1.1.3. EVOLUÇÃO RECENTE

No último século, o direito comercial tem-se caracterizado pela tendência 
para a uniformização internacional, num movimento de acompanhamento 
da globalização da economia.

Neste contexto, cabe fazer referência às diversas convenções internacionais 
que têm unificado os sistemas jurídico-mercantis em sectores específicos, 
destacando-se:

 – as Convenções de Genebra de 1930 e de 1931, relativas às letras, às livran-
ças e aos cheques;

 – o desenvolvimento de um direito uniforme feito de usos, costumes e prá-
ticas negociais do comércio internacional, como é o caso dos Incoterms, 
resultantes do labor da Câmara do Comércio Internacional (CCI), que 
são aplicados por tribunais arbitrais compostos por sujeitos do comércio 
internacional. 

1.2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA EM PORTUGAL

Em Portugal, até à chegada das codificações oitocentistas, é de assinalar uma 
generalizada ausência de normas jurídicas especialmente destinadas ao co-
mércio. A actividade comercial era regulada sobretudo por costumes (em 
regra, locais), que versavam especialmente o comércio marítimo, o abasteci-
mento público e a estabilização dos preços. A competente importância deve, 
porém, ser atribuída ao desenvolvimento dos seguros marítimos, que, na Ida-
de Média, com o rei D. Fernando (entre 1375 e 1380), terão estado na origem 
das primeiras bolsas de seguros marítimas lusas, enquadradas na Companhia 
das Naus. 

Nos séculos XVI, XVII e XVIII, o interesse dos monarcas pelo comércio e pelo 
respectivo desenvolvimento começou a florescer, atento o facto de dele resul-
tar grande parte do poder e da riqueza dos primeiros. O comércio abandonou 
uma posição periférica e passou a assumir um papel central. Foi o tempo do 
mercantilismo, dos impérios marítimos, bem como da intervenção activa do 
Estado na promoção da indústria e do comércio. Não obstante, ainda que se 
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tenha verificado, em Portugal, a partir de finais do século XV, um grande de-
senvolvimento do comércio externo provocado pelas descobertas marítimas 
e ultramarinas, deve salientar-se que ao mesmo não se seguiu uma produção 
legislativa mercantil de relevo, encontrando-se a mesma dispersa e fraccio-
nada, registando-se a vigência de algumas leis sobre organização judiciária, 
sobre a proibição de negócios usurários e sobre o comércio marítimo.

Ainda assim, é de salientar, na primeira metade do século XVII, a criação ju-
rídica que deve ser tida como mais relevante e que resultou da importação de 
modelos estrangeiros (em particular, holandeses): as companhias coloniais 
privilegiadas, embriões das futuras sociedades anónimas, que se caracteriza-
vam pelos seguintes aspectos:

 – responsabilidade patrimonial: a responsabilidade das companhias colo-
niais encontrava-se limitada ao património das companhias, não respon-
dendo os sócios pessoalmente pelas dívidas da respectiva companhia;

 – transmissibilidade: aos sócios era permitido transmitir a sua participa-
ção social (já designadas acções) nas companhias coloniais.

Refiram-se, a título de exemplo, a Companhia Geral para o Estado do Brasil 
(constituída em 1646), a Companhia do Porto de Palmida (constituída em 
1664), a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão (constitu-
ída em 1755).

Apesar da apatia legislativa em relação às matérias mercantis, são ainda de 
realçar as políticas do Conde da Ericeira e as políticas do Marquês de Pombal. 
Neste contexto, especial importância deve ser atribuída ao Alvará de 5 de Ja-
neiro de 1756 (que veio revogar a proibição de exercer comércio) e à Lei da Boa 
Razão (1769).

Sublinhe-se que, nesta altura, à semelhança do que sucedia noutros países, 
conforme referido supra, se assistia a uma subjectivização do direito comer-
cial, enquanto apanágio da classe dos mercadores, assim se mantendo até à 
Revolução Francesa. 

A Revolução Francesa (1789), à qual se seguiu a promulgação do Code de Com-
merce (1807), foi a principal fonte de inspiração dos códigos comerciais oito-
centistas portugueses, de forte pendor objectivista, a saber:

 – do Código Ferreira Borges, de 1833, sistematicamente pouco sofisticado, e 
que se limitava, em larga medida, a reflectir a prática mercantil. 

 – do Código Veiga Beirão, de 1888, ainda em vigor e com aplicação no or-
denamento jurídico angolano, embora com várias normas alteradas e 
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revogadas – acentua-se o carácter objectivo do direito comercial logo na 
sua abertura, ao estatuir que «a lei comercial rege os actos de comércio, 
sejam ou não comerciantes as pessoas que neles intervêm» (artigo 1.º do 
referido diploma).

Ainda que de vigência anterior, a devida atenção deve também ser conferida 
à Lei de 22 de Junho de 1867, que regulou, pela primeira vez em Portugal, a so-
ciedade anónima, com liberdade individual de constituição. Esta lei, conside-
rada um marco na história do direito comercial português, foi posteriormente 
alterada e transposta para o Código Comercial de 1888, passando esta matéria, 
a partir de 1986, a ser regulada pelo Código das Sociedades Comerciais.

A evolução histórica que aqui se deixa retratada permite-nos ter uma clara 
ideia do direito comercial que, à data da independência, Angola herdou.

1.3. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA EM ANGOLA APÓS A INDEPENDÊNCIA

No ordenamento jurídico angolano, o direito comercial apresenta hoje um 
pendor objectivista, fruto da evolução da recepção, aquando da independên-
cia, do direito português à data vigente.

A constituição económica de Angola estabelecida pela Lei Constitucional de 
1975 denotava um cunho marcadamente dirigista da economia, o qual deixava 
o direito comercial para um âmbito de relevância secundário1. A planificação, 
directa ou indirecta, da economia deixava pouca margem à iniciativa econó-
mica privada e, assim, ao desenvolvimento do comércio. 

Com a revisão da Lei Constitucional, em 7 de Fevereiro de 1978, o ordenamen-
to jurídico-constitucional veio permitir alguma abertura à iniciativa privada. 
Neste período, no ordenamento jurídico angolano vieram a ser aprovados di-
plomas como:

 – a Lei n.º 13/88, que procurava dar resposta às necessidades de capta-
ção de meios financeiros, técnicos e humanos de que o país carecia 
para o seu desenvolvimento, mediante a abertura ao investimento 
estrangeiro;

 – o Decreto n.º 2/89, que aprovou o Regulamento dos Títulos de Reajus-
tamento, os quais se destinavam a regularizar as dívidas entre empre-
sas, inventariadas e documentadas durante o processo de saneamento 
financeiro;

1 Cfr. OVÍDIO PAHULA, A evolução da constituição económica angolana, Casa das Ideias, Luanda, 2010, pp. 98 ss.
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 – o Decreto n.º 36/89, que criou o Gabinete de Redimensionamento  
Empresarial;

 – a Lei n.º 5/91, de 20 de Abril (Lei das Instituições Financeiras), que revo-
gava a Lei n.º 4/78, a qual declarava a função bancária como função pú-
blica, e constituiu os pilares de um sistema financeiro baseado na livre 
iniciativa privada.

No entanto, foi após a aprovação da Constituição Económica de 1992 e, em es-
pecial, após o fim da Guerra Civil, em 2002, que a produção legislativa no âm-
bito do direito comercial conheceu um aceleramento e que se iniciou a cons-
tituição de um verdadeiro direito comercial angolano, de feições modernas. 

Foram, assim, aprovados os seguintes diplomas: 

 – a Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 3/1992, de 28 de Fevereiro), que 
«visa a protecção da propriedade industrial, que abarca não só a indús-
tria e comércio propriamente dito, mas também as indústrias agrícolas 
e extractivas, bem como todos os produtos naturais ou fabricados», pro-
tecção que tem por objecto «as patentes de invenção, os modelos de utili-
dade, os modelos e desenhos industriais, as marcas de fabrico, de comér-
cio e de serviços, as recompensas, o nome e insígnia do estabelecimento 
e as indicações de proveniência, bem como a repressão da concorrência 
desleal» (artigo 1.º do referido diploma);

 – o Regime Jurídico do Licenciamento Comercial e Industrial (Decretos 
n.º 29/2000, de 2 de Junho, e n.º 44/2005, de 6 de Julho, bem como o 
Decreto-executivo n.º 46/2000, de 2 de Junho);

 – a Lei Cambial (Lei n.º 5/1997, de 27 de Junho);
 – a Lei sobre as Cláusulas Contratuais Gerais (Lei n.º 4/2002, de 18 de 

Fevereiro);
 – a Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, Franchising e Conces-

são Comercial (Lei n.º 18/2003, de 12 de Agosto);
 – a Lei n.º 10/2004, de 12 de Novembro, que regula as Actividades Petrolíferas;
 – a Lei dos Valores Mobiliários (Lei n.º 12/2005, de 23 de Setembro), que 

«visa regular os actos e operações com valores mobiliários, promover o 
desenvolvimento ordenado e a transparência do mercado de capitais, 
assim como a adequada protecção do investidor» (artigo 1.º do referido 
diploma);

 – a Lei das Instituições Financeiras (Lei n.º 13/2005, de 30 de Setembro), 
que «regula o processo de estabelecimento, o exercício de actividade, a 
supervisão e o saneamento das instituições financeiras» (artigo 1.º do re-
ferido diploma).



25CAPÍT ULO 1  —  E VOLUÇ ÃO HI STÓRI C A  D O D I RE I TO COM E RC I A L

Foi também neste período que foi sancionada uma das duas fontes principais 
do direito comercial angolano, designadamente a Lei das Sociedades Comer-
ciais, aprovada pela Lei n.º 1/2004, de 13 de Fevereiro, e ainda que se proce-
deu à primeira revisão do Código Comercial após a sua recepção, através da 
Lei n.º 6/03, de 3 de Março, a qual incidiu sobre os artigos 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 7.º, 
10.º, 12.º, 15.º, 17.º, 24.º, 30.º, 31.º, 32.º, 36.º, 44.º, 96.º, 97.º, 99.º, 100.º, 101.º, 
102.º, 207.º, 230.º, 467.º e 470.º, tendo ainda aditado o actual artigo 97.º-A do 
Código Comercial.

Na última década, e em especial após aprovação da nova Constituição da Re-
pública de 2010, a produção legislativa no domínio comercial tem conhecido 
um reforçado fulgor. Trata-se de um desenvolvimento legislativo coerente com 
o novo vértice do ordenamento jurídico, o qual consagra um afastamento de 
um modelo dirigista de ordenação da economia, estabelecendo de forma mais 
ampla a livre iniciativa económica privada e o direito de propriedade privada. 

Assim, em poucos anos tem sido aprovada uma pluralidade de diplomas – se-
jam eles actos normativos (incluindo os actos regulamentares, como os Avi-
sos, as Directivas e os Instrutivos publicados pelo Banco Nacional de Angola), 
actos quase-normativos ou até soft law2 (v. g., códigos de corporate governan-
ce) – que regulam actividades comerciais especiais, dando resposta às exigên-
cias de uma economia em crescimento, designadamente:

 – o Código Mineiro, aprovado pela Lei n.º 31/2011, de 23 de Setembro;
 – a Lei das Parcerias Público-Privadas (Lei n.º 2/2011, de 14 de Janeiro), que 

surge na sequência de um programa destinado à renovação e construção 
das infra-estruturas relativas a estradas, caminhos-de-ferro, aeroportos, 
distribuição de água e de electricidade, rede de esgotos, alocando para o 
efeito recursos próprios do Estado ou recursos obtidos através de finan-
ciamento, e vem definir e regular os termos gerais do envolvimento do 
Estado nos vários estádios de uma parceria público-privada, conferindo 
a base legal geral para as parcerias público-privadas em Angola; 

 – a Lei do Investimento Privado (Lei n.º 20/2011, de 20 de Maio), que esta-
belece as regras gerais do investimento privado na República de Angola 
e define os princípios e outras facilidades a conceder pelo Estado a este 
tipo de investimento;

 – o Decreto Presidencial n.º 64/11, de 18 de Abril (Regulamento do Con-
trato de Locação Financeira), que prevê e regula o contrato de locação 
financeira, assim como o Decreto Presidencial n.º 65/11, de 18 de Abril 
(Regulamento sobre a Actividade das Sociedades de Locação Financei-
ra), que regula a actividade das sociedades de locação financeira e que é 

2 Quanto a estes, cfr. infra Capítulo 2.
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complementado pelo Aviso n.º 17/12, de 3 de Abril, e pelo Aviso nº 18/12, 
de 3 de Abril, ambos do Banco Nacional de Angola;

 – o Decreto Presidencial n.º 95/11, de 28 de Abril (Regulamento das Socie-
dades de Cessão Financeira – Factoring), complementado pelo Aviso n.º 
15/12, de 3 de Abril, do Banco Nacional de Angola, que regula directa-
mente a actividade das sociedades de cessão financeira, assim como o 
Aviso n.º 16/12, de 3 de Abril, do Banco Nacional de Angola, que estabe-
lece o regime jurídico do contrato de cessão financeira;

 – o Decreto Presidencial n.º 202/11, de 22 de Julho (Regulamento das Tec-
nologias e dos Serviços da Sociedade da Informação), que estabelece as 
disposições relativas às tecnologias e aos serviços da sociedade da infor-
mação, no que diz respeito às seguintes matérias: (i) serviços da socie-
dade da informação; (ii) documentos e actos jurídicos electrónicos; (iii) 
comunicações publicitárias por via electrónica; (iv) programas de com-
putador; (v) bases de dados; e (vi) nomes de domínio;

 – o Regulamento da Lei do Investimento Privado (Decreto Presidencial 
n.º 84/12, de 14 de Maio), que estabelece o procedimento a adoptar pela 
Agência Nacional para o Investimento Privado para efeitos de aprovação 
ou de recusa de propostas de investimento privado;

 – a Lei de Bases do Sector Empresarial Público (Lei n.º 11/13, de 3 de Setem-
bro), que vem estabelecer o regime jurídico do Sector Empresarial Pú-
blico, composto pelas empresas públicas, pelas empresas com domínio 
público e pelas participações públicas minoritárias;

 – o Decreto Legislativo Presidencial n.º 4/13, de 9 de Outubro, que veio 
constituir e regulamentar o Mercado Regulamentado da Dívida Pública 
Titulada, sucintamente definido como «o mercado secundário de nego-
ciação de títulos da dívida pública titulada nacional» (artigo 2.º, alínea 
b) do referido diploma);

 – o Regime Jurídico das Sociedades Corretoras e Distribuidoras de Valores 
Mobiliários (Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/13, de 9 de Outubro), 
que visa regular a actividade das sociedades corretoras e das sociedades 
distribuidoras de valores mobiliários;

 – o Regime Jurídico das Sociedades Gestoras de Mercados Regulamenta-
dos de Serviços Financeiros sobre Valores Mobiliários (Decreto Legislati-
vo Presidencial n.º 6/13, de 10 de Outubro), que vem regular a actividade 
das Sociedades Gestoras de Mercado Regulamentado;

 – o Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Colectivo (Decreto 
Legislativo Presidencial n.º 73/13, de 11 de Outubro), que dispõe sobre as 
normas gerais que regem os organismos de investimento colectivo.

Verifica-se pois, na actualidade, um movimento de renovação do direito comer-
cial angolano, o qual não se deve ter por terminado. Em curso estão, designa-
damente, importantes projectos de revisão da Lei das Sociedades Comerciais 
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e da Lei dos Valores Mobiliários, os quais visam alinhar o direito angolano 
com os benchmarks legislativos mais evoluídos e abrir às sociedades comer-
ciais angolanas as possibilidades conferidas pelo mercado de capitais. 

1.4. SÍNTESE

•	 A autonomização do direito comercial em sentido próprio, enquanto sis-
tema normativo autónomo que tem por objecto regular a actividade mer-
cantil, surge associada a um direito de classe, aplicável aos comerciantes 
organizados em corporações que tinham o seu estatuto próprio, cujos lití-
gios eram dirimidos por juízes nomeados entre comerciantes (cônsules) em 
tribunais próprios (consulados) – o que lhe conferiu, desde logo, um forte 
pendor subjectivista.

•	 A actividade dos mercadores tinha como fonte reguladora sobretudo cos-
tumes (regionais ou locais), que foram, mais tarde, objecto de compilações, 
que consolidaram um conjunto alargado de regras, institutos e princípios 
jurídicos próprios do ius mercatorum.

•	 O pendor subjectivista do direito comercial, enquanto direito da classe dos 
comerciantes, manteve-se até à Revolução Francesa (1789), da qual resultou 
a promulgação do Code de Commerce (1807), que mostrou ser incompatível 
com um direito da classe corporativa dos comerciantes. De um Direito dos 
Comerciantes passou-se a um Direito do Comércio (dos actos do comércio, 
da actividade mercantil).

•	 O Code de Commerce teve uma influência determinante nas codificações 
mercantis oitocentistas (em Espanha, Portugal e Itália), destacando-se a 
existência, nestes ordenamentos jurídicos, de um Código Civil e de um Có-
digo Comercial. Como excepções à influência do Code de Commerce, deve 
apontar-se o código comercial alemão (1897), que acolheu uma concepção 
subjectivista do direito mercantil, bem como o Codice Civile (1942), obra do 
fascismo italiano, que aboliu a separação entre o Direito Civil e o Direito 
Comercial. 

•	 Em Portugal, até à chegada das codificações oitocentistas, a actividade co-
mercial (especialmente o comércio marítimo, o abastecimento público e a 
estabilização dos preços) era regulada sobretudo por costumes, não obs-
tante a sua importância de facto, resultante do crescimento do comércio 
externo provocado pelas descobertas marítimas e ultramarinas. É, todavia, 
de assinalar a constituição das companhias coloniais privilegiadas, em-
briões das futuras sociedades anónimas, caracterizadas pela limitação da  
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responsabilidade patrimonial dos sócios e pela transmissibilidade das par-
ticipações destes.

•	 O Code de Commerce (1807) foi a principal fonte de inspiração dos códigos 
comerciais oitocentistas portugueses (o Código Comercial Ferreira Borges, 
de 1833, e o Código Comercial Veiga Beirão, de 1888), de pendor marcada-
mente objectivista.

•	 O ordenamento jurídico angolano recebeu, aquando da independência, o 
direito comercial à data vigente em Portugal, com destaque para o Código 
Comercial Veiga Beirão, ainda hoje em vigor, não obstante numerosas alte-
rações e revogações. 

•	 Nos primeiros tempos da independência, a economia angolana foi marcada 
por um forte dirigismo, o que deixava pouca margem de expansão ao direito 
comercial. Naturalmente, a produção legislativa neste domínio foi escassa.

•	 Apenas com a alteração constitucional de 1992, que deu lugar a uma nova 
Constituição Económica, e, em particular, com o fim da Guerra Civil, em 
2002, foram criadas as condições para o desenvolvimento do direito comer-
cial, tendo sido, nas duas décadas subsequentes, aprovados numerosos di-
plomas sobre matérias comerciais específicas, que deram lugar a um corpo 
de direito comercial especificamente angolano. Entre estes diplomas pon-
tifica a Lei das Sociedades Comerciais, aprovada pela Lei n.º 1/2004, de 13 
de Fevereiro.

•	 Com a aprovação da Constituição da República de 2010, o ordenamento an-
golano passou a consagrar com maior amplitude a liberdade de iniciativa 
económica privada e a tutela da propriedade privada. Ao nível legislativo, o 
impulso dado pelo progresso económico levou a uma nítida aceleração da 
criação de legislação comercial e a um processo de modernização do direito 
comercial angolano, o qual se encontra presentemente em curso.
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CAPÍTULO 2
AS FONTES DO DIREITO COMERCIAL
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2.1. AS FONTES DO DIREITO COMERCIAL: INTRODUÇÃO

Pela expressão fontes do direito entende-se as formas como as regras jurídicas 
que vigoram num dado ordenamento se constituem1. Tendo por base esta no-
ção, por fontes de direito comercial entende-se as formas de constituição de 
regras de direito comercial. 

O estudo das fontes de direito comercial pressupõe quadros gerais sobre as 
fontes de direito, não sendo este o lugar para os recuperar. Importa, contudo, 
relembrar duas distinções, que, ilustrando a heterogeneidade das fontes de di-
reito, permitem identificar de forma mais clara as fontes de direito comercial.

Em primeiro lugar, pode distinguir-se entre:

 – fontes imediatas de direito comercial, referindo aquelas fontes que têm 
uma vinculatividade própria e vigoram independentemente de qual-
quer outra fonte lhes conceder validade jurídica;

 – fontes mediatas de direito comercial, referindo aquelas fontes que de-
rivam a sua vinculatividade do facto de uma fonte imediata de direito 
comercial lhes atribuir esse carácter. 

Por outro lado, é usual distinguir as fontes de direito em função da sua pro-
veniência, isto é, em função de estas se referirem a regras criadas dentro do 
ordenamento jurídico no qual vigoram, ou nos termos de um outro ordena-
mento jurídico. Aplicando ao domínio comercial, pode, assim, traçar-se uma 
distinção entre:

 – fontes internas de direito comercial, para referir aquelas que são cons-
tituídas de acordo com os critérios da ordem jurídica angolana para a 
criação de direito;

 – fontes externas de direito comercial, para referir aquelas que se consti-
tuem na ordem jurídica internacional e são meramente recebidas na or-
dem jurídica angolana.

2.2. A LEI: PRINCIPAIS DIPLOMAS LEGISLATIVOS

A lei é, nos modernos sistemas jurídicos, a fonte de direito predominante. Re-
conhece-o o artigo 1.º do Código Civil. O domínio comercial não representa, 
neste aspecto, qualquer excepção. Este carácter predominante da lei enquan-
to fonte do direito comercial reflecte-se em dois planos.

1 Assim, cfr. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O direito: introdução e teoria geral, Almedina, Coimbra, 2005, pp. 256 ss. 
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Num plano quantitativo, mostra-se evidente que a grande maioria das regras 
que disciplinam as relações jurídicas comerciais são estabelecidas por via de 
acto legislativo: o recurso a fontes extralegais para a resolução de problemas 
jurídico-comerciais ocorre, em termos comparativos, num conjunto reduzido 
de casos. A afirmação de que, também no domínio do direito comercial, a lei 
é a fonte de direito predominante pode também ser lida como tendo um ca-
rácter qualitativo ou de relevância: com isso pretende-se significar que, entre 
as regras que compõem o complexo normativo do direito comercial, as mais 
relevantes têm fonte legal2.

Assim, o núcleo fundamental do direito comercial é composto por dois diplo-
mas legais, designadamente: 

 – o Código Comercial, aprovado a 19 de Junho de 1988;
 – a Lei das Sociedades Comerciais, aprovada pela Lei n.º 1/2004, de 13 

de Fevereiro.

A estes dois diplomas nucleares acresce um conjunto extenso de legislação 
extravagante que visa regular aspectos particulares ou sectoriais do direito 
comercial. Entre esses diplomas encontram-se: 

 – a Lei sobre as cláusulas contratuais gerais (Lei n.º 4/2002, de 18 de Fevereiro);
 – a Lei sobre os contratos de distribuição, agência, franchising e concessão 

comercial (Lei n.º 18/2003, de 12 de Agosto);
 – a Lei sobre os contratos de conta em participação, consórcios e agrupa-

mento de empresas (Lei n.º 19/2003, de 12 de Agosto);
 – a Lei dos Valores Mobiliários (Lei n.º 12/2005, de 23 de Setembro);
 – a Lei das Instituições Financeiras (Lei n.º 13/2005, de 30 de Setembro);
 – o Regime Jurídico do Licenciamento Comercial e Industrial (Decretos 

n.º 29/2000, de 2 de Junho, e n.º 44/2005, de 6 de Julho, bem como o 
Decreto-executivo n.º 46/2000, de 2 de Junho);

 – a Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 3/1992, de 28 de Fevereiro);
 – a Lei Cambial (Lei n.º 5/1997, de 27 de Junho);
 – a Lei de Bases do Investimento Privado (Lei n.º 20/2011, de 20 de Maio).

A integração destas matérias no direito comercial é demonstrada pelo facto de, 
na versão inicial, grande parte delas se encontrar integrada no Código Comer-
cial, e de, nos restantes casos, estes diplomas partilharem dos mesmos princí-
pios fundantes que estruturam o Código Comercial. A autonomização da sua 
regulação em diplomas legislativos impôs-se, contudo, pela necessidade de 

2 Esta relevância é tal que ANTÓNIO FERRER CORREIA (em Lições de direito comercial, Lex, Lisboa, 1994, p. 64) 
acaba por afirmar que a lei é a única fonte de direito comercial. Esta posição, como abaixo se desenvolve, não 
merece, contudo, adesão.



32 PART E 1  — INTRODUÇÃO

modernização de modelos de regulação obsoletos, pela necessidade de maior 
exaustividade na regulação de novas matérias, a qual torna impraticável a sua 
inserção no Código Comercial, e pela autonomização jurídico-científica de mui-
tas destas matérias, como o direito dos valores mobiliários ou o direito bancário. 

Apesar de não estarem formalmente integradas no Código Comercial, todas es-
tas leis devem ser qualificadas como legislação comercial e, consequentemen-
te, como complementação ou desenvolvimento do Código. Esta consideração 
tem importantes consequências. Como à frente se verá, os actos regulados na 
legislação comercial extravagante devem ser equiparados aos actos regulados 
pelo Código Comercial para o efeito da sua qualificação como actos de comér-
cio objectivos, nos termos do artigo 2.º, do Código Comercial, com todas as con-
sequências de regime implicadas pela comercialidade de um acto jurídico. 

2.3. O COSTUME

O costume é a fonte de direito espontânea constituída por uma prática rei-
terada com convicção de obrigatoriedade3. Para que se possa afirmar a exis-
tência de uma norma consuetudinária, é necessário que se demonstre (i) que 
existe, numa comunidade, uma repetição de comportamentos convergentes, 
e (ii) que os membros dessa comunidade que adoptam esses comportamentos 
o fazem porque estão convictos de que esse comportamento é juridicamente 
prescrito. Estes aspectos têm, em todo o caso, de ser provados, como decorre 
do artigo 348.º do Código Civil, segundo o qual a quem invocar direito consue-
tudinário compete fazer a prova da sua existência e conteúdo.

Apesar de esta fonte de direito não vir referida no artigo 1.º do Código Civil, é 
uma afirmação pacífica que o costume é, em geral, fonte de direito4. A própria 
Constituição da República de Angola o proclama, no seu artigo 7.º, ao estabe-
lecer que «é reconhecida a validade e a força jurídica do costume que não seja 
contrário à Constituição nem atente contra a dignidade da pessoa humana». 

Contudo, no domínio do direito comercial, a importância do costume é hoje, 
pelo menos no plano das fontes internas, diminuta. É certo que nem sempre 
assim foi. Na sua génese histórica, o direito comercial surge por via costumei-
ra, como produto espontâneo da actividade dos mercadores, que precisavam 
de novas regras e instituições que se adequassem às especiais exigências do 

3 Sobre o papel do costume no ordenamento jurídico angolano, cfr., por todos, CARLOS FEIJÓ, A coexistência nor-
mativa entre o Estado e as autoridades tradicionais, pp. 391 ss.

4 Cfr. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O direito: introdução e teoria geral, Almedina, Coimbra, 2005, pp. 264 ss., e 
MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Introdução ao direito, Almedina, Coimbra, 2012, p. 172.
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exercício do comércio, ainda que estas não gozassem de autoridade conferida 
por qualquer legislador, nem tivessem carácter escrito. 

Com o desenvolvimento dos ordenamentos jurídicos, e do direito comercial 
em particular, a regulação passou, porém, progressivamente a ser estabeleci-
da pela lei. Em consequência, na análise do papel do costume como fonte de 
direito comercial, há que distinguir o plano das fontes internas do plano das 
fontes externas.

No plano interno, a relevância do costume é hoje muito ténue. Encontrando a 
regulação da generalidade das matérias comerciais um enquadramento legal, 
o espaço que resulta para o surgimento de verdadeiros costumes comerciais é 
diminuto. Ainda assim, é possível encontrar alguns exemplos de normas con-
suetudinárias nos ordenamentos jurídicos modernos. 

Exemplo: Um exemplo pode ser apontado na vigência da chamada «cláusula 
de boa cobrança» no domínio da actividade bancária. É prática corrente das 
instituições de crédito apenas considerar definitivo o depósito de cheques ou de 
outros valores negociáveis após os mesmos terem sido efectivamente cobrados. 
Para além da existência dessa prática reiterada, verifica-se que o momento 
da efectiva cobrança do cheque é tido pela generalidade dos agentes que par-
ticipam na actividade bancária como o momento juridicamente correcto para 
realizar o depósito em definitivo: existe, pois, uma convicção de juridicidade 
daquela prática. Desta forma, ainda que, no contrato de abertura de conta 
bancária, no acto de depósito, ou em qualquer outro acto que discipline a re-
lação entre o banco e o cliente, seja feita a ressalva de que os cheques entregues 
para depósito em conta apenas devam ser depositados após a sua cobrança, o 
banco pode reservar para este momento a inscrição da quantia do cheque na 
conta do depositante. 

No plano das fontes externas, a relevância do costume tem sofrido o movi-
mento inverso. A globalização e o aumento do comércio entre sujeitos de di-
ferentes países têm dado lugar ao surgimento de um conjunto de práticas dos 
agentes do comércio internacional, que são perspectivadas por estes como 
juridicamente vinculativas. A designada lex mercatoria é, assim, em larga me-
dida costumeira5. 

Na medida em que os comerciantes angolanos participam no comércio 
transnacional, a actividade deles será, no todo ou em parte, regulada por 

5 Cfr. J. H. DALHUISEN, «Custom and its revival in transnational private law», in Duke Journal of Comparative and 
International Law, Duke University School of Law, Durham, 2008, pp. 339 ss. Para um apanhado geral da discussão 
sobre a autonomia do novo direito comercial internacional, cfr. LUÍS DE LIMA PINHEIRO, Direito internacional 
privado, I, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 111 ss. 
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este complexo normativo. E nesse âmbito específico identifica-se uma re-
novada importância do costume no quadro das fontes de direito comercial. 

2.4. A RELEVÂNCIA DOS USOS DO COMÉRCIO

Ao contrário do costume – do qual se distinguem por não partilharem de con-
vicção de obrigatoriedade – e da lei, os usos não são fonte imediata de direito. 
Sinteticamente, isto significa que o facto de um conjunto de sujeitos adoptar 
uma prática reiterada não é suficiente para que essa prática seja juridicamente 
considerada vinculativa. Assim é também em direito comercial: os usos comer-
ciais, ou seja, as práticas reiteradas dos comerciantes e dos demais sujeitos que 
participam no tráfego comercial, não são fonte imediata de direito comercial. 

Não obstante, o artigo 3.º, n.º 1, do Código Civil determina que «os usos que 
não forem contrários aos princípios da boa-fé são juridicamente atendíveis 
quando a lei o determine». No que diz respeito em específico aos usos comer-
ciais, isso significa que os usos comerciais serão relevantes sempre que essa 
relevância for determinada pela lei comercial. Os usos são pois fonte mediata 
de direito comercial: não tendo uma força jurídica própria, os usos comerciais 
participam na regulação das relações jurídicas comerciais quando a lei lhes 
emprestar a sua força. 

A remissão para os usos comerciais encontra-se em vários preceitos do Código 
Comercial: 

 – Sempre que o mandato comercial for oneroso, mas não houver acordo 
das partes quanto à remuneração do mandatário, esta será fixada pelos 
usos da praça onde for executado o mandato (artigo 232.º, n.º 1, do Códi-
go Comercial).

 – Sempre que, na falta ou insuficiência das instruções recebidas quanto 
à execução do mandato, o mandatário não cumprir o mandato em con-
formidade com os usos comerciais, este responderá por perdas e danos 
perante o mandante (artigo 238.º do Código Comercial).

 – Considera-se como gerente de comércio aquele que, consoante os usos 
comerciais, se achar proposto para tratar do comércio de outrem no lugar 
onde este o exerce ou noutro qualquer (artigo 248.º do Código Comercial).

 – O comissário responde pelo cumprimento das obrigações contraídas 
pela pessoa com quem contratou, quando existir uso nesse sentido (arti-
go 269.º do Código Comercial).

 – Quando for usual numa praça que os comissários façam empréstimos, 
adiantamentos ou vendas a prazo, sem a autorização do comitente, e não 
haja ordem expressa do comitente para que essas facilidades não sejam 
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concedidas pelo comissário, este não corre o risco de cobrança e paga-
mento das quantias emprestadas, adiantadas ou fiadas (artigo 271.º do 
Código Comercial).

 – Na falta de guia de transporte, a regulação dos termos em que o transpor-
te deve ser realizado é determinada pelos usos do comércio (artigo 373.º 
do Código Comercial).

 – Na falta de convenção de prazo para a realização do transporte, o trans-
portador fica obrigado a fazer a entrega dos objectos no prazo estabeleci-
do pelos usos comerciais (artigo 382.º do Código Comercial).

 – O penhor mercantil em letras ou títulos à ordem pode ser constituído 
por endosso, com a correspondente declaração segundo os usos da praça 
(artigo 399.º do Código Comercial).

 – Se, sendo oneroso, as partes do contrato de depósito mercantil não hou-
verem fixado a remuneração do depositário, esta será determinada pelos 
usos da praça em que o depósito tiver sido constituído (artigo 404.º do 
Código Comercial).

Para além destas situações em que a legislação comercial remete expressa-
mente para os usos comerciais na regulação de problemas jurídicos comer-
ciais, os usos mercantis podem ainda ser relevantes, em especial no domínio 
dos contratos comerciais. 

Fora das situações em que a lei remete expressamente para eles, a relevância dos 
usos mercantis nos contratos comerciais pode ter dois tipos de fundamentos:

 – a remissão das partes para os usos no clausulado do contrato; e
 – a relevância no preenchimento de cláusulas gerais civis. 

O primeiro destes grupos de casos é de simples compreensão: no âmbito da 
sua autonomia privada, as partes podem abster-se de fixar directamente um 
aspecto da disciplina de um contrato comercial, estipulando, ao invés, que um 
aspecto do contrato deva ser cumprido segundo determinados usos mercantis6. 

Exemplo: Se, num contrato de agência, as partes estipularem que «o agente ga-
rante o cumprimento das obrigações de terceiro com que celebre contratos por 
conta do comitente sempre que essa garantia for usual na praça em que o con-
trato for celebrado», a delimitação entre as situações em que o comitente pode 
exigir ao agente o cumprimento das obrigações incumpridas por terceiro e as 

6 Como defende JOSÉ A. ENGRÁCIA ANTUNES (em Direito dos contratos comerciais, p. 59, n. 55), sempre que as 
partes remetam expressamente para usos e costumes mercantis nos seus contratos, estes passam a formar parte 
integrante dos mesmos, convertendo-se em normas jurídicas reguladoras da relação negocial de comércio exis-
tente entre as partes, as quais o juiz deve investigar e conhecer. Contra, considerando que, neste caso, os usos 
valem como meros «elementos de facto», cfr. MIGUEL J. A. PUPO CORREIA, Direito comercial: direito da empresa, 
Ediforum, Lisboa, 2011, p. 34. 
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situações em que esse cumprimento é inexigível é traçada exclusivamente pelos 
usos da praça na qual o contrato é celebrado. Esses usos tornam-se juridicamen-
te relevantes porque as partes para eles remeteram. 

O segundo grupo de casos corresponde à relevância que os usos do comércio 
assumem na concretização de conceitos vagos, com base nos quais algumas 
regras gerais são redigidas. Não sendo este o lugar para demais desenvolvi-
mentos, cumpre referir dois exemplos, pela sua especial relevância.

Na celebração dos negócios jurídicos, e também na celebração de negócios ju-
rídicos mercantis, as declarações das partes devem ser interpretadas como as 
entenderia um declaratário normal colocado na posição do real declaratário 
(artigo 236.º, n.º 1, do Código Civil). Na construção deste critério, os usos do 
comércio são da maior importância. A posição do real declaratário é modelada, 
designadamente, pelo sector de actividade do declaratário. Os usos desse sec-
tor serão, consequentemente, levados em consideração na fixação do significa-
do das declarações das partes, aquando da celebração de contratos comerciais. 

Exemplo: Se um comerciante propõe vender a uma sociedade que exerce uma 
actividade industrial uma tonelada de alumínio ao preço de mercado, exercen-
do ambas as partes a sua actividade na mesma região geográfica, deve conside-
rar-se que, na ausência de prova em contrário, um declaratário normal coloca-
do na posição da sociedade industrial entenderá que o preço ao qual a venda do 
alumínio é proposta é o praticado no mercado no qual ambas as partes exercem 
actividade. 

Por outro lado, sempre que as partes de um contrato comercial não prevejam 
determinado aspecto essencial para a relação comercial que visam estabelecer 
entre si, essa lacuna negocial há-de ser integrada «de harmonia com a vontade 
que as partes teriam tido se houvessem previsto o ponto omisso» (artigo 239.º, 
n.º 1, do Código Civil). Sempre que, no sector de actividade das partes do con-
trato, ou na praça onde este é celebrado, certo conteúdo contratual se tenha 
tornado numa cláusula de estilo entre os contratos desse tipo (ou seja, quando 
for prática reiterada e pacífica a inclusão de uma cláusula em certo tipo de 
contratos), deve entender-se que a vontade das partes que não regularam o 
aspecto em questão seria, salvo prova em contrário, a de sujeitar a questão 
contratual não regulada ao regime correspondente ao uso comercial vigente. 

Exemplo: Na celebração de um contrato de mútuo entre uma instituição ban-
cária e uma sociedade comercial, esta obriga-se, como forma de assegurar os 
créditos do mutuante, a abster-se de constituir penhores ou hipotecas sobre 
quaisquer bens do seu património (cláusula de negative pledge). As partes não 
estipulam, porém, as consequências da violação dessa obrigação, o que revela 
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uma lacuna contratual. Sendo prática bancária absolutamente pacífica a de 
que a violação das cláusulas de negative pledge tem como consequência o ven-
cimento antecipado das obrigações do mutuário, deve entender-se, se nada per-
mitir inferir o contrário, que a vontade hipotética das partes, se tivessem pen-
sado no problema das consequências dessa violação, teria sido a de estabelecer 
o vencimento antecipado das obrigações. Consequentemente, será essa a sanção 
contratual no caso de o mutuário constituir penhor ou hipoteca sobre bens do 
seu património durante a vigência do contrato.

2.5. A RELEVÂNCIA PRÁTICA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA COMERCIAL 

Nos ordenamentos de base continental, como são todos os ordenamentos ju-
rídicos de matriz lusófona, a jurisprudência não é fonte de direito. Isto vale, 
sem qualquer excepção, no domínio comercial. As decisões dos tribunais ape-
nas têm força vinculativa no caso sobre que versam – o que, pelo prisma in-
verso, equivale a dizer que as decisões dos tribunais não criam regras jurídicas 
que pretendam disciplinar situações externas ao processo no âmbito do qual 
são proferidas. 

Não obstante, a jurisprudência tem uma importante relevância prática. Ao to-
marem as suas decisões empresariais, os agentes do comércio devem poder 
prever a forma como, em eventual caso de litígio, a sua actuação será julgada. 
Por essa razão, é acrescidamente importante no âmbito comercial que as de-
cisões dos tribunais sejam consistentes e antecipáveis. Por outro lado, e pela 
mesma razão, os juristas práticos, designadamente os advogados que exerçam 
a sua actividade no âmbito do direito comercial, não devem deixar de consi-
derar o sentido usual das decisões dos tribunais, ao prestar aconselhamento 
aos seus clientes, v. g. aos empresários. Assim é, pois uma decisão judicial, 
mesmo que materialmente incorrecta, pode frustrar os objectivos visados 
pelos comerciantes através de determinada actuação, diminuindo lucros ou 
gerando prejuízos. Prever o sentido das decisões dos tribunais quanto a um 
aspecto da actividade comercial é, assim, na prática, essencial, pese embora 
a jurisprudência não seja, em rigor, fonte de direito comercial. O estudo da 
jurisprudência comercial não deve, consequentemente, ser descurado. 

2.6. AS FONTES EXTERNAS: TRATADOS INTERNACIONAIS E O 
DESENVOLVIMENTO DE UMA LEX MERCATORIA

Nem todas as fontes do direito comercial angolano são criadas internamente. 
Uma perspectiva moderna sobre as fontes do direito comercial não pode deixar 
de considerar que as ordens jurídicas se caracterizam cada vez mais por uma 
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abertura a fontes exteriores e que o aumento do comércio entre nacionais de 
diferentes Estados fomenta o aparecimento de direito criado fora da esfera de 
cada Estado.

Dentro do universo das fontes externas de direito comercial, podem indicar-
-se dois grandes grupos. O primeiro é o das convenções internacionais. Em 
causa estão tratados de direito internacional público, celebrados pelo Estado 
Angolano, cujo conteúdo incida sobre matéria comercial. Nos termos do arti-
go 13.º, n.º 2, da Constituição da República de Angola, estes tratados vigoram 
também na ordem jurídica angolana, uma vez publicados e iniciada a sua vi-
gência na ordem jurídica internacional, enquanto vincularem internacional-
mente o Estado Angolano. 

Evidentemente, não se trata de um tipo de fonte que tenha a vocação de regu-
lar exaustivamente todo o direito comercial, relevando, antes, nos específicos 
âmbitos nos quais o Estado Angolano tenha celebrado convenções internacio-
nais (cfr., a título de exemplo, o Acordo de Cooperação Jurídica e Judiciária 
entre a República Portuguesa e a República de Angola, que trata sobre o reco-
nhecimento mútuo de sentenças judiciais e arbitrais, e vários tratados bilate-
rais sobre investimento estrangeiro)7. Contudo, importa notar que, existindo 
conflito entre o conteúdo destas convenções e a lei comercial interna, é a lei 
interna que cede na sua aplicação, devido à superioridade das convenções in-
ternacionais na hierarquia das fontes de direito. 

O segundo conjunto de fontes externas do direito comercial encontra-se na 
chamada lex mercatoria. Em causa está «um conjunto de princípios gerais e 
regras costumeiras espontaneamente referidas ou elaboradas no quadro do 
comércio internacional, sem referência a um particular sistema jurídico na-
cional, que exprime concepções jurídicas partilhadas pela comunidade dos 
sujeitos do comércio internacional»8. Para além do costume formado pelos 
sujeitos activos no comércio transfronteiriço, têm especial relevância as re-
gras adoptadas por associações privadas internacionais de agentes económi-
cos (onde se destaca a Câmara de Comércio Internacional), para as quais os 
agentes do comércio internacional podem remeter na celebração de contratos 
comerciais. Entre estes podem encontrar-se:

 – os Incoterms (International Commercial Terms), que regulam os custos, a 
responsabilidade e o cumprimento dos contratos de transporte interna-
cional de mercadorias;

 – as Regras e Usos Uniformes sobre Crédito Documentário; e
 – o Regulamento de Conciliação e Arbitragem. 

7 O primeiro, aprovado pela Resolução n.º 60/05, de 7 de Novembro. Os tratados bilaterais de investimento outorga-
dos pela República de Angola são diversos, mas nem todos eles se encontram em vigor.

8  Cfr. LUÍS DE LIMA PINHEIRO, Direito internacional privado, I, p. 115.
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2.7. AS NORMAS REGULAMENTARES E OS ACTOS QUASE-NORMATIVOS 
(SOFT LAW)

Outra dimensão na qual o sistema de fontes do moderno direito comercial se 
distancia do direito comercial dos finais do século XIX, época em que o Códi-
go Comercial foi aprovado, prende-se com a relevância de normas regulamen-
tares e de actos quase-normativos ou de soft law. 

Em especial em sectores do comércio sujeitos à regulação económica por 
actividades administrativas, encontram-se regras disciplinadoras do direito 
comercial em regulamentos administrativos. Estes actos estabelecem regras, 
gerais e abstractas, por forma escrita, distinguindo-se da lei pelo seu valor 
hierárquico: os actos regulamentares são inferiores aos diplomas legais e ape-
nas são válidos quando (i) a lei habilitar a entidade que os produz a regular a 
matéria em questão e (ii) desde que não contrariem qualquer disposição legal 
em vigor.

Exemplos de normas regulamentares são os Avisos, as Directivas e os Ins-
trutivos publicados pelo Banco Nacional de Angola e que estabelecem o en-
quadramento jurídico de vários aspectos do comércio bancário, ou os Re-
gulamentos da Comissão do Mercado de Capitais9, bem como os Avisos, as 
Circulares e os Instrutivos da Agência Angolana de Regulação e Supervisão 
de Seguros10.

Para além dos actos regulamentares, não podem deixar de ser mencionados 
os actos de autoridades públicas e organismos internacionais que, pese em-
bora não tenham natureza vinculativa, visam conformar, tal como as fontes 
de direito comercial, o comportamento dos agentes do comércio, ou influen-
ciar a interpretação de preceitos de direito comercial. Exemplo deste tipo de 
actos quase-normativos são os Códigos de Corporate Governance, aprovados 
por autoridades de supervisão ou por associações de agentes do mercado de 
capitais. Estes diplomas não vinculativos indicam critérios de boa governa-
ção das sociedades comerciais, recomendando-lhes o seu acatamento11. Entre 
nós, esta iniciativa pertenceu à Comissão do Mercado de Capitais, que lançou 
em Dezembro de 2013 um Guia de Boas Práticas de Governação Corporativa,  

9 Assim, nos termos do artigo 18.º, n.º 2, alínea c), do Estatuto Orgânico da Comissão do Mercado de Capitais, apro-
vado pelo Decreto Presidencial n.º 54/13, de 6 de Junho, cabe ao respectivo Conselho de Administração «aprovar 
os regulamentos e outros actos normativos cuja competência tenha sido conferida por lei à CMC [Comissão de 
Mercado de Capitais]».

10 Criada pelo Decreto Presidencial n.º 141/13, de 27 de Setembro, em substituição do Instituto de Supervisão de 
Seguros. 

11  Sobre a relevância dos actos quase-normativos no domínio específico do direito dos valores mobiliários, cfr. PAU-
LO CÂMARA, Manual de direito dos valores mobiliários, Almedina, Coimbra, 2012, p. 74. 
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tendo em vista a preparação das empresas angolanas que pretendam vir a 
cotar-se em bolsa12.

2.8. A INTEGRAÇÃO DAS LACUNAS NO DIREITO COMERCIAL

Indicadas as fontes de direito comercial, resta a questão: como deve ser regu-
lada uma relação jurídica comercial caso as fontes de direito comercial não 
contenham qualquer norma aplicável ao caso?

A resposta é dada pelo artigo 3.º do Código Comercial, segundo o qual: «Se as 
questões sobre direitos e obrigações comerciais não puderem ser resolvidas, 
nem pelo texto da lei comercial, nem pelo seu espírito, nem pelos casos análo-
gos nela prevenidos, serão decididas pelo direito civil.»

Desta forma, demonstrando-se que as normas decorrentes das fontes comer-
ciais (no seu texto, ou no seu espírito) não fornecem uma resposta a um pro-
blema jurídico-comercial, a decisão deve ser encontrada, sucessivamente:

 – na aplicação analógica de normas de direito comercial;
 – na aplicação subsidiária do direito civil. 

A existência de analogia entre os casos regulados por uma norma e um caso 
não regulado deve ser verificada através do critério estabelecido no artigo 
10.º, n.º 2, do Código Civil: há analogia sempre que, no caso omisso, proce-
dam as razões justificativas da regulamentação do caso previsto na lei. O juí-
zo de analogia tem, assim, três fases: (i) a identificação da ideia subjacente à 
norma existente, (ii) verificação se essa ideia também se aplicaria ao caso não 
regulado, e (iii), no caso de a resposta às duas questões anteriores ser afirma-
tiva, aplicar o regime da norma existente ao caso que não encontra regulação 
nas fontes.

Desta forma, sempre que as razões justificativas de uma norma de direito 
comercial procedam, apesar de ela não ser directamente aplicável, no caso 
omisso, impõe o artigo 3.º do Código Comercial, que ela seja aplicada por ana-
logia ao caso omisso. 

Não existindo, nas fontes comerciais, nem norma que directamente regule a 
questão, nem norma que possa ser analogicamente aplicada, o direito civil 
deve ser chamado à colação. Trata-se aqui de uma implicação decorrente de o 
direito comercial ser um direito privado especial, enquanto o direito civil tem 

12 Cfr. infra Capítulos 27. e 36.
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o carácter de direito privado comum. Sempre que coexistam no ordenamento, 
as normas comerciais são especiais face às normas civis gerais. Sempre que 
inexista norma comercial (especial), aplicar-se-á, então, a legislação civil, sem 
que, evidentemente, tal implique o reconhecimento de qualquer lacuna. 

2.9. SÍNTESE

•	 A lei é hoje a fonte de direito comercial predominante. Isso exprime-se tan-
to a nível quantitativo (a generalidade das regras de direito comercial são 
regras legais), quanto a nível qualitativo (as mais importantes regras de di-
reito comercial são regras legais).

•	 O costume, sendo em abstracto admitido como fonte de direito comercial, 
tem hoje uma importância meramente residual no domínio comercial.

•	 Os usos do comércio não têm uma vinculatividade própria. Apenas vincu-
lam, à partida, nos termos do artigo 3.º do Código Civil, quando a lei reme-
ter para eles, o que sucede com abundância no Código Comercial.

•	 Os usos podem ainda ser tornados relevantes pelas partes de contratos co-
merciais, no âmbito da autonomia privada. Assim sucederá quando as par-
tes, através dos clausulados dos contratos comerciais, remeterem para os 
usos mercantis. 

•	 Os usos do comércio têm ainda relevância no preenchimento de cláusulas 
gerais civis, como a do declaratário normal (artigo 236.º, n.º 1, do Código 
Civil) ou a da vontade hipotética das partes (artigo 239.º do Código Civil), as 
quais disciplinam a formação e o conteúdo dos contratos comerciais. 

•	 A jurisprudência não é fonte de direito comercial. Contudo, as especiais 
necessidades de segurança e previsibilidade do tráfego comercial tornam 
imperioso que o estudo dos problemas jurídico-comerciais atenda às ten-
dências jurisprudenciais e recomendam a estabilidade no sentido de deci-
são dos mesmos.

•	 O sistema de fontes do direito comercial moderno caracteriza-se pela sua 
abertura a fontes externas: relevam, a este propósito, as regras decorrentes 
de convenções internacionais em matéria comercial e as regras integrantes 
da chamada lex mercatoria.

•	 São ainda fontes de direito comercial as normas regulamentares emiti-
das por autoridades reguladoras de sectores do comércio (como o Banco  
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Nacional de Angola, a Comissão do Mercado de Capitais e a Agência Ango-
lana de Regulação e Supervisão de Seguros), bem como os actos de soft law.

•	 Sempre que uma questão jurídico-comercial não encontrar solução na legis-
lação comercial, o critério de decisão deve ser preferencialmente procurado 
através de aplicação analógica de regras comerciais não directamente aplicá-
veis. Apenas inexistindo uma regra de direito comercial que regule um caso 
análogo ao caso que não encontra regulação nas fontes comerciais se deve 
recorrer subsidiariamente ao direito civil, enquanto direito privado comum.



PARTE II
DIREITO COMERCIAL
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CAPÍTULO 3
ACTOS DE COMÉRCIO
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3.1. ACTOS DE COMÉRCIO: NOÇÃO

O conceito de acto de comércio assume um papel central no direito comer-
cial, uma vez que o âmbito de aplicação material do Código Comercial (e da 
lei comercial, em geral) assenta primordialmente na figura do acto, e não na 
figura do comerciante ou da empresa. Tal não significa, porém, que o papel do 
comerciante ou o da empresa não sejam de relevo – basta considerar o regi-
me legal de fundo respeitante aos comerciantes, plasmado nos artigos 13.º a 
18.º do Código Comercial, bem como o artigo 230.º do Código Comercial, para 
demonstrar o contrário. Apesar de hoje, entre nós, se falar cada vez mais da 
empresa no dia-a-dia da actividade comercial (razão pela qual o título destas 
lições se refere expressamente às empresas no direito angolano), a aplicação 
das regras de direito comercial e as consequentes especificidades de regime 
face ao direito comum dependem, por regra, exclusivamente da natureza 
mercantil do acto em causa. 

A opção por um objectivismo apoiado na figura dos actos de comércio, em 
detrimento do subjectivismo sustentado na figura da empresa ou do comer-
ciante – que tem fortes raízes históricas1 –, torna-se evidente logo no artigo 1.º 
do Código Comercial, de acordo com o qual «a lei comercial rege os actos de 
comércio, sejam ou não comerciantes as pessoas que neles intervêm».

Peça central na classificação dos actos de comércio é a norma delimitado-
ra constante do artigo 2.º do Código Comercial. Segundo este preceito «são 
considerados actos de comércio todos aqueles que se achem especialmente 
regulados na presente lei e demais legislação complementar, e, além deles, 
todos os contratos e obrigações dos comerciantes, que não forem de natureza 
exclusivamente civil, se o contrário do próprio acto não resultar». 

A análise desta norma implica, desde logo, a impossibilidade de construir um 
conceito unitário de acto de comércio, designadamente por, nesses termos, 
os actos de comério poderem ser praticados por comerciantes ou por não co-
merciantes e por se poderem encontrar regulados no Código Comercial ou em 
demais legislação complementar. Num esforço de homogeneização da figura 
dos actos de comércio, são tradicionalmente enunciados como critérios para 
a sua caracterização:

 – a finalidade especulativa do acto (i. e., a existência de um escopo lucrativo);
 – a interposição nas trocas ou na circulação de riqueza; e ainda
 – a prática do acto por uma empresa ou no quadro de uma empresa2. 

1 Sobre a objectivização do direito comercial, cfr. Capítulo 1. supra.

2 Sobre estes critérios, cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, p. 71.
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Estes critérios têm contudo mera relevância tendencial, não sendo determi-
nantes da própria qualificação de um acto como acto de comércio.

Podem ser qualificados como comerciais actos da mais diversa natureza, de-
signadamente: 

 – contratos – o que será a modalidade paradigmática3;
 – negócios jurídicos unilaterais (v. g., os negócios cambiários);
 – actos jurídicos simples (v. g., a interpelação feita por uma sociedade a 

sócios remissos); ou mesmo
 – factos jurídicos ilícitos (v. g., a responsabilidade civil emergente da abal-

roação culposa de navios).

3.2. CLASSIFICAÇÃO DOS ACTOS DE COMÉRCIO

A qualificação de um determinado acto como acto de comércio permite, como 
se viu, determinar o âmbito material de aplicação do direito comercial. Importa 
ter presente que a caracterização de um acto como mercantil ou não mercantil 
já revestiu uma importância mais crucial do que aquela que assume hoje, de-
signadamente quando a qualificação de determinada matéria como comercial 
implicava a sua sujeição à jurisdição dos tribunais comerciais – hoje extintos. 

Não obstante tal extinção, esta qualificação assume relevância nuclear na de-
terminação do regime aplicável aos actos em causa, ou aos efeitos jurídicos 
instituídos pelos mesmos. A qualificação de um acto como civil ou comercial 
releva, designadamente, para efeitos da aplicação do regime comercial, o qual 
se reporta a questões tais como:

 – a forma e a língua dos actos;
 – a responsabilidade por dívidas comerciais do comerciante casado em re-

gime de comunhão de bens ou de comunhão de adquiridos;
 – a mora e os respectivos juros nas dívidas comerciais;
 – a solidariedade passiva nas dívidas comerciais;
 – a prescrição;
 – a invocação do benefício da excussão pelo fiador na fiança mercantil.

3.2.1. ACTOS DE COMÉRCIO OBJECTIVOS E SUBJECTIVOS 

São actos de comércio objectivos aqueles que se encontram referidos na pri-
meira parte do artigo 2.º do Código Comercial: «todos aqueles que se achem 

3 Sobre os contratos comerciais, cfr. infra Capítulo 4.
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especialmente regulados na presente lei e demais legislação complementar». 
São assim comerciais aqueles actos que se achem regulados no Código Co-
mercial ou em legislação comercial complementar – tendo essa circunstância 
carácter puramente indiferente à natureza do sujeito que pratica o acto, razão 
pela qual são designados actos de comércio objectivos. Estes actos constituem 
o núcleo objectivo do direito comercial.

Da primeira parte do artigo 2.º do Código Comercial resulta uma definição de 
actos de comércio objectivos por enumeração implícita: o preceito não enu-
mera os actos que considera comerciais, remetendo a caracterização do acto 
para a natureza do diploma que o regula. Importa assinalar que, em virtude 
da alteração sofrida pelo artigo 2.º do Código Comercial em 2003, com a Lei 
n.º 6/03, de 3 de Março, este preceito acabou por se distanciar do artigo 2.º do 
Código Comercial ainda vigente no ordenamento jurídico português, de acor-
do com o qual são actos de comércio objectivos «todos aqueles que se achem 
especialmente regulados neste Código». 

A redacção do preceito, nos termos em que vigora em Portugal, desde há mui-
to que suscita grande agitação doutrinária, defendendo-se que a desactuali-
zação do Código Comercial exige do intérprete uma postura fortemente actu-
alista, de forma a alargar a referência feita no mencionado preceito ao Código 
Comercial a outra bem mais ampla: a lei comercial, que inclui, desde logo, a 
legislação comercial extravagante, que contém as matérias que anteriormente 
estavam incluídas no Código Comercial.

O direito angolano superou, desde 2003, este problema causado pela prolife-
ração de legislação comercial avulsa. O próprio preâmbulo da Lei n.º 6/03, de 
3 de Março, denuncia este intuito modernizador, ao aludir «à necessidade de 
maior segurança jurídica e de adopção de regimes legais que simplifiquem e 
facilitem as relações comerciais entre os principais agentes da (…) economia», 
«no quadro da revisão e actualização em curso (…) pretende cumprir o ob-
jectivo de modernizar as disposições gerais» do Código Comercial (conforme 
preâmbulo do referido diploma).

Assim, são actos de comércio objectivos:

 – os actos que se encontram previstos e regulados no Código Comercial, 
conforme directa e explicitamente referidos, de forma genérica, na pri-
meira parte do artigo 2.º do Código Comercial. Note-se que se integram 
no Código Comercial vários actos, designadamente, a fiança (artigo 
101.º), os actos compreendidos nas empresas comerciais (artigo 230.º)4, 

4 Para o significado deste preceito, cfr. infra Capítulo 7.
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o mandato (artigo 231.º), a conta corrente (artigos 344.º a 350.º), as ope-
rações de banco (artigos 362.º a 365.º), o transporte (artigos 366.º a 393.º), 
o empréstimo (artigos 394.º a 396.º), o penhor (artigo 397.º a 402.º), o de-
pósito (artigos 403.º a 407.º), o depósito de géneros em armazéns gerais 
(artigos 408.º a 424.º), a compra e venda (artigos 463.º a 476.º), o reporte 
(artigos 477.º a 479.º), o escambo ou troca (artigo 480.º), o aluguer (arti-
gos 481.º e 482.º), a transmissão e reforma de títulos de crédito mercantil 
(artigos 483.º e 484.º) ou o comércio marítimo (artigos 485.º e seguintes);

 – os actos regulados na legislação extravagante. A legislação extrava-
gante complementar em causa, de natureza comercial, pode ser an-
terior ou posterior ao Código Comercial; sendo posterior, esta tanto 
pode proceder a uma substituição de partes revogadas do Código 
Comercial5 ou de outra legislação mercantil, como pode desenvol-
ver matérias já previstas no Código Comercial ou pode simplesmen-
te integrar regulamentação sobre uma figura nova no ordenamento 
jus-comercial angolano. Verifica-se, aliás, um conjunto alargado de 
legislação extravagante cujas normas importaram a revogação das 
normas contidas no Código Comercial sobre a mesma matéria. Bas-
ta pensar, a título de exemplo, na matéria das sociedades comerciais 
(hoje na Lei das Sociedades Comerciais e em diplomas avulsos), nas 
letras, livranças e cheques (foram objecto de legislação internacional 
uniforme com a Convenção de Genebra de 7 de Agosto de 1930, apli-
cável às letras e livranças, e com a convenção de Genebra de 19 de 
Março de 1931, aplicável aos cheques), nas operações de bolsa (hoje 
reguladas sobretudo na Lei dos Valores Mobiliários e por vária legis-
lação avulsa), nas operações de banco (ainda se mantêm no Código 
Comercial, mas intensamente reguladas em legislação avulsa, en-
contrando-se o diploma matriz na Lei das Instituições Financeiras). 
Não sendo uma lei expressamente qualificada como tendo natureza 
comercial, e sempre que um diploma não vier substituir normas pre-
viamente integrantes do Código Comercial ou outra legislação comer-
cial, torna-se necessária a definição de um critério operativo que per-
mita identificar essa comercialidade: este encontrar-se-á na analogia 
entre a matéria aí disciplinada e alguma das matérias reguladas no 
Código Comercial6. É isso que justifica que sejam qualificados como 
comerciais o trespasse, a locação financeira, a agência, a franquia e 

5 Importa referir o conteúdo do artigo 4.º da Carta de Lei de 28 de Junho de 1988, que aprovou o Código Comercial, 
de acordo com o qual «toda a modificação que de futuro se fizer sobre matéria contida no Código Comercial será 
considerada como fazendo parte dele e inserida no lugar próprio, quer seja por meio de substituição de artigos 
alterados, quer pela supressão de artigos inúteis, ou pelo adicionamento dos que forem necessários». Note-se, 
porém, que contrariamente ao disposto na norma referida, na generalidade dos casos, as inovações legislativas 
não foram inseridas no Código Comercial – sobretudo por razões de dificuldade de inserção –, mantendo-se em 
diplomas autónomos.

6 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, p. 84.
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a concessão comercial, a mediação ou o arrendamento para fins não 
habitacionais7.

Ainda a propósito da identificação dos actos de comércio objectivos, importa 
ter presente que a enumeração implícita dos actos de comércio constante da 
primeira parte do artigo 2.º do Código Comercial é meramente exemplificati-
va. Assim, qualificam-se também como actos de comércio aqueles que forem 
análogos a algum dos actos directamente abrangidos pela primeira parte do 
artigo 2.º do Código Comercial8.

Trata-se de um tema amplamente debatido na doutrina portuguesa. Contra 
a admissibilidade da qualificação de actos mercantis por analogia são, em re-
gra, invocados, como argumentos:

 – a letra da primeira parte do artigo 2.º do Código Comercial apenas admi-
te como actos de comércio, para além dos actos subjectivos de comércio, 
aqueles «especialmente regulados na presente lei e demais legislação 
complementar» em lei mercantil, e não aqueles que não têm qualquer 
apoio directo em lei comercial;

 – razões históricas, relativas à não recepção no artigo 2.º do Código Comer-
cial do segundo parágrafo do artigo 2.º do Código de Comercio espanhol 
de 1885, preceito onde o legislador do Código Comercial se inspirou, no 
qual é expressamente admitida a qualificação de um acto como mercan-
til através de um juízo de analogia; 

 – razões de certeza e segurança jurídicas. 

Contudo, estes argumentos não procedem, sendo de admitir o recurso à ana-
logia legis na atribuição de comercialidade a um acto – mas já não o recurso à 
analogia juris, dado que esta implicaria o recurso a princípios gerais de direito 
comercial, contrariando a fragmentariedade do conceito de acto de comércio 
assumida pelo legislador. 

Exemplo: A construção de uma ponte é um acto de comércio por via da aplica-
ção analógica (analogia legis) do artigo 230.º, alínea f), do Código Comercial, 
que se refere somente à actividade de «edificar ou construir casas para outrem, 
com materiais subministrados pelo empresário».

7 Considerando que o contrato de agência, assim como o contrato de concessão comercial e o de mediação se enqua-
dram no núcleo da actividade prevista no n.º 3 do artigo 230.º do Código Comercial, bem como a locação financeira 
envolve normalmente a compra de algo «para lhe alugar o uso» (artigos 463.º, n.º 1, in fine, e 481.º, ambos do Código 
Comercial), como tal, devem ser qualificados como actos de comércio objectivos. Cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCE-
LOS, Direito comercial, pp. 78 ss. 

8 Importa ter presente que, como salienta JORGE COUTINHO DE ABREU (em Curso de direito comercial, I, p. 84), o 
problema em causa não se soluciona com o artigo 3.º do Código Comercial, dado que esta norma pressupõe, para 
o recurso à analogia, que os actos em causa já se qualifiquem como comerciais. A questão em apreço reporta-se a 
lacunas de qualificação, e não (pelo menos, directamente) a lacunas de regulação.
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Por sua vez, são actos de comércio subjectivos aqueles que se encontram pre-
vistos na segunda parte do artigo 2.º do Código Comercial: «todos os contratos 
e obrigações dos comerciantes, que não sejam exclusivamente civis, se o con-
trário do próprio acto não resultar».

A compreensão da segunda parte do artigo 2.º do Código Comercial importa a 
sua decomposição em três diferentes segmentos:

 – «Todos os contratos e obrigações dos comerciantes» – daqui resulta que 
são subjectivamente comerciais, em princípio, todos os actos e obriga-
ções do comerciante. Importa notar que a menção a «contratos» deve 
ser entendida de um modo amplo, abrangendo igualmente os negócios 
unilaterais e outros actos jurídicos não contratuais; por outro lado, a re-
ferência a «obrigações» tem por fim incluir as obrigações extracontratu-
ais, além das derivadas de contratos ou de negócios jurídicos unilaterais. 

Exemplo: A compra de um computador para registar as vendas realizadas 
numa loja de roupa. Não se trata de um acto de comércio objectivo (designada-
mente, não se subsume ao tipo da compra e venda mercantil), mas é um acto de 
comércio subjectivo.

 – «Que não sejam de natureza exclusivamente civil» – os actos dos comer-
ciantes não têm sempre natureza mercantil: existem actos e obrigações 
que revestem natureza exclusivamente civil. Para determinar o que seja 
a natureza exclusivamente civil, é imperativo aferir se o acto ou a obri-
gação em questão pertence a um género que tenha uma espécie com 
natureza mercantil. Assim, têm natureza exclusivamente civil todos os 
actos e obrigações cujo género não comporte uma espécie comercial, 
independentemente de estarem exclusivamente regulados na lei civil. 
De outra perspectiva, dir-se-á que têm natureza exclusivamente civil os 
actos que, «por sua natureza ou essência, não são conexionáveis com o 
exercício do comércio, não se concebendo (juridicamente) dirigidos a 
auxiliar, promover ou levar a cabo o exercício do comércio, nem deste 
dependerem»9.

Exemplo: O contrato de mandato integra-se num género que tem como uma 
das suas espécies o mandato mercantil (artigos 231.º e seguintes do Código Co-
mercial). Nesta acepção, o mandato não é um acto exclusivamente civil. 

Exemplo: O casamento ou a perfilhação integram-se num género entre cujas 
espécies não existe um casamento comercial. Assim, o casamento é um acto ex-
clusivamente civil. 

9 Assim, JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, p. 106.
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Exemplo: As gratificações aos empregados e lembranças aos clientes efectua-
das pelos comerciantes, como são conexionáveis com o comércio, são qualifica-
das como actos de comércio subjectivos (ainda que não sejam actos de comércio 
objectivos). 

Exemplo: As obrigações emergentes da responsabilidade civil de um comer-
ciante taxista que provoca um acidente rodoviário no exercício das suas funções 
e de onde resultam danos avultados para passageiros e terceiros são qualifica-
das como obrigações comerciais (acto de comércio subjectivo), porque conexio-
nadas com o exercício do comércio. 

 – «Se o contrário do próprio acto não resultar» – da primeira frase da se-
gunda parte do artigo 2.º do Código Comercial resulta o princípio de que 
todos os actos e responsabilidades do comerciante são mercantis; toda-
via, esse princípio cede quando determinado acto do comerciante não se 
insira no exercício do seu comércio – como será, designadamente, o caso 
dos actos praticados pelo comerciante no âmbito da sua vida pessoal. De 
acordo com um entendimento maioritário10, existe uma presunção ilidí-
vel de que os actos e as responsabilidades do comerciante se inserem no 
seu comércio, salvo prova do contrário – como refere o segmento norma-
tivo em análise. Assim, o sentido da última frase do artigo 2.º do Código 
Comercial é o de densificar essa prova do contrário: salvo se do próprio 
acto, nas suas circunstâncias concretas, resultar que foi praticado pelo 
comerciante fora do exercício do seu comércio. Cabe ao comerciante 
provar que determinados actos ou obrigações assumidas o foram fora do 
exercício do seu comércio, sob pena de os mesmos serem considerados 
subjectivamente comerciais.

Exemplo: Um padeiro vende pão ao domicílio e decide comprar uma carrinha 
para a distribuição do pão. Se informar o vendedor da carrinha de que a mesma se 
destina ao transporte de pão para venda, daqui resulta a ligação do acto (compra 
e venda da carrinha) com o comércio, pelo que o acto é subjectivamente comercial.

Exemplo: O mesmo padeiro do exemplo anterior, ao comprar a carrinha, nada 
diz ao vendedor sobre a utilização da carrinha. O acto (compra e venda da car-
rinha) continua a ser um acto de comércio subjectivo, dado que a compra e ven-
da não tem uma natureza exclusivamente mercantil e dele não resulta a sua 
não conexão com o comércio do padeiro.

Exemplo: O mesmo padeiro do exemplo anterior, ao comprar a carrinha, co-
munica ao vendedor que irá utilizar a carrinha para fazer, com a sua família, 

10 Cfr., por todos, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito comercial, p. 69.
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uma viagem de longa distância. Já não se trata de um acto de comércio subjec-
tivo, dado que do mesmo resulta a sua não conexão com o comércio do padeiro.

Pode, assim, concluir-se que, em princípio, todos os actos e responsabilidades 
dos comerciantes são subjectivamente comerciais. Só não serão qualificados 
como actos de comércio subjectivos (i) aqueles que forem exclusivamente 
civis, por não serem enquadráveis num género que tenha, pelo menos, uma 
espécie comercial, e por não apresentarem qualquer conexão com o exercício 
do comércio pelo comerciante, e (ii) aqueles que o comerciante consiga provar 
que foram exteriores ao exercício do seu comércio. Quem invoca a comercia-
lidade dos actos do comerciante não tem de provar que o acto foi praticado 
no exercício do comércio do comerciante: é antes sobre o comerciante que 
impende o ónus de demonstrar o contrário.

3.2.2. ACTOS DE COMÉRCIO AUTÓNOMOS E ACESSÓRIOS

São actos de comércio autónomos (também designados actos absolutos) aque-
les actos cuja comercialidade lhes assiste de per se ou lhes é inerente de forma 
autónoma, independentemente de terem sido praticados por comerciantes, 
ou de terem uma especial ligação com outro acto de comércio. 

Exemplo: A compra e venda mercantil (artigos 463.º e seguintes do Código Co-
mercial) é um acto de comércio autónomo.

Por seu turno, os actos acessórios são, como o próprio nome indica, actos cuja 
qualificação depende duma especial conexão com o comerciante (caso em 
que se fala de conexão subjectiva) ou com outro acto de comércio (falando-se, 
então, de conexão objectiva). Assim:

 – A fiança mercantil, prevista no artigo 101.º do Código Comercial, é um 
acto de comércio acessório, por conexão objectiva, advindo-lhe a sua co-
mercialidade do facto de garantir uma dívida comercial (ainda que uni-
lateralmente comercial, do lado do devedor garantido).

 – O mandato comercial, previsto no artigo 231.º do Código Comercial, é 
um acto de comércio acessório, por conexão objectiva, advindo-lhe a sua 
comercialidade da natureza comercial dos actos a cuja prática o manda-
tário se vincula.

 – O empréstimo mercantil, regulado no artigo 394.º do Código Comercial, 
é um acto de comércio acessório, por conexão objectiva, advindo-lhe a 
sua comercialidade da finalidade atribuída à coisa emprestada.

 – O penhor mercantil, previsto no artigo 397.º do Código Comercial, é um 
acto de comércio acessório, por conexão objectiva, advindo-lhe a sua 
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comercialidade do facto de garantir uma dívida comercial (ainda que  
unilateralmente comercial, do lado do devedor garantido). 

 – O depósito mercantil, previsto no artigo 403.º do Código Comercial, é 
um acto de comércio acessório, por conexão objectiva, advindo-lhe a sua 
comercialidade do facto de ter por objecto géneros ou mercadorias des-
tinados a qualquer acto de comércio.

A este propósito, cabe salientar que, quando se afirma que a qualificação de 
um acto como acto comercial acessório depende da natureza comercial de um 
acto com o qual se relaciona, tal não significa que este último acto – do qual 
o acto comercial acessório deriva a sua comercialidade – tenha de ser neces-
sariamente um acto de comércio objectivo e autónomo. Pelo contrário, é su-
ficiente para a qualificação como acto de comércio acessório a existência de 
uma conexão com um acto subjectivamente comercial ou até com um outro 
acto de comércio objectivo acessório. 

Assinale-se que todos os actos acessórios por conexão objectiva que se aca-
bam de elencar se encontram previstos e regulados na lei comercial. Importa, 
porém, questionar se poderão ser também considerados actos de comércio 
acessórios aqueles praticados por não comerciantes e que não se encontrem 
especialmente regulados na lei comercial, mas que sejam acessórios de actos 
objectivamente comerciais. Admitir essa comercialidade levaria a que se con-
siderasse comercial todo e qualquer acto de um não comerciante quando co-
nexionado com outros actos objectivos de comércio. Essa máxima amplitude 
da teoria do acto acessório tem sido rejeitada pela generalidade da doutrina, 
que considera inadmissível o recurso à analogia juris para a qualificação de 
actos como mercantis, dado que isso implicaria a aceitação de uma cláusu-
la geral que qualificasse como comerciais todos os actos relacionados com o 
exercício do comércio – o que o legislador do Código Comercial pretendeu, 
através do respectivo artigo 2.º, afastar11.

Exemplo: Se A, mecânico de profissão, decide comprar louças e cristais antigos 
para revender, e se, para tais revendas, tiver comprado também caixotes e espu-
ma de esferovite para acondicionar a louça e os cristais, a compra dos caixotes 
e da espuma de esferovite (que não se encontra tipificada na lei comercial) não é 
qualificável como acto de comércio acessório.

Questão diversa é a de saber se podem ser qualificados como actos comer-
ciais os actos análogos a actos acessórios (por conexão objectiva) de actos de 
comércio previstos na lei comercial. Aceitando-se, nos termos já expostos, a 
figura dos actos de comércio por analogia legis, a resposta quanto a essa ad-

11 Cfr., por todos, JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, p. 112.
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missibilidade não pode deixar de ser positiva12.

Exemplo: A emissão de uma carta de conforto pela sociedade A, para garantia 
de uma dívida comercial da sociedade B, é um acto de comércio por analogia à 
fiança mercantil, que, por sua vez, é um acto acessório (por conexão objectiva).

3.2.3. ACTOS DE COMÉRCIO BILATERALMENTE COMERCIAIS E 
UNILATERALMENTE COMERCIAIS 

São actos bilateralmente comerciais (ou puros) aqueles que revestem nature-
za comercial para todas as partes que neles participam.

Exemplo: O comerciante A compra ao comerciante B roupas para revender na 
sua loja, que o comerciante B havia já comprado para revender. Tanto o comer-
ciante A como o comerciante B estão a praticar um acto de comércio objectivo, 
regulado no artigo 463.º do Código Comercial. Assim, a compra e venda é mer-
cantil em relação a ambos.

Os actos unilateralmente comerciais (ou mistos) são aqueles actos que ape-
nas revestem comercialidade para uma das partes, tendo natureza civil para 
a outra parte. 

Exemplo: O comerciante A compra ao agricultor B alfaces para revender na 
sua loja, que o agricultor B produziu para vender. Para o agricultor B, a venda 
das alfaces ao comerciante A é civil (artigo 464.º, n.º 2, do Código Comercial); 
para o comerciante A, a compra das alfaces ao agricultor B é um acto de comér-
cio objectivo (artigo 463.º do Código Comercial); quando o comerciante A vende 
as alfaces na sua loja a clientes, tal revenda é, para si, comercial (artigo 463.º do 
Código Comercial); as compras de alfaces que os clientes fazem para seu consu-
mo próprio são civis (artigo 464.º, n.º 1, do Código Comercial).

Atenta esta divisão do acto, em função da posição jurídica das partes, impor-
ta esclarecer que tal não quebra a unidade do acto. Retome-se o exemplo da 
compra e venda: existe apenas um contrato de compra e venda, e não um acto 
de compra e um acto de venda que separe o contrato em duas partes. 

No sentido da unidade do acto, dispõe o artigo 99.º do Código Comercial que, 
perante actos unilateralmente comerciais, «salvo disposição legal em contrá-
rio, os actos unilateralmente comerciais são regulados pelas disposições da 
legislação comercial». 

Contudo, esta unidade pode ser quebrada sempre que exista disposição legal 

12 Também neste sentido, cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, pp. 112 ss.
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nesse sentido, verificando-se a existência de preceitos da lei comercial que 
são aplicáveis apenas à parte em relação à qual o acto é comercial (seja co-
merciante ou não). Neste sentido, veja-se, a título de exemplo, que o Código  
Comercial prevê expressamente, no artigo 100.º, § 1.º, que a regra da solidarie-
dade passiva nas obrigações comerciais cede parcialmente quando a obriga-
ção em causa não for comercial em relação a alguns dos co-obrigados. Assim, 
a regra da solidariedade passiva, própria do direito comercial, não é extensiva 
aos não comerciantes quanto às obrigações não comerciais destes. 

3.3. O REGIME GERAL DOS ACTOS DE COMÉRCIO

A qualificação de um acto como comercial assume relevância prática porque e 
na medida em que o ordenamento jurídico estabelece um regime jurídico para 
os actos comerciais. É certo que, nos termos do artigo 3.º do Código Comer-
cial, todos os problemas jurídicos que se coloquem a propósito dos actos de 
comércio, e que não encontrem a regulação de um problema análogo no âmbi-
to da legislação comercial, são disciplinados pelo direito civil. Mas sobre estas 
normas têm precedência todas aquelas que, constando do Código Comercial, 
regulem os efeitos dos actos comerciais. Entre os aspectos especificamente 
regulados a propósito dos actos comerciais, avultam regras sobre:

 – a forma dos actos comerciais;
 – a pluralidade de devedores nas obrigações comerciais;
 – a prescrição das obrigações comerciais;
 – os juros comerciais.

A compreensão do regime dos actos de comércio requer a análise individuali-
zada de cada um destes aspectos de regulação.

3.3.1. FORMA E LÍNGUA DOS ACTOS COMERCIAIS

O princípio do consensualismo, consagrado no artigo 219.º do Código Civil, 
é plenamente aplicável aos contratos comerciais, por força do artigo 3.º do 
Código Comercial. Assim, quem realizar um negócio jurídico, ou, mais gene-
ricamente, um acto comercial (artigo 295.º do Código Civil), pode fazê-lo por 
qualquer tipo de forma. Nessa medida, perante a inexistência de norma espe-
cial, a validade dos actos mercantis não está sujeita a nenhuma forma espe-
cial, podendo a vontade das partes ser exteriorizada por qualquer via: oral ou 
escrita, física ou electrónica. Tradicionalmente, avança-se mesmo como um 
traço do direito comercial a sua desformalização13.

13 Cfr. ANTÓNIO FERRER CORREIA, Lições de direito comercial, p. 25.



57C A PÍ T ULO 3  —   AC TOS D E  COM É RC I O

Para além de não afastar o princípio geral do consensualismo, a relevância 
da liberdade de forma no direito comercial exprime-se num conjunto de  
normas que alijeiram as exigências formais que decorreriam do direito co-
mum. Assim: 

 – O artigo 395.º, § único, do Código Comercial estabelece que o emprésti-
mo mercantil entre comerciantes admite qualquer tipo de prova, qual-
quer que seja o valor do empréstimo. Aqui, o direito comercial distancia-
-se do regime estabelecido no artigo 1143.º do Código Civil, que exige a 
forma solene – escrita ou por escritura pública – em função do valor da 
quantia mutuada14.

 – O artigo 398.º do Código Comercial aligeira a formalidade exigida pelo 
artigo 669.º do Código Civil, onde se determina que o penhor apenas se 
constitui por entrega da coisa empenhada, ou de documento que confira 
a exclusiva disponibilidade dela. Nos termos do preceito integrante da 
legislação comercial, a constituição do penhor mercantil basta-se com a 
tradição simbólica da coisa empenhada.

O princípio da liberdade de forma tem também como corolário o princípio da 
liberdade de língua. Nos termos do artigo 96.º do Código Comercial, são vá-
lidos, salvo disposição em contrário, os títulos comerciais exarados em qual-
quer língua. Isto significa que as declarações que dão corpo a actos comerciais 
podem ser redigidas e celebradas em qualquer língua, independentemente 
da nacionalidade das partes contratantes ou do local da celebração. Trata-se 
de uma disposição que espelha a vocação universalista do direito comercial e 
que facilita a participação no tráfego comercial angolano de sujeitos estran-
geiros, que não dominem o português. 

O § 2.º deste diploma apresenta, porém, uma excepção ao princípio da liber-
dade de língua. Determina, mais precisamente, esse preceito que, «sem preju-
ízo de conterem versões em línguas estrangeiras, os contratos que tenham por 
objecto a venda de bens, produtos ou a prestação de serviços ao consumidor 
final no mercado interno, bem como a emissão de facturas ou recibos, devem 
ser, obrigatoriamente, redigidos em língua portuguesa». Esta exigência da 
utilização da língua portuguesa cinge-se às declarações escritas: o que decor-
re de o preceito se referir a títulos comerciais. 

No demais, os consumidores poder-se-ão sempre socorrer do regime do erro 
na declaração, que será aplicável, designadamente, quando aceitarem uma 

14 A Lei n.º 9/11, de 16 de Fevereiro, veio alterar o artigo 1143.º do Código Civil, passando este a estabelecer que «O 
contrato de mútuo de valor em kwanzas superior à UCF 3.000 só é válido se for celebrado por escritura pública, e 
o do valor em kwanzas superior à UCF 2.000 só é válido se o for por documento assinado pelo mutuário, salvo o 
disposto em lei especial».
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proposta contratual cujo conteúdo não entendem integralmente em virtude 
de ser celebrada numa língua que não dominam (artigo 247.º do Código Civil). 
Trata-se de uma especificidade do direito angolano, face à versão do Código 
Comercial que vigora em Portugal, introduzida na revisão operada pela Lei n.º 
6/03, de 3 de Março, e a qual tem como finalidade proteger o consumidor final, 
que, principalmente quando se pensa no pequeno comércio, frequentemente 
não dominará línguas estrangeiras.

Note-se que o preceito em causa não é preciso ao determinar a consequência 
da redacção destes documentos em língua estrangeira. Do seu § 3.º retira-se 
que essa consequência é uma invalidade. Mas não se determina qual a mo-
dalidade de invalidade invocada. Estando ainda em causa o modo de exte-
riorização da vontade dos sujeitos que praticam actos comerciais, parece ter 
aplicação directa o artigo 220.º do Código Civil: os contratos que, devendo ser 
redigidos em português, não o sejam, são nulos. A nulidade em causa será, 
contudo, uma nulidade atípica, dado que, ao contrário do que é determinado 
pelo regime geral do artigo 289.º do Código Civil, essa nulidade não pode ser 
invocada por qualquer parte: o vendedor ou prestador de serviços que tiver 
emitido a sua declaração noutra língua não pode invocar essa nulidade. 

Importa, ainda, salientar que, sendo celebradas várias versões linguísticas de 
um único contrato, e havendo divergências quanto às interpretações decor-
rentes de cada uma delas, prevalece, nos termos do artigo 96.º, § 1.º, do Código 
Comercial, a interpretação da versão formulada em língua portuguesa. 

Apesar de o direito comercial se caracterizar pelo princípio da liberdade de 
forma, tem-se modernamente verificado um renascimento do formalismo15. 
Esta tendência faz-se também sentir vigorosamente no direito angolano, com 
a introdução de exigências de forma legal a propósito de um conjunto de con-
tratos comerciais, designadamente: 

 – na sujeição do contrato de seguro a forma escrita (artigo 4.º do Decreto 
n.º 2/02, de 11 de Fevereiro);

 – na sujeição do contrato de mediação imobiliária à forma escrita (artigo 
25.º da Lei n.º 14/12, de 4 de Maio – Lei da Mediação Imobiliária);

 – na sujeição do contrato de mediação e corretagem de seguros à forma 
escrita (artigo 3.º, n.º 2, do Decreto Executivo n.º 7/03, de 24 de Janeiro – 
Regulamento sobre a Mediação e Corretagem de Seguros);

 – na sujeição do contrato de sociedade a escritura pública (artigo 8.º, n.º 1, 
da Lei das Sociedades Comerciais);

15 Sobre este, cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Direito dos contratos comerciais, pp. 157 ss., e JANUÁRIO DA COSTA 
GOMES, Contratos comerciais, p. 47. 
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 – na sujeição do contrato de agência, franquia e concessão comercial à for-
ma escrita (respectivamente, artigos 3.º, 39.º e 51.º da Lei n.º 18/2003, de 
12 de Agosto – Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, Franchi-
sing e Concessão Comercial).

Contudo, não se deve esquecer que, mesmo no direito comercial tradicional, 
se encontram áreas imunes ao consensualismo: é, nomeadamente, o que su-
cede a propósito dos títulos de crédito onde a inscrição cartular é mesmo con-
dição de existência dos actos cartulares16.

3.3.2. A SOLIDARIEDADE PASSIVA NAS OBRIGAÇÕES COMERCIAIS

A qualificação de um acto como mercantil tem, ainda, consequências nas si-
tuações de pluralidade de devedores. Em abstracto, havendo dois ou mais de-
vedores de uma única obrigação, são concebíveis dois regimes:

 – o da parciariedade, no qual cada devedor apenas se encontra vinculado a 
entregar ao credor uma fracção da prestação; e

 – o da solidariedade, no qual a cada devedor o credor pode exigir a reali-
zação da totalidade da prestação, sem prejuízo de, posteriormente, nas 
relações internas entre os diferentes devedores, haver lugar a direito de 
regresso entre eles (artigo 512.º e seguintes do Código Civil).

Se, em direito civil, a regra geral é a da parciariedade das obrigações plurais 
(artigo 513.º do Código Civil), em direito comercial a regra é a inversa. Deter-
mina-o o artigo 100.º do Código Comercial, segundo o qual «nas obrigações 
comerciais os devedores respondem solidariamente, salvo disposição em 
contrário». Esta solução é justificada pela necessidade de conferir uma tutela 
reforçada aos credores que estabeleçam relações jurídicas com comerciantes 
(favor creditoris). Por um lado, o risco é uma característica inarredável de toda 
a actividade comercial, pelo que o credor de um comerciante sujeita-se sem-
pre à possibilidade da insuficiência patrimonial do seu devedor, em virtude 
do insucesso da sua actividade comercial. Por outro lado, a fluidez do tráfego 
comercial postula uma acrescida segurança na solvabilidade dos créditos.

Importa, ainda, salientar que a regra decorrente do artigo 100.º do Código Co-
mercial apenas se aplica às situações de pluralidade de devedores. Na situa-
ção oposta, em que existem vários credores de uma única obrigação, aplica-se 
a regra geral constante do artigo 513.º do Código Civil – i. e. a da parciariedade 
activa das obrigações. Assim, se um devedor estiver vinculado a realizar uma 
prestação em benefício de dois ou mais credores, nenhum credor lhe pode 

16 Sobre os títulos de crédito, cfr. infra Capítulo 12.
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exigir a realização da totalidade da prestação, mas, ao invés, apenas a fracção 
da prestação que lhe compete. 

O § 1.º do artigo 100.º do Código Comercial faz ainda uma importante clari-
ficação a propósito do âmbito de aplicação da regra da solidariedade passiva 
das obrigações comerciais com uma pluralidade de devedores. Desse preceito, 
aplicável aos actos unilateralmente comerciais, decorre que, se entre os vários 
devedores a obrigação for comercial apenas para alguns, a solidariedade passi-
va apenas se aplica aos devedores em relação aos quais o acto seja comercial17.

Por fim, importa ter presente o disposto no § 2.º do artigo 100.º do Código 
Comercial. Este preceito, inserido na revisão do Código Comercial de 2003, 
vem dispor que «sempre que o legislador estabelecer em disposição especial 
a natureza solidária da obrigação, ela não pode ser excluída por estipulação 
das partes». 

Ainda que a redacção deste parágrafo seja simples, a sua compreensão im-
plica a explicitação de vários pontos. Em primeiro lugar, esse novo parágrafo 
veio clarificar, através de um raciocínio a contrario sensu, que a regra da soli-
dariedade passiva nas obrigações comerciais, contida no corpo do artigo 100.º 
do Código Comercial, tem natureza supletiva. Ou seja, as partes de contratos 
comerciais que criem obrigações com uma pluralidade de devedores podem 
estipular que entre os devedores vigore um regime de parciariedade e não 
de solidariedade. Em segundo lugar, este preceito estabelece uma distinção 
entre a regra geral que comina um regime de solidariedade passiva nas obri-
gações comerciais (o artigo 100.º do Código Comercial) e as demais normas 
que cominam, em âmbitos específicos, a natureza solidária de obrigações. 
Enquanto a primeira seria derrogável por estipulação das partes, as segundas 
teriam natureza injuntiva. 

Atendendo à inserção sistemática deste preceito, deve ter-se presente que o 
artigo 100.º, § 2.º, do Código Comercial tem como âmbito de aplicação ape-
nas as normas que cominem a solidariedade passiva das obrigações, e apenas 
as normas que cominem esse regime relativamente a obrigações de natureza 
comercial. O artigo 100.º, § 2.º, do Código Comercial não determina, pois, a 
injuntividade das normas que estabelecem regimes de solidariedade activa, 
nem das normas que estabelecem a solidariedade de obrigações não comer-
ciais. Por fim, importa ter presente que o § 2.º deste preceito apenas determi-
na a injuntividade de normas que estabeleçam uma solidariedade passiva em 
sentido próprio, i. e., no sentido que é atribuído no artigo 512.º, n.º 1, do Código 
Civil. As normas que estabelecem regimes de solidariedade imprópria ou im-

17 Assim, cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito comercial, p. 72.
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perfeita, como por exemplo o artigo 101.º do Código Comercial – que estabe-
lece a solidariedade do fiador de obrigação mercantil com o devedor principal 
da obrigação afiançada18 –, não são necessariamente inderrogáveis por efei-
to do § 2.º do artigo 100.º do Código Comercial. Desta forma, por exemplo, 
nada impede que, na prestação de fianças para garantia de dívidas comerciais, 
as partes do contrato de fiança estipulem que ao fiador só pode ser exigido o 
cumprimento da obrigação garantida após o credor ter esgotado o património 
do devedor principal disponível para a satisfação das suas dívidas. 

Não obstante estas precisões quanto ao recorte do âmbito de aplicação do ar-
tigo 100.º, § 2.º, do Código Comercial, esse preceito tem um extenso alcance, 
determinando a injuntividade de um conjunto amplo de normas, designada-
mente as normas que estabelecem: 

 – a responsabilidade solidária dos sacadores, endossantes e avalistas nos 
negócios cambiários (artigos 47.º da Lei Uniforme relativa às Letras e Li-
vranças e 44.º da Lei Uniforme relativa ao Cheque)19;

 – a responsabilidade solidária dos sócios nos contratos de sociedade apa-
rentes e irregulares (artigos 39.º, n.º 1, 40.º, n.º 1, 41.º, n.º 1, e 42.º, n.º 1, 
todos da Lei das Sociedades Comerciais);

 – a responsabilidade solidária do sócio excluído e dos anteriores titulares 
da respectiva quota perante a sociedade pela diferença entre o produto 
da venda e a parte da entrada do sócio excluído ainda em dívida (artigo 
227.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais);

 – a responsabilidade solidária dos sócios pela parte da entrada de outro 
sócio que não tiver cumprido integralmente a sua obrigação de entrada 
(artigo 228.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais); ou

 – a responsabilidade solidária dos agrupados entre si por dívidas do agru-
pamento de empresas (artigo 35.º da Lei sobre os Contratos de Conta em 
Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas)20.

3.3.3. A PRESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES COMERCIAIS

Os créditos comerciais conhecem um regime próprio em matéria de prescri-
ção. Resulta do artigo 317.º, alínea b), do Código Civil que «prescrevem no pra-
zo de dois anos (…) os créditos dos comerciantes pelos objectos vendidos a 
quem não seja comerciante ou os não destine ao seu comércio, e bem assim 

18 Esta norma apenas tem como efeito afastar o benefício da excussão prévia (artigo 638.º do Código Civil), o que não 
corresponde a uma situação de solidariedade em sentido próprio. Sobre esta distinção, cfr. JANUÁRIO DA COSTA 
GOMES, Assunção fidejussória de dívida, Almedina, Coimbra, 2000, pp. 267 ss.

19 Sobre esta, cfr. infra Capítulo 12.

20 Sobre esta, cfr. infra Capítulo 35.
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os créditos daqueles que exerçam profissionalmente uma indústria, pelo for-
necimento de mercadorias ou produtos, execução de trabalhos ou gestão de 
negócios alheios, incluindo as despesas que hajam efectuado, a menos que a 
prestação se destine ao exercício industrial do devedor». A existência de um 
regime prescricional especial aplicável aos créditos dos profissionais do co-
mércio assenta na ideia de que tal profissionalismo pressupõe que o comer-
ciante cobre de forma rápida e eficiente os seus créditos. 

Importa proceder à delimitação dos âmbitos de aplicação subjectivo, objecti-
vo e funcional desta norma prescricional. 

Num plano subjectivo, do lado activo da relação jurídica comercial encon-
tram-se os comerciantes, enquanto do lado passivo se encontram devedores 
não profissionais do comércio. Parece ser ainda de aceitar uma interpretação 
actualista da norma em apreço, no sentido de estender o seu âmbito de apli-
cação subjectivo aos empresários em geral21.

De uma perspectiva objectiva, o artigo 317.º, alínea b), do Código Civil abran-
ge as situações jurídicas activas emergentes de contratos de compra e venda 
mercantis (ou tipos contratuais similares) unilateralmente comerciais. 

Por fim, de acordo com uma perspectiva funcional, o prazo de prescrição em 
causa é de dois anos a contar da data em que o crédito se tornar exigível (artigo 
306.º, n.º 1, do Código Civil). Tratando-se de prescrição presuntiva, o decurso 
do referido prazo de dois anos permite ao devedor recusar o cumprimento do 
crédito do empresário, salvo se a presunção de cumprimento for ilidida nos 
termos e condições exigidos pelos artigos 313.º e 314.º do Código Civil.

3.3.4. OS JUROS COMERCIAIS

O regime especial dos juros comerciais assume uma particular relevância prá-
tica no domínio do regime dos actos comerciais. Este encontra-se plasmado 
no artigo 102.º do Código Comercial, segundo o qual «há lugar ao pagamento 
de juros em todos os actos comerciais, sempre que isso resulte da estipulação 
das partes, das normas da presente lei, ou de outra legislação comercial».

Esta norma distingue, assim, duas classes de juros, consoante a sua fonte:

 – juros convencionais, i. e., aqueles que são devidos porque estipulados 
pelas partes;

 – juros legais, i. e., aqueles que resultam directamente da lei (seja do Códi-

21 Assim, cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Direito dos contratos comerciais, pp. 245-249.
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go Comercial, seja de legislação comercial extravagante).

Usualmente, as obrigações de juros distinguem-se, ainda, consoante a respec-
tiva função, falando-se de:

 – juros remuneratórios: aqueles que funcionam como contra-prestação da 
disponibilização de capital, ou como compensação pela privação de ca-
pital. O caso paradigmático são os juros que remuneram o capital mutu-
ado (artigo 1142.º do Código Civil);

 – juros moratórios: aqueles que indemnizam a indisponibilidade tempo-
rária de capital, em virtude do não cumprimento temporário de uma 
obrigação. Assim, o artigo 806.º, n.º 1, do Código Civil determina que, 
a partir do momento da entrada em mora do devedor de uma obrigação 
pecuniária, são devidos juros moratórios. 

O artigo 102.º do Código Comercial estabelece três regras, que carecem de 
uma delimitação do seu âmbito de aplicação:

 – A taxa de juro aplicável a obrigações comerciais só pode ser estipulada 
por escrito (artigo 102.º, § 1.º, do Código Comercial).

 – Os artigos 559.º e 1146.º do Código Civil são aplicáveis aos juros comer-
ciais (artigo 102.º, § 2.º, do Código Comercial).

 – A taxa supletiva de juros de mora pode ser fixada pelo Ministro das Fi-
nanças, relativamente aos créditos ou às dívidas de que sejam titulares 
comerciantes (artigo 102.º, § 3.º, do Código Comercial). 

A propósito da regra contida no § 1.º deste preceito, importa ter presente que 
a mesma apenas se aplica aos juros convencionais: apenas estes são fixados 
negocialmente pelas partes, pelo que somente quanto a estes faz sentido exi-
gir forma escrita para a declaração. As cláusulas mediante as quais as partes 
estipulem juros que revistam forma menos solene serão nulas, nos termos do 
artigo 220.º do Código Civil. 

O preceito não especifica se esta exigência quanto à estipulação da taxa legal 
se aplica aos juros remuneratórios ou aos juros moratórios. Tendo presente 
que onde a lei não distingue não cabe ao intérprete distinguir, deve entender-
-se que a regra constante do artigo 102.º, § 1.º, do Código Comercial estabe-
lece a exigência de forma escrita para ambas as modalidades de juros: tanto 
a validade da estipulação de juros remuneratórios, quanto a da estipulação 
de juros moratórios estão sujeitas à adopção de forma escrita. Excepciona-se, 
evidentemente, o caso de o negócio dever ser celebrado por forma mais sole-
ne, designadamente por escritura pública, caso em que, nos termos do artigo 
221.º do Código Civil, se deve entender que a exigência de escritura pública se 
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aplica também à estipulação de juros. 

O § 2.º do artigo 102.º do Código Comercial limita-se a declarar que os artigos 
559.º e 1146.º do Código Civil se aplicam igualmente aos juros comerciais. O 
alcance desta remissão carece, contudo, de ser analisado de forma detida, ten-
do especialmente em conta o confronto do artigo 559.º do Código Civil com os 
demais parágrafos do artigo 102.º do Código Comercial. 

O artigo 559.º do Código Civil compreende regras sobre três problemas dife-
rentes. Assim: 

 – O artigo 559.º, n.º 1, do Código Civil atribui a competência para a fixação 
da taxa de juro legal aos Ministros do Planeamento, das Finanças e da 
Justiça, através de despacho conjunto.

 – O artigo 559.º, n.º 2, do Código Civil determina que a estipulação de juros 
convencionais superiores à taxa fixada no despacho conjunto dos Minis-
tros do Planeamento, das Finanças e da Justiça deve ser feita por escrito.

 – O artigo 559.º, n.º 3, do Código Civil determina a extensão do artigo 1146.º 
do Código Civil – o qual estabelece um limite máximo para os juros re-
muneratórios no contrato de mútuo – a todas as estipulações de juros 
que se vençam no âmbito de negócios ou actos de concessão, outorga, 
renovação, desconto ou prorrogação do prazo de pagamento de um cré-
dito, ou outros análogos. 

Tendo presente este conteúdo do artigo 559.º do Código Civil, a remissão para 
ele operada pelo artigo 102.º, § 2.º, do Código Comercial não pode deixar de 
ser interpretada restritivamente. Dado que: 

 – O artigo 559.º, n.º 1, do Código Civil é derrogado, para o âmbito das obri-
gações comerciais, pelo § 3.º do artigo 102.º do Código Comercial – o qual 
remete a fixação dos juros legais para despacho do Ministro das Finanças 
– pelo que apenas este último se aplica às obrigações comerciais22.

 – O artigo 559.º, n.º 2, do Código Civil é incompatível com o que o § 1.º do 
artigo 102.º do Código Comercial estabelece para as obrigações comer-
ciais: ao passo que o artigo 559.º, n.º 2, do Código Civil exige a adopção 
por forma escrita de todas as estipulações de juros superiores à taxa fixa-
da nos termos do n.º 1 do mesmo preceito, o artigo 102.º, § 1.º, do Código 

22 De todo o modo, sempre importaria ter presente que o último despacho conjunto aprovado nos termos deste 
artigo – o Despacho Conjunto n.º 36/03, de 25 de Abril –, o qual fixava a taxa dos juros legais em setenta e cinco 
por cento (75%) ao ano, tinha como período de referência temporal o trimestre Abril-Junho de 2003. Tratando-se 
de um diploma que se destinava a ter vigência temporária, deve entender-se que, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, 
primeira parte, do Código Civil, terminado o trimestre de referência, cessou, por caducidade, a vigência desse Des-
pacho Conjunto. De resto, note-se que a aplicação de uma taxa de juro de setenta e cinco por cento (75%) seria, no 
actual contexto económico, totalmente usurária, violando, desta forma, o princípio da proporcionalidade. 



65C A PÍ T ULO 3  —   AC TOS D E  COM É RC I O

Comercial exige que qualquer estipulação de juros aplicáveis às obriga-
ções comerciais seja feita por escrito. Assim, no domínio das obrigações 
comerciais, estão sujeitas a forma escrita tanto as estipulações de juros 
convencionais superiores à taxa legal, quanto as estipulações de juros 
convencionais inferiores à taxa legal.

Por esta razão, deve concluir-se que a remissão operada pelo artigo 102.º, n.º 
2, do Código Comercial para o artigo 559.º do Código Civil apenas abrange o 
n.º 3 deste último preceito, segundo o qual «é aplicável o disposto no artigo 
1146.º do Código Civil a toda a estipulação dos juros ou quaisquer outras van-
tagens em negócios ou actos de concessão, outorga, renovação, desconto ou 
prorrogação do prazo de pagamento de um crédito e em outros análogos». 
O argumento histórico de interpretação reforça esta conclusão: a inspiração 
para a redacção dada ao § 2.º do artigo 102.º do Código Comercial, pela Lei n.º 
6/03, de 3 de Março, encontra-se no artigo 102.º, n.º 2, do Código Comercial 
português. Ora, este preceito por último referido determina que «aplica-se aos 
juros comerciais o disposto nos artigos 559.º e 1146.º do Código Civil». 

O sentido que o legislador angolano de 2003 pretendeu imprimir à remissão 
operada pelo artigo 102.º, § 2.º, do Código Comercial torna-se mais claro quan-
do se tem presente que o artigo 559.º-A do Código Civil português – para o 
qual remete o preceito comercial que lhe serviu de inspiração – corresponde 
integralmente ao n.º 3 do artigo 559.º do Código Civil angolano: precisamente 
o único número desse preceito que não se encontra em conflito com outros 
segmentos normativos do artigo 102.º do Código Comercial. 

O artigo 102.º, § 2.º, do Código Comercial remete ainda para o artigo 1146.º do 
Código Civil, segundo o qual: 

 – os juros remuneratórios do mútuo não podem exceder em cinco por cen-
to (5%) ou sete por cento (7%), consoante haja ou não garantia real, a taxa 
de juros legais;

 – os juros moratórios estipulados para o incumprimento da obrigação de 
reembolso do capital mutuado não podem exceder em oito por cento 
(8%) ou dez por cento (10%), consoante haja ou não garantia real, a taxa 
de juros legais. 

A operatividade deste preceito, tanto no domínio civil, como no domínio 
comercial, fica dependente da identificação do valor de juros legais – o que, 
como abaixo exposto, se afigura como uma questão problemática no actual 
estado do ordenamento jurídico angolano. 

É ainda importante ter presente que a remissão operada pelo artigo 102.º, § 
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2.º, do Código Comercial para preceitos do Código Civil que têm uma vocação 
restritiva da autonomia privada quanto à estipulação de juros convencionais 
não pode ser entendida, com base num argumento a contrario sensu, no sen-
tido de que, de todas as normas constantes do Código Civil que regulem as 
obrigações de juros, apenas são aplicáveis as constantes dos respectivos arti-
gos 559.º, n.º 3, e 1146.º. Assim, e por via da parte final do artigo 3.º do Código 
Comercial – que determina a aplicação da lei civil sempre que as normas co-
merciais não oferecerem, directamente ou por analogia, solução para deter-
minado problema jurídico –, são aplicáveis todas as demais normas do Código 
Civil que regulam as obrigações de juros. 

Desta forma, também nos juros comerciais é aplicável (i) a proibição do anato-
cismo (artigo 560.º, n.º 1, do Código Civil), salvo quando existir uso comercial 
que o admita (artigo 560.º, n.º 3, do Código Civil), e (ii) a autonomia do crédito 
de juro comercial face ao crédito principal, a qual permite, designadamente, 
que cada um desses créditos possa ser cedido ou extinguir-se sem o outro (ar-
tigo 561.º do Código Civil). 

Por fim, o artigo 102.º do Código Comercial atribui ao Ministro das Finanças 
a competência para estabelecer a taxa de juros moratórios relativamente aos 
créditos ou às dívidas de que sejam titulares comerciantes. Em abstracto, este 
preceito, que literalmente apenas se refere à fixação dos juros de mora legais, 
deveria entender-se também aplicável aos juros remuneratórios legais supleti-
vos. Assim seria, dado que nenhuma norma regula especificamente esta ques-
tão e o artigo 3.º do Código Comercial determina que, na ausência de regulação 
específica para um problema jurídico-comercial, este deve ser preferencial-
mente resolvido através da aplicação analógica da legislação comercial23. 

No entanto, a concretização deste preceito afigura-se problemática, dado que 
não existe actualmente em vigor qualquer despacho do Ministro das Finanças 
que fixe os juros comerciais legais. Verifica-se, assim, uma lacuna a integrar 
nos termos do artigo 3.º do Código Comercial. Contudo, sendo que não existe 
norma análoga, nem na legislação comercial, nem na legislação civil24, deve 
recorrer-se ao critério da norma que o intérprete criaria se houvesse de le-
gislar dentro do espírito do sistema, previsto no artigo 10.º, n.º 3, do Código 
Civil. De acordo com este critério, parece que a solução mais razoável será a 
de tomar como taxa de referência – tanto para o domínio civil, quanto para o 
domínio comercial – a taxa de juro média praticada pelos bancos comerciais 
a operar em Angola. 

23 Neste sentido, JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Direito dos contratos comerciais, p. 238. 

24 Recorde-se que, como exposto, também a propósito da taxa de juros legais civis existe um vazio normativo.
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Afinal, se os juros moratórios visam indemnizar o dano sofrido pela privação 
do capital durante o período da mora, parece claro que é esse o indicador que 
exprime o valor de mercado da privação de determinado capital por certo pe-
ríodo de tempo. Por outro lado, no que concerne aos juros remuneratórios, 
essa solução mostra-se coerente com vários preceitos legais que, na ausência 
de estipulação de uma remuneração pelas partes, remetem para os preços de 
mercado (assim, atente-se nos artigos 232.º, § 2.º, 269.º, § 2.º, 404.º, § único, 
todos do Código Comercial, e ainda nos artigos 883.º, n.º 1, e 1158.º, n.º 2, do 
Código Civil)25.

3.4. SÍNTESE

•	 A qualificação de um acto como comercial assenta na norma delimitadora 
constante do artigo 2.º do Código Comercial.

•	 Os actos de comércio podem ser contratos, negócios jurídicos unilaterais, 
simples actos jurídicos ou até factos jurídicos ilícitos.

•	 São actos de comércio objectivos aqueles que se encontram referidos na 
primeira parte do artigo 2.º do Código Comercial: «todos aqueles que se 
achem especialmente regulados na presente lei e demais legislação com-
plementar».

•	 Os actos de comércio objectivos são aqueles (i) que se encontram previstos 
e regulados no Código Comercial; e (ii) regulados na legislação extravagan-
te complementar, que pode ser anterior ou posterior ao Código Comercial. 
Sendo posterior, esta tanto pode proceder a uma substituição de partes re-
vogadas do Código Comercial ou de outra legislação mercantil, como pode 
desenvolver matérias já previstas no Código Comercial ou pode simples-
mente integrar uma regulamentação sobre uma figura nova no ordenamen-
to jus-comercial angolano.

•	 Admite-se o recurso à analogia legis na atribuição de comercialidade a um 
acto, mas já não o recurso à analogia juris, dado que esta implica o recurso 
a princípios gerais de direito comercial, o que não se compadece com a falta 
de unicidade do conceito de acto de comércio. 

25 Neste sentido, veja-se o acórdão do Tribunal Provincial de Luanda, referente ao processo n.º 0985/09-B, de Mar-
ço de 2013, que entendeu que a taxa de juro legal correspondia a dez por cento (10%), valor que foi determinado 
através da média das taxas de juro praticadas pelos bancos comerciais a operarem em Angola. Mais recentemente, 
o Tribunal Supremo determinou uma taxa de juro legal de doze por cento (12%), que teve por referência a taxa de 
juro de oito vírgula setenta e cinco por cento (8,75%) fixada pelo Banco Nacional de Angola (acórdão proferido no 
processo n.º 1901/2012, de 25 de Setembro de 2014).
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•	 Por sua vez, são actos de comércio subjectivos aqueles que se encontram 
previstos na segunda parte do artigo 2.º do Código Comercial: «todos os 
contratos e obrigações dos comerciantes, que não sejam exclusivamente 
civis, se o contrário do próprio acto não resultar».

•	 Em princípio, todos os actos e responsabilidades dos comerciantes são sub-
jectivamente comerciais. Só não serão qualificados como actos de comércio 
subjectivos (i) aqueles que forem exclusivamente civis, por não serem en-
quadráveis num género que tenha, pelo menos, uma espécie comercial, e 
por não serem conexionáveis com o exercício do comércio do comerciante, 
e (ii) aqueles que o comerciante consiga provar que são exteriores ao exer-
cício do seu comércio. 

•	 São actos de comércio autónomos aqueles actos cuja comercialidade lhes 
assiste de per se ou lhes é inerente de forma autónoma, independentemen-
te de terem sido praticados por comerciantes, ou de terem uma especial 
ligação com outro acto de comércio; são actos acessórios aqueles cuja qua-
lificação depende duma especial conexão com o comerciante (caso em que 
se fala de conexão subjectiva) ou com outro acto de comércio (falando-se, 
então, de conexão objectiva). 

•	 São actos bilateralmente comerciais aqueles que revestem natureza comer-
cial para todas as suas partes; são actos unilateralmente comerciais aqueles 
que apenas revestem comercialidade para uma das partes, tendo natureza 
civil para outra parte.

•	 Perante a inexistência de norma especial, a validade dos actos mercantis 
não está sujeita a nenhuma forma especial, podendo a vontade das partes 
ser exteriorizada por qualquer via: oral ou escrita, física ou electrónica (des-
formalização do direito comercial).

•	 O princípio da liberdade de forma tem também como corolário o princípio 
da liberdade de língua: salvo disposição em contrário, são válidos os títulos 
comerciais exarados em qualquer língua (artigo 96.º do Código Comercial).

•	 Actualmente, verifica-se um renascimento do formalismo, com a introdu-
ção de exigências de forma legal a propósito de um conjunto de contratos 
comerciais.

•	 Em direito civil, a regra geral é a da parciariedade das obrigações plurais 
(artigo 513.º do Código Civil); em direito comercial, no que respeita às po-
sições passivas, a regra é a da solidariedade (artigo 100.º do Código Comer-
cial), atenta a necessidade de conferir uma tutela reforçada aos credores 
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que estabeleçam relações jurídicas com comerciantes (favor creditoris).

•	 Do § 2.º do artigo 100.º do Código Comercial resulta que a regra da solida-
riedade passiva nas obrigações comerciais, contida no corpo do artigo 100.º 
do Código Comercial, tem natureza supletiva, salvo se houver normas que 
cominam, em âmbitos específicos, a natureza solidária das obrigações.

•	 Existe um regime próprio em matéria de prescrição presuntiva dos créditos 
dos empresários emergentes de contratos de compra e venda mercantis (ou 
tipos contratuais similares) unilateralmente comerciais (artigo 317.º, alínea 
b), do Código Civil), uma vez que se pressupõe que o comerciante cobra de 
forma rápida e eficiente os seus créditos. O prazo de prescrição em causa 
é de dois anos a contar da data em que o crédito se torna exigível (artigo 
306.º, n.º 1, do Código Civil), salvo se a presunção de cumprimento for ilidi-
da, nos termos dos artigos 313.º e 314.º do Código Civil.

•	 O regime especial dos juros comerciais encontra-se plasmado no artigo 
102.º do Código Comercial, e as suas especificidades dependerão das moda-
lidades de juros em causa: juros convencionais ou juros legais e juros remu-
neratórios ou juros moratórios.

•	 Nos juros comerciais também é aplicável (i) a proibição do anatocismo (ar-
tigo 560.º, n.º 1, do Código Civil), salvo quando existir uso comercial que o 
admita, e (ii) a autonomia do crédito de juro comercial face ao crédito prin-
cipal, a qual permite, designadamente, que cada um desses créditos possa 
ser cedido ou extinguir-se sem o outro (artigo 561.º do Código Civil).

•	 Na ausência dos diplomas regulamentares para os quais a lei remete, a taxa 
de juro legal em Angola deve ser determinada através da taxa de juro média 
praticada pelos bancos comerciais a operar no país. 
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4.1. CONTRATOS COMERCIAIS: GENERALIDADES

Os contratos comerciais ou mercantis representam actualmente o mais im-
portante instrumento jurídico de constituição, organização e exercício da ac-
tividade comercial. Os contratos comerciais têm regras próprias, que os dis-
tinguem dos contratos civis. Essas regras próprias e especiais, que os desviam 
do regime geral dos contratos, resultam sobretudo dos traços privativos do 
direito comercial, assentes nos usos, na celeridade e simplicidade do tráfego 
mercantil, na tutela da aparência e na contratação em massa.

Os contratos comerciais correspondem a contratos celebrados pelo empresá-
rio no âmbito da sua actividade empresarial. Destaca-se, assim, uma vertente 
subjectiva, caracterizada pela intervenção de um empresário no contrato, e 
uma vertente objectiva, relacionada com o papel desse contrato na constitui-
ção, na organização ou no exercício da actividade empresarial do sujeito. A 
comercialidade inerente a estes contratos, mais centrada na figura da empre-
sa e do empresário, não se encontra exclusivamente dependente dos critérios 
clássicos da comercialidade que resultam do artigo 2.º do Código Comercial1 
– e que dão corpo à categoria dos actos de comércio objectivos e dos actos de 
comércio subjectivos. 

O Código Comercial contém, nos artigos 96.º a 102.º, um conjunto de regras 
jurídicas aplicáveis, em geral, aos contratos e obrigações comerciais, ao qual 
se segue um elenco vasto de contratos mercantis singulares (do artigo 103.º 
ao artigo 484.º do Código Comercial). No entanto, é sobretudo fora do Código 
Comercial que se encontra a tipificação e regulação dos contratos comerciais 
de utilização mais expressiva na praxis mercantil, porque surgidos e desen-
volvidos posteriormente à promulgação do Código Comercial de 1888. Basta 
pensar no caso dos contratos de consórcio, de agência, de concessão comer-
cial, de locação financeira e de franquia. 

Atendendo à fenomenologia de contratos que se multiplicam no tráfego mer-
cantil angolano, propõe-se uma ordenação não exaustiva de categorias e ti-
pologias de contratos comerciais, em função da natureza destes, e que serão 
analisados de seguida, em pormenor: 

 – contratos com cláusulas contratuais gerais e contratos celebrados com 
consumidores;

 – compra e venda mercantil;
 – escambo e troca;
 – aluguer mercantil;

1 Neste sentido, cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Direito dos contratos comerciais, p. 19.
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 – contrato de seguro;
 – contrato de mandato mercantil; 
 – contrato de mediação ou corretagem;
 – contratos de distribuição (agência, franquia e concessão);
 – contratos financeiros (locação financeira e cessão financeira);
 – contratos de organização.

4.2. CONTRATOS COM CLÁUSULAS CONTRATUAIS GERAIS E CONTRATOS 
CELEBRADOS COM CONSUMIDORES

A massificação da contratação é uma característica distintiva do direito co-
mercial. Basta considerar o artigo 230.º do Código Comercial para se perceber 
que o desenvolvimento e o exercício do comércio se dão no contexto de uma 
actividade profissional organizada e reiterada, geralmente alheia à prática de 
actos ou contratos isolados.

A contratação em massa ou em série levou a que os procedimentos contratu-
ais se tornassem mais adequados à estandardização empreendida, desenvol-
vendo-se verdadeiras figuras próprias da massificação contratual. Entre elas, 
merece destaque a utilização de cláusulas contratuais gerais inseridas em 
contratos de adesão (que está na base da criação do regime jurídico das cláu-
sulas contratuais gerais), bem como a emergência de uma contraparte mais 
fraca, o consumidor (que está na base do direito do consumo). Estes temas 
serão seguidamente analisados, sendo ainda devida uma nota ao fenómeno 
do comércio electrónico.

No que concerne aos contratos nos quais são incluídas cláusulas contratuais 
gerais, cabe fazer referência ao regime instituído com a Lei das Cláusulas Con-
tratuais Gerais, a Lei n.º 4/2003, de 18 de Fevereiro, bem como à realidade que 
se lhe encontra subjacente. A massificação que se referiu supra conduziu a 
que o paradigma clássico da contratação se alterasse: se, em regra, o contrato 
representa um negócio cujo conteúdo é precedido de discussão e negociação 
individualizada entre as partes, que se encontram numa situação de igualda-
de, nos contratos em massa, a prática negocial prescinde de tal fase de nego-
ciação, prévia à celebração do contrato. 

Tipicamente, uma das partes contratantes (a empresa) elabora unilateral e 
previamente condições ou cláusulas contratuais padronizadas (as designadas 
cláusulas contratuais gerais), que se destinam a um conjunto indeterminado 
de potenciais contrapartes. Estas contrapartes, por sua vez, têm a liberdade de 
aderir ou não ao negócio cujo conteúdo já se encontra pré-determinado, mas 
não têm, em princípio, liberdade no que concerne à modificação do conteúdo 
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da proposta contratual que lhes é apresentada pela empresa. Estamos, neste 
caso, na presença de contratos de adesão, em que o aderente tem liberdade de 
celebração do negócio em causa, mas já não liberdade de estipulação do con-
teúdo negocial. São exemplos de contratos de adesão os contratos bancários, 
os contratos de seguro ou de fornecimento de bens ao público, v. g., de gás, de 
electricidade ou de água, que não podem ser negociados caso a caso, sendo 
normalizados no seu clausulado. 

A entrada em vigor da Lei das Cláusulas Contratuais Gerais, ao regular todos 
«os contratos que, sem prévia negociação individual, proponentes ou destina-
tários indeterminados se limitem a subscrever ou a aceitar», abrangendo «todas 
as cláusulas contratuais gerais, independentemente da forma da sua comuni-
cação ao público, da extensão que assumam nos contratos a que se destinam, 
do seu conteúdo ou de terem sido elaboradas pelo proponente, pelo destina-
tário ou por terceiros» (artigo 1.º, n.os 1 e 2, do referido diploma), veio permitir 
restabelecer uma relação de equilíbrio entre as partes (proponente e aderente) 
no contrato, assegurando que o proponente actua de boa-fé e que o programa 
contratual, ainda que unilateralmente fixado, é adequado e proporcional – es-
pecialmente quando se trata, em regra, de contratos celebrados entre partes 
com diferente poder económico e de conteúdo negocial particularmente técni-
co e complicado, o que conduz à difícil compreensão do mesmo pelo aderente. 

Sendo a protecção do aderente (na vertente do seu livre esclarecimento e vonta-
de) uma preocupação que norteia a Lei das Cláusulas Contratuais Gerais, cabe 
aludir aos principais mecanismos de tutela promovidos pelo referido diploma. 

No plano do controlo da formação do contrato de adesão, para assegurar a 
protecção do aderente na fase pré-contratual, as cláusulas contratuais gerais 
devem ser comunicadas claramente e na íntegra aos aderentes que se limitem 
a subscrevê-las ou aceitá-las, com a antecedência necessária para que, tendo 
em conta a importância do contrato e a extensão e complexidade das respec-
tivas cláusulas, se torne possível o seu conhecimento completo e efectivo por 
quem use de diligência comum. O ónus da prova da comunicação e do cum-
primento deste dever de informação cabe ao proponente das cláusulas contra-
tuais gerais (artigo 3.º da Lei das Cláusulas Contratuais Gerais), sob pena de 
as referidas cláusulas se considerarem excluídas do contrato (artigo 5.º da Lei 
das Cláusulas Contratuais Gerais). Consideram-se ainda excluídas dos con-
tratos as cláusulas gerais que, pelo contexto em que surgem, pela respectiva 
epígrafe, pela sua apresentação gráfica ou por qualquer outra razão, passem 
despercebidas a um contraente médio, colocado na posição do contraente 
real, bem como aquelas inseridas em formulários, depois da assinatura de 
algum dos contraentes (artigo 5.º, n.º 1, alíneas c) e d) da Lei das Cláusulas 
Contratuais Gerais). 
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No que respeita à interpretação e integração negocial, ainda que continue a 
ser aplicável o direito comum (artigos 236.º, 237.º e 239.º do Código Civil, ex 
vi artigo 6.º da Lei das Cláusulas Contratuais Gerais), existem regras especiais 
na Lei das Cláusulas Contratuais Gerais. Por um lado, no seu artigo 4.º, deter-
mina-se que as cláusulas sobre as quais tenha havido acordo específico pre-
valecem sobre as cláusulas contratuais gerais, ainda que aquelas constem de 
formulários assinados pelas partes. Por outro lado, o artigo 7.º deste diploma 
estabelece que o risco da ambiguidade das cláusulas contratuais gerais corre 
por conta do proponente, ao estatuir que a estas é atribuído «o sentido que 
lhes daria um contraente médio que se limitasse a subscrevê-las ou aceitá-las 
quando colocado na posição de aderente real», prevalecendo, «na dúvida, (…) 
o sentido mais favorável ao aderente». 

No plano do controlo do conteúdo do contrato de adesão, releva a noção 
de cláusulas contratuais proibidas. São proibidas, de acordo com o princí-
pio geral plasmado no artigo 8.º da Lei das Cláusulas Contratuais Gerais, as 
cláusulas contratuais gerais contrárias à boa-fé, tendo em conta os valores e 
princípios fundamentais de direito, relevantes em face da situação concreta 
e, nomeadamente, da confiança suscitada nos contraentes, das prestações de 
cada contraente e do objectivo que os contraentes visam atingir. 

Este princípio geral de controlo, que apela a uma ponderação de valores fun-
damentais do direito, é depois seguido de um elenco extenso de cláusulas con-
tratuais gerais absolutamente proibidas (artigos 10.º e 13.º da Lei das Cláusu-
las Contratuais Gerais) e relativamente proibidas (artigos 11.º e 14.º da Lei das 
Cláusulas Contratuais Gerais), que variam em função das relações negociais 
em que se inserem (relações entre comerciantes e/ou entidades equiparadas 
ou relações com os consumidores finais) e que são sancionadas com o des-
valor da nulidade (artigo 15.º da Lei das Cláusulas Contratuais Gerais). Nesta 
hipótese de nulidade das cláusulas proibidas, o aderente pode optar pela ma-
nutenção do contrato, aplicando-se, na parte afectada, as normas supletivas 
relevantes, com recurso, se necessário, às regras de integração dos negócios 
jurídicos; se o aderente não optar pela manutenção do negócio, ou, mesmo 
que escolha a sua manutenção, tal conduza a um desequilíbrio de prestações 
gravemente atentatório da boa-fé, é aplicável o regime de redução dos negó-
cios jurídicos (artigo 16.º da Lei das Cláusulas Contratuais Gerais). 

A Lei das Cláusulas Contratuais Gerais oferece pistas evidentes em relação à 
predominância das cláusulas contratuais nos contratos celebrados entre co-
merciantes e consumidores, o que permitiu a emergência de um direito do 
consumo, cuja disciplina tem por objecto as relações dos comerciantes com os 
consumidores, visando a protecção destes últimos. A protecção do consumi-
dor assenta na desigualdade material em que as partes se posicionam, dada, 
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em regra, a superioridade negocial do comerciante, nem que seja pela sua 
qualidade de contraente profissional. 

É, por isso, particularmente relevante a distinção entre contratos celebrados 
entre comerciantes e contratos celebrados entre estes e consumidores – dis-
tinção esta que, por influência dos ordenamentos anglo-saxónicos, é conhe-
cida pelos acrónimos B2B (business to business) e B2C (business to consumer). 

Às relações de consumo são aplicáveis os princípios norteadores da política 
de defesa do consumidor, constantes da Lei de Defesa do Consumidor (Lei 
n.º 15/2003, de 22 de Julho), e que assentam num amplo dever geral de pro-
tecção dirigido ao Estado Angolano, pressupondo a intervenção legislativa e 
regulamentar deste em tudo o que seja adequado à protecção dos direitos dos 
consumidores (artigo 2.º da Lei de Defesa do Consumidor). Para determinar 
o âmbito material desta protecção, importa referir que «consumidor é toda a 
pessoa física ou jurídica a quem sejam fornecidos bens e serviços ou trans-
mitidos quaisquer direitos e que os utiliza como destinatário final, por quem 
exerce uma actividade económica que vise a obtenção de lucros» (artigo 3.º, 
n.º 1, da Lei de Defesa do Consumidor). 

A protecção dos consumidores e o respeito pela legislação a estes atinente 
são assegurados por diversas instituições de promoção e tutela dos direitos 
do consumidor. Faz-se referência (i) às associações de consumidores (artigos 
31.º a 33.º da Lei de Defesa do Consumidor), que, para além de um conjunto 
alargado de competências e de direitos, podem negociar com os profissionais 
ou as suas organizações representativas acordos de boa conduta, destinados 
a reger as relações entre uns e outros; (ii) ao Ministério Público (artigo 34.º do 
referido diploma); (iii) ao Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, um 
instituto público destinado a promover a política de salvaguarda dos direitos 
dos consumidores, bem como a coordenar e executar as medidas tendentes à 
sua protecção, informação e educação e de apoio às organizações de consu-
midores (artigo 35.º do referido diploma); e (iv) ao Conselho Nacional do Con-
sumo, um órgão independente de consulta e acção pedagógica e preventiva, 
exercendo a sua acção em todas as matérias relacionadas com o interesse dos 
consumidores (artigo 36.º do referido diploma). 

A protecção do consumidor, como contraente mais fraco, traduz-se em des-
vios ao princípio da igualdade entre as partes no contrato, designadamente:

 – O consumidor pode desistir, sem justa causa, do contrato, no prazo de 
sete dias úteis a contar da data de recepção do bem ou serviço, sempre 
que a contratação de fornecimento de bens ou serviços ocorrer fora do 
estabelecimento comercial, por meio de correspondência ou outros 



78 PART E I I  — DIREITO COMERCIAL

equivalentes. Neste caso, os valores pagos pelo consumidor durante o 
período de reflexão são-lhe devolvidos de imediato e monetariamente 
actualizados (artigo 15.º, n.º 5, da Lei de Defesa do Consumidor). 

 – São nulas todas e quaisquer cláusulas abusivas inseridas em contratos 
celebrados com consumidores, encontrando-se a concretização do que 
seja uma cláusula abusiva plasmada no elenco do artigo 16.º da Lei de 
Defesa do Consumidor. Esta nulidade não invalida o contrato, excep-
to quando, após o devido exercício de integração negocial, resultar um 
ónus excessivo a qualquer das partes.

 – Nos contratos de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, 
(i) são cominados ao financiador deveres de informação agravados rela-
tivos às condições do crédito (artigo 17.º, n.º 1, da Lei de Defesa do Con-
sumidor); (ii) estabelece-se um limite às multas de mora decorrentes do 
incumprimento de obrigações, não podendo estas multas ser superiores 
a dois por cento (2%) do valor da prestação em falta (artigo 17.º, § 1.º, 
da Lei de Defesa do Consumidor); e (iii) é assegurada ao consumidor a 
possibilidade de reembolso antecipado, total ou parcialmente, mediante 
redução proporcional dos juros e demais acréscimos (artigo 17.º, § 2.º, da 
Lei de Defesa do Consumidor).

 – Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis com pagamen-
to a prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, são 
nulas as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas 
em benefício do credor que, em razão do incumprimento, invoque a re-
solução do contrato e a execução do bem alienado (artigo 18.º da Lei de 
Defesa do Consumidor).

 – As informações concretas e objectivas contidas nas mensagens publici-
tárias de determinado bem, serviço ou direito consideram-se integradas 
no conteúdo dos contratos que se venham a celebrar após a sua emissão, 
tendo-se por não escritas as cláusulas contratuais em contrário (artigo 
21.º, n.º 2, da Lei de Defesa do Consumidor).

 – O consumidor beneficia de prazos de garantia mais alargados em rela-
ção aos bens transaccionados: quanto a bens móveis não consumíveis, 
o período de garantia não poderá ser inferior a um ano, e, quanto a bens 
imóveis, não poderá ser inferior a cinco anos (artigo 5.º, n.os 2 e 3, da Lei 
de Defesa do Consumidor).

 – São proibidas as práticas comerciais abusivas (artigo 22.º da Lei de Defe-
sa do Consumidor). 

4.3. COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS E COMÉRCIO ELECTRÓNICO 

É reconhecido, de forma inequívoca, pelo Executivo Angolano que «o sector das 
Tecnologias de Informação e Comunicação constitui um importante elemento 
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indutor do desenvolvimento social e da prosperidade económica do País e um 
factor essencial na luta contra a pobreza e a exclusão social das classes desfa-
vorecidas, bem como um catalisador da modernidade para o povo angolano, 
sobre o qual assenta a edificação da Sociedade de Informação e do conheci-
mento» (preâmbulo do Despacho Presidencial n.º 71/11, de 12 de Setembro).

Neste sentido, o Despacho Presidencial n.º 71/11, de 12 de Setembro, veio apro-
var o novo Livro Branco das Tecnologias de Informação e Comunicação, revo-
gando o Livro Branco sobre a Política das Telecomunicações em Angola, apro-
vado em Conselho de Ministros em 2001. O novo Livro Branco das Tecnologias 
de Informação e Comunicação visa prosseguir os seguintes objectivos:

 – estimular o desenvolvimento da sociedade da informação em Angola;
 – incentivar o desenvolvimento socioeconómico, contribuindo para o 

crescimento económico e para a criação de empregos, através de abertu-
ra às parcerias público-privadas, em prol da promoção do factor indutivo 
das tecnologias de informação e comunicação;

 – reforçar o contexto que garanta que o sector das tecnologias de informa-
ção e comunicação seja um contribuinte para a erradicação da pobreza e 
para o aumento da literacia em Angola;

 – promover a coordenação e articulação entre os diversos actores respon-
sáveis pelo desenvolvimento e regulação do sector, com ênfase (i) na tu-
tela e regulação, (ii) nos operadores e prestadores de serviços, e (iii) nos 
usuários e na sociedade civil;

 – estimular o aproveitamento de sinergias dos operadores relativamente a 
investimentos, promovendo a racionalização de recursos e a maximiza-
ção do seu impacto;

 – criar um contexto favorável à aplicação e utilização das melhores tecno-
logias, sobre as quais os diversos actores desenvolvam novas iniciativas 
e procurem soluções inovadoras;

 – proporcionar um ambiente que acelere a melhoria dos indicadores de re-
ferência do sector das tecnologias de informação e comunicação, nome-
adamente, o índice de acesso digital, que resulte na melhoria significati-
va da posição de Angola ao nível internacional, em especial, no índice de 
desenvolvimento humano;

 – garantir a contribuição do sector das tecnologias de informação e comu-
nicação na inserção internacional de Angola, com o reforço da sua posi-
ção geoestratégica e geopolítica.

A prossecução destes objectivos do novo Livro Branco das Tecnologias de In-
formação e Comunicação impõe o estabelecimento de um novo quadro legis-
lativo que regule o sector, dado que, partindo do quadro normativo actual, 
é notório, por um lado, que a legislação existente carece de actualização, e, 
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por outro, que importa legislar sobre novas áreas que emergem dos desafios 
específicos relativos às novas tecnologias de informação e comunicação. Nes-
te contexto, tornou-se fundamental acompanhar o processo de adopção do 
Livro Branco das Tecnologias de Informação e Comunicação de uma refor-
ma legislativa, através da elaboração do novo quadro normativo do Sector das 
Tecnologias de Informação e Comunicação.

Nesse domínio, cumpre alertar para o facto de esse novo quadro normativo se 
encontrar em processo de construção, não estando totalmente implementa-
do; desta forma, durante o iter formativo deste quadro normativo, assistimos 
actualmente a alguma dispersão legislativa e regulação sectorial.

Nos pilares deste quadro normativo, assinala-se a Lei de Bases das Teleco-
municações (Lei n.º 8/01, de 11 de Maio), que estabelece um conjunto de 
princípios, dos quais se destacam (i) o incentivo à existência de uma rede 
básica de telecomunicações, pertencente ao domínio público do Estado, 
composta por sistema fixo de acesso de assinantes, rede de transmissão e 
nós de concentração, comutação ou processamento, quando afectos aos ser-
viços básicos, sendo a expansão e o desenvolvimento da responsabilidade 
do Estado, e a exploração concedida, mediante um contrato, ao operador 
incumbente; (ii) a dinamização da extensão dos serviços básicos às zonas ru-
rais e remotas, por operadores públicos ou privados, através da prestação do 
serviço universal salvaguardado no quadro das condições de licenciamento; 
e (iii) a garantia, por parte do Estado, do acesso de todas as pessoas e insti-
tuições públicas a serviços de telecomunicações em condições de igualdade 
e continuidade, independentemente da sua localização geográfica e condi-
ção socioeconómica.

Assinala-se também o Regulamento Geral das Comunicações Electrónicas, 
instituído pelo Decreto Presidencial n.º 225/11, de 15 de Agosto, que vem es-
tabelecer o regime jurídico aplicável às redes e aos serviços de comunicações 
electrónicas, às frequências e numeração e ao serviço universal, ficando su-
jeitas ao referido regulamento toda a oferta de redes e serviços de comuni-
cações electrónicas, assim como a atribuição, exploração e utilização de fre-
quências e numeração, em qualquer parte do território nacional (artigo 2.º do 
referido diploma). Note-se, contudo, que, no caso de acordos de interligação 
transfronteiriços, a entidade que requer o acesso não está sujeita ao referido 
regulamento, desde que não ofereça redes e serviços de comunicações elec-
trónicas em território angolano (artigo 3.º do referido diploma).

Acresce que o Decreto Presidencial n.º 202/11, de 22 de Julho, veio criar o Re-
gulamento das Tecnologias e dos Serviços da Sociedade da Informação, que 
estabelece as disposições relativas às tecnologias e aos serviços da sociedade 
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da informação, no que diz respeito às seguintes matérias:

 – serviços da sociedade da informação;
 – documentos e actos jurídicos electrónicos;
 – comunicações publicitárias por via electrónica;
 – programas de computador;
 – bases de dados;
 – nomes de domínio.

Neste contexto, importa aludir, em primeiro lugar, à figura do documento 
electrónico, que satisfaz a exigência legal de forma escrita quando o seu con-
teúdo seja susceptível de representação como declaração escrita, e valendo 
como documento assinado quando cumpra os requisitos sobre assinatura 
electrónica e certificação (artigo 45.º do Regulamento das Tecnologias e dos 
Serviços da Sociedade da Informação). 

Os documentos electrónicos que contenham declarações negociais, nomea-
damente os termos contratuais e as cláusulas gerais, devem ser sempre co-
municados de maneira que permita ao destinatário armazená-los e repro-
duzi-los. Apresentando especialidades face ao regime civil, no que concerne 
à eficácia das declarações negociais, estipula o artigo 46.º do Regulamento 
das Tecnologias e dos Serviços da Sociedade da Informação que o documento 
electrónico comunicado por via electrónica considera-se enviado e recebido 
pelo destinatário se for transmitido para o endereço electrónico indicado pelo 
destinatário e neste for recebido, considerando-se recebido no endereço elec-
trónico de destino logo que o destinatário tenha a possibilidade de aceder ao 
mesmo. São até oponíveis entre as partes e a terceiros a data e a hora da cria-
ção, da expedição ou da recepção de um documento electrónico que contenha 
uma validação cronológica emitida por uma entidade certificadora. 

A comunicação do documento electrónico, ao qual seja aposta assinatura 
electrónica qualificada, por meio de telecomunicações, que assegure a efec-
tiva recepção, equivale à remessa por via postal registada e, se a recepção for 
comprovada por mensagem de confirmação dirigida ao remetente pelo desti-
natário que revista idêntica forma, equivale à remessa por via postal registada 
com aviso de recepção.

A assinatura electrónica qualificada deve referir-se inequivocamente a uma 
só pessoa singular ou colectiva e ao documento ao qual é aposta, e deve cons-
tar de certificado qualificado válido e em vigor na data da aposição e respei-
tar as condições dele constantes (sob pena de se considerar que o documento 
não está assinado) – artigo 47.º do Regulamento das Tecnologias e dos Ser-
viços da Sociedade da Informação. No que respeita aos efeitos da assinatura  
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electrónica, saliente-se que a aposição de assinatura electrónica qualificada 
num documento electrónico cria a presunção de que (i) a pessoa que apôs a 
assinatura electrónica qualificada é o titular desta ou é representante, com 
poderes bastantes, da pessoa colectiva titular da assinatura electrónica qua-
lificada; (ii) a assinatura electrónica qualificada foi aposta pelo seu titular ou 
representante com a intenção de assinar o documento electrónico; (iii) o do-
cumento electrónico não sofreu alteração desde que lhe foi aposta a assinatu-
ra electrónica qualificada (artigo 48.º do Regulamento das Tecnologias e dos 
Serviços da Sociedade da Informação).

Relativamente ao valor probatório dos documentos com assinatura electró-
nica, veja-se que o documento electrónico cuja autoria seja reconhecida, nos 
termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 47.º do Regulamento das Tecno-
logias e dos Serviços da Sociedade da Informação, e tenha aposta assinatura 
electrónica qualificada, certificada por uma entidade certificadora credencia-
da, (i) tem a força probatória de documento particular assinado, nos termos 
do artigo 376.º do Código Civil, se tiver um conteúdo que seja susceptível de 
representação como declaração escrita; (ii) não sendo susceptível de repre-
sentação como declaração escrita, tem a força probatória prevista no artigo 
368.º do Código Civil e no artigo 249.º do Código de Processo Penal. Por sua 
vez, o valor probatório do documento electrónico cuja autoria seja reconheci-
da, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1 e nos termos do n.º 2 do artigo 47.º, e 
tenha aposta outra modalidade de assinatura electrónica que não a assinatura 
electrónica qualificada, certificada por uma entidade certificadora credencia-
da, é apreciado nos termos gerais de direito (artigo 49.º do Regulamento das 
Tecnologias e dos Serviços da Sociedade da Informação).

Refira-se, em segundo lugar, a importância do comércio electrónico no domí-
nio das tecnologias de informação e comunicação, considerando a sua utili-
zação crescente no tráfego mercantil angolano e a criação recente da figura 
da entidade competente para credenciar e certificar o exercício do comércio 
electrónico – que tanto se refere à entidade de supervisão central como à au-
toridade credenciadora (artigos 86.º a 89.º do Regulamento das Tecnologias e 
dos Serviços da Sociedade da Informação). O comércio electrónico encontra-
-se definido como a «forma de comércio à distância, realizada fundamental-
mente com recurso a meios informáticos», nos termos do artigo 4.º, n.º 11, da 
Lei das Actividades Comerciais (Lei n.º 1/07, de 14 de Maio). 

Neste contexto, são relevantes os conceitos de contrato celebrado em rede e 
de contrato electrónico. De acordo com as alíneas h) e i) do artigo 4.º do Re-
gulamento das Tecnologias e dos Serviços da Sociedade da Informação, cor-
responde a um contrato celebrado em rede o «contrato electrónico celebrado 
em linha que não seja exclusivamente celebrado por correio electrónico ou 



83C A PÍ T ULO 4  —   CON T RATOS COM E RC I A I S

outro meio de comunicação individual equivalente». Já o contrato electróni-
co, que consiste num conceito mais amplo, que absorve o conceito de contrato 
celebrado em rede, é um «contrato celebrado por via electrónica, seja ou não 
qualificável como comercial e independentemente de ser celebrado em rede, 
por correio electrónico ou por outro meio de comunicação individual electró-
nico. O contrato considera-se electrónico mesmo que não seja executado por 
via electrónica».

Estabelece o artigo 55.º do Regulamento das Tecnologias e dos Serviços da 
Sociedade da Informação o princípio da liberdade de celebração de contra-
tos por via electrónica, sem que a validade ou eficácia destes seja prejudicada 
pela utilização deste meio. Todavia, nos termos do artigo 55.º, n.º 2, do refe-
rido diploma, não serão válidos os contratos electrónicos que sejam negócios 
jurídicos familiares e sucessórios, que exijam a intervenção de tribunais, en-
tes públicos ou outros entes que exerçam poderes públicos (nomeadamente, 
quando aquela intervenção condicione a produção de efeitos em relação a 
terceiros), os negócios legalmente sujeitos a reconhecimento ou autenticação 
notariais, os negócios reais imobiliários (com excepção do arrendamento), os 
negócios de caução e de garantia (quando não se integrarem na actividade 
profissional de quem as presta). 

Importa assinalar que, nos termos do artigo 55.º, n.º 3, do Regulamento das 
Tecnologias e dos Serviços da Sociedade da Informação, só tem de aceitar a 
via electrónica para a celebração de um contrato quem se vinculou anterior-
mente a proceder dessa forma – estamos, portanto, na presença de uma forma 
convencional, cujo regime se encontra plasmado no artigo 223.º do Código 
Civil. No entanto, note-se que são proibidas cláusulas contratuais gerais que 
imponham, como forma convencional, a celebração por via electrónica dos 
contratos com consumidores (artigo 55.º, n.º 4, do Regulamento das Tecnolo-
gias e dos Serviços da Sociedade da Informação).

No que concerne à formação e ao momento da perfeição negocial, os contra-
tos electrónicos seguem a regra geral relativa à formação dos negócios jurídi-
cos: consideram-se celebrados com a recepção, pelo destinatário, da aceitação 
da proposta contratual (artigo 56.º, n.º 1, do Regulamento das Tecnologias e 
dos Serviços da Sociedade da Informação). No que respeita à proposta contra-
tual, cumpre salientar que a oferta de produtos ou serviços em linha represen-
ta uma proposta contratual quando contiver todos os elementos necessários 
para que o contrato fique concluído com a simples aceitação do destinatário, 
representando, caso contrário, um mero convite a contratar (artigo 56.º, n.º 2, 
do Regulamento das Tecnologias e do Serviços da Sociedade da Informação). 
Por seu turno, o simples aviso de recepção da ordem de encomenda (regulado 
no artigo 58.º do Regulamento das Tecnologias e dos Serviços da Sociedade 
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da Informação) não reveste qualquer significado para a determinação do mo-
mento da conclusão do contrato (artigo 56.º, n.º 3, do Regulamento das Tecno-
logias e dos Serviços da Sociedade da Informação).

No que respeita aos contratos celebrados em rede, impõe o artigo 57.º do Re-
gulamento das Tecnologias e dos Serviços da Sociedade da Informação que o 
prestador de serviços da sociedade da informação que celebre contratos em 
rede disponibilize aos destinatários, antes de ser dada a ordem de encomen-
da, informação mínima inequívoca que inclua: (i) o processo de celebração 
do contrato, (ii) o arquivamento ou não do contrato pelo prestador de serviço 
e a acessibilidade àquele pelo destinatário, (iii) a língua ou línguas em que 
o contrato pode ser celebrado, (iv) os meios técnicos que o prestador dispo-
nibiliza para poderem ser identificados e corrigidos erros de introdução que 
possam estar contidos na ordem de encomenda, (v) os termos contratuais e as 
cláusulas gerais do contrato a celebrar, (vi) os códigos de conduta de que seja 
subscritor e a forma de os consultar electronicamente; (vii) os meios técnicos 
eficazes que lhes permitam identificar e corrigir erros de introdução. A inten-
sidade deste dever de informação apenas pode ser derrogada, por acordo em 
contrário, quando as contrapartes não sejam consumidores (artigo 57.º, n.º 2, 
do Regulamento das Tecnologias e dos Serviços da Sociedade da Informação). 

Após receber uma ordem de encomenda por via exclusivamente electrónica, 
o prestador de serviços que celebre contratos em rede deve acusar a recepção, 
por meios electrónicos, da ordem de encomenda, identificando a ordem de en-
comenda a que se refere, devendo o aviso de recepção ser comunicado de for-
ma que permita ao destinatário armazená-lo e reproduzi-lo (artigo 58.º, n.º 1, 
do Regulamento das Tecnologias e dos Serviços da Sociedade da Informação). 
Só não será assim nas hipóteses em que ocorre a imediata prestação em linha 
do produto ou serviço, sendo dispensado o aviso de recepção da encomenda.

Por fim, refira-se a contratação sem intervenção humana, que corresponde à 
contratação celebrada exclusivamente por meio de computadores, sem interven-
ção de pessoas físicas. Determina o artigo 59.º, n.º 1, do Regulamento das Tecno-
logias e dos Serviços da Sociedade da Informação que a este tipo de contratação 
são aplicáveis as regras comuns que integram o direito do negócio jurídico, salvo 
quando estas pressupuserem, para a sua aplicabilidade, uma actuação humana. 

Note-se, porém, que, de acordo com o artigo 59.º, n.º 2, do Regulamento das 
Tecnologias e dos Serviços da Sociedade da Informação, são aplicáveis as dis-
posições sobre erro (i) na formação da vontade, se houver erro de programação; 
(ii) na declaração, se houver defeito de funcionamento da máquina; e (iii) na 
transmissão, se a mensagem chegar deformada ao seu destino. No que concerne 
à defesa da contraparte neste contexto, estipula o artigo 59.º, n.º 3, do  
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Regulamento das Tecnologias e dos Serviços da Sociedade da Informação que 
a outra parte não pode opor-se à impugnação por erro sempre que lhe fosse 
exigível que dele se apercebesse, nomeadamente, pelo uso de dispositivos de 
detecção de erros de introdução.

Apesar do esforço de uniformização e sistematização do legislador subjacente 
às disposições normativas referidas, pode concluir-se que o comércio electró-
nico não possui ainda uma disciplina própria. Paralelamente, encontra-se ac-
tualmente em análise a possibilidade de harmonização do comércio electró-
nico no seio da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), 
de forma a impulsionar e a melhorar as relações comerciais entre empresas e 
indivíduos a nível nacional, regional e global. 

A protecção dos clientes do comerciante electrónico é ainda estabelecida me-
diante a aplicação da Lei das Cláusulas Contratuais Gerais, bem como da re-
gulação emergente da Lei da Defesa dos Consumidores – quando estes clien-
tes se subsumam à noção de consumidores, nos termos expostos supra. 

4.4. COMPRA E VENDA MERCANTIL

O tipo contratual da compra e venda mercantil objectiva2 encontra-se regula-
do nos artigos 463.º a 476.º do Código Comercial. 

De acordo com a delimitação positiva constante do artigo 436.º do Código Co-
mercial, a compra e venda será mercantil quando se trate de compra de bens 
móveis para revenda ou aluguer (1.º); compra, para revenda, de fundos públi-
cos ou de quaisquer títulos de crédito negociáveis (2.º); venda de coisas mó-
veis, em bruto ou trabalhadas, e as de fundos públicos e de quaisquer títulos 
negociáveis, quando a aquisição houvesse sido feita no intuito de as revender 
(3.º); compra, para revenda, de bens imóveis, bem como as respectivas reven-
das (4.º); e compra e venda de partes ou de acções de sociedades comerciais 
(5.º)3.

2 O contrato de compra e venda mercantil pode ser objectiva e subjectivamente comercial – o que sucede na maioria 
dos casos, sempre que se encontre preenchido o artigo 463.º do Código Comercial e a compra e venda for celebrada 
por um comerciante no exercício do seu comércio (segunda parte do artigo 2.º do Código Comercial). A compra e 
venda objectivamente comercial tem um regime diferente da compra e venda subjectivamente comercial, quando 
não se verifique a simultaneidade de uma comercialidade objectiva e subjectiva. Assim, como salienta PEDRO 
PAIS DE VASCONCELOS (Direito comercial, p. 262), a «compra e venda objectivamente mercantil tem o regime dos 
artigos 463.º a 476.º do Código Comercial; a compra e venda [apenas] subjectivamente comercial tem o regime do 
Código Civil com as especialidades que são aplicáveis aos actos subjectivamente comerciais, que estão nos artigos 
96.º a 102.º do Código Comercial». 

3 Assinale-se que, quanto a este ponto, a lei não exige, para a sua qualificação como mercantil, que as vendas de 
participações sociais de sociedades comerciais sejam feitas para revenda.
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Por seu turno, o artigo 464.º do Código Comercial vem estabelecer uma deli-
mitação negativa do tipo contratual, não atribuindo comercialidade: às com-
pras de quaisquer bens móveis destinados ao uso ou consumo do comprador 
ou da sua família, e as revendas que porventura desses objectos se venham a 
fazer (1.º); às vendas que o proprietário ou explorador rural faça dos produtos 
de propriedade sua ou por ele explorada, e dos géneros em que lhe houve-
rem sido pagas quaisquer rendas (2.º); às compras que os artistas, industriais, 
mestres e oficiais de ofícios mecânicos, que exercem directamente a sua arte, 
indústria ou ofício, fizerem de objectos para transformarem ou aperfeiçoarem 
nos seus estabelecimentos, e as vendas de tais objectos que fizerem depois de 
assim transformados ou aperfeiçoados (3.º); às compras e vendas de animais 
feitas pelos criadores ou engordadores (4.º). Note-se que estas exclusões cons-
tantes dos n.os 2.º a 4.º se prendem com a exclusão tradicional da agricultura 
e do artesanato da alçada da lei comercial (artigo 230.º, § 1 e § 2 do Código 
Comercial), conforme anteriormente analisado4.

O que se expôs permite concluir que não se exige a qualidade de comerciante 
para a celebração de uma compra e venda mercantil, nem sequer uma parti-
cular ligação ou destinação ao comércio ou a certo acto de comércio, tratando-
-se de um acto de comércio objectivo.

Por outro lado, do conjunto de situações tipificadas – positiva e negativamen-
te – destaca-se o carácter especulativo (intuito de lucro) da compra e venda, 
ainda que não se exija o lucro como resultado, nem sequer o conhecimento de 
tal intuito lucrativo pela contraparte. Este carácter especulativo consolida-se 
de forma mais evidente ao ser permitida a venda de bens alheios (artigo 467.º, 
n.º 2, do Código Comercial).

É também em homenagem ao carácter especulativo que se procede à delimi-
tação negativa da compra e venda mercantil, nos termos apresentados. Assim, 
não se qualificam como mercantis as compras para consumo próprio ou de 
terceiros, e as revendas que delas venham a ser feitas, pois não há especulação 
mercantil nestes casos. À partida, também não são comerciais as vendas que o 
proprietário ou explorador rural faça dos seus produtos, por lhes faltar o cariz 
especulativo – o que não significa que não sejam objectivamente comerciais 
as compras de tais produtos por terceiros, para posterior revenda.

Exemplo: O agricultor A, que produz laranjas, vende as suas laranjas ao co-
merciante B, que as irá revender na sua mercearia. Trata-se de uma compra e 
venda unilateralmente comercial: civil para o agricultor A e comercial para o 
comerciante B.

4 Cfr. supra Capítulo 3.
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Como se viu, são ainda excluídas do tipo da compra e venda mercantil as com-
pras feitas pelos «artistas, industriais, mestres ou oficiais de ofícios mecâni-
cos» dos produtos sobre os quais vão exercer a sua arte, bem como as poste-
riores vendas que deles façam, já transformados. É genericamente entendido 
que também aqui não há especulação, mas antes arte5.

Exemplo: O escultor A adquire barro para fazer esculturas; posteriormente, 
vende ao comerciante B a escultura que produziu, que a irá alugar a um museu. 
Trata-se de uma compra e venda unilateralmente comercial: civil para o escul-
tor A e comercial para o comerciante B.

Por fim, verifica-se a exclusão da comercialidade das compras e vendas de ani-
mais feitas pelos criadores ou engordadores. Esta exclusão justificava-se em 
1888, dado que as actividades agrícolas, pecuárias e agropecuárias correspon-
diam essencialmente a uma agricultura de subsistência e não empresarial. 
Actualmente, trata-se de actividades realizadas por verdadeiras empresas, 
que actuam no comércio de forma sofisticada e totalmente profissionaliza-
da. Nesta medida, muitos são os autores6, que acompanhamos, que apelam a 
uma necessidade de revisão deste regime, sob pena de nos depararmos com 
situações verdadeiramente anacrónicas. Pense-se na situação em que são 
consideradas comerciais as vendas efectuadas por um pequeno empresário 
da restauração, mas já não, por exemplo, as vendas de animais por grandes 
empresários do sector pecuário. 

Do que foi dito resulta que o contrato de compra e venda pode ser unilateralmen-
te comercial, aplicando-se, porém, quanto a ambos os contratantes, as regras co-
merciais, por determinação do disposto no artigo 99.º do Código Comercial.

Existem diferentes modalidades de compra e venda mercantil. Pela sua im-
portância, são de destacar as seguintes modalidades:

 – A compra e venda mercantil para pessoa a nomear (artigo 465.º do Códi-
go Comercial) consiste na compra e venda mercantil em que um dos in-
tervenientes designa um terceiro para assumir a sua posição contratual 
ab initio (não correspondendo, portanto, a uma cessão da posição con-
tratual), não sendo, assim, necessário que ambas as partes sejam ime-
diatamente determinadas logo no acto da contratação. É uma figura com 
regulação própria no Código Civil (artigos 452.º a 454.º), que em direito 
comercial adquire autonomia pela sua verificação frequente. 

5 Cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito comercial, p. 261.

6 Cfr., por todos, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito comercial, p. 261, JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Direito dos 
contratos comerciais, p. 348.
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Exemplo: O comerciante A pretende que lhe seja trespassado o estabelecimento 
comercial do comerciante B, seu inimigo de longa data. O comerciante A con-
trata o senhor C (eventualmente, mediante a celebração de um contrato de co-
missão) para este celebrar um contrato de trespasse com o comerciante B, com a 
reserva de C, num determinado prazo após a celebração do contrato, designar 
um terceiro para assumir a sua posição contratual originária.

 – Uma relevância autónoma assume a compra e venda mercantil sobre 
coisa alheia, incerta ou inexistente (artigo 467.º do Código Comercial). 
A venda de coisa alheia é muito frequente na prática comercial, dado 
que exonera os comerciantes do investimento em stocks de mercadorias. 
Trata-se do contrato através do qual o comerciante (i) vende a uma pes-
soa determinada mercadoria, da qual não é proprietário, (ii) adquire essa 
mercadoria a outra pessoa, (iii) entrega a mercadoria adquirida ao com-
prador. Esta estrutura negocial comporta um grande risco para o vende-
dor: o risco de não conseguir obter a mercadoria, ou de só a conseguir 
obter por um preço muito mais alto. Em regra, os comerciantes apenas 
vendem bens alheios quando têm alguma segurança em relação à pos-
sibilidade de adquirir as mercadorias que venderam, bem como quan-
do conhecem o preço pelo qual conseguirão adquirir a mercadoria. Tal 
não obsta, porém, a que este tipo de operação mercantil se integre em 
práticas especulativas de alto risco (como sucede com a prática do short 
selling). No direito civil, a venda de coisa alheia é em princípio inválida, 
embora possa ser convalidada com uma pós-legitimação; diversamente, 
em direito comercial, é praticada com frequência e é permitida (artigo 
467.º, alínea b) do Código Comercial). O § único do artigo 467.º do Código 
Comercial determina que o vendedor fica obrigado a adquirir e entregar 
a coisa, sob pena de responsabilidade civil contratual por incumprimen-
to (mas não de invalidade do contrato). Por outro lado, a compra e venda 
mercantil sobre coisa incerta ou inexistente (artigo 467.º, alínea a), do 
Código Comercial) é também frequente (v. g., a compra antecipada de 
uma colheita futura de cereais).

 – A compra e venda à consignação (também designada contrato estima-
tório) corresponde ao contrato pelo qual um comerciante (consignante) 
entrega os seus produtos a outro (consignatário), para que este os comer-
cialize. Entre as partes é estipulado um preço estimado para tais pro-
dutos serem comercializados. A particularidade desta modalidade de 
compra e venda reside no poder de o consignatário restituir ao vendedor 
os bens que lhe foram entregues, caso não consiga vendê-los. Trata-se 
de uma modalidade de compra e venda que facilita a colocação dos pro-
dutos no mercado, razão pela qual é considerada uma modalidade que 
se encontra na génese dos contratos de distribuição. Sendo um contra-
to socialmente típico, e não resultando diversamente das declarações 
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negociais das partes, o contrato estimatório caracteriza-se pela manu-
tenção da propriedade dos produtos na esfera jurídica do consignante, 
que autoriza o consignatário a vendê-los em nome próprio a terceiros, 
por um preço mínimo fixado pelo consignante. Conforme tem sido en-
tendido, trata-se de venda de coisa alheia como própria autorizada pelo 
proprietário7. No caso de os produtos serem vendidos, o consignatário 
obriga-se a pagar ao consignante o preço estimado, ficando para si, em 
regra, a margem resultante da diferença entre o preço de venda a terceiro 
e o preço estimado. No caso da restituição da coisa ao consignante, por 
não ter sido possível a sua venda a terceiros, não haverá nenhum preço 
a pagar pelo consignatário ao consignante. Percebe-se, desta forma, que 
este contrato (i) facilita ao consignante o escoamento do seu produto e 
(ii) permite ao consignatário subtrair-se ao investimento e risco que im-
plicaria a compra dos produtos para revenda.

Exemplo: É um contrato muito frequente no comércio de livros e revistas: o 
editor coloca os livros e as revistas nas livrarias e nos quiosques para venda, 
vendendo o livreiro só o que conseguir e devolvendo ao editor os que não conse-
guir vender.

No que concerne ao regime da compra e venda mercantil, são de assinalar as 
particularidades deste face ao regime do tipo contratual da compra e venda ci-
vil (artigos 874.º a 938.º do Código Civil). Essas particularidades reportam-se 
sobretudo à obrigação de pagamento do preço e à eficácia real ou obrigacional 
da compra e venda mercantil.

Quanto à obrigação de pagamento do preço, refira-se que, ainda que este seja 
um elemento essencial, a compra e venda mercantil pode ser celebrada por 
preço a determinar (artigo 466.º do Código Comercial e artigos 400.º e 883.º 
do Código Civil), desde que o mesmo seja determinável. Contudo, diversa-
mente do que sucede com a compra e venda civil, em que a lei oferece meca-
nismos de determinação de preço indeterminado (em última instância, o que 
o tribunal fixar equitativamente), já na compra e venda mercantil, a omissão 
da fixação do preço por terceiro determina que «o contrato ficará sem efeito, 
se outra coisa não for acordada» (artigo 466.º, § 2, do Código Comercial). 

Por fim, importa assinalar que é defendido por alguns autores8 que a compra 
e venda mercantil pode ter uma eficácia meramente obrigacional, quando da 
mesma resulte apenas para o vendedor a obrigação de proceder à entrega da 
coisa vendida, só se transferindo a propriedade com a traditio da coisa. Assim, 

7 Cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito comercial, pp. 266-267.

8 Cfr., por todos, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito comercial, pp. 263-264.



90 PART E I I  — DIREITO COMERCIAL

a compra e venda mercantil terá uma eficácia real quando a coisa vendida já 
se encontre determinada no momento do contrato (v. g., um imóvel cuja pro-
priedade se transfere com a conclusão do contrato). Por sua vez, terá uma efi-
cácia obrigacional no caso da venda de coisas genéricas, de coisas futuras, de 
coisas alheias e na venda com reserva de propriedade. Por outro lado, também 
nas vendas sobre amostra ou mediante determinação de uma qualidade (arti-
go 469.º do Código Comercial) a propriedade só se transmite com a entrega e 
desde que a entrega seja aceite pelo comprador. 

4.5. ESCAMBO E TROCA

Diversamente do Código Civil, que não faz qualquer referência à troca enquan-
to tipo contratual, o Código Comercial dedica o seu artigo 480.º ao escambo 
(que tem origem na palavra câmbio) ou troca. De acordo com esta norma, «o 
escambo ou troca será mercantil nos mesmos casos em que o é a compra e 
venda, e regular-se-á pelas mesmas regras estabelecidas para esta, em tudo 
quanto forem aplicáveis às circunstâncias ou condições daquele contrato». 
Ainda que se verifique a remissão para o regime da compra e venda mercantil, 
é de assinalar que o contrato de troca é historicamente anterior ao da compra 
e venda, correspondendo esta a um desenvolvimento da troca: troca de uma 
coisa pelo respectivo preço (em dinheiro)9. 

Os contratos de escambo ou troca assumem, nos dias de hoje, uma grande 
relevância prática nas operações financeiras, designadamente, com a celebra-
ção de contratos de swap. Nos swaps, as partes trocam entre si bens mercan-
tis: entre os mais frequentes, encontram-se as acções (falando-se, então, de 
securities swaps), as divisas (os designados currency swaps) ou as taxas de juro 
(também conhecidos por interest rate swaps). Importa, porém, notar que a re-
gulação dos swaps, atenta a sua especialidade no seio dos contratos de troca, 
extravasa o disposto no artigo 480.º do Código Comercial, encontrando, na 
generalidade dos ordenamentos jurídicos, uma regulação em instrumentos 
próprios privativos do mercado financeiro.

4.6. ALUGUER MERCANTIL

Nos artigos 481.º e 482.º do Código Comercial regula-se o aluguer mercantil. 
Este «será mercantil quando a coisa tiver sido comprada para se lhe alugar o 
uso» (artigo 481.º do Código Comercial) e «será regulado pelas disposições do 

9 Cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito comercial, pp. 281-282. No mesmo sentido, cfr. CARLOS FERREIRA 
DE ALMEIDA, «Contratos de troca para transmissão de direitos», in Homenagem da Faculdade de Direito de Lisboa 
ao Prof. Doutor Inocêncio Galvão Telles - 90 anos, Almedina, Coimbra, 2007, pp. 199-233.
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Código Civil que regem o contrato de aluguer e quaisquer outras aplicáveis 
deste Código, salvas as prescrições relativas aos fretamentos de navios» (arti-
go 482.º do Código Comercial). 

Está em coerência com o disposto no n.º 1 do artigo 463.º do Código Comer-
cial, que qualifica como comercial a compra e venda de coisas móveis para 
lhes alugar o uso. Assim, sempre que se compra uma coisa móvel com o fim 
de a alugar, são objectivamente comerciais, quer a compra, quer o aluguer. No 
entanto, estas são apenas regras atinentes à atribuição de comercialidade ao 
aluguer, não contendo um regime jurídico específico – aplicando-se a lei civil 
e outras leis mercantis, salvo as regras relativas ao afretamento de navios.

O aluguer mercantil é uma das modalidades da locação comercial. Esta, num 
sentido amplo, corresponde ao contrato pelo qual uma das partes se obriga a 
proporcionar à outra, mediante retribuição, o gozo temporário de uma coisa 
móvel ou imóvel destinada ao exercício de uma actividade comercial. Tratan-
do-se de um bem imóvel, poderemos estar na presença de outra modalidade 
importante de locação comercial: o arrendamento comercial, i. e., o contrato 
pelo qual o titular de prédio urbano ou rústico, mediante retribuição, concede 
temporariamente ao titular de uma empresa o respectivo gozo para a explora-
ção desta (artigos 1112.º e seguintes do Código Civil). Neste contexto, importa 
ainda referir a locação empresarial, que consiste no contrato de transmissão 
temporária e onerosa do gozo de uma empresa (artigo 1022.º do Código Civil).

Note-se que, actualmente, salvo os preceitos 481.º e 482.º do Código Comer-
cial, o Código Civil regula a locação mercantil, dado que, por efeito da sucessão 
de leis no tempo, este, que entrou em vigor a 1 de Junho de 1967, veio suceder à 
Lei do Inquilinato, ainda que não a tenha revogado expressamente. Atente-se, 
para tal, no artigo 3.º do diploma que aprovou o Código Civil (o Decreto-Lei 
n.º 47 334, de 25 de Novembro de 1966), que determina a revogação de toda a 
legislação civil relativa às matérias abrangidas pelo Código Civil, com ressalva 
da legislação especial a que se faça expressa referência. 

4.7. MANDATO COMERCIAL

O mandato mercantil surge regulado nos artigos 231.º a 277.º do Código Co-
mercial, e consiste no contrato pelo qual alguma pessoa (seja ou não comer-
ciante) se encarrega de praticar um ou mais actos de comércio em nome e 
por conta de outrem (artigo 231.º do Código Comercial). Trata-se de um figura 
que tem vindo a perder importância face à emergência de tipos contratuais 
mercantis alternativos de representação e de distribuição (agência, franquia 
e concessão), embora seja evidente a projecção de diferentes traços de regime 
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do mandato mercantil nestes novos figurinos contratuais. Como se deixou an-
tever atrás, o mandato comercial (ou mercantil) é considerado um acto objec-
tivamente comercial por conexão objectiva: esta conexão resulta da qualidade 
comercial dos actos que constituem o seu objecto.

O mandato comercial apresenta um conjunto de particularidades face ao regi-
me do mandato civil. Em primeiro lugar, no plano do seu objecto, como se viu, 
o mandatário comercial fica obrigado a praticar um ou mais actos comerciais 
e não civis. Por outro lado, no plano da remuneração, ao contrário do mandato 
civil, que é em princípio gratuito, o mandato mercantil é tipicamente onero-
so: determina o artigo 232.º do Código Comercial que o mandato mercantil 
«não se presume gratuito, tendo todo o mandatário direito a uma remunera-
ção pelo seu trabalho», sendo o valor da remuneração fixado «por acordo das 
partes e, não o havendo, pelos usos da praça onde for executado o mandato». 
Refira-se, aliás, que, mesmo havendo recusa do mandato, o mandatário conti-
nua a ter direito a uma remuneração, desde que tenha praticado as diligências 
previstas no artigo 234.º do Código Comercial; neste caso, a remuneração será 
proporcional ao trabalho que o mandatário tiver tido (artigo 232.º, § 2.º, do 
Código Comercial). 

Quanto à constituição do mandato, alguns autores10 entendem que o manda-
to mercantil, para além de poder ser concluído pela celebração prévia de um 
contrato, pode decorrer de um negócio jurídico unilateral. Uma vez recebido 
o mandato, o mandatário, desde que seja comerciante, pode recusá-lo, mas 
fica obrigado (i) a comunicar ao mandante essa recusa pelo modo mais rápido 
que lhe for possível e (ii) a praticar todas as diligências de indispensável ne-
cessidade para a conservação de quaisquer mercadorias que lhe hajam sido 
remetidas, até que o mandante preveja sobre elas (artigo 234.º do Código Co-
mercial). Note-se que não existe aqui um contrato prévio, mas o mandatário 
comerciante fica vinculado a estes deveres logo que recebe o mandato; se não 
recusar e nada disser, o mandatário fica obrigado a executar o mandato. 

O regime do artigo 234.º do Código Comercial só é aplicável se o mandatário 
for comerciante e para a prática de actos relativos ao seu comércio, sob pena 
de se afigurar excessivo para uma pessoa comum sujeitar toda e qualquer 
pessoa a receber mandatos mercantis unilaterais e a ter de os recusar sem 
demora no caso de os não querer exercer, com o dever adicional de cuidar das 
mercadorias que o mandante lhe tivesse enviado, até que este prouvesse so-
bre as mesmas. Neste sentido, comparem-se os artigos 231.º e 234.º do Código 
Comercial. O artigo 231.º refere o mandatário como alguma pessoa (pode 

10 Cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito comercial, pp. 166-167. Contra, entendendo que, nestes casos, o con-
trato de mandato se consolida com o silêncio do mandatário, cfr. JANUÁRIO DA COSTA GOMES, «Contrato de 
mandato comercial», in Operações comerciais, Almedina, Coimbra, 1988, pp. 517 ss
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ou não ser comerciante), enquanto o artigo 234.º se dirige expressamente 
ao comerciante.

Quanto ao âmbito material e ao exercício do mandato, assinale-se que, sem-
pre que lhe for exigido, o mandatário deve exibir o mandato por escrito e não 
pode opor a terceiros quaisquer instruções que tenha recebido do mandante 
em separado, salvo quando prove que os terceiros as conheciam (artigo 242.º 
do Código Comercial). Por outro lado, sendo o mandato conferido para um 
acto determinado, «compreende todos os actos necessários à sua execução, 
posto que não expressamente indicados»; sendo um mandato com instruções 
especiais para certas particularidades do negócio, «presume-se amplo para as 
outras» (artigo 233.º do Código Comercial).

O mandatário está obrigado a cumprir o mandato em conformidade com as 
instruções recebidas ou, na falta ou insuficiência de instruções do mandante, 
de acordo com os usos do comércio (artigo 238.º do Código Comercial). Se o 
não fizer, responde perante o mandante pelas perdas e danos que forem con-
sequência da inexecução.

Já no plano da cessação do mandato mercantil, este extingue-se pela sua com-
pleta execução. Pode também haver revogação do mandato por parte do man-
dante ou renúncia ao mesmo por parte do mandatário, tal como sucede com o 
mandato civil. A particularidade detecta-se, no mandato mercantil, com a im-
posição de pagamento de uma indemnização em caso de revogação e renún-
cia do mandato (artigo 245.º do Código Comercial). Se o mandato cessar antes 
do seu termo, por morte ou interdição de um dos contraentes, o mandatário, 
seus herdeiros ou representantes legais terão direito a uma compensação pro-
porcional ao que teriam a receber no caso de execução completa (artigo 246.º 
do Código Comercial).

4.7.1. O MANDATO DOS GERENTES, AUXILIARES E CAIXEIROS

O regime do mandato dos gerentes, auxiliares e caixeiros encontra-se vertido nos 
artigos 248.º a 265.º do Código Comercial. Tal como sucede no mandato mercantil 
simples, os gerentes, auxiliares e caixeiros actuam com poderes de representação. 

A relação entre os gerentes, caixeiros e auxiliares e o mandante tanto pode 
caracterizar-se pela autonomia, como pela subordinação (pode, inclusiva-
mente, ser uma relação laboral). O regime do mandato dos gerentes, auxi-
liares e caixeiros tem apenas por função reger a relação de representação 
inerente às posições jurídicas das partes, independentemente de outras 
relações jurídicas que possam estar na base da concessão de tais poderes 
representativos.
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Note-se, por outro lado, que, sendo o mandante comerciante, esta qualidade 
não se comunica aos gerentes, caixeiros e auxiliares. Ainda que todos sejam 
mandatários com representação, o gerente, os auxiliares e os caixeiros têm 
estatutos jurídicos diferentes.

Assim, a posição jurídica do gerente de comércio caracteriza-se pela amplitu-
de do mandato que lhe é conferido pelo mandante (também designado pro-
ponente). Diversamente do mandato previsto no artigo 231.º do Código Co-
mercial, que se caracteriza por ser um mandato específico e objectivamente 
limitado, o gerente de comércio tem um mandato amplo. Neste sentido, dis-
põe o artigo 249.º do Código Comercial que o mandato conferido ao gerente 
«presume-se geral e compreensivo de todos os actos pertencentes e necessá-
rios ao exercício do comércio para que houvesse sido dado, sem que o propo-
nente possa opor a terceiros limitação alguma dos respectivos poderes, salvo 
provando que tinham conhecimento dela ao tempo em que contrataram». 
Desta forma, no que respeita aos casos de falta ou excesso de representação, 
a sua invocabilidade, para efeitos de oponibilidade nas relações externas, en-
contra-se dificultada. 

Já no que respeita aos auxiliares, a estes é conferido um mandato específico, 
encontrando-se estes obrigados a tratar de negócios de determinados ramos 
de comércio (artigo 256.º do Código Comercial) – o que não significa que os 
poderes de representação conferidos se resumam a actos individualmente de-
signados. Os auxiliares são, em regra, trabalhadores do proponente, especial-
mente quando exercem a sua função no estabelecimento daquele. 

Por fim, os caixeiros viajantes, de acordo com o artigo 257.º do Código Comer-
cial, são empregados do comerciante enviados por determinação deste a dife-
rentes localidades (no país ou no estrangeiro), «autorizando-o(s) por meio de 
cartas ou avisos, circulares ou quaisquer documentos análogos, a fazer ope-
rações do seu comércio», designadamente, compra e venda dos produtos ou 
mercadorias do proponente, contratando em seu nome no âmbito dos pode-
res de representação que lhes foram conferidos.

Assinale-se que os actos praticados pelos auxiliares e caixeiros só obrigam o 
proponente no âmbito do mandato que lhes tiver sido conferido: resulta do 
artigo 258.º do Código Comercial que tais actos «não obrigam o mandante se-
não com respeito à obrigação do negócio de que este os houver encarregado». 
Temos, neste caso, diversamente do que sucede com o disposto no artigo 249.º 
do Código Comercial, uma protecção mais forte do proponente, ao facilitar-se 
a oponibilidade a terceiro, nas relações externas, de falta ou excesso de pode-
res dos auxiliares e caixeiros.
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4.7.2. A COMISSÃO

A figura do mandato mercantil sem que exista representação corresponde à 
comissão. O regime da comissão consta dos artigos 266.º a 277.º do Código 
Comercial, não obstante serem aplicáveis, nos casos que não se encontrem 
especialmente regulados, as normas do regime geral do mandato (artigo 267.º 
do Código Comercial). 

No contrato de comissão, o mandante (também designado comitente) encar-
rega o mandatário (também designado comissário) da prática de actos de co-
mércio, mas sem que sejam conferidos a este último poderes de representação 
– permitindo-se, assim, ocultar a intervenção do comitente no negócio, o que 
lhe pode ser conveniente quando pretenda que a contraparte do comitente 
nas relações externas não conheça a sua identidade. 

Pode, assim, concluir-se que a comissão corresponde a um mandato sem re-
presentação: o comissário actua em nome próprio, embora por conta do co-
mitente, ficando vinculado «como principal e único contraente» (artigo 266.º 
do Código Comercial). Há aqui uma clara destrinça entre as duas relações que 
se estabelecem no exercício da comissão: a relação interna, entre comitente e 
comissário, e a relação externa, entre o comissário e o terceiro.

Assim, nas relações externas, não existe qualquer relação jurídica entre o co-
mitente e a parte com quem o comissário contrata, e «o comissário fica di-
rectamente obrigado com as pessoas com quem contrata, como se o negócio 
fosse seu, não tendo estas acções contra o comitente, nem este contra elas» 
(artigo 268.º do Código Comercial). Já nas relações internas, o comitente e o 
comissário encontram-se juridicamente relacionados.

No âmbito das relações internas, é de salientar a onerosidade do contrato de 
comissão: o comissário tem direito a uma remuneração, designada por comis-
são, que tanto pode consistir numa percentagem ou numa quantia liquidada 
de outra forma (artigo 232.º, ex vi artigo 267.º, ambos do Código Comercial). 
Refira-se que, pelo pagamento da comissão e de outras despesas que o comis-
sário tenha feito na execução do mandato, é atribuído a este um privilégio 
creditório sobre as mercadorias que tiver em seu poder e que corresponderem 
àqueles créditos (artigo 247.º, ex vi artigo 267.º, ambos do Código Comercial).

Ainda no plano das relações internas, importa notar que, em regra, o comissá-
rio não garante ao comitente o cumprimento das obrigações assumidas pelo 
terceiro com quem contrata, salvo se for estipulada uma convenção del crede-
re entre comitente e comissário, em que tal responsabilidade seja assumida 
pelo comissário.
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Refira-se ainda, na ponte entre as relações internas e as relações externas, as 
perturbações das obrigações assumidas nas relações internas que possam ter 
impacto nas relações externas. O caso paradigmático é o do desvio às instru-
ções do comitente, na execução do mandato, por parte do comissário. Logica-
mente, não existindo representação e não tendo o comitente qualquer posição 
jurídica nas relações externas, o desvio às instruções não é, em qualquer cir-
cunstância, oponível ao terceiro, tendo apenas relevância nas relações inter-
nas. Assim, e tal como dispõe o artigo 270.º do Código Comercial, tais desvios 
«serão (…) por conta do comissário», nos seguintes termos:

 – O comissário que vender por preço inferior ao acordado ou ao preço de 
mercado ficará responsável, perante o comitente, pela diferença do pre-
ço, excepto se demonstrar que foi impossível cumprir as instruções do 
comitente e que, assim, conseguiu evitar o prejuízo deste (artigo 270.º, 
1.º, do Código Comercial). 

 – Quando o comissário compre por preço superior ao acordado, o comi-
tente tem o poder de «aceitar o contrato, ou deixá-lo de conta do comis-
sário»; só assim não será se o comissário concordar em receber apenas 
o preço inferior que tenha sido acordado, caso em que o comitente está 
obrigado a aceitar o contrato (artigo 270.º, 2.º, do Código Comercial).

 – Se o comissário comprar coisa diversa ou de qualidade inferior da acor-
dada, o comitente não está obrigado a aceitá-la (artigo 270.º, 3.º, do Có-
digo Comercial).

 – O comissário que, sem autorização do comitente, «fizer empréstimos, 
adiantamentos ou vendas a prazo, corre o risco do pagamento das quan-
tias emprestadas, adiantadas ou fiadas, podendo o comitente exigi-las à 
vista» (artigo 271.º do Código Comercial).

É ainda permitido ao comissário fazer negócios consigo mesmo quando ne-
goceie sobre títulos ou outras mercadorias cotadas em bolsa, segundo o artigo 
274.º do Código Comercial, salvo estipulação em contrário. Por outro lado, ao 
comissário são cominados deveres que promovem uma segregação patrimo-
nial material, de forma a proteger os interesses do comitente e do comissá-
rio. Em primeiro lugar, por regra, o comissário não pode ter mercadorias da 
mesma espécie pertencentes a diversos donos com uma mesma marca (artigo 
275.º do Código Comercial); em segundo lugar, quando no âmbito da mesma 
negociação, o comissário deva discriminar, nas facturas, as mercadorias de 
comitentes diversos ou mesmo as suas mercadorias, com indicação das mar-
cas e contra-marcas que designem a procedência de cada volume, anotando 
nos competentes livros, em artigos separados, o que a cada proprietário res-
peita (artigo 276.º do Código Comercial); o comissário, quando tiver créditos 
contra uma mesma pessoa, procedentes de operações feitas por conta de co-
mitentes distintos, ou por conta própria ou alheia, deve ainda fazer nos seus 
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livros expressa menção à imputação de todos os créditos e entregas relativos 
às referidas pessoas, sob pena de serem os mesmos rateados entre todos (arti-
go 277.º do Código Comercial).

Importa referir, por fim, que o comissário é obrigado a transferir para o comi-
tente as situações jurídicas em que seja investido por conta daquele no exer-
cício do mandato, apesar de no Código Comercial não existirem normas de 
conteúdo semelhante ao dos artigos 1181.º, 1182.º e 1184.º do Código Civil. Não 
parece, todavia, ser de aplicar à comissão o artigo 1184.º do Código Civil, que 
protege da execução dos credores pessoais do mandatário os bens que este-
jam no seu património por execução do mandato e que devam ser transferidos 
para a titularidade do mandante.

4.8. CONTRATO DE MEDIAÇÃO

O tipo contratual da mediação ou corretagem apresenta como característica 
a existência de uma intermediação entre o comprador e o vendedor, ou entre 
as partes noutro negócio que não a compra e venda, em que o intermediário 
(o mediador) aproxima as partes e promove a celebração de um ou mais negó-
cios entre estas.

Tipicamente, o mediador não actua por conta de nenhuma das partes, ainda 
que seja contratado por uma delas, por instrução de quem procura e encontra 
a outra. Por outro lado, o mediador não actua com poderes de representação 
das partes nem intervém no negócio que vem a ser celebrado.

A mediação é tipicamente um contrato oneroso, sendo atribuída uma co-
missão ao mediador se e quando o negócio for concluído, a ser paga pela 
parte que contratou o mediador (ou por ambas, quando tenha sido contra-
tado por ambas). 

A mediação adquire relevância sobretudo pelos inúmeros subtipos que inte-
gra em diversos sectores do comércio. Neste contexto, atenta a sua importân-
cia no tráfego mercantil angolano, é de destacar a mediação imobiliária e a 
mediação de seguros.

4.8.1. MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA

A mediação imobiliária é regulada pela Lei n.º 14/12, de 4 de Maio (Lei da 
Mediação Imobiliária), a qual veio disciplinar o processo de estabelecimento 
e o exercício de actividade dos mediadores e dos angariadores imobiliários. A 
Lei da Mediação Imobiliária define a mediação imobiliária como a actividade 
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em que, por contrato, «uma pessoa singular ou colectiva se obriga a diligen-
ciar no sentido de conseguir interessados na realização de negócios jurídicos 
que visem a constituição ou a aquisição de direitos reais sobre coisas imó-
veis, a permuta, o trespasse ou o arrendamento das mesmas, ou a cessão da 
posição em contratos cujo objecto seja uma coisa imóvel» (artigo 4.º, n.º 1, do 
referido diploma). 

São também fixados, no artigo 7.º do referido diploma, vários requisitos para 
que se possa ser mediador imobiliário, assumindo especial importância a exi-
gência de que o mediador tenha nacionalidade angolana (no caso de pesso-
as singulares) ou sede efectiva em Angola (no caso de pessoas colectivas). É 
ainda de destacar a exigência de idoneidade comercial (artigos 3.º, 12.º e 13.º 
do referido diploma) e de uma formação inicial e contínua dos mediadores 
(artigo 14.º do referido diploma). Os mediadores devem ser licenciados pelo 
Instituto Nacional da Habitação (INH), encontrando-se, em regra, impedidos 
de exercer outras actividades comerciais. 

O contrato de mediação imobiliária encontra-se sujeito à forma escrita e deve 
conter as menções referidas no artigo 25.º da Lei da Mediação Imobiliária. 
Realce-se, por fim, a imposição de diversos deveres de comunicação, registo e 
arquivo perante o Instituto Nacional da Habitação, entidade responsável pela 
fiscalização e aplicação de sanções no âmbito desta actividade (artigo 27.º do 
referido diploma). 

As referidas exigências atinentes à pessoa e capacidade profissional dos me-
diadores, para o acesso e a permanência destes na actividade de mediação 
imobiliária, bem como os deveres de informação que lhes são cominados, re-
sultam de um reconhecido reforço da fiscalização efectiva das actividades de 
mediação e de angariação imobiliária por parte do Instituto Nacional da Ha-
bitação, no sentido de combater o exercício clandestino dessas actividades. 

No que concerne aos deveres dos mediadores para com os interessados, e que 
densificam este específico contrato de mediação, é de destacar a preocupa-
ção com a manutenção da imparcialidade do mediador. Assim, nos termos 
do artigo 22.º, n.º 2, da Lei da Mediação Imobiliária, ao mediador imobiliário 
é expressamente vedado (a) receber remuneração de ambos os interessados 
no mesmo negócio; (b) intervir como parte interessada11 em negócio cujo ob-
jecto coincida, no todo ou em parte, com o objecto material do contrato de 
mediação que tenha outorgado; (c) celebrar contratos de mediação imobiliá-
ria quando as circunstâncias do caso permitirem, razoavelmente, duvidar da 
licitude do negócio que irão promover.

11 Em nome e por conta própria ou por conta de sociedade de que seja sócio, bem como para os seus sócios, admi-
nistradores ou gerentes e seus cônjuges, companheiros de união de facto, descendentes e ascendentes do 1.º grau 
(alínea b) do referido preceito).
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4.8.2. MEDIAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS

Já a mediação e corretagem de seguros encontra-se regulada, em geral, no 
Decreto Executivo n.º 7/03, de 24 de Janeiro (Regulamento sobre a Mediação e 
Corretagem de Seguros). Note-se, porém, que a actividade de mediação e cor-
retagem de resseguros e co-seguros é regulada pelo Decreto n.º 6/01, de 2 de 
Março. As definições constantes do Regulamento sobre a Mediação e Correta-
gem de Seguros, de acordo com o disposto no seu artigo 2.º, n.º 2, implicam a 
consulta do anexo I da Lei Geral da Actividade Seguradora (a Lei n.º 1/00, de 
3 de Fevereiro). 

Considera-se mediação de seguros «a actividade intermediária remunerada, 
tendente à realização, à assistência ou à realização e assistência de contratos 
de seguro entre pessoas singulares ou colectivas e empresas de seguros» (ar-
tigo 2.º, n.º 1, do Regulamento sobre a Mediação e Corretagem de Seguros). 
Entre o mediador e a seguradora deverá ser celebrado um contrato de pres-
tação de serviços escrito que reja as relações decorrentes da mediação entre 
as partes, nomeadamente os valores percentuais das comissões acordadas, os 
montantes mínimos da carteira e demais direitos e obrigações das partes (ar-
tigo 3.º, n.º 2, do Regulamento sobre a Mediação e Corretagem de Seguros).

À semelhança do que sucede com a mediação imobiliária, também na media-
ção de seguros se verifica a fixação de requisitos para o acesso à actividade 
de mediador ou corretor de seguros. Estes requisitos constam dos artigos 5.º 
a 8.º do Regulamento sobre a Mediação e Corretagem de Seguros, sendo de 
destacar, precisamente por divergir do regime da mediação imobiliária, a pos-
sibilidade de cidadãos estrangeiros exercerem, reunidas certas condições, a 
actividade de mediação de seguros (artigo 8.º do referido diploma). Por outro 
lado, ao abrigo do disposto no artigo 7.º do Regulamento sobre a Mediação e 
Corretagem de Seguros, não poderão ser sócios, directamente ou por inter-
posta pessoa, de pessoas colectivas que sejam mediadoras (i) seguradoras ou 
mandatários de seguradoras e sociedades de corretores de seguros, (ii) insti-
tuições financeiras (creditícias e bancárias), (iii) empregados de seguradoras 
no activo ou na situação de reforma provisória.

O Regulamento sobre a Mediação e Corretagem de Seguros vem estabelecer, 
no seu artigo 4.º, diferentes categorias de mediadores de seguros, a saber:

 – agentes de seguros (artigos 10.º a 12.º do referido diploma), quando têm 
por função fazer prospecção do mercado, prestar assistência ao segurado 
na matéria que se refere ao contrato celebrado e efectuar a cobrança de 
prémios, quando lhe seja permitido pelas seguradoras que os contratam;

 – angariadores de seguros (artigos 13.º a 15.º do referido diploma), que são 
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trabalhadores de uma determinada seguradora e que são contratados por 
esta para, fora do horário normal de serviço, exercerem as mesmas acções 
que os agentes de seguros, mas estando obrigados a promover apenas a 
celebração de contratos da seguradora que é, também, a sua emprega-
dora, salvo em relação aos ramos que aquela não explore. Atenta a rela-
ção laboral dos angariadores com a seguradora, é expressamente vedada 
àqueles a mediação em contratos de seguro de que estes tenham conhe-
cimento, por virtude do exercício da profissão que desempenham, mas 
em que não seja parte a seguradora com a qual têm uma relação laboral;

 – corretores de seguros (artigos 16.º a 18.º do referido diploma), que têm 
por função preparar a celebração dos contratos, prestar assistência às 
partes no âmbito desses mesmos contratos, podendo exercer funções de 
consultoria em matéria de seguros junto dos segurados, bem como reali-
zar estudos ou emitir pareceres técnicos sobre seguros.

Percebe-se, assim, que, com excepção dos angariadores, todos os mediadores, 
pessoas singulares ou colectivas, podem exercer a actividade de mediação de 
seguros junto de mais do que uma seguradora – neste sentido, atente-se no 
disposto no artigo 3.º, n.º 6, do Regulamento sobre a Mediação e Corretagem 
de Seguros. Contudo, tal como determina este mesmo preceito, os agentes de 
seguro e os corretores de seguro (sejam estes pessoas singulares ou pessoas 
colectivas) não poderão exercer a sua actividade junto de outra sociedade cor-
retora, sob pena de se limitar a sua autonomia e independência.

No que concerne às obrigações do mediador, o artigo 25.º do Regulamento 
sobre a Mediação e Corretagem de Seguros vem fixar um elenco alargado de 
situações jurídicas passivas a que estes se encontram adstritos, sendo de des-
tacar (i) a exigência de acautelar os interesses do segurado, apesar da relação 
que liga o mediador à seguradora, devendo o mediador apresentar ao segura-
do, através de uma exposição correcta e detalhada do produto, a modalidade 
de contrato que mais convenha ao seu caso específico (alínea a) do n.º 1 do 
referido preceito); (ii) a obrigação de o mediador cobrar e devolver, nos termos 
do seu contrato de mediação com a seguradora, os recibos que lhe forem en-
tregues (alínea k) do n.º 1 do referido preceito); e (iii) a obrigação de fornecer 
às seguradoras todos os elementos necessários a uma correcta análise dos ris-
cos e determinação de taxas (alínea b) do n.º 2 do referido preceito), bem como 
a de informar a seguradora dos riscos a cobrir e das respectivas particularida-
des e de qualquer alteração superveniente dos riscos já cobertos de que tenha 
conhecimento e que sejam susceptíveis de influir nas condições dos contratos 
(alíneas b) e c) do n.º 1 do referido preceito).

Considerando as obrigações que impendem sobre o mediador, este é res-
ponsável perante os segurados, os tomadores de seguros e os beneficiários, 
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bem como perante as seguradoras, pelos factos que lhe são imputáveis e que 
se reflictam no contrato de seguro celebrado por seu intermédio, determi-
nando alterações nos seus efeitos, em relação à vontade que os contratantes 
expressaram (artigo 27.º do Regulamento sobre a Mediação e Corretagem de 
Seguros). A actividade dos mediadores de seguros está, por sua vez, sujei-
ta a fiscalização e à acção disciplinar da Agência Angolana de Regulação e 
Supervisão de Seguros - ARSEG - artigo 35.º, n.º 1, do Regulamento sobre 
a Mediação e Corretagem de Seguros, criada pelo Decreto Presidencial n.º 
141/13, de 27 de Setembro, alterado pelo Decreto Presidencial n.º 190/13, de 
19 de Novembro.

Por fim, refira-se que existem seguros que não admitem mediação. É o caso 
dos contratos celebrados em regime legal especial de co-seguro (que não ad-
mitem a intervenção de mediador de seguro directo), e o caso de contratos 
de seguro celebrados com (i) os órgãos centrais do Estado, (ii) os serviços pú-
blicos, e (iii) os órgãos locais do Estado (artigo 23.º do Regulamento sobre a 
Mediação e Corretagem de Seguros).

4.9. CONTRATO DE SEGURO

O regime jurídico geral do contrato de seguro encontra-se plasmado no Decre-
to n.º 2/02, de 11 de Fevereiro, sobre o Contrato de Seguro, dispondo este di-
ploma também sobre seguros de responsabilidade civil e seguros de pessoas.

De acordo com o artigo 1.º do Decreto n.º 2/02, de 11 de Fevereiro, o «contrato 
de seguro é aquele pelo qual a seguradora se obriga, mediante a cobrança de 
um prémio e caso se verifique o evento cujo risco é objecto da cobertura, a in-
demnizar, dentro dos limites contratados, o dano produzido ao segurado ou a 
satisfazer um capital, uma renda ou outra prestação convencionada».

Trata-se de um contrato bilateral, sinalagmático e aleatório. O que caracteriza 
tipicamente o contrato de seguro é a transferência dum risco para o segura-
dor, ou a assunção dum risco por um segurador, contra o pagamento duma 
remuneração, denominada prémio. 

No que concerne ao objecto do contrato de seguro, note-se que a cobertura de 
riscos pretendida pode reportar-se a (i) danos em coisas, pelo risco de danifi-
cação, destruição, perda, furto ou roubo, ou qualquer outro risco segurável; 
(ii) responsabilidade civil, pelos danos e prejuízos causados a terceiros ou aos 
seus bens; e (iii) pessoas, pelos riscos de vida, morte ou outros acontecimen-
tos a elas relativos (artigo 2.º do Decreto n.º 2/02, de 11 de Fevereiro).
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O contrato de seguro deve ser reduzido a forma escrita, através de um docu-
mento designado apólice (artigo 4.º do Decreto n.º 2/02, de 11 de Fevereiro), 
que compreenderá as condições gerais, especiais e particulares e da qual de-
verão obrigatoriamente constar as menções referidas nas alíneas do artigo 4.º, 
n.º 2, do Decreto n.º 2/02, de 11 de Fevereiro. As apólices de seguros podem ser 
emitidas à ordem ou ao portador e a sua transmissão tem os efeitos de cessão, 
dispensando-se a notificação da seguradora (artigo 7.º, n.º 1, do Decreto n.º 
2/02, de 11 de Fevereiro).

Importa distinguir as diversas posições jurídicas de quem intervém no con-
trato de seguro12:

 – a seguradora: a parte que assume o risco, ou para quem o risco é transferido;
 – o tomador: quem celebra o contrato com o segurador; o tomador pode ser 

também segurado nos seguros de danos ou a pessoa segura nos seguros 
de pessoas (casos em que o contrato é celebrado por conta própria);

 – o segurado: o titular do interesse seguro e a pessoa que está exposta ao 
risco coberto pelo contrato de seguro; pode ser o próprio tomador nos 
seguros de danos ou nos seguros de pessoas;

 – o beneficiário: o terceiro a quem, por estipulação no contrato de seguro, 
o segurador deve pagar a quantia, nos seguros de vida e de acidentes; o 
beneficiário não é, em princípio, parte no contrato de seguro, mas adqui-
re um direito subjectivo dele emergente no momento em que aceita a sua 
posição de beneficiário.

Como se viu, o seguro pode ser contratado por conta própria; mas pode tam-
bém ser celebrado por conta de outrem que nele tenha interesse. Neste caso, 
o seguro carece de ratificação (artigo 6.º, n.º 1, do Decreto n.º 2/02, de 11 de 
Fevereiro). Em qualquer circunstância, em caso de dúvida, considera-se o se-
guro contratado em nome próprio (artigo 6.º, n.º 4, do Decreto n.º 2/02, de 11 
de Fevereiro).

No que respeita às principais obrigações do tomador, este tem, perante o segu-
rador ou a seguradora, duas obrigações principais: (i) a obrigação de correcta 
declaração do risco – sendo através dela que o segurador compreende qual a 
exposição que vai assumir e, assim, vai poder calcular o prémio, e (ii) a obriga-
ção de pagar o prémio. Note-se que o contrato de seguro é anulável e a segu-
radora tem direito a ser reembolsada das indemnizações já pagas, bem como 
a receber os prémios vencidos, se, intencionalmente, o tomador (e segurado) 
omitir qualquer circunstância que seja do seu conhecimento e que teria podi-
do influir na celebração do contrato (artigo 13.º, n.º 1, do Decreto n.º 2/02, de 

12 Cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito comercial, p. 247.
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11 de Fevereiro), pelo que se afigura fundamental que o tomador e o segurado 
cumpram com verdade e boa-fé os seus deveres de informação. 

O prémio é o preço do seguro, estando o seu pagamento a cargo do tomador 
(artigo 17.º do Decreto n.º 2/02, de 11 de Fevereiro). Na falta de pagamento do 
prémio ou fracção na data devida, o tomador constitui-se em mora, ficando 
a seguradora com direito a suspender as garantias do contrato (artigo 18.º do 
Decreto n.º 2/02, de 11 de Fevereiro).

Quanto às principais obrigações da seguradora, esta tem perante o tomador, 
o segurado ou o beneficiário, consoante o caso, (i) a obrigação de assumir o 
risco coberto; e (ii) a obrigação de pagar a prestação contratada – que pode ser 
uma indemnização, no caso do seguro de responsabilidade civil, uma quantia 
variável correspondente a um dano, num seguro de coisas ou de danos pesso-
ais, ou um valor convencionado, normalmente no caso do seguro de pessoas 
(vida, saúde). 

Já o sinistro corresponde à verificação, total ou parcial, do evento que desen-
cadeia o accionamento da cobertura do risco no contrato, devendo ser parti-
cipado pelo segurado ou tomador à seguradora no prazo de oito dias contados 
a partir do dia em que ocorreu o sinistro ou do dia em que estes tiveram dele 
conhecimento (artigo 19.º do Decreto n.º 2/02, de 11 de Fevereiro). 

Note-se, por fim, que o acesso e o exercício da actividade seguradora e de me-
diação de seguros se encontram regulados pela Lei Geral da Actividade Se-
guradora (Lei n.º 1/2000, de 3 de Fevereiro), tendo poderes de controlo e de 
supervisão, neste contexto, a Agência Angolana de Regulação e Supervisão 
de Seguros (artigo 12.º do referido diploma). É ainda de salientar que as segu-
radoras estão obrigadas a constituir provisões com o valor dos prémios que 
recebem antecipadamente, nos termos do Decreto Executivo n.º 6/03, de 24 
de Janeiro (Regulamento sobre as garantias financeiras de cumprimento obri-
gatório para as instituições seguradoras). 

4.10. CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO

4.10.1. AGÊNCIA

O contrato de agência encontra-se definido no n.º 1 do artigo 1.º da Lei sobre 
os Contratos de Distribuição, Agência, Franchising e Concessão Comercial 
(Lei n.º 18/2003, de 12 de Agosto). Nos termos deste preceito, a agência é de-
finida como o contrato pelo qual uma das partes (a qual pode ser uma pessoa 
singular ou colectiva) se obriga a promover por conta de outra a celebração 
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de contratos, de modo autónomo e estável e mediante retribuição, podendo 
ser-lhe atribuída certa zona ou determinado círculo de clientes. A referência, 
nesta definição, ao exercício da agência de modo autónomo13 visa distinguir 
este tipo contratual do contrato de trabalho. Por outro lado, a menção à es-
tabilidade das funções do agente remete para uma relação duradoura entre 
principal e agente.

No contrato de agência, que se encontra sujeito a forma escrita, intervêm tipi-
camente duas partes: o principal e o agente.

O conteúdo da posição jurídica do agente tem como adstrição maior a vincu-
lação deste perante o principal a promover a celebração de negócios entre o 
principal e um terceiro, actuando no interesse do principal. Este dever não 
esgota, contudo, a posição jurídica do agente. Esta integra também, a título de 
deveres secundários ou acessórios, as obrigações de (i) respeitar as instruções 
do principal que não ponham em causa a sua autonomia; (ii) prestar as infor-
mações que lhe forem solicitadas ou que se mostrem necessárias a uma boa 
gestão, nomeadamente as respeitantes à solvabilidade e seriedade dos clien-
tes; (iii) informar o principal sobre a situação do mercado e perspectivas de 
evolução; e (iv) prestar contas, nos termos acordados, ou sempre que isso se 
justifique. É ainda de relevar a obrigação de segredo imposta ao agente, mes-
mo após o termo do contrato, não podendo este utilizar ou revelar a terceiros 
segredos da outra parte que lhe hajam sido confiados ou de que ele tenha to-
mado conhecimento no exercício da sua actividade, sob pena de responsa-
bilidade civil (artigo 10.º da Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, 
Franchising e Concessão Comercial).

Em contrapartida, o agente tem direito a uma remuneração, designada co-
missão, na maior parte dos casos expressamente estipulada no contrato. Na 
ausência de convenção das partes, a retribuição do agente será calculada se-
gundo os usos ou, na falta destes, de acordo com a equidade (artigo 16.º da 
Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, Franchising e Concessão Co-
mercial). A comissão incide sobre os contratos que o agente tenha promovi-
do, bem como sobre os contratos celebrados com clientes por ele angariados, 
desde que concluídos antes do termo da relação de agência. Por seu turno, 
pelos contratos celebrados após o termo da relação de agência, o agente só 
tem direito a receber comissões pela celebração de tais contratos quando pro-
ve ter sido ele a negociá-los, ou, tendo-os preparado, fique a sua conclusão a 
dever-se, principalmente, à actividade por ele desenvolvida, contanto que em 
ambos os casos sejam celebrados num período razoável subsequente ao termo 

13 O conceito de agência adoptado e definido pela Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, Franchising e 
Concessão Comercial não corresponde à agency anglo-saxónica, dado que esta última cobre praticamente todos os 
casos de representação e de actuação por conta de outrem. 
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do contrato de agência (artigo 17.º da Lei sobre os Contratos de Distribuição, 
Agência, Franchising e Concessão Comercial). 

O agente adquire o direito à comissão quando (i) o principal haja cumprido 
o contrato ou devesse tê-lo cumprido por força do acordo concluído com o 
terceiro, ou (ii) o terceiro haja cumprido o contrato (artigo 19.º da Lei sobre os 
Contratos de Distribuição, Agência, Franchising e Concessão Comercial), não 
perdendo o agente o direito a exigir a comissão se o não cumprimento do con-
trato se ficar a dever a causa imputável ao principal (artigo 20.º da Lei Sobre 
os Contratos de Distribuição, Agência, Franchising e Concessão Comercial).

Em princípio, o agente não garante o cumprimento por parte dos terceiros com 
quem agencia contratos para o principal. Apenas o garantirá se assim se conven-
cionar expressamente por via de uma convenção del credere (artigo 12.º da Lei so-
bre os Contratos de Distribuição, Agência, Franchising e Concessão Comercial).

Importa ainda ter presente que, por regra, a agência deve ser exercida em regi-
me de exclusividade, tanto na perspectiva do agente como na do principal: na 
falta de convenção escrita em contrário, o agente não pode exercer actividades 
que estejam em concorrência com as do principal e este não pode utilizar ou-
tros agentes para o respectivo ramo de actividade, dentro da mesma zona ou 
do mesmo círculo de clientes (artigo 6.º da Lei sobre os Contratos de Distribui-
ção, Agência, Franchising e Concessão Comercial). Esta exclusividade não se 
confunde, porém, com a obrigação de não-concorrência que impende sobre o 
agente, após a cessação do contrato, e que o proíbe de exercer actividades que 
estejam em concorrência com as da outra parte, desde que a mesma tenha sido 
convencionada. Todavia, a obrigação de não concorrência só pode ser conven-
cionada por um período máximo de dois anos e circunscreve-se à zona ou ao 
círculo de clientes confiado ao agente (artigo 11.º da Lei sobre os Contratos de 
Distribuição, Agência, Franchising e Concessão Comercial).

No que concerne aos poderes do agente, importa esclarecer que, em regra, 
o agente não intervém nos contratos que agencia, limitando-se a promover 
a sua celebração entre o principal e o terceiro. No entanto, nada obsta a que 
o agente actue com poderes de representação, em nome do principal, se este 
lhe conferir os necessários poderes de representação. Por razões de certeza e 
de segurança, o artigo 2.º da Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, 
Franchising e Concessão Comercial exige que os poderes de representação 
sejam conferidos por escrito. Note-se que, neste caso, tendo sido outorgados 
poderes de representação ao agente, presume-se que este também está auto-
rizado a cobrar os créditos resultantes dos contratos por ele celebrados (artigo 
5.º, n.º 2, da Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, Franchising e 
Concessão Comercial). 



106 PART E I I  — DIREITO COMERCIAL

De outra forma, não tendo poderes de representação, o agente só pode efectu-
ar a cobrança de créditos quando para isso for expressamente autorizado, por 
escrito, pela outra parte (artigo 5.º, n.º 1, da Lei sobre os Contratos de Distribui-
ção, Agência, Franchising e Concessão Comercial). Se o agente cobrar créditos 
sem a necessária autorização, sem prejuízo do regime consagrado no artigo 
25.º da Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, Franchising e Conces-
são Comercial, é-lhe aplicável o disposto no artigo 770.º do Código Civil.

Neste contexto, note-se que, se o agente celebrar negócios em nome da outra 
parte, sem poderes de representação, será aplicável o regime civil da repre-
sentação sem poderes plasmado no n.º 1 do artigo 268.º do Código Civil – que 
determina, em regra, a inoponibilidade do negócio praticado pelo agente, em 
nome do principal, ao próprio principal. Só não será assim em caso de o prin-
cipal ratificar o negócio; importa notar que o negócio se considera ratificado 
pelo principal se este, logo que tenha conhecimento da sua celebração e do 
conteúdo essencial do mesmo, não manifestar ao terceiro de boa-fé, no pra-
zo de cinco dias a contar daquele conhecimento, a sua oposição ao negócio 
(artigo 23.º da Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, Franchising e 
Concessão Comercial).

Uma situação distinta da representação sem poderes é a da representação 
aparente, prevista no artigo 24.º da Lei sobre os Contratos de Distribuição, 
Agência, Franchising e Concessão Comercial, e sem normativo paralelo – pelo 
menos directo – no direito civil. De acordo com o regime da representação 
aparente, se o agente celebrar um negócio sem poderes de representação, este 
será eficaz perante o principal se tiverem existido razões ponderosas, objec-
tivamente apreciadas, tendo em conta as circunstâncias do caso, que justifi-
quem a confiança do terceiro, de boa-fé, na legitimidade do agente, desde que 
o principal tenha igualmente contribuído para fundar a confiança do terceiro 
(v. g., se o principal permitia que o agente utilizasse o papel timbrado ou o 
logótipo da sua empresa nos negócios celebrados pelo agente com terceiros, 
em seu nome e por sua conta).

Por fim, refira-se que o agente tem direito a ser indemnizado nos termos ge-
rais se a outra parte incumprir o contrato. Esta indemnização não se confun-
de, porém, com o direito a uma indemnização de clientela (artigos 33.º e 34.º 
da Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, Franchising e Concessão 
Comercial), o qual se apresenta como um mecanismo específico destes con-
tratos (e cuja qualificação dogmática suscita profundas dúvidas14), sempre 
que sejam preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos:

14 Sobre este ponto, cfr. LUÍS MENEZES LEITÃO, A indemnização de clientela no contrato de agência, Almedina, 
Coimbra, 2006, passim, que sustenta que a figura tem um carácter atípico, reunindo traços de enriquecimento sem 
causa e de responsabilidade civil.
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 – o agente tenha angariado novos clientes para a outra parte ou aumen-
tado substancialmente o volume dos seus negócios com a clientela já 
existente;

 – a parte venha a beneficiar consideravelmente, após a cessação do contra-
to, da actividade desenvolvida pelo agente;

 – o agente deixe de receber qualquer retribuição por contratos negociados 
ou concluídos, após a cessação do contrato, da actividade desenvolvida 
pelo agente.

Não há lugar a indemnização de clientela se a cessação do contrato for devida 
a causa imputável ao agente ou se este, por acordo com a outra parte, tiver 
cedido a sua posição contratual.

4.10.2. FRANQUIA (OU FRANCHISING)

O contrato de franquia ou franchising encontra-se regulado nos artigos 37.º a 
48.º da Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, Franchising e Conces-
são Comercial.

De acordo com o disposto no artigo 37.º do referido diploma, a franquia ou 
franchising é o contrato pelo qual uma pessoa, singular ou colectiva (o fran-
chisador ou licenciador), concede a outrem (o franchisado ou licenciado), me-
diante contrapartidas, a comercialização dos seus bens ou serviços, através da 
utilização da marca e demais sinais distintivos do franchisador, e conforme o 
plano, o método e as directrizes prescritos por ele.

O contrato de franquia, que teve a sua origem na prática negocial norte-ameri-
cana do século XIX, é, dentro do universo dos contratos de distribuição, aque-
le que reveste uma maior complexidade. A sua relevância prática não pode, 
hoje, ser subvalorizada: é com base em esquemas contratuais de franquia que 
se processa a expansão de muitas empresas multinacionais. 

Nos termos do artigo 38.º da Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, 
Franchising e Concessão Comercial, existem três modalidades distintas de 
franchising, a saber:

 – a franquia de distribuição, que se caracteriza por o franchisado se obrigar 
a vender determinados produtos fabricados ou distribuídos pelo franchi-
sador, num estabelecimento com a imagem e o nome do franchisador;

 – a franquia de serviços, que se caracteriza por o franchisado prestar aos 
seus clientes um serviço com a marca e a técnica do franchisador;

 – a franquia de produção ou industrial, que se caracteriza por permitir ao 
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franchisado fabricar, de acordo com as instruções do franchisador, de-
terminados produtos fabricados sob a marca do franchisador.

Ao contrário do que sucede na generalidade dos ordenamentos jurídicos, em 
Angola o contrato de franquia encontra-se tipificado na lei, dispondo, pois, de 
uma extensa disciplina legal, com um desenvolvimento normativo de invul-
gar sofisticação.

No que concerne à conformação da posição jurídica das partes, o artigo 43.º 
da Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, Franchising e Concessão 
Comercial estabelece como obrigações do franchisado: (i) adoptar e utilizar 
o conjunto de produtos e/ou serviços apresentados pelo franchisador; (ii) re-
munerar, pela forma acordada, os serviços prestados pelo franchisador; (iii) 
guardar segredo sobre toda a informação que lhe seja transmitida pelo fran-
chisador, incluindo sobre processos de fabrico e know-how, durante todo o 
período de duração do contrato e após o seu termo; (iv) não fazer concorrência 
ao franchisador, nos termos do artigo 11.º da presente lei; (v) exercer a sua ac-
tividade nos moldes definidos pelo franchisador e sob a sua orientação e com 
a exibição dos sinais distintivos do franchisador.

Neste contexto, assume evidente relevância a figura da remuneração do fran-
chisador, que é um elemento essencial deste tipo contratual oneroso. Esta in-
clui, em regra, (i) o pagamento de um direito de entrada; (ii) o pagamento de 
uma royaltie (remuneração periódica, fixa ou variável, que pode ser calculada 
em função do volume de negócios, das receitas brutas ou da quantidade de 
bens fornecidos pelo franchisador); e (iii) o pagamento de uma taxa de publi-
cidade (artigo 44.º da Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, Fran-
chising e Concessão Comercial). 

Em contrapartida, o franchisado tem o direito (i) de uso das marcas, nomes e 
insígnias do franchisador; (ii) de uso de quaisquer outros sinais distintivos do 
franchisador (incluindo até a decoração e cores das instalações e uniformes 
do pessoal); (iii) de utilização, se for caso disso, do know-how do franchisador; 
e (iv) de utilização da assistência técnica do franchisador (artigo 46.º da Lei so-
bre os Contratos de Distribuição, Agência, Franchising e Concessão Comercial).

Já a posição jurídica do franchisador compreende, nos termos do artigo 45.º 
da Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, Franchising e Concessão 
Comercial, os seguintes deveres: (i) conceder ao franchisado licença para a 
exploração dos seus sinais distintivos, processos de fabrico e know-how, nos 
termos acordados; (ii) fornecer ao franchisado os produtos ou serviços a que 
se obrigou; (iii) prestar assistência técnica ao franchisado para a realização da 
sua actividade; (iv) aperfeiçoar os seus métodos, conhecimentos e processos, 
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patenteados ou secretos, e transmitir as inovações ao franchisado; (v) apoiar 
o franchisado, nomeadamente em matéria de formação, publicidade, estudos 
e projectos. 

Assume ainda grande relevo o papel de organização do negócio, que é atribuído 
pelo artigo 47.º da Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, Franchising 
e Concessão Comercial ao franchisador. Efectivamente, de acordo com esta 
disposição normativa, no exercício da actividade do franchisado, o franchisa-
dor (i) é responsável, perante os consumidores, pela qualidade dos produtos 
fornecidos e dos serviços prestados (sem prejuízo da responsabilidade do pró-
prio franchisado); (ii) tem o direito de, em condições razoáveis que não preju-
diquem o negócio, fiscalizar o estabelecimento e o exercício das actividades do 
franchisado; e (iii) tem a obrigação de indemnizar o franchisado por quaisquer 
prejuízos que lhe cause, por motivos de cumprimento defeituoso do contrato.

No que concerne à forma do contrato de franchising, este está sujeito a forma 
escrita (artigo 39.º da Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, Fran-
chising e Concessão Comercial).

Por fim, na falta de convenção escrita em contrário, o franchisado não pode 
exercer actividades que estejam em concorrência com as do principal e este 
não pode utilizar outros franchisados para o respectivo ramo de actividade, 
dentro da mesma zona ou do mesmo círculo de clientes (artigo 40.º da Lei so-
bre os Contratos de Distribuição, Agência, Franchising e Concessão Comercial). 

4.10.3. CONCESSÃO COMERCIAL

O contrato de concessão comercial encontra-se expressamente regulado na 
Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, Franchising e Concessão Co-
mercial, nos seus artigos 49.º a 60.º.

A concessão comercial consiste no contrato pelo qual uma pessoa, singular 
ou colectiva (o concedente), concede a outra (o concessionário) o direito a  
distribuir, em seu nome e por conta própria, certo produto fabricado pelo con-
cedente, numa determinada área, e a promover a sua revenda, participando 
ambas as partes nos resultados obtidos, sendo que, durante a execução do 
contrato, o concedente e o concessionário celebrarão sucessivos contratos de 
compra e venda de produtos (artigo 49.º da Lei sobre os Contratos de Distri-
buição, Agência, Franchising e Concessão Comercial). 

Desta forma, é um contrato que se caracteriza pela intermediação de um co-
merciante, que intervém na cadeia de distribuição para celebrar, no futuro, 
uma multiplicidade de contratos de compra e venda mercantis: a compra para 
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revenda, prevista no artigo 463.º, n.º 1, do Código Comercial. Detecta-se, as-
sim, na concessão, a figura do contrato quadro, ao abrigo do qual, nas relações 
internas (cedente e cessionário), serão celebrados contratos de compra e ven-
da de produtos fabricados, distribuídos e/ou adquiridos pelo concedente (ar-
tigo 50.º, n.º 1, da Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, Franchising 
e Concessão Comercial). 

Ainda que no âmago da concessão esteja a compra para revenda, interessa 
esclarecer que a concessão não se confunde com o tipo contratual da compra 
e venda objectivamente mercantil, dado que esta representa um acto isolado, 
enquanto a concessão comercial é, por regra, uma actividade duradoura, exer-
cida a título profissional, pressupondo a existência de uma concatenação de 
actos ao longo do tempo.

No que se refere à sua formação, o contrato de concessão comercial está sujeito 
a forma escrita (artigo 51.º da Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, 
Franchising e Concessão Comercial), devendo incluir no seu clausulado (i) a 
descrição dos produtos abrangidos no contrato; (ii) as quantidades mínimas 
de produtos a comprar pelo concessionário durante determinado período, se 
for caso disso; (iii) a duração do contrato e as condições da sua renovação; 
(iv) as regras para a fixação dos prazos e condições das entregas dos produtos 
ao concessionário, bem como do pagamento ao concedente; (v) o momento 
a partir do qual se opera a transferência do risco pelo perecimento ou dete-
rioração dos produtos; e (vi) as regras relativas à garantia da qualidade dos 
produtos (artigo 50.º, n.º 2, da Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, 
Franchising e Concessão Comercial).

A concessão distingue-se facilmente da agência: o agente promove a celebra-
ção de contratos em nome e por conta do principal (não actuando, em regra, 
como se viu, com poderes de representação), não sendo parte dos contratos 
celebrados entre o principal e o cliente nem sendo proprietário dos bens ob-
jecto dos contratos assim celebrados; o concessionário compra as mercado-
rias ao concedente e adquire a propriedade das mesmas, procedendo depois 
à sua revenda a clientes, em que assume a posição de vendedor, actuando em 
nome e por conta própria. 

A posição jurídica passiva do concessionário encontra-se acomodada no arti-
go 53.º da Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, Franchising e Con-
cessão Comercial, de acordo com o qual são obrigações do concessionário: (i) 
celebrar negócios para a venda dos produtos do concedente; (ii) respeitar as 
ordens e instruções do concedente, nomeadamente em matéria de preços, 
prazos de entregas, pagamentos, seguros, garantias e organização do negócio; 
(iii) adquirir, quando for esse o caso, uma quantidade mínima de produtos ao 
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concedente durante certo período e proceder à sua venda a terceiros, na zona 
a que o contrato se refere; (iv) vender os produtos tal como os recebeu do con-
cedente, não devendo introduzir-lhes qualquer alteração sem autorização ex-
pressa do concedente; (v) informar regularmente o concedente sobre a forma 
como decorre a sua actividade e prestar-lhe contas da actividade realizada; e 
(vi) fazer ao comitente os pagamentos devidos.

Por sua vez, a posição jurídica passiva do concedente surge configurada no 
artigo 55.º da Lei sobre os Contratos de Distribuição, Agência, Franchising e 
Concessão Comercial. Constituem obrigações do concedente (i) pôr à dispo-
sição do concessionário, nos prazos e condições estabelecidos, as mercado-
rias que constituem objecto do contrato; (ii) prestar ao concessionário todas 
as informações técnicas e comerciais necessárias à exploração da concessão; 
(iii) suportar, dentro dos limites estabelecidos, as despesas efectuadas pelo 
concessionário com a negociação, celebração e execução dos contratos, bem 
como com publicidade, promoção e formação de pessoal do concessionário; e 
(iv) prestar assistência técnica ao concessionário.

Esquema de síntese sobre os contratos de distribuição

AGÊNCIA CONCESSÃO COMERCIAL FRANCHISING

Forma Sujeito a forma escrita Sujeito a forma escrita Sujeito a forma escrita

Elementos
caracterís-
ticos

O agente (pode ser uma 
pessoa singular ou colectiva) 
obriga-se a promover 
por conta do principal a 
celebração de contratos, de 
modo autónomo e estável 
e mediante retribuição, 
podendo ser-lhe atribuída 
certa zona ou determinado 
círculo de clientes.

O concedente concede ao 
concessionário o direito a 
distribuir, em seu nome e por 
conta própria, certo produto 
fabricado pelo concedente, 
numa determinada área, e 
a promover a sua revenda, 
participando ambas as partes 
nos resultados obtidos.
Durante a execução do 
contrato, o concedente e o 
concessionário celebrarão 
sucessivos contratos de 
compra e venda de produtos.

O franchisador ou 
licenciador concede ao 
franchisado ou licenciado, 
mediante contrapartidas, 
a comercialização dos seus 
bens ou serviços, através 
do direito de: (i) uso das 
marcas, nomes e insígnias 
do franchisador; (ii) uso 
de quaisquer outros sinais 
distintivos do franchisador 
(incluindo a decoração 
e cores das instalações e 
uniformes do pessoal); 
(iii) utilização, se for caso 
disso, do know-how do 
franchisador; e (iv) utilização 
da assistência técnica do 
franchisador, conforme o 
plano, método e directrizes 
prescritas por ele.
Existem três modalidades de 
franchising: (i) franquia de 
distribuição; (ii) franquia de 
serviços; e (iii) franquia de 
produção ou industrial.
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4.11. CONTRATOS FINANCEIROS: GENERALIDADES

Na alusão a contratos financeiros, importa que se estabeleça uma distinção en-
tre os contratos financeiros proprio sensu, que são aqueles que correspondem 

Remuneração Remuneração do agente: 
uma comissão, em regra, 
expressamente estipulada; 
na ausência de convenção 
de partes, a retribuição 
do agente será calculada 
segundo os usos, ou, na falta 
destes, de acordo com a 
equidade.

Remuneração do 
concedente: pagamento do 
preço dos bens que sejam 
adquiridos ao concedente 
pelo concessionário, para 
posterior revenda.

Remuneração do franchisado: 
para além do pagamento dos 
bens que sejam adquiridos ao 
franchisado, inclui, em regra, 
(i) o pagamento de um direito 
de entrada; (ii) o pagamento 
de uma royaltie (remuneração 
periódica, fixa ou variável, 
que pode ser calculada 
em função do volume de 
negócios, das receitas brutas 
ou da quantidade de bens 
fornecidos pelo franchisador); 
e (iii) o pagamento de uma 
taxa de publicidade.

Represen-
tação

Os contratos promovidos pelo 
agente são celebrados entre o 
principal e o cliente.
O agente não tem poderes 
de representação, salvo 
se o principal lhe conferir 
os necessários poderes de 
representação por escrito.
Tendo sido outorgados 
poderes de representação ao 
agente, presume-se que este 
também está autorizado a 
cobrar os créditos resultantes 
dos contratos por ele 
celebrados.

O concessionário não tem 
poderes de representação do 
concedente.
É o concessionário que, em 
nome e por conta própria, 
celebra contratos com os 
clientes, revendendo as 
mercadorias que comprou ao 
concedente.

O franchisado não tem 
poderes de representação do 
franchisador.
É o franchisado que, em 
nome e por conta própria, 
celebra contratos com os 
clientes.

Exclusividade Salvo convenção escrita em 
contrário, durante a vigência 
do contrato, o agente não 
pode exercer actividades que 
estejam em concorrência com 
as do principal e este não 
pode utilizar outros agentes 
para o respectivo ramo de 
actividade, dentro da mesma 
zona ou do mesmo círculo de 
clientes.

Na falta de convenção escrita 
em contrário, o concedente 
e o concessionário estão 
obrigados a exclusividade, 
nos seguintes termos: (i) 
o concessionário só pode 
comprar ao concedente os 
produtos que constituem 
objecto do contrato e só 
pode vender os produtos 
comprados ao concedente; 
e (ii) na área abrangida pelo 
contrato, o concedente 
só pode fornecer ao 
concessionário os produtos 
que constituem objecto do 
contrato.

Na falta de convenção 
escrita em contrário, o 
franchisado não pode exercer 
actividades que estejam 
em concorrência com as do 
principal e este não pode 
utilizar outros franchisados 
para o respectivo ramo de 
actividade, dentro da mesma 
zona ou do mesmo círculo de 
clientes.

Indemni-
zação de 
clientela

É devida, sempre que 
preenchidos os requisitos 
plasmados nos artigos 33.º e 
34.º da Lei sobre os Contratos 
de Distribuição, Agência, 
Franchising e Concessão 
Comercial.

Discutível a sua aplicação; 
apenas na medida em 
que o concessionário seja 
inequivocamente factor de 
atracção de clientela.

Discutível a sua aplicação; 
apenas na medida em 
que o franchisado seja 
inequivocamente factor de 
atracção de clientela.
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aos negócios jurídicos atinentes ao mercado de capitais15 (em cujo núcleo se 
destacam, sobretudo, os contratos de intermediação financeira e os contra-
tos derivados), e os contratos financeiros latu sensu, relativos aos mercados 
financeiros numa perspectiva ampla, que resultam do fenómeno de interpe-
netração de diferentes segmentos: do mercado de crédito, do mercado de ca-
pitais e do mercado de risco (seguros).

A referência que adiante será feita à locação financeira e à cessão financei-
ra enquanto contratos financeiros (que derivam do segmento do mercado de 
crédito) integra-se precisamente na mencionada acepção ampla, apesar de po-
derem até assumir um papel relevante no universo dos contratos relativos ao 
mercado de capitais, ao serem contratos frequentemente utilizados pelos inter-
mediários financeiros e investidores no desenvolvimento das suas actividades.

A locação financeira e a cessão financeira, assim contextualizadas, assumem 
uma natureza financeira pelo facto de serem contratos que têm por objecto 
o financiamento de clientes por instituições financeiras (bancárias ou não 
bancárias)16. Contudo, estes negócios de financiamento não são contratos de 
crédito stricto sensu: diversamente do que sucede nestes, em que existe uma 
disponibilização monetária aos clientes por parte do banco, nos contratos de 
financiamento, a instituição financeira limita-se a disponibilizar determina-
dos serviços ou operações financeiras ao cliente, embora consistam estes tam-
bém numa forma de financiamento.

4.11.1 LOCAÇÃO FINANCEIRA

A locação financeira (também designada por leasing) consiste no «contrato 
pelo qual uma das partes [o locador] se obriga, contra retribuição, a conceder 
à outra [o locatário] o gozo temporário de uma coisa, móvel ou imóvel, adqui-
rida ou construída por indicação desta e que a mesma pode comprar total ou 
parcialmente [a um fornecedor] num prazo convencionado, mediante o paga-
mento de um preço determinado ou determinável, nos termos do próprio con-
trato» (artigo 1.º do Regulamento do Contrato de Locação Financeira, Decreto 
Presidencial n.º 64/11, de 18 de Abril).

A locação financeira é um instrumento de financiamento bancário, que apre-
senta vantagens tanto para o locador como para o locatário: o locador conser-
va a propriedade da coisa durante a vigência contratual – o que lhe permite 
beneficiar de uma garantia superior àquelas que, a título de exemplo, usufrui 
num contrato de mútuo; já para o locatário, a locação financeira representa 

15 Sobre o mercado de capitais, cfr. infra Capítulo 36.

16 Para uma definição destas, cfr. o artigo 2.º, veja-se a Lei n.º 13/05, de 30 de Setembro.
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uma forma de financiamento integral da coisa utilizada sem que exista um 
endividamento directo. Isto mesmo é reconhecido no preâmbulo do Regula-
mento do Contrato de Locação Financeira, ao mencionar-se que «o contrato 
de locação financeira tem sido bem sucedido na generalidade dos países pelas 
possibilidades de financiamento rápido que faculta em função das garantias 
que oferece aos seus intervenientes, surgindo assim como um instrumento 
útil no relacionamento das economias em vias de desenvolvimento».

São ainda de assinalar outras vantagens contabilísticas e fiscais associadas à 
locação financeira, bem como as vantagens que esta apresenta ao fornecedor, 
que assim vê uma forma suplementar particularmente eficaz de escoamento 
dos bens que produz ou comercializa17. 

Esquema comparativo entre o contrato de mútuo e o contrato de leasing

Esquema comparativo sobre vantagens e desvantagens do contrato de 
leasing

17 Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Direito dos contratos comerciais, p. 19.

MÚTUO LEASING

 – O proprietário do bem é (i) ou a empresa que 
pediu o financiamento (e que fez uma hipoteca/
penhor sobre o bem) ou (ii ) o banco, que beneficia 
de uma reserva de propriedade (mais raro);

 – A empresa paga prestações (normalmente 
mensais) ao banco para reembolso do capital 
mutuado+juros, e comissões bancárias.

 – O proprietário do bem é a sociedade de locação 
financeira (que disponibilizou o financiamento 
para adquirir o bem);

 – A empresa paga uma renda à sociedade de 
locação financeira, que corresponde ao custo 
de aquisição + encargos + margem de lucro da 
sociedade de locação financeira, repartidos pelo 
período de duração do contrato;

 – Se, no final do contrato, a empresa quiser adquirir 
o activo, deve pagar o valor residual do activo.

VANTAGENS DESVANTAGENS

 – É mais fácil para o locador retomar a posse do 
bem em caso de incumprimento, do que para o 
banco (mútuo) executar a hipoteca/penhor;

 – Supera as dificuldades de acesso ao crédito por 
parte do locatário;

 – Permite ao locatário não ter de observar 
limitações legais ou estatutárias que imponham 
limites ao seu endividamento;

 – Permite ao locatário saber com certeza quanto 
tem de pagar mensalmente (não fica dependente 
das variações da taxa de juro).

 – O leasing tem custos para o locatário, que também 
perde a possibilidade de deduzir nos impostos 
custos de amortização do bem;

 – O locatário não é proprietário do bem, só o sendo 
se exercer a opção de compra;

 – Se o locatário não cumprir o contrato até ao fim, 
nunca poderá adquirir o bem;

 – A maioria dos riscos relativos à titularidade, 
utilização e manutenção do bem são suportados 
pelo locatário (custos com seguros e manutenção).
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O contrato de locação financeira é um contrato nominado e típico, previsto 
e regulado no Regulamento do Contrato de Locação Financeira; por sua vez, 
é de salientar o Regulamento sobre a Actividade das Sociedades de Loca-
ção Financeira (Decreto Presidencial n.º 65/11, de 18 de Abril), que, como o 
próprio nome indica, vem regular a actividade das sociedades de locação 
financeira.

Este contrato pode ser celebrado com instituições financeiras bancárias ou 
com instituições financeiras especializadas: as designadas sociedades de loca-
ção financeira, conforme definidas no artigo 2.º, n.º 25, da Lei das Instituições 
Financeiras, e cuja constituição e actividade deve obedecer ao disposto no Re-
gulamento sobre a Actividade das Sociedades de Locação Financeira (artigo 
7.º do Regulamento do Contrato de Locação Financeira), bem como no Aviso 
n.º 17/12, de 3 de Abril, e no Aviso n.º 18/12, de 3 de Abril, que desenvolvem a 
matéria estabelecida no Decreto Presidencial n.º 65/11, de 18 de Abril.

A constituição de sociedades financeiras encontra-se sujeita a uma autoriza-
ção prévia do Banco Nacional de Angola, cujo pedido, dirigido ao Governador 
do Banco Nacional de Angola, deve ser acompanhado dos elementos referidos 
no artigo 2.º do Aviso n.º 18/12, de 3 de Abril. O Banco Nacional de Angola 
pode inclusivamente proceder à vistoria das instalações das sociedades de lo-
cação financeira antes do início de actividade destas (artigo 3.º do Aviso n.º 
18/12, de 3 de Abril). 

As sociedades de locação financeira devem ter o capital social integralmente 
realizado em moeda nacional, no valor de Kz 50.000.000,00 (cinquenta mi-
lhões de Kwanzas), e o respectivo montante depositado numa instituição fi-
nanceira bancária domiciliada no país, não devendo os seus fundos próprios 
ser inferiores a este valor (artigos 4.º e 5.º do Aviso n.º 18/12, de 3 de Abril). 
Note-se que, no acto de subscrição do capital social inicial, quando este for 
superior ao mínimo legalmente estabelecido de Kz 50.000.000,00, é exigida a 
realização de, pelo menos, cinquenta por cento (50%) do montante subscrito 
que ultrapassar o capital social mínimo, devendo o remanescente desse mon-
tante inicial estar realizado integralmente no prazo de seis meses a contar da 
data da constituição da sociedade de locação financeira (artigo 5.º, n.º 2, do 
Aviso n.º 18/12, de 3 de Abril).

Para a prossecução dos seus objectivos, é permitido às sociedades de locação 
financeira obter financiamento junto de instituições bancárias legalmente 
autorizadas e de instituições financeiras internacionais, emitir obrigações de 
qualquer espécie, nos termos e limites da Lei das Sociedades Comerciais, bem 
como papel comercial, obter suprimentos e outras formas de empréstimos e 
adiantamento junto aos respectivos sócios, assim como realizar operações de 
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tesouraria, legalmente permitidas, com sociedades com as quais mantenha 
relação de domínio ou de grupo (artigo 7.º do Aviso n.º 18/12, de 3 de Abril). 

No que concerne à devolução ou recuperação dos bens locados, é permitido 
às sociedades de locação financeira alienar ou dar em locação a terceiros os 
bens objecto de locação financeira devolvidos ou recuperados, bem como 
conservá-los no seu activo imobilizado, no prazo máximo de dois anos (artigo 
9.º do Aviso n.º 18/12, de 3 de Abril). É de salientar que as sociedades de loca-
ção financeira se encontram sujeitas a um limite do imobilizado, cujo cálculo 
deve observar o estabelecido no Aviso n.º 06/2011, de 13 de Julho (artigo 8.º 
do Aviso n.º 18/12, de 3 de Abril). No entanto, conforme se dispõe no artigo 9.º, 
n.º 3, do Aviso n.º 18/12, de 3 de Abril, devem ser excluídos do cálculo do limi-
te de imobilizado os bens devolvidos ou recuperados que sejam conservados 
durante o referido prazo de dois anos. 

As sociedades de locação financeira podem ainda, a título acessório, locar bens 
móveis fora dos casos previstos no artigo 9.º do Aviso n.º 18/12, de 3 de Abril, 
devendo, para o efeito, observar o limite máximo de vinte por cento (20%) do 
saldo total das operações de locação financeira. Estes bens objecto de locação 
devem ser mantidos no activo imobilizado e excluídos do cálculo do supra 
mencionado limite do imobilizado (artigo 10.º do Aviso n.º 18/12, de 3 de Abril).

Contudo, é proibido às sociedades de locação financeira prestar garantias a 
terceiros, realizar operações de locação financeira com partes relacionadas, 
ou deter participações financeiras no capital de outras sociedades, excepto 
tratando-se de filiais, sucursais ou outras formas de representação, bem como 
prestar serviços complementares da actividade de locação operacional, no-
meadamente, a manutenção e assistência técnica dos bens locados, podendo, 
no entanto, celebrar contratos de prestação de serviços com terceiras entida-
des (artigo 5.º do Aviso n.º 18/12, de 3 de Abril). 

Acresce que é imposta às sociedades de locação financeira a classificação dos 
créditos relacionados com as operações de locação financeira, criando as res-
pectivas provisões em função do nível de risco assumido, conforme estabele-
cido no Aviso n.º 04/2011, de 8 de Junho, com as necessárias adaptações (arti-
go 6.º do Aviso n.º 18/12, de 3 de Abril), devendo elas remeter ainda à Central 
de Informação e Risco de Crédito (CIRC) as informações dos clientes sobre as 
operações de locação financeira, nos termos do Instrutivo n.º 05/10, de 4 de 
Outubro (artigo 17.º do Aviso n.º 18/12, de 3 de Abril).

O contrato de locação financeira caracteriza-se por (i) o locador se encon-
trar obrigado a adquirir ao fornecedor a coisa imóvel ou móvel indicada pelo  
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locatário (mediante celebração do contrato de compra e venda), concedendo 
temporariamente a este último o gozo da mesma (artigo 12.º do Regulamento 
do Contrato de Locação Financeira); (ii) o locatário se encontrar obrigado a 
pagar ao locador as rendas (artigo 13.º do Regulamento do Contrato de Loca-
ção Financeira) – que são uma contrapartida pelo serviço financeiro e pela 
amortização do financiamento prestado; e (iii) o locatário ter o direito de op-
ção de compra da coisa pelo respectivo preço residual no termo do contrato 
(artigo 4.º do Regulamento do Contrato de Locação Financeira).

A locação financeira tem como objecto quaisquer bens susceptíveis de serem 
dados em locação (artigo 2.º do Regulamento do Contrato de Locação Finan-
ceira), pelo que pode revestir diversas modalidades, designadamente mobili-
ária e imobiliária. 

Esquema sobre a estrutura típica de um contrato de leasing

No que concerne ao seu regime jurídico, são de destacar os aspectos mais re-
levantes, a saber:

 – Quanto à sua forma e publicidade, dispõe o artigo 3.º do Regulamento do 
Contrato de Locação Financeira que o contrato de locação financeira pode 
ser celebrado por documento particular, exigindo-se, no caso de bens 
imóveis, o reconhecimento presencial das assinaturas das partes, salvo 

FORNECEDOR
DO BEM 

LOCATÁRIO

1. Venda do bem 

2. Locação por  um dado
período (a titularidade

fica com o locador) 

3. Pagamentos mensais
(preço do bem + custos de 

aquisição + margem de lucro
do locador)  

4. Opção de compra do
locatário no final  do

contrato (valor residual)  

SOCIEADADE
DE LOCAÇÃO
FINANCEIRA  
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se as referidas assinaturas forem efectuadas na presença de funcionário 
dos serviços de registo, aquando da apresentação do pedido de registo. 
Já a assinatura das partes nos contratos de locação financeira de bens 
móveis sujeitos a registo deve conter a indicação, feita pelo respectivo 
signatário, do número, da data e da entidade emitente do bilhete de 
identidade, ou do passaporte, dependendo da nacionalidade da parte. 
Quanto à publicidade exigida, a locação financeira de bens imóveis ou 
de móveis sujeitos a registo fica sujeita à inscrição na competente Con-
servatória do Registo; já nas coisas móveis, deve ser colocada placa ou 
aviso visível, indicativo do direito de propriedade da Sociedade de Lo-
cação Financeira.

 – No que respeita à sua duração, o prazo supletivo de duração contratual 
é de vinte e quatro meses ou dez anos, consoante se trate de bens mó-
veis ou imóveis, jamais podendo ser convencionado um prazo superior a 
trinta anos; em qualquer circunstância, o prazo de locação financeira de 
coisas móveis não deve ultrapassar o que corresponde ao período presu-
mível de utilização económica da coisa (artigo 10.º do Regulamento do 
Contrato de Locação Financeira).

 – Quanto à sua cessação, note-se que o contrato de locação financeira se 
pode extinguir por caducidade e resolução, nos termos gerais, bem como 
com base em fundamentos específicos, como nos casos de dissolução, 
liquidação, insolvência e cessação de actividade do locatário (artigo 22.º 
do Regulamento do Contrato de Locação Financeira). Acresce que na re-
solução com fundamento em incumprimento é documento suficiente – 
i. e., constitutivo da resolução – a prova da comunicação da resolução à 
outra parte (artigo 21.º, n.º 2, do Regulamento do Contrato de Locação Fi-
nanceira). Findo o contrato por resolução ou pelo decurso do prazo sem 
ter sido exercido o direito de compra, o locatário é obrigado a proceder à 
restituição do bem ao locador (artigo 13.º, alínea k), do Regulamento do 
Contrato de Locação Financeira). 

 – Verifica-se uma regra importante de limites à autonomia das partes, 
consagrada no artigo 5.º do Regulamento do Contrato de Locação Finan-
ceira: em primeiro lugar, os modelos de contrato de locação financeira, 
quer mobiliária quer imobiliária, devem ser submetidos à aprovação 
prévia do Banco Nacional de Angola; em segundo lugar, o Banco Nacio-
nal de Angola pode, por Aviso, estabelecer normas sobre a determinação 
dos montantes das rendas e dos valores residuais atribuídos aos bens lo-
cados, bem como definir os termos e condições da sua eventual revisão, 
a periodicidade convencionada para o pagamento das rendas e os prazos 
por que são efectuados os contratos. 
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4.11.2 CESSÃO FINANCEIRA

A cessão financeira (ou factoring) consiste no contrato pelo qual uma das 
partes (cedente ou aderente) cede ou se obriga a ceder a outra (cessionário 
financeiro ou factor) a totalidade ou parte dos créditos de curto prazo de 
que é titular sobre um ou mais terceiros (devedor), resultantes da venda de 
produtos ou da prestação de serviços ao devedor, mediante o pagamento de 
uma remuneração pelo factor (artigo 2.º, alínea a), do Aviso n.º 16/12, de 3 
de Abril).

À semelhança da locação financeira, a cessão financeira apresenta-se como 
um mecanismo jurídico de financiamento bancário muito popular na prática 
mercantil, pelas vantagens que lhe estão associadas: tem uma função de fi-
nanciamento (permite a transformação imediata de créditos em fundos líqui-
dos), uma função de segurança (promove a transferência para o factor do risco 
do incumprimento ou da insolvência dos devedores, especialmente na cessão 
financeira própria ou sem recurso) e uma função de simplificação (liberta o 
cedente de tarefas e custos acessórios relacionados com a gestão e cobrança 
dos créditos). Como inconvenientes, surgem os (pesados) custos inerentes às 
comissões de cobrança e garantia e a perda de autonomia da gestão financeira 
e comercial por parte do aderente.

Esquema de síntese sobre as vantagens e desvantagens do contrato de 
factoring

Pode afirmar-se que o contrato de cessão financeira é um contrato legalmente 
atípico, ainda que nominado e socialmente típico. Efectivamente, o legislador 
angolano, em termos de cessão financeira, optou por regular directamente a 
actividade das sociedades de cessão financeira no Decreto Presidencial n.º 
95/11, de 28 de Abril (Regulamento das Sociedades de Cessão Financeira – Fac-
toring), complementado pelo Aviso n.º 15/12, de 3 de Abril; já o regime jurídico 

VANTAGENS DESVANTAGENS

 – O aderente consegue encaixar financiamento 
rapidamente;

 – O factor tem procedimentos eficientes e standard 
para cobrar as dívidas, não tendo o aderente 
de alocar recursos humanos e financeiros para 
cobrar as suas dívidas;

 – Permite superar dificuldades de obtenção de 
financiamento junto dos bancos (especialmente 
para empresas recentes ou com problemas 
anteriores de cash flow);

 – A cessão de créditos não carece de consentimento 
do devedor cedido, apenas tem de ser notificada 
ao devedor.

 – O factoring, especialmente se for sem recurso, 
é caro (o aderente paga o custo da cobrança da 
dívida e juros pelo montante que o factor lhe 
antecipou);

 – As relações do aderente com o cliente podem sair 
beliscadas, porque o factor aplica mecanismos 
de cobrança de créditos muito rígidos. Por isso, é 
possível prever num contrato de factoring que as 
dívidas difíceis (que não sejam pagas pelo cliente 
na data de vencimento) serão cedidas novamente 
ao aderente.
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do contrato de cessão financeira surge marginalmente nos artigos 6.º, 7.º e 8.º 
do Regulamento das Sociedades de Cessão Financeira – Factoring e no Aviso 
n.º 16/12, de 3 de Abril.

Trata-se de um contrato quadro, celebrado por um banco ou instituição cre-
ditícia especializada: as designadas sociedades de cessão financeira, confor-
me definidas no artigo 2.º, n.º 22, da Lei das Instituições Financeiras, e cuja 
constituição e actividade deve obedecer ao disposto no Regulamento das So-
ciedades de Cessão Financeira – Factoring e no Aviso n.º 15/12, de 3 de Abril, 
que regula o processo de constituição e funcionamento das sociedades de 
cessão financeira. De acordo com este Aviso, a constituição de sociedades 
de cessão financeira encontra-se sujeita a uma autorização prévia do Banco 
Nacional de Angola, cujo pedido, dirigido ao Governador do Banco Nacional 
de Angola, deve ser acompanhado dos elementos referidos no artigo 2.º do 
referido Aviso. 

Importa assinalar que as sociedades de cessão financeira têm um capital so-
cial mínimo de Kz 50.000.000,00 (cinquenta milhões de kwanzas), que deve 
encontrar-se integralmente realizado, não devendo os seus fundos próprios 
ser inferiores a este valor (artigo 3.º do referido Aviso). Para a prossecução 
dos seus objectivos, é permitido às sociedades de cessão financeira obter fi-
nanciamento junto de instituições bancárias legalmente autorizadas e de ins-
tituições financeiras internacionais, emitir obrigações de qualquer espécie, 
nos termos e limites da Lei das Sociedades Comerciais, bem como papel co-
mercial, obter suprimentos e outras formas de empréstimo e adiantamento 
junto aos respectivos sócios ou accionistas, assim como realizar operações de 
tesouraria, legalmente permitidas, com sociedades com as quais mantenha 
relação de domínio ou de grupo (artigo 6.º do diploma). 

Todavia, é proibido às sociedades de cessão financeira realizar operações de 
cessão financeira com partes relacionadas, ou deter participações financeiras 
no capital de outras sociedades, excepto tratando-se de filiais, sucursais ou 
outras formas de representação (artigo 9.º do diploma). Por sua vez, é impos-
ta às sociedades de cessão financeira a classificação dos créditos adquiridos, 
criando as respectivas provisões em função do nível de risco assumido, con-
forme estabelecido no Aviso n.º 04/2011, de 8 de Junho, com as necessárias 
adaptações (artigo 10.º do diploma), devendo elas remeter ainda à Central de 
Informação e Risco de Crédito (CIRC) as informações dos clientes sobre as 
operações de cessão financeira, nos termos do Instrutivo n.º 05/10, de 4 de 
Outubro.

Tratando-se de um contrato quadro, o contrato de cessão financeira irá regu-
lar e acolher a celebração futura de uma multiplicidade de contratos individu-
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ais de cessão de créditos entre aderente e factor, assente sobre a figura geral da 
cessão de créditos (artigos 577.º e ss. do Código Civil). 

O contrato de cessão financeira deve conter os seguintes elementos mínimos 
(artigo 9.º, n.º 2, do Aviso n.º 16/12, de 3 de Abril): 

 – contrato escrito acompanhado das facturas ou suporte documental, in-
formático ou outro meio tecnológico equivalente;

 – identificação do factor ou cessionário e identificação do aderente ou cedente;
 – objecto do contrato;
 – o valor, ou forma de cálculo, das comissões de factoring, dos juros e co-

missões de garantia;
 – as datas de início e término da execução do contrato;
 – a data de vencimento dos créditos adquiridos;
 – declaração sobre a modalidade da cessão (cessão com recurso e cessão 

sem recurso);
 – forma de pagamento;
 – montante dos créditos adquiridos;
 – total das transacções que envolve o contrato;
 – outras informações que as partes do contrato julguem necessárias na de-

finição das actividades propostas, serviços, descontos e garantias acor-
dados pelas partes contratantes.

Assinale-se ainda que a transmissão de créditos ao abrigo de contratos de 
factoring deve ser acompanhada pelas correspondentes facturas ou suporte 
documental, informático ou outro meio tecnológico equivalente (artigo 8.º, 
n.º 2, do Aviso n.º 16/12, de 3 de Abril). No caso de existirem títulos de crédito, 
deverá ser efectuado o endosso, pelo aderente, a favor do factor (artigo 6.º, 
alínea d), do Aviso n.º 16/12, de 3 de Abril).

No que concerne à posição jurídica das partes, note-se que, se, por um lado, 
ao factor assistem os direitos de cobrar ao devedor os valores referentes aos 
créditos adquiridos e de manter para si os títulos relacionados com os cré-
ditos adquiridos (artigo 3.º do Aviso n.º 16/12, de 3 de Abril), por outro, este 
deve, entre outras obrigações, gerir e cobrar os créditos que lhe foram cedidos, 
adiantar os fundos, total ou parcialmente, ao aderente nos termos acordados 
e dar a conhecer ao devedor o direito de crédito que tenha sobre o mesmo, 
resultante de um contrato de cessão financeira (artigo 4.º do Aviso n.º 16/12, 
de 3 de Abril).

Por sua vez, ao aderente assiste o direito de receber do factor, por antecipação, 
os valores sobre os créditos cedidos (artigo 5.º do Aviso n.º 16/12, de 3 de Abril), 
devendo, em contrapartida, pagar a comissão de gestão/cobrança, em relação 
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aos créditos cedidos, conforme os termos e condições estabelecidos contratu-
almente, pagar a remuneração contratualmente definida, pelo adiantamento 
e outros serviços realizados pelo factor, garantir o risco de crédito no caso de 
falência ou insolvência dos devedores nas operações com recurso, salvo dis-
posição em contrário, e comunicar ao devedor a cessão de crédito, por meio de 
notificação por escrito, no prazo definido contratualmente (artigo 6.º do Aviso 
n.º 16/12, de 3 de Abril). 

Já o devedor pode interpor qualquer acção contra o aderente para assegurar 
os seus direitos, nomeadamente em caso de defeito do bem adquirido ou do 
serviço prestado (artigo 7.º do referido Aviso).

Esquema de síntese sobre a estrutura típica de um contrato de factoring

A cessão financeira pode apresentar diversas modalidades, destacando-se:

 – a cessão financeira própria ou imprópria ou cessão financeira com ou 
sem recurso. Na cessão financeira com recurso, o factor não assume o 
risco da dívida irrecuperável, tendo o direito de regresso sobre o aderen-
te, relativamente aos créditos tomados que não sejam pagos pelos de-
vedores; já na cessão financeira sem recurso, o factor assume o risco da 
dívida irrecuperável, incluindo os direitos legais para obter o pagamento 
por parte do devedor, e o aderente é isento de reembolso de quaisquer 
perdas devido ao pagamento não efectuado pelo devedor (artigo 2.º, alí-
neas d) e e) do Aviso n.º 16/12, de 3 de Abril); 

6. Pagamento  de USD 20 remanescente
ao  aderente (deduzido: o montante avançado

ao aderente, juros acrescidos, a comissão do factor
e/ou outras deduções por dívidas incobráveis)

5. Pagamento  do crédito total (USD 100)
ao  factor, no  prazo de vencimento

FACTOR
(Cessionário)

ADERENTE
(Cedente)

DEVEDOR
(Cliente)

4. Antecipação de USD 65
(USD 75—USD 10 de comissão) 

2. Cessão de créditos no valor de
USD 100 e entrega de cópia da factura

1. Venda de bens/ prestação de 
serviços no valor de USD 100

e  envio da factura

3. Notificação da cessão
de créditos ao factor
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 – a cessão financeira completa ou incompleta (consoante o factor apenas 
preste ao aderente os seus serviços de cobrança e gestão de créditos, ou 
também um serviço de financiamento, mediante a realização de anteci-
pações sobre o valor nominal dos créditos cedidos); e 

 – A cessão financeira aberta ou fechada (dependendo se o aderente notifi-
ca ou não o devedor em relação aos créditos cedidos).

Esquema de síntese sobre as modalidades do contrato de factoring

Por último, no que respeita ao seu regime jurídico, entre os múltiplos aspectos 
a considerar, importa salientar:

 – Atenta a natureza de acordo quadro da cessão financeira, uma coisa é a 
forma do acordo quadro, outra é a forma das transmissões de créditos ao 
abrigo do referido acordo quadro. Assim, quanto à forma, dispõe o artigo 
6.º do Regulamento das Sociedades de Cessão Financeira e o artigo 8.º, 
n.º 1, do Aviso n.º 16/12, de 3 de Abril, que o contrato de cessão financei-
ra (acordo quadro) é sempre celebrado por escrito e dele deve constar o 
conjunto das relações do factor com o respectivo aderente, entre as quais 
merecem destaque obrigações de exclusividade que possam existir; já a 
transmissão de créditos ao abrigo de acordo quadro deve ser acompa-
nhada pela correspondente factura ou suporte documental equivalente, 
nomeadamente, informático ou título cambiário. 

 – Quanto à retribuição do factor, este pode, ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, do 
Regulamento das Sociedades de Cessão Financeira – Factoring, cobrar 
dos seus aderentes (i) comissões do factoring calculadas sobre os mon-
tantes dos créditos adquiridos; (ii) juros, no caso de pagamentos anteci-
pados; e (iii) comissões de garantias. 

 – Quanto ao pagamento ao aderente pelo crédito por este transmitido, este 
deve ser efectuado pelo factor nas datas de vencimento dos mesmos, ou 
na data de um vencimento médio presumido que seja contratualmente 
estipulado (artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento das Sociedades de Cessão Fi-
nanceira – Factoring). Nada obsta, contudo, a que o factor antecipe (total 

FACTORING COM RECURSO FACTORING SEM RECURSO

 – O aderente suporta o risco do pagamento do 
crédito;

 – Se o cliente não pagar ao factor o crédito no prazo 
do vencimento, o factor pode exigir ao aderente 
que o liquide (i.e., devolve-lhe a factura).

 – O factor suporta o risco do pagamento do crédito, 
por isso, o factor vai cobrar comissões mais 
elevadas;

 – O factor pode optar por constituir um seguro 
sobre o crédito.

Quando é utilizado: Este mecanismo de financiamento é importante para empresas mais pequenas, permitindo-
-lhes receber antecipadamente os seus créditos e assegurar a manutenção do seu cash flow
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ou parcialmente) ao aderente o referido pagamento, ou até possibilite, 
mediante a prestação de garantia ou outro meio idóneo, o pagamento 
antecipado por intermédio de outra instituição de crédito. Note-se, po-
rém, que, no caso de pagamento antecipado dos créditos transmitidos 
pelo aderente, tal não pode exceder a posição credora do aderente na 
data da efectivação do pagamento (artigo 7.º, n.os 2 e 3, do Regulamento 
das Sociedades de Cessão Financeira – Factoring). Esta última proibição, 
assente na transparência das operações, impede o recurso à cessão fi-
nanceira para a celebração, encapotada, de verdadeiros contratos de cré-
dito stricto sensu de disponibilidades monetárias (v. g., mútuo bancário).

4.12. CONTRATOS DE ORGANIZAÇÃO (REMISSÃO) 

Os contratos de organização ou de cooperação empresarial, que visam esta-
belecer uma organização e regulação de relações jurídicas duradouras entre 
diferentes empresas, tendo em vista a prossecução de um fim comum, com-
põem uma categoria integrada pelo contrato constitutivo de agrupamento de 
empresas, pelo contrato de consórcio, ou pelo contrato de conta em participa-
ção – todos estes regulados na Lei sobre os Contratos de Conta em Participa-
ção, Consórcios e Agrupamento de Empresas (Lei n.º 19/03, de 12 de Agosto). 
Estas figuras são analisadas em pormenor infra no Capítulo 35, em conjunto 
com os grupos de sociedades, devido à conexão funcional que existe entre as 
duas figuras. Para aí se remete o respectivo estudo. 

4.13. SÍNTESE

•	 Os contratos comerciais são um instrumento jurídico de constituição, or-
ganização e exercício da actividade comercial e têm regras próprias que os 
distinguem dos contratos civis.

•	 Aos contratos com cláusulas contratuais gerais aplica-se a Lei das Cláusu-
las Contratuais Gerais (Lei n.º 4/2003, de 18 de Fevereiro), caracterizando-
-se estes pela adesão do aderente a cláusulas pré-formuladas, geralmente 
num contexto de contratação em massa.

•	 A Lei das Cláusulas Contratuais Gerais visa assegurar que o predisponente 
actua de boa-fé e que o programa contratual, ainda que unilateralmente 
fixado, é adequado e proporcional, para protecção do aderente. Essa protec-
ção verifica-se tanto na fase de formação do contrato de adesão (sobretudo 
com a cominação de deveres de informação), como no plano do conteúdo 
do contrato de adesão (principalmente com um elenco de cláusulas absolu-
tamente e relativamente proibidas).
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•	 O direito do consumo disciplina as relações dos comerciantes com os 
consumidores, visando a protecção destes últimos, que geralmente se 
encontram numa situação de inferioridade negocial perante uma contra-
parte profissional, sendo aplicável a Lei de Defesa do Consumidor (Lei n.º 
15/2003, de 22 de Julho).

•	 Devem distinguir-se, para efeitos de aplicação da Lei de Defesa do Consu-
midor, os contratos celebrados entre comerciantes (relações B2B) e os con-
tratos celebrados entre estes e os consumidores (relações B2C).

•	 A compra e venda será objectivamente mercantil quando se encontre pre-
enchido o artigo 463.º do Código Comercial, não se exigindo a qualidade de 
comerciante e destacando-se o seu carácter especulativo.

•	 Das várias modalidades de compra e venda mercantil são de destacar (i) a 
compra e venda mercantil para pessoa a nomear (artigo 465.º do Código Co-
mercial); (ii) a compra e venda mercantil sobre coisa alheia, incerta ou inexis-
tente (artigo 467.º do Código Comercial); (iii) a compra e venda à consignação.

•	 As particularidades do regime da compra e venda mercantil face ao regime 
do tipo contratual da compra e venda civil (artigos 874.º a 938.º do Código 
Civil) reportam-se sobretudo à obrigação de pagamento do preço e à eficá-
cia real ou obrigacional da compra e venda mercantil.

•	 O contrato de escambo ou de troca será mercantil nos mesmos casos em 
que o é a compra e venda, e regular-se-á pelas mesmas regras estabelecidas 
para esta (artigo 480.º do Código Comercial).

•	 O aluguer, que é uma das modalidades da locação comercial, «será mercantil 
quando a coisa tiver sido comprada para se lhe alugar o uso» (artigo 481.º do 
Código Comercial) e será regulado pelas disposições do Código Civil que re-
gem o contrato de aluguer e quaisquer outras aplicáveis do Código Comercial.

•	 O mandato mercantil (artigos 231.º a 277.º do Código Comercial) consiste no 
contrato pelo qual alguma pessoa (seja ou não comerciante) se encarrega 
de praticar um ou mais actos de comércio em nome e por conta de outrem.

•	 No contrato de comissão (artigos 266.º a 277.º do Código Comercial), o man-
dante (também designado comitente) encarrega o mandatário (também 
designado comissário) da prática de actos de comércio, mas sem que sejam 
conferidos a este último poderes de representação – permitindo-se, assim, 
ocultar a intervenção do comitente no negócio, o que lhe pode ser conve-
niente quando pretenda que a contraparte do comitente nas relações exter-
nas não conheça a sua identidade. O comissário actua em nome próprio, 
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embora por conta do comitente, ficando vinculado «como principal e único 
contraente» (artigo 266.º do Código Comercial).

•	 O tipo contratual da mediação ou corretagem apresenta como característi-
ca a existência de uma intermediação entre o comprador e o vendedor, ou 
entre as partes noutro negócio que não a compra e venda, em que o inter-
mediário (o mediador) aproxima as partes e promove a celebração de um 
ou mais negócios entre estas. O mediador não actua com poderes de repre-
sentação das partes nem intervém no negócio que vem a ser celebrado. É 
de destacar, em sectores especiais do comércio, a mediação imobiliária (Lei 
n.º 14/12, de 4 de Maio, também conhecida por Lei da Mediação Imobiliária) 
e a mediação e corretagem de seguros (Decreto Executivo n.º 7/03, de 24 de 
Janeiro, também designado Regulamento sobre a Mediação e Corretagem 
de Seguros).

•	 O contrato de seguro é aquele pelo qual a seguradora se obriga, mediante 
a cobrança de um prémio e caso se verifique o evento cujo risco é objecto 
da cobertura, a indemnizar, dentro dos limites contratados, o dano produ-
zido ao segurado ou a satisfazer um capital, uma renda ou outra prestação 
convencionada, encontrando-se o seu regime jurídico geral plasmado no 
Decreto n.º 2/02, de 11 de Fevereiro (sobre o Contrato de Seguros).

•	 A agência comercial (artigos 1.º a 36.º da Lei sobre os Contratos de Distri-
buição, Agência, Franchising e Concessão Comercial) consiste no contra-
to pelo qual uma pessoa, singular ou colectiva, se obriga a promover, por 
conta de outra, a celebração de contratos, de modo autónomo e estável e 
mediante retribuição.

•	 A franquia comercial ou franchising (artigos 37.º a 48.º da Lei sobre os Con-
tratos de Distribuição, Agência, Franchising e Concessão Comercial) consis-
te no contrato pelo qual uma pessoa, singular ou colectiva (o franchisador 
ou licenciador), concede a outrem (o franchisado ou licenciado), mediante 
contrapartidas, a comercialização dos seus bens ou serviços, através da uti-
lização da marca e demais sinais distintivos do franchisador e conforme o 
plano, o método e as directrizes prescritos por ele.

•	 A concessão comercial (artigos 49.º a 60.º da Lei sobre os Contratos de Dis-
tribuição, Agência, Franchising e Concessão Comercial) consiste no contra-
to pelo qual uma pessoa, singular ou colectiva (o concedente), concede a ou-
tra (o concessionário) o direito a distribuir, em seu nome e por conta própria, 
certo produto fabricado pelo concedente, numa determinada área, e a pro-
mover a sua revenda, participando ambas as partes nos resultados obtidos, 
sendo que, durante a execução do contrato, o concedente e o concessionário 
celebrarão sucessivos contratos de compra e venda de produtos.
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•	 A locação financeira (também designada por leasing) consiste no contrato 
pelo qual uma das partes (o locador) se obriga, contra retribuição, a conce-
der à outra (o locatário) o gozo temporário de uma coisa, móvel ou imóvel, 
adquirida ou construída por indicação desta, e que a mesma pode comprar 
total ou parcialmente (a um fornecedor) num prazo convencionado, me-
diante o pagamento de um preço determinado ou determinável. O seu regi-
me encontra-se plasmado no Regulamento do Contrato de Locação Finan-
ceira (Decreto Presidencial n.º 64/11, de 18 de Abril).

•	 A cessão financeira (ou factoring) consiste no contrato pelo qual uma das 
partes (cedente ou aderente) cede ou se obriga a ceder a outra (cessionário 
financeiro ou factor) a totalidade ou parte dos créditos de curto prazo de 
que é titular sobre um ou mais terceiros (devedor), mediante o pagamento 
de uma remuneração pelo factor. O seu regime está vertido no Regulamen-
to das Sociedades de Cessão Financeira – Factoring (Decreto Presidencial 
n.º 95/11, de 28 de Abril) e no Aviso n.º 16/12, de 3 de Abril.
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CAPÍTULO 5
OS COMERCIANTES EM NOME INDIVIDUAL  

E AS SOCIEDADES UNIPESSOAIS
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colar Editora, Luanda, 2014, pp. 123-127; OLIVEIRA, JOAQUIM DIAS MARQUES DE 
– Manual de direito comercial angolano, I, Cefolex, Luanda, 2009, pp. 69-85; 
VASCONCELOS, PEDRO PAIS DE – Direito comercial, Almedina, Coimbra, 2011, 
pp. 39-57. 
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5.1. SUJEITOS QUALIFICÁVEIS COMO COMERCIANTES

O comércio é uma realidade humana, apresentando-se os comerciantes como 
o suporte subjectivo do comércio. Cabe, aliás, lembrar que o direito comercial 
surgiu historicamente como um direito de classe, apenas se tendo verifica-
do o abandono de uma perspectiva subjectivista do comércio a favor de uma 
perspectiva objectivista após a entrada em vigor do Code de Commerce (1807), 
no rescaldo da Revolução Francesa1. Apesar do pendor marcadamente objec-
tivista do direito comercial, e como se viu a propósito do estudo dos actos 
de comércio, a qualidade de comerciante revela-se decisiva para a qualifica-
ção de actos jurídicos como actos de comércio (artigo 2.º, 2.ª parte, do Código 
Comercial)2. A qualidade de comerciante é, pois, determinante de um regime 
jurídico especial aplicável aos actos praticados por um sujeito, implicando 
consequências tais como:

 – a solidariedade passiva nas obrigações plurais comerciais (artigo 100.º 
do Código Comercial);

 – um regime especial de prescrição das obrigações (artigo 317.º do Código 
Civil, em particular, a sua alínea b);

 – uma taxa especial de juros aplicável;
 – um regime específico quanto às dívidas dos cônjuges. 

Por outro lado, o Código Comercial prevê um estatuto próprio dos comercian-
tes, o qual passa pela imposição de deveres gerais e por um regime especial de 
prova, como será analisado adiante3.

A delimitação do conceito de comerciante assume, por isso, fulcral relevância. 
Nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do Código Comercial, são comerciantes «as 
pessoas que, tendo capacidade para praticar actos de comércio, fazem deste 
profissão». De acordo com o n.º 2 deste mesmo artigo, são também comer-
ciantes as sociedades comerciais, sem necessidade de aferição de mais pres-
supostos – o que se justifica por estas terem por objecto a prática de actos de 
comércio (artigo 2.º da Lei das Sociedades Comerciais).

Focando a atenção na figura dos comerciantes em nome individual, note-se 
que a análise do artigo 13.º do Código Comercial implica que se proceda à de-
composição dos seus vários elementos. Nestes termos, é comerciante quem, 
cumulativamente:

1 Cfr. supra Capítulo 1.

2 Cfr. supra Capítulo 3.

3 Cfr. supra Capítulo 6.
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 – tenha capacidade; 
 – pratique o comércio;
 – faça dessa prática a sua profissão.

5.1.1. A CAPACIDADE 

O artigo 13.º, n.º 1, do Código Comercial exige, em primeiro lugar, que o co-
merciante tenha capacidade para o exercício do comércio. Este requisito le-
vanta tradicionalmente uma querela entre aqueles que defendem que a capa-
cidade aí referida é a capacidade de exercício4 e aqueles que propugnam uma 
interpretação segundo a qual se trata antes de capacidade de gozo5. 

Importa, contudo, ter presente que a prática de actos de comércio a título pro-
fissional só pode dizer respeito à capacidade de agir, e não apenas à idoneida-
de para se ser titular de direitos6. Por outro lado, na interpretação do artigo 
13.º, n.º 1, do Código Comercial, não pode deixar de se atender ao argumen-
to sistemático fundado no artigo 7.º do mesmo diploma. De acordo com este 
último preceito, «toda a pessoa, nacional ou estrangeira, que for civilmente 
capaz de se obrigar poderá praticar actos de comércio em qualquer parte do 
território angolano, nos termos e salvas as excepções da presente lei e demais 
legislação complementar». Aqui torna-se explícito que o que está em causa é 
a capacidade de exercer pessoal e livremente os seus direitos. Logo, também 
o artigo 13.º, n.º 1, do Código Comercial deve ser entendido como exigindo, 
mais do que a capacidade de ser titular de direitos (capacidade de gozo), a 
capacidade de exercício.

Contudo, não pode ser esquecido que a capacidade de exercício é um plus em 
relação à capacidade de gozo. Existe uma relação de pressuposição entre es-
tas. Pode haver capacidade de gozo sem haver capacidade de exercício. Mas 
não pode haver capacidade de exercício sem haver capacidade de gozo. Desta 
forma, a falta de capacidade de gozo – designadamente, em virtude da inibi-
ção para o exercício do comércio – preclude a qualificação como comerciante.

Assente a necessidade de capacidade de exercício para a prática de actos de co-
mércio, deve ainda questionar-se por a  possibilidade de a mesma ser suprida por 
via de representação legal. É discutível se os menores, quando representados, 

4 Neste sentido, cfr. ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA, Direito comercial, Associação Académica da Faculdade de 
Direito de Lisboa, Lisboa, 1976-1977, pp. 328-329, e ANTÓNIO FERRER CORREIA, Lições de direito comercial, I, 
Coimbra, 1973, pp. 123-124.

5 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, p. 111, e PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito 
comercial, pp. 44 ss.

6 Assim, JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, p. 111.
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podem praticar actos de comércio, ainda que o exercício dessa representação 
possa estar sujeita a autorização judicial, nos termos do artigo 141.º do Código 
da Família7. O mesmo se diga em relação aos casos de interdição e de inabili-
tação, atenta a sua equiparação, mutatis mutandis, à menoridade (artigo 139.º 
do Código Civil). 

5.1.2. A PRÁTICA DO COMÉRCIO

A atribuição da qualidade de comerciante depende ainda da observância de 
uma segunda exigência: a prática do comércio (artigo 13.º, n.º 1, do Código Co-
mercial). O comerciante é, então, alguém que pratica actos qualificados como 
comerciais pela lei, directa ou indirectamente8. 

Remete-se, neste ponto, para o estudo dos actos de comércio que generica-
mente convoca a análise do artigo 2.º do Código Comercial9. Neste contexto, 
procedendo-se a uma distinção entre actos de comércio subjectivos e actos 
de comércio objectivos, importa referir que esta exigência da prática de actos 
de comércio pelo comerciante apenas se compadece com a prática de actos 
de comércio objectivos e não subjectivos. Afinal, se a qualificação de um acto 
de comércio como acto de comércio subjectivo depende de este ter sido pra-
ticado por um comerciante (artigo 2.º, 2.ª parte, do Código Comercial), seria 
circular afirmar que alguém pode ser qualificado como comerciante porque 
pratica actos subjectivamente comerciais. A qualificação de um acto como 
acto de comércio subjectivo pressupõe a qualidade de comerciante, pelo que 
não a pode atribuir.

Assim, o que relevará para efeitos do artigo 13.º, n.º 1, do Código Comercial será 
que a pessoa em causa pratique, profissionalmente, actos de comércio objectivos.

4.1.3. O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO COMÉRCIO

Por fim, a pessoa a qualificar como comerciante terá de fazer do comércio pro-
fissão. São genericamente referidos quatro critérios para aferir do requisito da 
profissionalidade, a saber:

7 De acordo com esta disposição normativa, «os pais, no exercício da administração legal dos bens do filho, não 
podem, sem autorização judicial, praticar actos de alienação de bens imóveis ou móveis de carácter duradouro, 
repudiar heranças, ou contrair obrigações que vinculem o filho depois de este atingir a maioridade».

8 Considere-se, para estes efeitos, a definição de comércio oferecida no artigo 4.º, n.º 9, da Lei das Actividades 
Comerciais (Lei n.º 1/07, de 14 de Maio), de acordo com o qual se trata da «actividade económica que consiste em 
comprar bens para os vender no mesmo estado físico, bem como prestar serviços mercantis, em estabelecimen-
tos comerciais e outros lugares permitidos por lei». Esta definição legal deve ainda ser compatibilizada com o 
disposto no artigo 230.º do Código Comercial, quando interpretado no sentido de empresa-actividade – cfr. infra 
Capítulo 7.

9 Cfr. Capítulo 3.
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 – a prática reiterada ou habitual: a exigência de profissionalidade pres-
supõe o exercício do comércio de um modo estável e sistemático. No 
entanto, não será necessário que a pessoa pratique actos de comércio 
ininterrupta ou continuamente, tornando-se apenas necessário que não 
pratique actos ocasionais ou isolados;

Exemplo: O vendedor ambulante de gelados na praia do Mussulo, ainda que 
só pratique esta actividade no verão, continua a preencher o critério da prática 
reiterada ou habitual.

 – a prática juridicamente autónoma: o comerciante actua em nome e por 
conta própria, não se tratando de um representante de outrem nem es-
tando ligado por um vínculo de subordinação que possa dar origem a um 
contrato de trabalho;

 – a tendencial exclusividade: não se exige a total dedicação a uma activida-
de comercial, podendo o comerciante ter outras profissões. No entanto, 
exige-se uma disponibilidade suficiente à prática da actividade, em con-
sonância com a natureza da mesma;

Exemplo: Se um jovem estudante de direito, nas horas vagas, decide criar uma 
pequena empresa, ou um restaurante, esta actividade poderá ser vista como 
uma prática tendencialmente exclusiva.

 – o escopo lucrativo: o comércio é uma actividade em que os seus agentes 
procuram a realização de um lucro10. Este requisito basta-se, contudo, 
com a procura do lucro, não com o lucro real. Desta forma, haverá um 
escopo lucrativo, ainda que, de facto, a actividade comercial em causa 
nunca gere qualquer lucro.

Note-se que esta exigência de profissionalidade, a analisar de acordo com os 
critérios elencados, decorre também do disposto no artigo 230.º do Código Co-
mercial, ao remeter para um conjunto concatenado e reiterado de actividades 
integrantes de uma prática duradoura, que conformam a ideia de empresa11.

5.2. CLASSIFICAÇÃO DOS COMERCIANTES

Considerando os requisitos para a atribuição da qualidade de comerciante, ao 

10 Neste sentido, atente-se, aliás, na definição de actividade comercial presente no artigo 4.º, n.º 1, da Lei das Acti-
vidades Comerciais (Lei n.º 1/07, de 14 de Maio), de acordo com o qual se trata de uma «actividade realizada profis-
sionalmente por pessoas jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que possuam capacidade civil, comercial e financeira 
para praticar actos de comércio, com o objectivo de obter lucro».

11 Isto não significa, como salientado infra Capítulo 7., que se deva ver este preceito como estabelecendo um elenco 
de comerciantes, i. e., um conceito de empresa em sentido subjectivo.
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abrigo do referido artigo 13.º do Código Comercial, importa agora aludir à sua 
classificação, em função da actividade que exercem, nos termos estabelecidos 
na Lei das Actividades Comerciais (Lei n.º 1/07, de 14 de Maio).

Assim, os comerciantes classificam-se em operadores de comércio a grosso, 
operadores de comércio a retalho, operadores de comércio de representação 
ou operadores de prestação de serviços mercantis (artigo 5.º, n.º 2, da Lei das 
Actividades Comerciais). 

Por sua vez, o comércio a grosso considera-se exercido por produtores, expor-
tadores, importadores ou grossistas (artigo 5.º, n.º 3, da Lei das Actividades 
Comerciais); o comércio retalho é exercido por retalhistas, comerciantes a tí-
tulo precário, vendedores ambulantes ou feirantes (artigo 5.º, n.º 4, da Lei das 
Actividades Comerciais); o comércio de representação pode ser exercido por 
representantes comerciais ou por agentes comerciais (artigo 5.º, n.º 5, da Lei 
das Actividades Comerciais); a prestação de serviços mercantis, por último, 
pode ser exercida por concessionário, operador de prestação de serviços mer-
cantis, operador multinível ou caixeiro-viajante (artigo 5.º, n.º 6, da Lei das 
Actividades Comerciais).

Esta classificação tem profundas implicações práticas quanto à determinação 
do bloco normativo da Lei das Actividades Comerciais que disciplinará o exer-
cício da actividade comercial por cada comerciante, em aspectos como:

 – as condições das quais depende o licenciamento comercial;
 – as exigências de organização do cadastro comercial;
 – a delimitação do horário de funcionamento do estabelecimento do 

comerciante;
 – as condições de admissibilidade da realização de actividades promocio-

nais e de vendas especiais;
 – o regime de inspecção e fiscalização das actividades comerciais dos 

comerciantes. 

5.3. SUJEITOS NÃO COMERCIANTES E SUJEITOS DE QUALIFICAÇÃO 
DUVIDOSA

Esclarecido o alcance do artigo 13.º, n.º 1, do Código Comercial, afigura-se cla-
ro que não serão comerciantes aqueles sujeitos que não preencham os requi-
sistos nele previstos. Assim, há que distinguir os casos em que alguém não é 
comerciante por (i) não praticar actos de comércio, i. e., todos aqueles cuja 
actividade não se analisa em actos de comércio; e por (ii) não poder adquirir a 
qualidade de comerciante, ainda que pratique actos de comércio.
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No que respeita à primeira situação, não são considerados actos de comércio 
(e, por essa razão, quem os pratica não poderá ser qualificado como comer-
ciante) aqueles que decorram de:

 – actividade agrícola, que, numa noção ampla, compreende o cultivo da 
terra, a silvicultura, a pecuária, bem como actividades que lhe sejam 
acessórias. A exclusão destas actividades do comércio resulta dos artigos 
230.º, §§ 1 (1.ª parte) e 2, e 464.º, n.os 2 e 4, do Código Comercial;

 – actividade dos artesãos (v. g., sapateiros, alfaiates, cabeleireiros, mecâni-
cos, etc.), que recorrem, na sua profissão, a um trabalho manual, com o 
auxílio de instrumentos ou ferramentas. Note-se, neste sentido, que os 
artigos 230.º, § 1 (2.ª parte), e 464.º, n.º 3, do Código Comercial excluem 
do comércio a actividade artesanal industrial-transformadora exercida 
directamente pelos artesãos;

 – actividade dos profissionais liberais, que exercem de modo habitual e 
autónomo actividades de cariz intelectual, em regra, sujeitas a regula-
mentação do seu próprio estatuto profissional (v. g., advogados, médi-
cos, engenheiros, arquitectos, etc.);

 – actividade dos artistas (v. g., pintores, escultores, músicos, etc.): também 
não são legalmente qualificadas de mercantis, como resulta do disposto 
no artigo 230.º, §§ 1 e 3, do Código Comercial.

No que se refere aos sujeitos que não podem adquirir a qualidade de comer-
ciante, ainda que pratiquem actos de comércio (objectivos), impõe-se uma 
análise do artigo 14.º e do artigo 16.º, ambos do Código Comercial.

É, desde logo, vedada a profissão do comércio a associações e corporações que 
não tenham por objecto interesses materiais (artigo 14.º do Código Comercial). 
Por seu turno, dispõe o artigo 16.º do Código Comercial que «o Estado e seus ór-
gãos desconcentrados locais, enquanto não forem institucionalizadas as autar-
quias locais, e as instituições religiosas não podem ser comerciantes, mas po-
dem, dentro dos limites das suas atribuições, praticar actos de comércio, ficando, 
quanto a estes, sujeitos às disposições da presente lei», esclarecendo-se ainda, 
no § único do mesmo artigo, que «a mesma disposição é aplicada às pessoas co-
lectivas de utilidade pública e institutos públicos». Trata-se, assim, de situações 
em que é vedada a determinadas entidades a profissão do comércio, e não a prá-
tica de actos de comércio – que podem ser licitamente praticados, desde que as 
entidades em causa tenham capacidade para a prática dos referidos actos. 

Neste contexto, refira-se, por fim, a existência de incompatibilidades e de ini-
bições no exercício do comércio. A primeira situação referente às incompa-
tibilidades, que se pode definir como a impossibilidade legal do exercício do 
comércio por sujeito que desempenhe determinadas funções, é verificável, 
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por exemplo, nos casos dos magistrados judiciais12. Já quanto às inibições do 
exercício do comércio, assume relevância o estatuto do devedor comerciante 
falido, que, como se verá adiante13, se considera ser incapaz para a prática de 
actos de comércio, até a referida inibição ser levantada (artigo 1191.º do Código 
de Processo Civil).

Existem, no entanto, algumas figuras de qualificação controversa14: as chamadas 
pessoas semelhantes a comerciantes, que são marcadas por três características:

 – têm autonomia, na medida em que não estão vinculadas por um contra-
to de trabalho;

 – praticam sistematicamente actos jurídicos, nomeadamente contratos, 
com fins lucrativos;

 – dispõem de uma organização mínima (ainda que rudimentar) própria de 
uma empresa.

É neste contexto que se discute se os mandatários comerciais, os gerentes, 
auxiliares, caixeiros e comissários são comerciantes. Trata-se, em regra, de 
actividades que se reconduzem a uma actividade de representação de outrem 
(o mandatário comercial, o gerente, o auxiliar ou o caixeiro actuam em nome 
e por conta de outrem, sendo os actos de comércio praticados imputados à es-
fera do representado) ou a uma actividade em que existe subordinação. Nessa 
medida, é genericamente entendido na doutrina que os mesmos não são co-
merciantes, ainda que profissionalmente pratiquem actos de comércio – mas 
em nome e por conta de outrem15. Atento o exposto, do elenco de actividades 
indicadas, só o comissário poderá ser considerado comerciante, desde que 
exerça profissionalmente as suas funções. 

5.4. AQUISIÇÃO DA QUALIDADE DE COMERCIANTE EM NOME INDIVIDUAL

A aquisição da qualidade de comerciante em nome individual encontra-
-se dependente da prática, por parte deste, de um conjunto de actos.  

12 Cfr. o artigo 26.º do Estatuto dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público (Lei n.º 7/1994, de 29 de Abril), 
relativo às incompatibilidades dos magistrados, de acordo com o qual «os Magistrados Judiciais e os do Ministério 
Público em efectivo serviço não podem exercer qualquer outra função pública ou actividade de natureza privada, 
por si ou por interposta pessoa, excepto: a) funções docentes; b) funções de investigação científica», esclarecendo-
-se ainda, no seu número 2, que «os Magistrados Judiciais e os do Ministério Público só poderão ocupar-se das 
funções a que se referem as alíneas anteriores, desde que não implique prejuízo para o serviço próprio da magistra-
tura», e determinando-se, no n.º 3 da referida disposição, que «os Magistrados Judiciais e os do Ministério Público 
não podem pertencer a partidos políticos».

13 Cfr. infra Capítulo 11.

14 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito comercial, I, pp. 246-249.

15 Cfr., por todos, desenvolvidamente, JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, pp. 137 ss.
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Assim, como corolário do estatuto de comerciante que lhe é atribuído16, o 
comerciante em nome individual deve adoptar uma firma. De acordo com 
o artigo 20.º do Código Comercial, «o comerciante que não tiver com ou-
trem sociedade não poderá tomar para firma senão o seu nome, completo 
ou abreviado», aditando, se lhe convier, a designação da actividade que 
exercer.

Posteriormente, deve requerer a emissão de certificado de admissibilidade da 
firma por si escolhida junto do Ficheiro Central de Denominações Sociais, nos 
casos em que a firma escolhida for o nome próprio ou abreviado acrescenta-
do da actividade que o comerciante irá desenvolver (artigo 9.º do Decreto n.º 
47/03, de 8 de Julho). 

À emissão do certificado da admissibilidade de firma do comerciante em 
nome individual segue-se, nos termos do artigo 26.º do Código Comercial e do 
artigo 123.º da Lei n.º 1/97, de 17 de Janeiro (Lei da Simplificação e Moderni-
zação dos Registos Predial, Comercial e Serviço Notarial), a inscrição da firma 
deste no Registo Comercial (podendo esta inscrição ser publicada, a pedido 
do comerciante, na III Série do Diário da República), bem como a inscrição no 
Bairro Fiscal respectivo17.

Importa salientar, por fim, que o artigo 4.º, n.º 3, da Lei n.º 30/11, de 13 de 
Setembro (Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas), e o Regulamento 
da Lei n.º 30/11, de 13 de Setembro, das Micro, Pequenas e Médias Empresas, 
aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 43/12, de 13 de Março, classificam o co-
merciante em nome individual como micro, pequeno e médio empreendedor 
(artigo 2.º, alínea d), e artigo 4.º, n.º 1, ambos do referido Regulamento), sendo 
estes enquadrados nas categorias aplicáveis às micro, pequenas e médias em-
presas (artigo 4.º, n.º 2, do Regulamento). 

5.5. A RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DOS COMERCIANTES E AS 
SOCIEDADES UNIPESSOAIS

A responsabilidade patrimonial do comerciante em nome individual pelas 
dívidas emergentes do exercício do seu comércio não se afasta do princípio 
geral inscrito no artigo 601.º do Código Civil, de acordo com o qual todo o 
património do devedor responde pelas suas dívidas. Importa referir que, em 
geral, as dívidas emergentes de actos de comércio não convocam a especial 
afectação de bens, ainda que o sujeito seja comerciante e tenha uma massa  

16 Cfr. infra Capítulo 6.

17 Cfr. infra Capítulo 6.
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patrimonial, integrante de um estabelecimento comercial (em sentido pró-
prio), especialmente afectada ao exercício mercantil.

Esta regra de ilimitação da responsabilidade patrimonial do comerciante ape-
nas cederá perante mecanismos específicos de limitação dessa responsabili-
dade, e que se consubstanciam, em geral, no exercício do referido comércio 
por uma pessoa colectiva. Neste contexto, assume especial relevância o fenó-
meno da unipessoalidade societária18.

No ordenamento jurídico angolano prevê-se expressamente, desde 2012, a fi-
gura das sociedades unipessoais. A consagração da figura das sociedades uni-
pessoais com a Lei n.º 19/12, de 11 de Junho (Lei das Sociedades Unipessoais), 
veio colmatar um vazio de regime que se fazia sentir pelo disposto no artigo 
8.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, de acordo com o qual, «salvo dis-
posição em contrário, o número mínimo de partes de um contrato de socieda-
de é dois». 

A unipessoalidade, enquanto elemento do tipo societário, pode ser originária 
ou superveniente19. 

Num plano originário, as sociedades unipessoais são aquelas constituídas 
ab initio por apenas um sócio, que é titular da totalidade do capital social, e 
que tanto pode ser uma pessoa colectiva como uma pessoa singular (artigo 7.º 
da Lei das Sociedades Unipessoais). No que concerne ao tipo de sócio único 
admitido por lei, resulta do artigo 2.º da Lei das Sociedades Unipessoais que 
este poderá adoptar o tipo de sociedade por quotas ou o tipo de sociedade 
anónima. No contexto do mercado de capitais, importa notar a restrição in-
troduzida pelo artigo 17.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Unipessoais: não podem 

18 Em tema de responsabilidade patrimonial do comerciante, é de assinalar, no ordenamento jurídico português, a 
figura do estabelecimento individual de responsabilidade limitada (também designado abreviadamente por EIRL), 
regulada pelo Decreto-Lei n.º 248/86, de 25 de Agosto, alterado pelos Decretos-Lei n.º 343/98, de 6 de Novembro, 
n.º 36/2000, de 14 de Março, e n.º 76-A/2006, de 29 de Março, que nunca foi recebida em Angola. Trata-se de um es-
tabelecimento comercial, do qual é titular uma pessoa singular, que se caracteriza pelo mecanismo de segregação 
patrimonial (ainda que imperfeito) que institui: (i) os bens que compõem o EIRL respondem apenas pelas dívidas 
contraídas no desenvolvimento das actividades comerciais que lhe são próprias, e, (ii) pelas dívidas resultantes de 
actividades compreendidas no objecto do EIRL, respondem apenas, em regra, os bens a este afectados, e não os res-
tantes bens do património do titular do estabelecimento (artigo 10.º do referido diploma). O EIRL distingue-se do 
estabelecimento comercial pelo mecanismo de segregação patrimonial que estabelece e se distingue da sociedade 
unipessoal portuguesa por, ao contrário desta, (i) não corresponder a um novo ente com personalidade jurídica 
própria e (ii) não preconizar uma autonomia patrimonial perfeita (i. e., no regime português, o sócio único não 
responde pelas dívidas da sociedade, nem subsidiariamente – salvo os casos de actuação abusiva do sócio que pos-
sam conduzir ao levantamento da personalidade colectiva). O EIRL resultou da necessidade de criar instrumentos 
de protecção dos comerciantes em nome individual, de forma a limitar os riscos assumidos por estes no exercício 
do seu comércio, quando ainda não eram admitidas sociedades unipessoais no ordenamento jurídico português, 
acabando por perder importância com a admissibilidade das sociedades unipessoais por quotas no ordenamento 
jurídico português.

19 Não se trata, assim, de uma unipessoalidade societária patológica que conduza à dissolução da sociedade, nos 
termos do artigo 142.º, n.º 1, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais.
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constituir-se ou transformar-se em sociedades unipessoais as instituições fi-
nanceiras bancárias, as sociedades seguradoras e resseguradoras, os fundos 
de pensões e suas sociedades gestoras20.

Num plano superveniente, a sociedade unipessoal pode resultar da concen-
tração, num único sócio, das participações sociais de uma sociedade comer-
cial anterior, caso em que deverá ser transformada numa sociedade unipes-
soal por quotas ou numa sociedade anónima (artigo 8.º da Lei das Sociedades 
Unipessoais). Por força dessa transformação, deixam de ser aplicáveis ao ente 
assim transformado todas as disposições do acto constitutivo que pressupo-
nham a pluralidade de sócios. 

Neste contexto, é ainda de salientar a força do direito potestativo atribuído 
pelo artigo 29.º da Lei das Sociedades Unipessoais ao sócio maioritário de 
uma sociedade por quotas. Nas sociedades por quotas constituídas por ape-
nas duas pessoas sem qualquer vínculo de casamento ou de parentesco entre 
si, pode o sócio maioritário excluir o sócio com participação inferior a 15% 
(quinze por cento) do capital social, sendo ou não remisso, mediante transfor-
mação da sociedade, nos termos da Lei das Sociedades Unipessoais. 

Como resulta de uma interpretação declarativa da referida norma, estamos 
na presença de um direito de exclusão em sentido próprio, ou seja, um direito 
potestativo atribuído à sociedade que poderá ser exercido por esta, ainda que 
mediante deliberação exclusivamente tomada pelo sócio maioritário (futuro 
sócio único). Nesta medida, mediante o exercício do seu direito de exclusão, 
é a sociedade quem se torna devedora de uma contrapartida ao sócio excluí-
do21, e não o sócio maioritário22. 

Importa ainda ter presente que a intenção do legislador histórico que sub-
jaz à norma contida no artigo 29.º da Lei das Sociedades Unipessoais foi a de 

20 Determina, por outro lado, o n.º 2 do artigo 17.º da Lei das Sociedades Unipessoais que, entre as instituições fi-
nanceiras não bancárias ligadas à moeda e ao crédito ou ligadas ao mercado de capitais e ao investimento, apenas 
podem, observado o disposto na Lei das Instituições Financeiras e em demais legislação aplicável, constituir-se 
ou transformar-se em sociedades unipessoais as seguintes: a) casas de câmbio, b) sociedades de cessão financeira, 
c) sociedades de locação financeira, d) sociedades mediadoras dos mercados monetários ou de câmbios, e) socie-
dades de micro-crédito, f) sociedades prestadoras de serviços de pagamentos, g) sociedades corretoras de valores 
mobiliários, h) sociedades de capital de risco, i) sociedades distribuidoras de valores mobiliários, j) sociedades ges-
toras de participações sociais, k) sociedades de investimento, l) sociedades gestoras de patrimónios, m) sociedades 
gestoras de fundos de titularização, n) sociedades de gestão e investimento imobiliário.

21 Sobre a adstrição da sociedade ao pagamento de uma contrapartida ao sócio excluído em caso de exclusão, cfr. 
infra Capítulo 23.

22 Note-se que esta norma não deve ser interpretada no sentido de habilitar o sócio maioritário a, em nome próprio 
e potestativamente, adquirir o domínio total da sociedade através da aquisição potestativa da participação social 
do outro sócio (como, por exemplo, no ordenamento jurídico português se admite, ao abrigo do disposto no artigo 
490.º do Código das Sociedades Comerciais).
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facilitar a transformação de sociedades por quotas que apenas tinham sido 
constituídas com dois sócios (antes da entrada em vigor da Lei das Sociedades 
Unipessoais), apenas para viabilizar formalmente a constituição da sociedade 
– dado que, à data, o ordenamento jurídico angolano exigia que estas socieda-
des tivessem um número mínimo de dois sócios. O âmbito de aplicação visado 
pelo legislador histórico corresponde, assim, às situações em que o sócio mi-
noritário seja um sócio com o qual o sócio maioritário estabelece uma relação 
fiduciária, e que apenas foi incluído como sócio fundador da sociedade por 
quotas para assegurar o preenchimento do então requisito legal respeitante a 
um número mínimo de sócios em sociedades por quotas. 

Desta forma, deve entender-se que esta norma habilitante de um direito po-
testativo de exclusão não tem uma aplicação genérica, devendo antes ser in-
terpretada restritivamente, de forma a que a mesma encontre aplicação ape-
nas nas situações em que o sócio minoritário seja, nos termos expostos supra, 
um sócio ligado ao sócio maioritário por uma relação fiduciária. 

Exemplo: Se A e B constituirem uma sociedade por quotas, sendo a participa-
ção social de A correspondente a noventa por cento (90%) do capital social da 
sociedade, e a participação social de B correspondente a dez por cento (10%) do 
capital social, sem que B seja um mero fiduciário de A, não poderá B ser excluí-
do, com base no disposto no artigo 29.º da Lei das Sociedades Unipessoais.

Da unipessoalidade societária decorrem várias limitações (i) à actuação do só-
cio único e (ii) à actuação da sociedade unipessoal. 

Em primeiro lugar, sendo o sócio único uma pessoa singular, este não poderá 
ser sócio de outra sociedade unipessoal (artigo 20.º, n.º 1, da Lei das Socie-
dades Unipessoais). Pretende-se, com esta proibição, evitar que se possam 
constituir tantas sociedades unipessoais quantos os actos de iniciativa eco-
nómica que o sócio pretenda levar a cabo, por forma a que o mesmo não possa 
decompor numa panóplia de patrimónios separados o património comercial 
da mesma pessoa. De outra forma, permitir-se-ia que o comerciante nunca ar-
riscasse o seu património pessoal e o dividisse em várias parcelas. Não é de ex-
cluir, contudo, que com esta proibição se encontre manifestamente coarctada 
a liberdade de iniciativa económica privada na criação e escolha da empresa. 

Em linha com esta proibição encontra-se ainda a proibição de constituição 
de sociedades unipessoais por outras sociedades unipessoais (artigo 20.º, n.º 
3, da Lei das Sociedades Unipessoais), impedindo-se, assim, que o sócio úni-
co contorne a limitação plasmada no artigo 20.º, n.º 1, da Lei das Socieda-
des Unipessoais. Em terceiro lugar, de acordo com o disposto no artigo 20.º, 
n.º 4, da Lei das Sociedades Unipessoais, a sociedade unipessoal não poderá  
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participar noutras sociedades comerciais ou civis – o que leva a concluir que o 
ordenamento jus-societário angolano não permite a constituição de holdings 
unipessoais.

As vantagens do recurso por parte de um comerciante (seja em nome indivi-
dual, seja uma pessoa colectiva) à figura das sociedades unipessoais reside 
no mecanismo de limitação da responsabilidade patrimonial que estas apre-
sentam, sendo as dívidas emergentes do exercício do comércio imputadas à 
sociedade unipessoal, não ao sócio único. Assim, por regra, só o património 
social responde, perante os credores, pelas dívidas contraídas pela sociedade 
(artigo 3.º da Lei das Sociedades Unipessoais). 

No entanto, ao contrário do que sucede com os tipos matriz (i. e., com o tipo de 
sociedades por quotas e com o tipo de sociedades anónimas), nas sociedades 
unipessoais verifica-se uma mais ampla responsabilidade patrimonial, dado 
que o sócio único responde subsidiariamente com a sociedade até ao limite do 
capital social, podendo ainda, sempre que tal se encontrar fixado nos estatu-
tos, responder solidária, subsidiária ou conjuntamente com a sociedade pelas 
dívidas desta perante terceiros, em fase de liquidação, por montante estabe-
lecido no pacto social, o qual não pode ser inferior a metade do capital social 
(artigo 4.º, n.os 1 e 2, da Lei das Sociedades Unipessoais). 

Ainda que não se verifique uma autonomia patrimonial perfeita das socie-
dades unipessoais, atendendo aos desvios a tal autonomia promovidos pelo 
referido artigo 4.º da Lei das Sociedades Unipessoais, cumpre salientar que a 
quebra da referida autonomia patrimonial será total em caso de levantamento 
ou desconsideração da personalidade colectiva. Para além dos fundamentos 
gerais que conduzem à desconsideração da personalidade jurídica, e que po-
dem ter como consequência a vinculação dos sócios ou dos administradores 
que promoveram a realização dos actos praticados pela sociedade (casos de 
imputação) ou a responsabilização patrimonial destes pelas dívidas sociais 
emergentes de tais actos (casos de responsabilidade)23, nas sociedades uni-
pessoais deve ainda atender-se às situações que, por determinação legal, 
constituem casos específicos de desconsideração da personalidade colectiva, 
seja concretizando a constelação de situações típicas de desconsideração, seja 
prevendo outras situações de desconsideração que não se deixam reconduzir 
a nenhuma das situações típicas. 

Estas medidas inserem-se na ideia generalizada de que as sociedades unipes-
soais seriam uma fonte de comportamentos abusivos por parte dos sócios úni-
cos e uma forma de encobrir situações de fraude. Em primeiro lugar, estabelece 

23 Tal como desenvolvido infra Capítulo 15.
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o artigo 25.º da Lei das Sociedades Unipessoais que, se o acto praticado ou o 
negócio celebrado em nome da sociedade unipessoal forem tipificados como 
crime, nos termos da lei penal em vigor, o sócio único ou o seu gerente respon-
dem, ilimitadamente, em função da respectiva culpa. 

Em segundo lugar, de acordo com o artigo 22.º da Lei das Sociedades Unipes-
soais, os negócios jurídicos celebrados entre o sócio único e a sociedade uni-
pessoal (por quotas ou anónima) devem sujeitar-se às seguintes condições:

 – devem obedecer à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, de-
vem observar a forma escrita, estabelecendo-se requisitos de forma que 
afastam o princípio da liberdade de forma plasmado no artigo 219.º do 
Código Civil; 

 – os documentos de que constam os contratos celebrados pelo sócio único 
e a sociedade devem ser patenteados, conjuntamente com o relatório de 
gestão e com os documentos de prestação de contas, podendo qualquer 
interessado consultá-los, a todo o tempo, na sede da sociedade;

 – apenas serão lícitos se servirem a prossecução do objecto da sociedade. 

A inobservância destes requisitos implica, por um lado, a nulidade dos actos 
e dos negócios celebrados, e, por outro lado, responsabiliza ilimitadamente 
o sócio único (artigo 22.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Unipessoais). O que o 
legislador pretendeu evitar foi a confusão do património do sócio e do patri-
mónio social, tendente ao empobrecimento dos activos da sociedade. Nesta 
medida, releva para efeitos de preenchimento dos pressupostos de aplicabi-
lidade da referida disposição normativa que o sócio actue como terceiro em 
relação à sociedade – mas partindo-se da ideia de que o sócio único não é, 
em qualquer circunstâcia, um contraente como todos os outros24. Assinale-se 
ainda que o artigo 22.º não sanciona necessariamente actos do sócio único 
prejudiciais para a sociedade unipessoal, dado que não se inclui no enunciado 
normativo em questão o elemento da prejudicialidade.

Note-se, por fim, que, se, em regra, como será referido adiante a propósito da 
figura da desconsideração da personalidade colectiva, os casos de subcapita-
lização material manifesta da sociedade fundamentam a responsabilização 
patrimonial dos sócios pelas dívidas sociais emergentes dos actos que condu-
ziram a essa subcapitalização, o artigo 26.º da Lei das Sociedades Unipessoais 
vem acrescentar, em certos casos de subcapitalização, uma consequência dis-
tinta e mais radical. Com efeito, resulta do referido preceito normativo que, 
em caso de subcapitalização da sociedade unipessoal por três anos sucessivos, 

24 Neste sentido, no ordenamento jurídico português, a propósito do artigo 270.º-G do Código das Sociedades Co-
merciais, de redacção semelhante à do artigo 22.º da Lei das Sociedades Unipessoais, cfr. RICARDO COSTA, in 
Código das Sociedades Comerciais em comentário, IV, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 340 ss.
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esta será liquidada e dissolvida por iniciativa de qualquer interessado ou ter-
ceiro de boa-fé, ou por iniciativa do Ministério Público25.

5.6. SÍNTESE

•	 O artigo 13.º do Código Comercial contém os requisitos necessários para a 
aquisição da qualidade de comerciante. Terá de ser uma pessoa que, tendo 
capacidade para praticar actos de comércio, faça do comércio a sua pro-
fissão. Tanto poderá ser um comerciante em nome individual (n.º 1) como 
uma sociedade comercial (n.º 2).

•	 A capacidade referida no artigo 13.º do Código Comercial é a capacidade de 
exercício, admitindo-se que, em caso de incapacidade de exercício, a mes-
ma seja suprida por via da representação legal, não obstando à qualificação 
como comerciante.

•	 A prática de actos de comércio mencionada no artigo 13.º do Código Comer-
cial refere-se à prática de actos de comércio objectivos (artigo 2.º, 1.ª parte, 
do Código Comercial).

•	 O exercício profissional do comércio, também exigido pelo artigo 13.º do 
Código Comercial, deve ser aferido em função de quatro critérios: (i) prática 
reiterada ou habitual, (ii) escopo lucrativo, (iii) prática juridicamente autó-
noma, e (iv) prática tendencialmente exclusiva.

•	 Existem várias figuras cuja qualificação como comerciantes suscita dúvi-
das, por se revelarem como situações de fronteira.

•	 O comerciante, em regra, responde com a totalidade do seu património pe-
las dívidas emergentes do exercício do seu comércio, de acordo com o prin-
cípio geral inscrito no artigo 601.º do Código Civil. Esta regra de ilimitação 
da responsabilidade patrimonial do comerciante apenas cederá perante 
mecanismos específicos de limitação dessa responsabilidade, assumindo 
especial relevância o fenómeno da unipessoalidade societária.

•	 No ordenamento jurídico angolano prevê-se expressamente, com a Lei n.º 
19/12, de 11 de Junho (Lei das Sociedades Unipessoais), a figura das socie-
dades unipessoais, que vem completar o disposto no artigo 8.º, n.º 2, da 

25 Assinale-se que esta possibilidade de dissolução e liquidação não resulta necessariamente da aplicação do artigo 
37.º da Lei das Sociedades Comerciais. Com efeito, este preceito normativo regula a perda de metade do capital, 
e a subcapitalização referida em texto pode ocorrer, ainda que os capitais próprios sejam superiores a metade do 
capital social.
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Lei das Sociedades Comerciais, de acordo com o qual, «salvo disposição em 
contrário, o número mínimo de partes de um contrato de sociedade é dois».

•	 A unipessoalidade, enquanto elemento do tipo societário, pode ser origi-
nária (aquelas constituídas ab initio por apenas um sócio) ou supervenien-
te (resulta da concentração, num único sócio, das participações sociais de 
uma sociedade comercial já constituída, devendo ser transformada numa 
sociedade unipessoal por quotas ou numa sociedade anónima).

•	 Nas sociedades unipessoais, o sócio único responde subsidiariamente com 
a sociedade até ao limite do capital social, podendo ainda, sempre que tal 
se encontre fixado nos estatutos, responder solidária, subsidiária ou con-
juntamente com a sociedade pelas dívidas desta perante terceiros, em fase 
de liquidação.

•	 Para além dos fundamentos gerais que conduzem à desconsideração da 
personalidade jurídica, e que se enquadram nos casos de imputação ou nos 
casos de responsabilidade, nas sociedades unipessoais deve ainda atender-
-se às situações que, por determinação legal, constituem casos específicos 
de desconsideração da personalidade colectiva, seja concretizando a cons-
telação de situações típicas de desconsideração, seja prevendo outras situ-
ações de desconsideração que não se deixem reconduzir a nenhuma das 
situações típicas.
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CAPÍTULO 6
ESTATUTO DO COMERCIANTE
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6.1. O ESTATUTO DO COMERCIANTE: GENERALIDADES

Os comerciantes gozam de um estatuto especial, que toma a forma de um ver-
dadeiro regime jurídico associado àquela função. Nesse regime, avultam os 
seguintes focos específicos de regulação:

 – regras próprias quanto às obrigações comerciais;
 – regras quanto à natureza jurídica dos actos praticados pelos comerciantes;
 – regras próprias em matéria de prescrição e quanto à prova de certos factos;
 – regras que enunciam obrigações específicas dos comerciantes.

De seguida, analisa-se cada um destes complexos normativos separadamente.

6.2. REGRAS PRÓPRIAS QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES COMERCIAIS

6.2.1. SOLIDARIEDADE PASSIVA

O primeiro traço distintivo do estatuto do comerciante prende-se com a cir-
cunstância de, em matéria de obrigações contraídas por uma pluralidade de 
comerciantes, vigorar a regra da responsabilidade solidária dos devedores. 
Este regime, estabelecido pelo artigo 100.º do Código Comercial, afasta-se do 
regime de direito civil, onde a regra é a da parciariedade das obrigações plu-
rais (artigo 513.º do Código Civil). 

Recorde-se que as obrigações plurais – i. e., aquelas em que existe mais de um 
devedor – podem ser conjuntas (ou parciárias) ou solidárias1. Nestes termos, 
uma obrigação diz-se conjunta quando cada devedor está obrigado perante o 
credor apenas a realizar a sua parte na prestação, liberando-se pelo cumpri-
mento dessa mesma parte. Ao invés, a obrigação será solidária se cada um dos 
devedores se encontrar adstrito a realizar perante o credor a totalidade da pres-
tação, só se exonerando nestes termos, independentemente da fracção da pres-
tação a que se encontre vinculado (solidariedade passiva), se cada credor puder 
exigir do devedor a prestação integral (solidariedade activa). Apenas a segunda, 
e não a primeira, caracteriza supletivamente as obrigações dos comerciantes. 

A solidariedade obrigacional postula, necessariamente, uma divisão entre 
dois planos de análise:

 – o plano das relações externas, ou seja, o plano da relação entre os  
devedores e o credor (na solidariedade passiva) ou entre os credores e o 

1 Para um enquadramento geral da matéria, cfr. JOÃO ANTUNES VARELA, Das obrigações em geral, I, Almedina, 
Coimbra, 2011, pp. 748-801, e MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA, Direito das obrigações, Almedina, Coimbra, 
2009, pp. 664-685.
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devedor (na solidariedade activa). Desta forma, a satisfação da pretensão 
do credor por um devedor aproveita a todos os outros (no caso de solida-
riedade passiva), assim como o facto de o credor ter prestado perante um 
credor o libera em relação aos demais (no caso de solidariedade activa);

 – o plano das relações internas, o qual corresponde às relações entre os 
credores ou entre os devedores (consoante se trate de solidariedade acti-
va ou passiva). Aí, há que atender à parcela que efectivamente cada um 
deles tem no crédito ou no débito. Destarte, na solidariedade passiva, 
o devedor que satisfaça integralmente o crédito do credor tem depois 
direito de regresso sobre os outros devedores (i. e., pode exigir-lhes a res-
tituição do que prestou e que excede a sua própria parte no débito). Na 
solidariedade activa, o credor em relação ao qual a prestação foi realiza-
da deve depois satisfazer os restantes pela parte que lhes cabe no crédito, 
sob pena de se locupletar com uma vantagem patrimonial que não lhe 
era devida. 

O regime constante do artigo 100.º do Código Comercial justifica-se pela ne-
cessidade de conferir uma tutela reforçada aos credores que estabeleçam re-
lações jurídicas com comerciantes. Por um lado, o risco é uma característica 
inarredável de toda a actividade comercial, pelo que o credor de um comer-
ciante sujeita-se sempre à possibilidade da insuficiência patrimonial do seu 
devedor, em virtude do insucesso da sua actividade comercial. Por outro lado, 
a fluidez do tráfego comercial postula uma acrescida segurança na solvabili-
dade dos créditos. 

Não obstante tratar-se de uma regra supletiva, a determinação da solidarieda-
de das obrigações dos comerciantes com uma pluralidade de devedores vem 
mitigar aquele risco, promovendo a segurança do tráfego comercial. Importa, 
porém, salientar que a regra da solidariedade não se aplica a todas as situa-
ções em que um comerciante é co-devedor de uma obrigação. 

O artigo 100.º do Código Comercial não se aplica, designadamente, quando, 
perante os co-obrigados, a obrigação assumida não for de natureza comer-
cial. Esta delimitação negativa resulta expressamente do disposto no § 1.º do 
artigo 100.º do Código Comercial, quando este estabelece que «o disposto no 
corpo deste artigo não é aplicável aos co-obrigados em relação aos quais as 
obrigações assumidas não forem comerciais». Para estes efeitos, para que a 
obrigação seja mercantil é apenas necessário que o acto seja comercial pelo 
lado daqueles que se obrigam. Contudo, se a obrigação não for comercial por 
esse prisma, e ainda que seja um acto misto pelo prisma oposto – i. e. que seja 
comercial da parte do credor, mas não do devedor –, esta não será dotada de 
solidariedade passiva, em virtude do artigo 100.º do Código Comercial. 
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Note-se, contudo, que:

 – do lado passivo, não é exigida a qualidade de comerciante dos co-obrigados;
 – do lado activo, a lei não estabelece qualquer exigência de comercialida-

de, podendo o credor ser ou não comerciante, e podendo o acto em causa 
ser ou não comercial para o credor.

A norma decorrente do artigo 100.º do Código Comercial tem mera natureza 
supletiva. A referida solidariedade passiva poderá ser, pois, afastada por con-
venção entre as partes – como, de resto, é explicitado pelo segmento final do 
corpo do preceito. Contudo, sempre que se estabeleça em disposição especial 
a natureza solidária da obrigação, ela não pode ser excluída por estipulação 
das partes (artigo 100.º, § 2.º, do Código Comercial).

6.2.2. DÍVIDAS COMERCIAIS DOS CÔNJUGES

Ainda no contexto das regras próprias quanto às obrigações comerciais que 
conformam o estatuto do comerciante, importa referir o artigo 15.º do Código 
Comercial, de acordo com o qual as dívidas comerciais do cônjuge comercian-
te se presumem contraídas no exercício do comércio.

A redacção do preceito resulta da Lei n.º 6/03, de 3 de Março, e permite recor-
tar uma regra cujos pressupostos (cumulativos) de aplicação são os seguintes:

 – O cônjuge que contraiu as dívidas deve ser comerciante – qualidade a 
apurar nos termos do artigo 13.º do Código Comercial.

 – As dívidas em causa devem ser dívidas comerciais. Relembrando-se que 
nem todas as dívidas de um comerciante são necessariamente dívidas 
comerciais (seja num sentido objectivo, seja num sentido subjectivo)2, 
esta exigência ter-se-á por verificada quando a dívida em causa resultar 
de um acto de comércio em sentido objetivo ou subjectivo praticado pelo 
comerciante3.

A ratio do artigo 15.º do Código Comercial assenta na dificuldade que pode 
representar demonstrar que um determinado acto foi praticado pelo comer-
ciante no exercício do seu comércio. Neste sentido, a presunção facilita a pro-
va em favor dos credores do comerciante, colocando do lado do cônjuge do 
comerciante o ónus da sua ilisão – a qual poderá ser feita demonstrando-se 
que a dívida em causa, apesar de comercial, não foi contraída no exercício do 
comércio do devedor comerciante. 

2 Cfr. supra Capítulo 3.

3 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, II, p. 199.
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Por sua vez, é ao credor que cumpre, nos termos gerais do artigo 342.º, n.º 1, 
do Código Civil, provar que a dívida em questão foi contraída por um comer-
ciante. Contudo, já não será necessário ao credor provar a comercialidade da 
dívida, dada a presunção de comercialidade dos actos do comerciante, que 
resulta, por sua vez, do artigo 2.º, 2.ª parte, in fine, do Código Comercial.

Esquema de síntese sobre o art. 15.º do Código Comercial

Note-se, porém, que a evolução do ordenamento angolano, e o seu distancia-
mento face à versão inicial do artigo 15.º do Código Comercial, coloca um de-
licado problema de interpretação deste preceito. 

Com efeito, o artigo 15.º do Código Comercial foi concebido em estreita ar-
ticulação com o disposto no então em vigor artigo 1691.º, n.º 1, alínea d), do 
Código Civil. Segundo este preceito, seriam da responsabilidade de ambos os 
cônjuges «as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges no exercício do co-
mércio, salvo se se provar que não foram contraídas em proveito comum do 
casal, ou se vigorar entre os cônjuges o regime da separação de bens». Por sua 
vez, o artigo 1695.º, n.º 1, do Código Civil estabelecia que «pelas dívidas que 
são da responsabilidade de ambos os cônjuges respondem os bens comuns do 
casal, e, na falta ou insuficiência deles, solidariamente, os bens próprios de 
qualquer dos cônjuges». Como se vê, o artigo 15.º do Código Comercial esta-
belecia uma cadeia de presunções e definições que apenas tinham relevância 
prática na delimitação da massa patrimonial que respondia pela dívida con-
traída pelo cônjuge comerciante. 

Esquema de síntese sobre a responsabilidade do cônjuge comerciante

PRESUNÇÃO DO ARTIGO 15.º CCOM
(distribuição do ónus da prova)

CREDOR DO COMERCIANTE CÔNJUGE COMERCIANTE

Prova:
 – Que o devedor é comerciante.

Prova:
 – Que a dívida não é comercial (ilisão de presunção) 
ou

 – Qua a dívida, ainda que comercial, não foi 
contraiada no exercício do comércio do 
comerciante.

Dívida contraída 
pelo cônjuge  
comerciante

>

Presume-se  
contraída no  
exercício do 
comércio

>

Dívida é da  
responsabilidade 
de ambos os 
cônjuges

>

Pela dívida res-
pondem (i) os bens 
comuns dos cônjuges 
e, (ii) os bens próprios 
de qualquer um dos 
cônjuges
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Entretranto, operou-se a revogação do Livro IV do Código Civil pelo artigo 
10.º, alínea c), da Lei n.º 1/88, de 20 de Fevereiro, que aprovou o Código da 
Família. Se o artigo 1695.º, n.º 1, do Código Civil encontra uma perfeita conti-
nuidade no novo 63.º, n.º 1, do Código da Família, o mesmo não sucede com 
o artigo 1691.º, n.º 1, do Código Civil, e o artigo 61.º do Código da Família, 
que lhe sucede. Designadamente, ao elencar as dívidas que responsabilizam 
ambos os cônjuges, o artigo 61.º decalca com alguma proximidade o antigo 
artigo 1691.º do Código Civil, com a particularidade de não conter nenhuma 
referência às dívidas contraídas no exercício do comércio, como se encontrava 
na alínea d) do n.º 1 do Código Civil. 

Neste quadro, a redacção introduzida pela Lei n.º 6/03, de 3 de Março no arti-
go 15.º do Código Comercial, tem uma relevância prática mitigada: a presun-
ção de que uma dívida de um cônjuge comerciante foi contraída no exercício 
do comércio não desencadeia imediatas consequências jurídicas.

A determinação dos bens que respondem por essa mesma dívida, quando o 
comerciante seja casado em regime de comunhão de adquiridos, deve, pois, 
observar os seguintes passos:

 – Nos termos do artigo 61.º, n.º 1, do Código da Família, os cônjuges são 
solidariamente responsáveis pelas dívidas contraídas por ambos ou por 
um deles, para ocorrer aos encargos gerais da vida familiar ou em provei-
to comum do casal.

 – Nos termos do artigo 61.º, n.º 3, do Código da Família, o proveito comum 
de uma obrigação contraída por um dos membros do casal não se pre-
sume, excepto nos casos em que a lei o declarar, o que significa que ao 
intérprete não é permitido presumir que as dívidas do cônjuge comer-
ciante contraídas no exercício do comércio foram contraídas em provei-
to comum do casal, quando a intenção do legislador foi afastar a norma 
que estabelecia essa presunção.

 – Caso a caso, haverá que ponderar se a utilização dos bens adquiridos em 
contrapartida da constituição da dívida foi destinada a proveito comuns 
do casal, cabendo ao credor do cônjuge comerciante demonstrar que 
a dívida foi contraída com essa finalidade, nos termos gerais do artigo 
342.º, n.º 1, do Código Civil.

A este propósito haverá, todavia, que ter em conta, como pensamento reitor, 
que o exercício do comércio por um dos cônjuges é uma actividade tendente à 
criação de um rendimento do agregado familiar. Assim, deve entender-se que, 
em princípio, devem ser consideradas como contraídas em proveito comum 
do casal aquelas dívidas que o cônjuge comerciante contraiu como meio do 
exercício da sua actividade comercial ou para investir na sua empresa.
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Nesses casos, sendo a dívida considerada como contraída em proveito comum 
de ambos os cônjuges, respondem por ela, nos termos do artigo 63.º, n.º 1, do 
Código da Família, os bens comuns dos cônjuges, e, na falta ou insuficiência 
destes, os bens próprios de cada um dos cônjuges. 

6.2.3. A COMERCIALIDADE (SUBJECTIVA) DOS ACTOS PRATICADOS POR 
COMERCIANTE

Nos termos do artigo 2.º, 2.ª parte, do Código Comercial, os actos praticados 
por comerciantes são actos de comércio em sentido subjectivo. Contudo, o 
próprio preceito contém duas ressalvas:

 – é necessário que esses actos não sejam de natureza exclusivamente civil; e
 – o contrário (i. e., a não comercialidade) não pode resultar do próprio acto.

Não estando, porém, verificada qualquer das excepções, o acto praticado pelo 
comerciante fica sujeito a todo o complexo normativo que regula os actos de 
comércio4.

6.2.4. PRESCRIÇÃO E PROVA

O artigo 317.º, alínea b), do Código Civil estabelece para as obrigações comer-
ciais um prazo especialmente curto, de dois anos. Trata-se de prescrição pre-
suntiva (artigo 312.º do Código Civil), fundada na presunção de cumprimento 
dos créditos de que os comerciantes são titulares. 

Estruturalmente, a previsão do referido enunciado normativo implica o pre-
enchimento de dois pressupostos, que delimitam, respectivamente, o seu âm-
bito subjectivo activo e passivo de aplicação: 

 – âmbito subjectivo activo: os créditos prescritos têm como titulares co-
merciantes, industriais e prestadores de serviços;

 – âmbito subjectivo passivo: os créditos prescritos têm como devedores 
não comerciantes ou comerciantes que actuem fora da sua actividade 
comercial (ainda que a presunção contida no artigo 15.º do Código Co-
mercial reclame, também nesta sede, aplicação).

Por outro lado, verifica-se igualmente que, no domínio comercial, a prova de 
certos factos em que intervêm comerciantes se encontra facilitada. É o caso 
do empréstimo mercantil, que, se celebrado entre comerciantes, pode ser 
provado de qualquer forma (artigo 396.º do Código Comercial), ou do penhor 

4 Cfr. supra Capítulo 3.
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mercantil, o qual pode ser provado por documento escrito simples (artigo 
400.º do Código Comercial), sendo desnecessário registo. Este aligeiramento 
probatório visa retirar obstáculos formais ao exercício do comércio, promo-
vendo a sua celeridade. 

6.2.5. AS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DOS COMERCIANTES

Por último, o artigo 18.º do Código Comercial enuncia um conjunto de deveres 
dos comerciantes, que, especificamente ligados àquela actividade, permitem 
que se fale num verdadeiro status de comerciante, enquanto conjunto de situa-
ções jurídicas encabeçadas por um sujeito em função do exercício do comércio. 

São elas as seguintes:

 – obrigação de adoptar uma firma (artigo 18.º, alínea a), do Código Comercial);
 – obrigação de efectuar escrituração (artigo 18.º, alínea b), do Código 

Comercial);
 – obrigação de fazer inscrever no registo comercial os actos a ele sujeitos 

(artigo 18.º, alínea c), do Código Comercial). O alcance desta norma só 
pode ser apreendido a partir do confronto com a legislação específica 
sobre registo comercial;

 – obrigação de efectuar balanço e prestação de contas – (artigo 18.º, alínea 
d), do Código Comercial).

6.3. A FIRMA: NOÇÃO 

A obrigação de designação dos comerciantes por uma firma encontra-se de-
senvolvida no artigo 19.º do Código Comercial, nos termos do qual «todo o co-
merciante […] será designado, no exercício do seu comércio, sob um nome co-
mercial, que constituirá a sua firma, e com ele assinará todos os documentos 
àquele repectivos». Deste preceito retira-se que a firma corresponde ao nome 
comercial do comerciante.

A firma é um sinal distintivo, individualizador dos comerciantes – quer dos 
comerciantes em nome individual, quer das sociedades comerciais – e bem 
assim das sociedades cooperativas – as quais, muito embora não sejam qua-
lificadas como comerciantes, também devem ter firma (artigo 207.º, § 3.º, do 
Código Comercial, nos termos do qual «as sociedades organizadas em coope-
rativas devem sempre fazer preceder ou seguir a sua firma com as palavras: 
“sociedade cooperativa de responsabilidade limitada” ou “ilimitada”, confor-
me o caso»)5. 

5 Sobre o exercício do comércio pelas cooperativas, cfr. infra Capítulo 10.



153C A PÍ T ULO 6  —   E STAT UTO D O COM E RC I A N T E

O exposto demonstra, porém, a insuficiência da noção inicialmente avançada 
e habitualmente apresentada pela doutrina6: além de identificar os comer-
ciantes, a firma também permite individualizar alguns não comerciantes. Em 
abstracto, a firma poderia contrapor-se à denominação: a primeira correspon-
deria ao sinal distintivo de comerciantes e a segunda ao de não-comercian-
tes7; não consideramos, porém, que a distinção tenha pertinência, havendo 
mesmo preceitos legais que permitem negá-la.

6.4. A COMPOSIÇÃO DA FIRMA: AS FIRMAS DOS COMERCIANTES  
EM NOME INDIVIDUAL, DAS SOCIEDADES COMERCIAIS E DE OUTRAS 
PESSOAS COLECTIVAS

Um dos aspectos centrais da regulação jurídica da firma prende-se com as re-
gras relativas à sua composição, nos termos dos artigos 20.º e seguintes do 
Código Comercial, complementados por pontuais preceitos específicos em 
matéria de sociedades comerciais. 

A regulação jurídica da firma apresenta nuances diferentes, consoante se trate:

 – da firma de comerciantes em nome individual;
 – da firma de sociedades comerciais;
 – da firma de outras pessoas colectivas.

No que diz respeito à firma dos comerciantes em nome individual, nota-se 
que esta deve conter obrigatoriamente o nome do comerciante, completo ou 
abreviado, podendo ainda fazer uma referência à actividade que este exerce. 
Do artigo 20.º do Código Comercial resulta, a contrario sensu, que esta men-
ção é imprescindível.

O nome civil pode ser antecedido de títulos académicos (v. g. Dr., Doutor, 
Eng., Arq., Professor) ou nobiliárquicos (ex. Conde, Marquês, D.) ou seguido 
de alcunha.

Exemplos: (i) Isabel Mota, Cabeleireiros; (ii) Conde de Oeiras, produções viní-
colas; (iii) D. Vicente de Menezes, Ganadeiro; (iv) Tó-Zé dos Ossos.

Se o comerciante for uma sociedade comercial, o regime da firma encontra-
-se nuclearmente na Lei das Sociedades Comerciais. Neste diploma situam-
-se, por um lado, regras gerais aplicáveis à firma de quaisquer sociedades  

6 Dando nota desta mesma insuficiência, cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, p. 154.

7 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, p. 155.
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comerciais, e, por outro, normas específicas aplicáveis a cada um dos tipos 
societários. 

Assim, na sua parte geral, a Lei das Sociedades Comerciais determina expres-
samente que a firma das sociedades deve ser comunicada em língua portugue-
sa (artigo 12.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). É, contudo, permitido 
o uso de palavras em línguas nacionais (v. g., «Malemba malemba, serviços de 
pastelaria e confeitaria, Lda.») ou em línguas estrangeiras (v. g. «Golden Power, 
S.A.»), desde que, de acordo com o disposto no artigo 12.º, n.º 2, da Lei das So-
ciedades Comerciais:

 – resultem do uso correcto de expressões de línguas nacionais;
 – façam parte de firmas ou denominações já registadas;
 – correspondam a palvras comuns sem tradução na língua portuguesa ou 

de uso generalizado (v. g., «OK»);
 – correspondam a nomes, firmas ou denominações de associados;
 – constituam marca comercial de uso legítimo, nos termos da lei respectiva;
 – resultem da fusão de vocábulos ou partes de vocábulos portugueses, an-

golanos ou estrangeiros, admissíveis nos termos dos requisitos anterio-
res e directamente relacionados com o objecto específico ou retirados 
dos restantes elementos da firma ou dos nomes dos associados; ou

 – se destinem a permitir uma maior penetração no mercado a que se dirija 
a actividade que constitui objecto social da sociedade.

É ainda admitido que a firma inclua designações de fantasia (v. g., «Hambur-
gers Suculentos, Lda.»), siglas (v. g., «Livros ME, Lda.», para manuais esco-
lares) ou outras composições (v. g., «O melhor bolo de chocolate de Luanda, 
pastelaria, Lda.»), contanto que permitam perceber a actividade do objecto 
social (artigo 12.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). A firma pode tam-
bém ser constituída pela combinação de nomes ou firmas dos sócios (v. g., «In-
terdiamante Ferrangol, S.A.», resultante de «Interdiamante», uma sociedade 
dedicada à exportação de diamantes, e «Ferrangol», uma sociedade dedicada 
à extracção de ferro), desde que não se confunda com as firmas já registadas 
desses sócios (artigo 12.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais) ou de outra 
sociedade (artigo 12.º, n.º 5, da Lei das Sociedades Comerciais), devendo tam-
bém, nessa hipótese, e tanto quanto possível, dar a conhecer o objecto social.

A Lei das Sociedades Comerciais estabelece também limites à admissibilida-
de das firmas. Assim, nos termos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei das Sociedades 
Comerciais, estão vedadas as seguintes menções nas firmas:

 – vocábulos comuns de uso genérico ou topónimos, que representem 
apropriação indevida de nome de localidade, região ou país (v. g. «Mar 
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de Luanda, S.A.»);
 – expressões que possam induzir em erro quanto à caracterização jurídica 

das sociedades, designadamente se correntemente utilizadas para de-
signar organismos ou pessoas colectivas sem fins lucrativos (v. g., uma 
sociedade por quotas com a firma «Associação dos Beneméritos, Lda.»);

 – expressões que sugiram, enganadoramente, uma capacidade técnica ou 
financeira ou um âmbito de actuações manifestamente desproporciona-
dos relativamente aos meios disponíveis, e bem assim quaisquer outras 
qualidades não existentes (v. g., uma pequena sociedade transportadora, 
com poucos veículos automóveis afectos à sua actividade, adoptar como 
firma «Transporta Tudo, Transportes Intra e Intercontinentais, Lda.», 
não tendo, claramente, meios para efectuar tão grandes deslocações);

 – expressões proibidas por lei, contrárias à ordem pública ou ofensivas dos 
bons costumes (v. g., «Quebra Ossos, cobrança de dívidas, Lda.», referin-
do-se a uma sociedade que se dedica à prestação de serviços de cobrança 
de dívidas).

Já no que concerne às regras específicas de cada um dos tipos societários, 
deve notar-se que o legislador impõe regras específicas8 9.

Tratando-se de uma sociedade por quotas, a firma poderá ser, nos termos do 
artigo 220.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, de três tipos:

 – firma-nome, se incluir apenas o nome de um ou mais sócios e o adita-
mento «Limitada» ou a abreviatura «Lda.» (v. g., «Teixeira de Martins, 
Lda.», «Cardoso e Fonseca, Limitada»);

 – firma-denominação, na hipótese de não ter o nome dos sócios, mas uma 
expressão alusiva ao seu objecto social, com o aditamento referido no 
ponto anterior (v. g. «Comércio de Cafés de Luanda, Lda.»);

8 As regras relativas às sociedades em nome colectivo constam do artigo 178.º da Lei das Sociedades Comerciais. De acordo com o n.º 
1 daquele preceito, a firma destas sociedades deve referir o nome ou a firma de todos os sócios (v. g., «Branco, Ferreira e Teixeira»), 
ou de, pelo menos, um deles, com aditamentos que sugiram a existência de outros (ex. «Felizardo e Irmãos», «Kieza e Companhia»). 
Note-se que, se alguém que não é sócio inserir o seu nome ou firma na firma da sociedade, fica igualmente sujeito ao regime de 
responsabilidade ilimitada que este tipo social postula (n.º 2 do referido preceito), num claro esquema de protecção dos credores, 
baseado na tutela da aparência. 

9 As sociedades em comandita devem, nos termos do artigo 203.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, ter uma firma que contenha, 
pelo menos, o nome ou firma de um dos sócios comanditados (i. e., os sócios de responsabilidade ilimitada), acrescida das expressões 
«em Comandita» ou «& Comandita», «em Comandita por Acções» ou «& Comandita por Acções», denunciando assim o tipo, e o 
subtipo, societário em causa. A firma pode ainda ser irregular, aglutinando o nome ou firma dos sócios comanditários e de terceiros 
não sócios, sendo que, nessa hipótese, aqueles terão de dar o seu consentimento expresso (n.º 2 do artigo 203.º da Lei das Sociedades 
Comerciais). Note-se que, se o sócio comanditário ou um terceiro não sócio aceitarem a inclusão da sua firma na firma da sociedade, 
ficam sujeitos à responsabilidade imposta aos sócios comanditados perante terceiros, tanto pelos actos outorgados com aquela firma 
(n.º 3 do artigo 203.º da Lei das Sociedades Comerciais), como pelos praticados em nome da sociedade sem o uso da firma (n.º 4 do 
artigo 203.º da Lei das Sociedades Comerciais), numa solução que, mais uma vez, assenta na tutela da aparência. Consequentemente, 
esta responsabilidade poderá ser afastada pelo terceiro ou pelo sócio comanditário se demonstrar que o terceiro perante o qual foi 
contraída a obrigação conhecia que ele era sócio de responsabilidade limitada. Apesar de a lei não o referir expressamente, deve 
entender-se ser igualmente admissível uma firma mista, com referência ao objecto social. 
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 – firma-mista, englobando as duas hipóteses focadas nos pontos anteriores, 
sempre com o aditamento da expressão que sugere o tipo societário em 
causa (v. g., «Arménio da Fonseca, comércio de cafés, Lda.»).

Em qualquer caso, entende-se que a firma pode igualmente incluir expressões 
de fantasia, nos termos gerais (v. g. «O Rei do Calulu, Restaurante, Lda.»).

A firma não pode conter referências que apontem para um objecto que não 
esteja previsto no repectivo contrato de sociedade (v. g. «AutoLuanda – Co-
mércio e Aluguer de Automóveis, Lda.» para uma sociedade cujo objecto é 
apenas a actividade de rent-a-car), nos termos do artigo 220.º, n.º 2, da Lei 
das Sociedades Comerciais. Naturalmente, e em coerência, qualquer altera-
ção do objecto social não reflectida na firma deve implicar as corresponden-
tes alterações, sendo que a própria lei impede a outorga da escritura de alte-
ração do objecto enquanto não se proceder à modificação da firma (n.º 3 do 
referido preceito).

O regime da firma nas sociedades anónimas encontra-se no artigo 303.º da Lei 
das Sociedades Comerciais, de cujo n.º 1 resultam duas possibilidades:

 – a sociedade anónima pode adoptar uma firma-denominação, que se tra-
duza numa referência ao objecto social da sociedade, acrescida da ex-
pressão «S.A.», remetendo para o tipo societário em presença; e 

 – a sociedade anónima pode adoptar uma firma-mista, composta pelo nome 
ou firma de um dos sócios, acrescido de denominação e da expressão «S.A.».

Conforme também sucede noutros tipos societários, a firma tem de ter cor-
respondência com o objecto social. Sendo este modificado, aquela também o 
deve ser (artigo 303.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais).

No caso de sociedades por quotas ou de sociedades anónimas constituídas ab 
initio com um único sócio, a firma da sociedade terá de aludir à sua unipes-
soalidade, compreendendo a expressão «Sociedade Unipessoal», ou simples-
mente «Unipessoal», antes da abreviatura «Lda.» ou «S.A.» (artigo 13.º, n.º 1, 
da Lei n.º 19/12, de 11 de Junho, Lei das Sociedades Unipessoais).

Finalmente, as cooperativas encontram-se previstas no artigo 207.º do Código 
Comercial. Este preceito determina que elas devem adoptar necessariamente 
a forma de uma das sociedades comerciais previstas na Lei das Sociedades 
Comerciais (n.º 1 do artigo 207.º do Código Comercial), sendo as regras rela-
tivas à firma as vigentes para o tipo societário adoptado. Em qualquer caso, a 
firma deve sempre conter as indicações «sociedade cooperativa de responsa-
bilidade limitada» ou «sociedade cooperativa de responsabilidade ilimitada», 
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consoante o caso (n.º 3 do referido preceito).

Cabe ainda dar nota da disciplina em vigor para a formação das firmas de ou-
tras entidades. Refira-se primeiramente o chamado consórcio externo – que 
poderá ser definido como o conjunto formado por duas entidades que se obri-
gam a realizar concertadamente, por um período de tempo limitado, uma dada 
actividade, sendo que cada um dos membros do consórcio fornece directa-
mente a terceiros os bens que produz, invocando expressamente que faz parte 
do consórcio10. Nos termos do disposto no artigo 21.º, n.º 1, da Lei n.º 19/03, 
de 12 de Agosto, os membros do consórcio podem fazer-se designar colectiva-
mente juntando todas as suas firmas com o aditamento «Consórcio de …» ou 
«… em consórcio» (v. g., «Consórcio de Interdiamantes, S.A. e Ferrangol, S.A.»).

Já quando um conjunto de comerciantes se associa com vista a uma melhoria 
das actividades económicas que exercem, estamos diante de um agrupamen-
to de empresas. Os agrupamentos de empresas têm personalidade jurídica au-
tónoma e uma firma própria, sendo que, nos termos do artigo 29.º da Lei n.º 
19/03, de 12 de Agosto, aquela deve ser formada pela denominação ou firma de 
pelo menos um dos membros do agrupamento e o aditamento «Agrupamento 
de Empresas», ainda que sob a forma de sigla (A.E.).

Por último, as empresas públicas, reguladas na Lei de Bases do Sector Empre-
sarial Público, devem ter uma firma à qual acresce necessariamente o adita-
mento «Empresa Pública» ou «E.P.» (v. g., «Endiama, E.P.»), como estabelece o 
artigo 40.º, n.º 3, da Lei n.º 11/13, de 3 de Setembro.

6.5. PRINCÍPIOS SOBRE A CONSTITUIÇÃO DAS FIRMAS 

Com Coutinho de Abreu, podem elencar-se cinco princípios que regem a 
constituição das firmas, a saber11:

 – princípio da verdade;
 – princípio da novidade e da exclusividade;
 – princípio da capacidade distintiva;
 – princípio da unidade; e
 – princípio da licitude.

10 Sobre os consórcios, cfr. infra 35.

11 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, pp. 160-171.
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6.5.1. PRINCÍPIO DA VERDADE

O princípio da verdade expressa a ideia de que a firma deve ser verdadeira e 
não induzir em erro quanto ao objecto social ou à titularidade da sociedade. 
Este princípio é aflorado em vários preceitos do ordenamento. Assim, desde 
logo, ele resulta das alíneas b) e c) do n.º 6 do artigo 12.º da Lei das Socieda-
des Comerciais, ao proibirem, respectivamente, que a firma induza em erro 
quanto à forma jurídica da sociedade ou às suas capacidades para prosseguir 
o objecto social.

O mesmo resulta do disposto nos artigos 303.º, n.º 2, e 220.º, n.º 3, da Lei das 
Sociedades Comerciais, que impõem, respectivamente para as sociedades 
anónimas e para as sociedades por quotas, que a firma deve acompanhar sem-
pre o objecto em termos tais que, se o objecto for alterado, a firma também o 
deverá ser.

Questão problemática face ao princípio da verdade é colocada pelo disposto 
no artigo 25.º do Código Comercial, que, regendo as chamadas firmas irregu-
lares, se apresenta aparentemente incompatível com o disposto nos artigos 
203.º, n.os 2 e 3, e 178.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais. Com efeito, o 
primeiro preceito permite que a sociedade mantenha a mesma firma em caso 
de vicissitude que afecte os sócios – concretamente: entrada, saída ou morte 
de um sócio –, contanto que, em caso de morte ou saída, para isso haja acordo 
dos herdeiros ou do sócio que abandona a sociedade; mas os segundos deter-
minam, respectivamente para as sociedades em comandita e para as socieda-
des em nome colectivo, que os terceiros que tenham o nome na firma sem dela 
fazerem parte respondem pelos seus débitos como um sócio. 

Como compatibilizar este antagonismo? A solução passa por uma interpre-
tação correctiva dos últimos dois normativos, os quais devem ser entendidos 
no sentido de que a responsabilidade de terceiros não se aplica nos casos pre-
vistos no artigo 25.º do Código Comercial. Importa notar que, à face do artigo 
3.º, alínea j), do Código de Registo Comercial, a autorização para o nome ou 
apelido de sócio que se retira ou falece ser mantido na firma social é um facto 
sujeito a registo. Ora, tendo em conta a publicidade que o registo permite, o 
sócio ou os seus herdeiros sempre poderiam opor aos credores que pretendes-
sem prevalecer-se da responsabilidade que, depois do registo, tais credores 
sabiam ou deveriam saber que ele já não era sócio (artigo 203.º, n.º 2 e n.º 3, 2.ª 
parte, da Lei das Sociedades Comerciais). 

6.5.2. PRINCÍPIO DA NOVIDADE E DA EXCLUSIVIDADE

De acordo com o princípio da novidade e exclusividade, as firmas devem ser 
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distintas das outras já registadas no mesmo âmbito de exclusividade – o que 
vale dizer que, num certo âmbito territorial, não poderá haver firmas confun-
díveis com firmas anteriormente registadas.

Coloca-se a questão de saber como demarcar o âmbito territorial relevante 
para efeitos de exclusividade de uma firma. O disposto no artigo 26.º do Códi-
go Comercial poderia indicar como resposta que, no caso das sociedades, esse 
âmbito corresponde à totalidade do território nacional, por ser esse o espaço 
em que elas podem actuar. Contudo, o artigo 27.º do Código Comercial im-
põe conclusão diferente, ao estabelecer que a firma deve «ser completamen-
te distinta das que já se acharem registadas na respectiva circunscrição (…)», 
podendo tal circunscrição ser menos extensa que o território nacional, desde 
que se garanta a inconfundibilidade da firma.

A aferição da novidade da firma deve apoiar-se em três critérios, designadamente:

 – o critério do efeito fonético das expressões, que atende ao som das pala-
vras da firma e ao facto de ele ser semelhante ou não ao de outra, mesmo 
que a grafia seja diferente;

 – o critério do núcleo caracterizador, que determina que deve levar-se em 
conta o aspecto mais impressivo da firma e não os elementos genéricos;

 – o critério da forma oficiosa da firma, de acordo com o qual deve relevar a 
utilização que o comerciante e o público em geral fazem da firma, ainda 
que apenas de uma parte dela (v. g., «BNA», «TPA», «TAAG»)12.

Sempre que, atendendo a estes critérios, se conclua que o público médio, me-
dianamente diligente e sagaz13, não distingue ambas as firmas ou as confun-
de, deve entender-se que não está respeitado o princípio da novidade e que 
a firma não é nova/distinta. O mesmo raciocínio vale para firmas que, sendo 
diferentes e pertencentes a comerciantes diferentes, se apresentem suficiente-
mente semelhantes para fazer crer ao homem médio que existe uma particular 
relação entre ambas (v. g., «Nando’s Marisqueira» e «Nandinhos Marisqueira»).

Problema diferente já se coloca se dois comerciantes que trabalhem em ramos 
distintos utilizarem a mesma firma (v. g., um restaurante e uma empresa de 
equipamentos aquáticos utilizarem a firma «Golfinho, S.A.»). Neste caso, é de 
considerar, segundo nos parece, que não há risco de confundibilidade, pelo 
que o princípio em exame está respeitado.

12 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, p. 165.

13 A aproximação ao critério do «bom pai de família» normalmente utilizado no plano da responsabilidade civil é 
evidente. 
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6.5.3. PRINCÍPIO DA CAPACIDADE DISTINTIVA

O princípio da capacidade distintiva proscreve que as firmas-denominação 
e as firmas-mistas que contêm expressões alusivas ao objecto da sociedade 
assumam carácter genérico ou relativo a topónimos. «Sociedade de Luanda, 
Lda.» e «Sociedade Seguradora, S.A.» seriam duas firmas inadmissíveis: a pri-
meira por se relacionar com um topónimo e a segunda por ser genérica.

Tal princípio é aflorado no artigo 12.º, n.º 6, alínea a) da Lei das Sociedades 
Comerciais, mas não pode deixar de conexionar-se com a função de identifi-
cação do comerciante desempenhada pela firma, função essa que resulta do 
artigo 19.º do Código Comercial.

6.5.4. PRINCÍPIO DA UNIDADE

Cada comerciante, quer em nome individual quer uma sociedade comercial, 
apenas pode ter uma e só uma firma: trata-se do postulado essencial do prin-
cípio da unidade, que, também relacionado com a função de identificação da 
firma, se extrai do artigo 19.º do Código Comercial. Assim, se o comerciante 
pretender desempenhar uma outra actividade comercial, deverá criar uma 
entidade nova e atribuir-lhe uma firma própria.

6.5.5. PRINCÍPIO DA LICITUDE

Por último, o princípio da licitude é um princípio residual que inculca a ideia 
de que a firma não poderá conter expressões que sejam proibidas por lei, con-
trárias à ordem pública ou ofensivas dos bons costumes (artigo 12.º, n.º 6, alí-
nea d), da Lei das Sociedades Comerciais). 

6.6. ALTERAÇÃO DA FIRMA 

A firma pode ser alterada livremente, a qualquer momento, pelo comerciante 
–podendo falar-se num verdadeiro princípio da liberdade de alteração das fir-
mas. Tratando-se de uma sociedade comercial, há algumas particularidades 
que têm que ver com o esquema de responsabilidade patrimonial associado 
a cada tipo societário e com o modo próprio de formação da vontade destes 
entes colectivos. Assim, deverão respeitar-se, para a firma alterada, as regras 
relativas à firma para cada tipo societário, e será necessária uma deliberação 
da assembleia geral aprovada pela maioria necessária para alterar o contrato 
de sociedade.

Há, contudo, casos em que a alteração da firma não configura uma mera per-
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missão normativa, mas antes um verdadeiro dever. Assim é, por exemplo, em 
relação a firmas-nome, se o comerciante alterar o seu próprio nome, ou se se 
divorciar e deixar de adoptar o nome do cônjuge. Compreende-se que assim 
seja, por coerência com o princípio da verdade da firma.

6.7. A TRANSMISSÃO DA FIRMA

A transmissão da firma, sendo permitida pelo ordenamento, é condicionada 
à verificação de uma pluralidade de requisitos. A este propósito haverá que 
atender ao disposto no artigo 24.º do Código Comercial, de onde se podem 
extrair três requisitos de preenchimento necessário:

 – O transmitente da firma deve também transmitir o estabelecimento comer-
cial. Esta exigência decorre do parágrafo único do artigo 24.º do Código Co-
mercial, nos termos do qual «é proibida a aquisição de uma firma comercial 
sem a do estabelecimento a que ela se achar ligada». A firma apresenta-se, 
assim, indissociavelmente ligada ao estabelecimento, não podendo ser ne-
gociada sem ele. Isoladamente, a firma não é, pois, transmissível.

 – A transmissão da firma depende de acordo entre as partes. No acordo de 
transmissão ou de locação do estabelecimento, pode dispor-se simultane-
amente sobre a firma, contudo, é necessário que, expressa ou tacitamente, 
as partes estipulem essa transmissão. Se na firma transmitida figurar o 
nome próprio de um sócio, deve entender-se ainda que é necessária a sua 
autorização por escrito, o que, não resultando directamente do disposto 
no artigo 24.º do Código Comercial, deve entender-se como decorrência 
necessária da tutela do direito ao nome (artigo 72.º do Código Civil).

 – Transmitida a firma, deve ser feita menção expressa da situação de su-
cessão. O adquirente do estabelecimento pode continuar a exercer a acti-
vidade comercial com a firma do transmitente, mas terá, assim, de fazer 
menção da situação da sucessão (v. g., «Sucessor de António Joaquim, 
sociedade de alimentação, Lda.»).

6.8. A TUTELA DO DIREITO À FIRMA

O comerciante que registar a sua firma adquire um direito exclusivo sobre ela 
num determinado âmbito territorial. A obrigatoriedade de registo da firma de-
corre do artigo 26.º do Código Comercial, nos termos do qual «todo o comer-
ciante deverá, para gozar dos direitos que como tal este Código lhe reconhece 
e da protecção que à firma dispensa, fazer lançar esta no registo comercial 
das circunscrições em que tiver o seu principal estabelecimento e quaisquer 
sucursais». Trata-se de um direito de natureza real sobre uma coisa incorpó-
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rea, que assume, consoante os casos, as vestes de direito de propriedade ou de 
direito de usufruto14.

Assente a existência de um direito à firma, a questão que imediatamente se 
deve colocar é a de saber como pode o respectivo titular reagir a uma situação 
patológica em que se verifique a sua violação. Neste sentido, importa distin-
guir entre uma tutela da firma a título preventivo e uma tutela da firma a título 
repressivo.

A tutela preventiva da firma decorre da necessidade de obtenção de um cer-
tificado negativo de admissibilidade de firma, aplicável tanto a pessoas sin-
gulares como colectivas, nos termos do artigo 4.º, n.º 1, do Decreto n.º 47/03, 
de 8 de Julho, que criou o Ficheiro Central de Denominações Sociais. Quem 
pretender registar uma firma tem de obter um certificado que garanta que não 
há firma idêntica ou confundível anteriormente registada – pelo que fica asse-
gurada, à partida, a «viabilidade» da firma a registar.

Por sua vez, a tutela repressiva encontra-se estabelecida no artigo 28.º do Códi-
go Comercial. Este comina três formas específicas de reagir a uma violação já 
perpetrada ao direito à firma, as quais são susceptíveis de utilização cumulativa:

 – o direito de exigir a proibição de utilização de uma firma ilegal, podendo 
o interessado propor acção com vista à declaração de nulidade ou à anu-
lação da firma;

 – responsabilidade civil, nos termos gerais da responsabilidade delitual 
(artigos 483.º e seguintes do Código Civil), que conduza ao pagamento 
ao titular da firma de uma indemnização pelos prejuízos associados à 
utilização indevida da firma por outrem; e

 – tutela criminal, se ao caso couber. 

6.9. A EXTINÇÃO DO DIREITO À FIRMA

Não há qualquer disposição legal que regule expressis verbis o problema da ex-
tinção do direito à firma. Será, pois, necessário apreender o elenco de causas 
de extinção a partir da interpretação das disposições vigentes. Nestes termos, 
poderá sustentar-se, desde logo, que a firma se extingue com o cancelamento 
do respectivo registo.

14 No sentido do texto, cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, p. 181. Diferentemente, AN-
TÓNIO MENEZES CORDEIRO (Manual de direito comercial, Almedina, Coimbra, 2009, p. 383) sustenta tratar-se de 
um direito de personalidade «aderente ao direito ao nome», ainda que não prejudicando «a dimensão patrimonial 
que a firma assume». Já OLIVEIRA ASCENSÃO (Direito comercial, I, Coimbra Editora, Coimbra, 1999, pp. 324-325) 
aproxima-se das teorias mistas ou eclécticas, maioritárias na Alemanha, que vêem em tal direito, nem um puro 
direito de personalidade, nem um puro direito patrimonial, mas uma síntese dos dois.
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Mais duvidosa se afigura, porém, a extinção da firma na sequência de extinção 
da actividade do próprio comerciante (v. g., por morte), sobretudo do ponto 
de vista da sua rigorosa localização no tempo. Deve entender-se que, nesse 
caso, a firma não se extingue, pelo menos enquanto durar o estabelecimento. 
Com efeito, a lei não prevê claramente a caducidade da firma na sequência da 
extinção da actividade, nem comina qualquer prazo específico para tal, pelo 
que não se pode dizer que o direito à firma se extingue automaticamente com 
a cessação da actividade do comerciante, enquanto o estabelecimento subsis-
tir. De resto, conforme já referido, o artigo 24.º do Código Comercial coloca 
a transmissão da firma na dependência da transmissão do estabelecimento 
comercial. 

6.10. A ESCRITURAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE CONTAS 

6.10.1. A NOÇÃO E TIPOS DE ESCRITURAÇÃO MERCANTIL

A obrigação de o comerciante ter escrituração e prestar contas consta expres-
samente dos números 2 e 4 do artigo 18.º do Código Comercial – posterior-
mente desenvolvidos nos títulos IV e VI do Código Comercial – e constitui 
uma das situações jurídicas que dá corpo ao status do comerciante.

Por escrituração mercantil entende-se o registo ordenado e sistemático, em 
livros próprios, de factos relativos à actividade dos comerciantes. A escritura-
ção cumpre uma função de informação dos próprios comerciantes e de outros 
operadores do comércio relativamente à situação financeira do comerciante, 
tendo o seu regime duplamente demarcado por normas imperativas de direito 
público e por normas comerciais constantes dos artigos 29.º e seguintes do 
Código Comercial.

No que respeita aos livros de escrituração, devem distinguir-se os livros obri-
gatórios, que terão de fazer parte da escrita de qualquer comerciante, dos li-
vros facultativos. Neste sentido, obrigatórios são os livros referidos no artigo 
31.º do Código Comercial, ou seja:

 – o livro de inventário e balanços, onde os comerciantes devem registar o 
activo, o passivo e o balanço da empresa. A abertura do livro é feita com 
um arrolamento do activo e do passivo do comerciante, com referência 
à diferença entre essas parcelas e ao capital que entra em comércio. De-
pois, nos prazos fixados, devem aí lançar-se os balanços (artigo 33.º do 
Código Comercial);

 – os diários, onde deve ser lavrado o registo dos actos praticados pelo co-
merciante no exercício do comércio. À partida, conforme sugere o nome, 
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os registos devem ser diários (artigo 34.º do Código Comercial). Contu-
do, em certos casos, os lançamentos, ainda que respeitantes a períodos 
diários, podem ser feitos com menor periodicidade (semanal, quinzenal 
ou mensalmente). Assim sucede na presença de contas excessivamen-
te numerosas ou realizadas fora do domicílio comercial do comerciante 
(artigo 34.º, § 1.º, do Código Comercial). A fixação minuciosa da perio-
dicidade dos lançamentos justifica-se em nome do rigor das operações 
comerciais e para assegurar que os dados lançados são sempre actuais e 
completos. Por razões de ordem prática mais ponderosas, essa exigência 
de periodicidade é temperada, o que é compreensível, para não prejudi-
car a fluidez do giro comercial. Assim acontece também, e na base das 
mesmas preocupações, quando a dimensão da actividade não justifica 
procedimento tão meticuloso, conforme sucede com os comerciantes de 
retalho, também não obrigados a lançamentos diários (artigo 34.º, § 2.º, 
do Código Comercial);

 – o copiador, onde se deve registar, de forma cronológica e sucessiva, a 
correspondência recebida e expedida pelo comerciante (artigo 36.º do 
Código Comercial).

Caso o comerciante seja uma sociedade comercial, é-lhe ainda imposto que 
mantenha livros de actas (artigo 31.º, § 1.º, do Código Comercial) das reu-
niões dos órgãos colegiais da sociedade. O preenchimento dos livros deve 
respeitar as indicações constantes do artigo 68.º da Lei das Sociedades Co-
merciais, bem como, no que não for incompatível, do artigo 31.º do Código 
Comercial.

Do disposto no artigo 30.º extrai-se ainda a possibilidade de existirem livros 
facultativos. De resto, esse preceito é igualmente relevante por consagrar ex-
pressis verbis a liberdade de organização da escrita mercantil pelo comercian-
te, contanto que se respeite a função específica de cada livro e as inscrições 
lavradas sejam claras, objectivas e de fácil apreensão. 

A liberdade de organização da escrita é ainda limitada, desta vez, de forma 
expressa, por alguns preceitos que inculcam formalidades a observar. Cum-
pre, a este propósito, referir, em primeiro lugar, a exigência de legalização dos 
livros, com intervenção judicial, conforme estabelece o artigo 32.º do Código 
Comercial – o qual se justifica pela necessidade de evitar que o comerciante 
substitua qualquer folha, falseando os dados inscritos. A legalização é feita 
junto do Tribunal Provincial competente15. Estão sujeitos a legalização os li-
vros de inventário e balanço, os diários e os livros de actas das sociedades. 

15 A competência dos tribunais é regulada pela Lei n.º 2/15, de 2 de Fevereiro, que estabelece os princípios e as regras 
de organização e funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum, que, igualmente, se designam por Tribunais 
Judiciais. Note-se que, com esta lei, se criaou uma nova instância de recurso, intermédia: o Tribunal da Relação.
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Note-se que é permitida a legalização de livros escriturados pela simples men-
ção de tal facto no termo de abertura (artigo 32.º, § 1.º, do Código Comercial), 
sendo que, em qualquer caso, o processo está sujeito ao pagamento de uma 
taxa pelo comerciante (artigo 32.º, § 2.º, do Código Comercial).

A isto acresce que a própria forma de escrituração obedece a regras especí-
ficas, constantes do artigo 39.º do Código Comercial: ela deve ser feita sem 
intervalos em branco, devendo o parágrafo ser truncado com um traço, e não 
poderão existir rasuras – os erros devem ser cortados e ressalvados por meio 
de estorno (i. e., com a expressão «rasurei» entre parênteses) –, entrelinhas 
nem invasão de margens. Tudo, mais uma vez, para garantir a veracidade dos 
dados inscritos, evitando-se falsificações ou adulteração de factos que a pos-
sibilidade de fazer rasuras deixaria.

Por último, estatui o artigo 40.º do Código Comercial que o comerciante é obri-
gado a conservar os livros durante dez anos após o seu encerramento e arquivo.

6.1O.2. O CARÁCTER SECRETO DA ESCRITURAÇÃO MERCANTIL

A escrituração mercantil reflecte dados essenciais sobre a actividade do 
comerciante, cuja reserva poderá – e frequentemente será – do interesse 
deste. Se a afirmação de um frequente interesse de facto na secretude da 
escrituração mercantil não se afigura duvidosa, questão diferente é a de sa-
ber se o ordenamento jurídico sujeita essa mesma escrituração a um regime 
de sigilo. 

O artigo 41.º do Código Comercial, ao proibir o varejo ou exame de livros, for-
nece algum grau de tutela quanto ao conhecimento da escrituração por tercei-
ros. Contudo, este preceito revela-se insuficiente para sustentar a existência 
de um verdadeiro regime de sigilo, dado o seu forte condicionamento pelos 
preceitos subsequentes. Desde logo, à face do disposto no artigo 42.º do Códi-
go Comercial, é possível exigir-se do comerciante a exibição judicial dos livros 
por inteiro, nos seguintes casos:

 – sucessão universal: os herdeiros, legatários e credores da herança podem 
exigir a exibição dos documentos de escrituração mercantil;

 – comunhão: em situações de divórcio ou separação judicial de pessoas e 
bens, o cônjuge casado em regime de comunhão de adquiridos está ha-
bilitado a aceder à escrita mercantil;

 – sociedade: em caso de dissolução da sociedade ou de saída de um sócio, 
está legitimado para aceder à escrita qualquer sócio ou herdeiro de só-
cio, para se averiguar a respectiva quota de liquidação;

 – quebra ou falência: a legitimidade para consultar a escrita deve atender 
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às regras específicas em vigor em matéria de falência do comerciante.

Ademais, essa exibição judicial dos documentos de escrituração mercantil é 
também admissível, nos termos do artigo 43.º do Código Comercial, quan-
do, «a instâncias da parte ou de ofício», a pessoa a quem pertençam tenha 
interesse ou responsabilidade na questão em que tal apresentação for exigida, 
designadamente, para efeitos de prova em tribunal (v. g., poderá existir um 
recibo ou uma factura que se mostre que não está registada), ao que acrescem 
os poderes de inspecção das autoridades administrativas e fiscais.

Finalmente, é sempre possível o acesso à escrita pelos sócios de uma socieda-
de, no quadro do exercício do direito de informação previsto nos artigos 183.º, 
216.º, 236.º e 320.º e seguintes da Lei das Sociedades Comerciais. Ao abrigo 
deste direito, qualquer sócio tem a possibilidade de consultar, na sede social, 
os livros e demais documentos da sociedade, sendo que, se tal lhe for negado, 
pode requerer a instauração de um inquérito judicial – hipótese em que será o 
juiz a determinar que a informação lhe seja prestada.

6.10.3. O VALOR PROBATÓRIO DA ESCRITURAÇÃO MERCANTIL

Nos termos do artigo 44.º do Código Comercial, «os livros de escrituração co-
mercial podem ser admitidos a juízo a fazer prova, entre comerciantes, em 
factos do seu comércio», nos seguintes termos:

 – Os assentos lançados nos livros de escrituração, mesmo que não regular-
mente arrumados, fazem prova contra o comerciante a que pertençam. 
Porém, outros operadores que os invoquem, para deles se prevalecerem, 
sujeitam-se a que também possam contra eles fazer prova, se esse for o 
caso (artigo 44.º, alínea a), do Código Comercial).

 – Se regularmente arrumados, aqueles assentos fazem prova a favor do pró-
prio comerciante, a não ser que existam assentos que os contradigam, apre-
sentados por outro litigante (artigo 44.º, alínea b), do Código Comercial): 
nesta hipótese, caberá ao tribunal decidir o litígio pelo merecimento de 
quaisquer provas do processo (artigo 44.º, alínea c), do Código Comercial).

 – Contudo, se nessa discrepância se verificar que uns assentos estão regu-
larmente arrumados e outros não, os primeiros prevalecem em relação 
aos segundos, salvo se se demonstrar, por outros meios probatórios ad-
missíveis, que são estes e não aqueles que retratam fielmente a realidade 
(artigo 44.º, alínea d), do Código Comercial).

 – Por último, se o comerciante não tiver livros de escrituração, ou, tendo-
-os, recusar-se a apresentá-los, farão fé contra ele, plenamente, os assen-
tos de outro comerciante, salvo se a falta (ou a não apresentação) resultar 
de causa de força maior (artigo 44.º, § único, do Código Comercial).
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 – Residualmente, é sempre possível contestar o que resulta dos assentos 
exibidos com recurso a outros meios de prova admissíveis em juízo (arti-
go 44.º, § único, do Código Comercial).

A obrigação de fazer escrituração, nos termos expostos, impende sobre qual-
quer comerciante, independentemente da actividade que desempenhe ou 
da sua dimensão. Contudo, quando estão em causa comerciantes que têm 
comércios pequenos ou cuja actividade se desenvolva com maior grau de  
informalidade, a nossa prática comercial demonstra que tais comerciantes, 
atenta a sua impreparação, não fazem a escrituração mercantil devida. 

6.10.4. A PRESTAÇÃO DE CONTAS

A obrigação de elaborar o balanço e de prestar contas é enunciada no n.º 4 do 
artigo 18.º do Código Comercial, sendo objecto de posterior desenvolvimento 
nos artigos 62.º e 63.º do mesmo Código. De acordo com o primeiro preceito, 
«todo o comerciante é obrigado a dar balanço anual do seu activo e passivo 
nos três primeiros meses do ano imediato e a lançá-lo no livro de inventário 
e balanços, assinando-o devidamente». Por sua vez, o artigo 63.º do Código 
Comercial determina que «os comerciantes estão obrigados à prestação de 
contas: nas negociações (…), nas transacções comerciais (…) e no contrato de 
conta corrente (...)».

Tratando-se de sociedade comercial, há regras específicas, que constam dos 
artigos 70.º e 71.º da Lei das Sociedades Comerciais. Os órgãos de adminis-
tração da sociedade estão obrigados a elaborar anualmente um relatório de 
gestão e as contas do exercício relativas a cada ano civil e a apresentá-los aos 
órgãos competentes em função do tipo societário (artigo 70.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais). O relatório de gestão deve obedecer às exigências le-
gais e a outras especificamente vertidas no contrato de sociedade (artigo 70.º, 
n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais), devendo conter, pelo menos, uma 
exposição fiel e clara sobre a evolução dos negócios societários (artigo 71.º, 
n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais) e ser assinado por todos os membros 
da gerência ou da administração da sociedade (artigo 70.º, n.º 3, da Lei das 
Sociedades Comerciais). 

Quanto ao seu conteúdo, ele não poderá deixar de fazer referência (artigo 71.º, 
n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais):

 – à evolução da gestão da sociedade nos diferentes sectores da sua actuação;
 – aos factos relevantes ocorridos no exercício a que se reporta;
 – à evolução previsível da sociedade;
 – às aquisições e alienações de bens realizadas no exercício e, bem assim, 
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aos respectivos motivos;
 – a autorizações concedidas para a celebração de negócios entre a socieda-

de e os seus administradores; e
 – à existência e evolução de quaisquer representações da sociedade.

No relatório deve ainda ser apresentada proposta fundamentada de aplicação 
dos resultados obtidos pela sociedade.

Já quanto ao momento da sua apresentação, rege o artigo 70.º, n.º 6, da Lei das 
Sociedades Comerciais que tanto o relatório de gestão como as contas do exer-
cício e demais documentação de prestação de contas devem ser apresentados 
nos primeiros três meses do ano civil subsequente ao exercício a que se re-
portem. Como decorre do que acima foi dito, o exercício é anual, ressalvadas 
as particularidades do primeiro exercício, o qual não pode ser inferior a seis 
nem superior a dezoito meses (artigo 72.º da Lei das Sociedades Comerciais).

Se os documentos referidos não forem apresentados no prazo devido, os só-
cios poderão requerer a realização de um inquérito judicial (artigo 73.º, n.º 1, 
da Lei das Sociedades Comerciais, e artigo 1479.º do Código de Processo Civil), 
que segue o procedimento disciplinado nos números 2 e seguintes do artigo 
73.º da Lei das Sociedades Comerciais. Diferentemente, uma vez apresenta-
dos, se eles não forem aprovados, deve a assembleia geral deliberar que se 
proceda à elaboração de uma nova versão daqueles documentos (artigo 74.º, 
n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais), podendo haver também lugar a in-
quérito judicial no prazo de oito dias contados daquela deliberação.

A violação de preceitos legais relativos à elaboração do relatório de gestão, das 
contas do exercício e demais documentos de prestação de contas torna anulá-
veis as deliberações que, com base nesses documentos, sejam aprovadas pelos 
sócios (artigo 75.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). O desvalor pode, 
contudo, reconduzir-se à mera irregularidade, se houver mero erro de cálculo 
ou escrita – que pode ser rectificado, perante notificação judicial, nos termos 
do artigo 75.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais. Se ofenderem preceitos 
relativos a reservas legais, caso em que a deliberação será nula (artigo 75.º, n.º 
4, da Lei das Sociedades Comerciais).

6.11. O REGISTO COMERCIAL: ÂMBITO E EFEITOS

A obrigação de inscrição em registo comercial consta do artigo 18.º, n.º 3, 
do Código Comercial, sendo também uma obrigação associada ao status do 
comerciante. 

Na determinação do seu regime jurídico, o artigo 18.º, n.º 3, do Código Co-
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mercial deve ser articulado com a legislação específica sobre esta matéria, de-
signadamente, com o Decreto-Lei n.º 42 644/1959, de 14 de Novembro, bem 
como com o Regulamento do Registo Comercial (aprovado pelo Decreto n.º 42 
645, de 13 de Agosto de 1966, e alterado pela Lei n.º 1/97, de 17 de Janeiro – Lei 
da Simplificação e Modernização dos Registos Predial, Comercial e Serviço 
Notarial)16.

Nos termos do artigo 121.º, n.º 1, da Lei da Simplificação e Modernização dos 
Registos Predial, Comercial e Serviço Notarial, a finalidade do registo é dar 
publicidade aos actos a ele sujeitos, garantindo a segurança no tráfego jurídi-
co. De acordo com o seu âmbito, o registo comercial compreende (artigo 122.º 
da Lei da Simplificação e Modernização dos Registos Predial, Comercial e Ser-
viço Notarial):

 – a matrícula de comerciantes, de empresas públicas, de cooperativas e de 
navios mercantes;

 – a inscrição de factos relativos a certos sujeitos e à sua actividade;
 – o depósito de documentos; e
 – as publicações legais.

No que respeita à inscrição de factos, note-se que, nesta matéria, vigora o 
princípio da taxatividade, com uma dupla incidência – objectiva e subjectiva. 
Tal significa que apenas estão sujeitos a registo os factos (i) relativamente aos 
quais a lei comine essa obrigação (incidência objectiva) e (ii) cuja obrigação de 
registo onere os sujeitos identificados na lei (incidência subjectiva).

Assim, subjectivamente, estão sujeitos a registo os comerciantes operadores 
privados, sejam eles em nome individual ou pessoas colectivas (artigo 121.º, 
n.º 1, da Lei da Simplificação e Modernização dos Registos Predial, Comercial 
e Serviço Notarial), e ainda as empresas públicas e as cooperativas (n.º 2 do 
referido preceito). De resto, essa obrigação atinge também as sociedades co-
merciais estrangeiras com sucursais em Angola, nos termos do artigo 4.º da 
Lei das Sociedades Comerciais.

Objectivamente, os factos sujeitos a registo são enunciados nos artigos 123.º 
e seguintes da Lei da Simplificação e Modernização dos Registos Predial, Co-
mercial e Serviço Notarial, por referência aos sujeitos onerados com aque-
la obrigação. Destarte, em relação aos comerciantes em nome individual, a 

16 Note-se que, pelo Decreto Executivo n.º 136/14, de 13 de Maio, aprovou-se o Regulamento da Loja dos Registos. 
A Loja dos Registos é um serviço integrado da Direcção Nacional dos Registos e do Notariado que concentra num 
único espaço os serviços dos Registos e Notariado, bem como os serviços de Identificação Civil e Criminal (artigo 
1.º, n.º 1, do referido diploma). Serão criadas, por Decreto Executivo do Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, 
Lojas dos Registos em todas as províncias, municípios e comunas sempre que a densidade populacional e o cresci-
mento económico e social o justifique (artigo 2.º do referido diploma).
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obrigação de registo (artigo 123.º da Lei da Simplificação e Modernização dos 
Registos Predial, Comercial e Serviço Notarial) reporta-se aos factos relativos 
à sua actividade e à sua situação pessoal e patrimonial, designadamente, no 
que respeita a residência, estado civil, regime de bens de casamento (caso seja 
casado) e respectivas modificações, como decorre, respectivamente, das alí-
neas a) e b) daquele preceito.

As empresas públicas, por seu turno, devem registar as vicissitudes relativas 
à sua existência – constituição, modificação e extinção – (artigo 124.º, alíneas 
a), c) e d) da Lei da Simplificação e Modernização dos Registos Predial, Comer-
cial e Serviço Notarial), a designação e cessação de funções dos seus órgãos 
de administração (alínea b) do referido preceito), e ainda, se for caso disso, as 
obrigações que emitirem (alínea e) do referido preceito) – num regime aplicá-
vel, mutatis mutandis, às cooperativas, salvo disposição legal em contrário, 
por remissão directa do artigo 125.º da Lei da Simplificação e Modernização 
dos Registos Predial, Comercial e Serviço Notarial. 

6.11.1. EFEITOS DO REGISTO COMERCIAL

Questão diversa é a que se reporta à identificação dos efeitos do registo. A este pro-
pósito, é usual distinguir três tipos diferentes de efeitos registais, designadamente:

 – o efeito presuntivo;
 – o efeito central do registo; e
 – o efeito constitutivo17.

Em primeiro lugar, o registo comercial é constitutivo de um efeito presuntivo 
do registo, na medida em que o registo definitivo de um facto constitui pre-
sunção da sua existência, exactidão e validade (artigo 127.º da Lei n.º 1/97), 
presunção essa que se estende à matrícula, a qual também permite admitir 
que as pessoas registadas como comerciantes o são efectivamente. Esta pre-
sunção é, contudo, ilidível nos termos gerais do artigo 350.º, n.º 2, do Código 
Civil. Trata-se, portanto, de uma presunção relativa ou iuris tantum.

Diversamente, o efeito central do registo expressa a ideia de que este é con-
dição de eficácia (rectius, de oponibilidade) dos factos a ele sujeitos perante 
terceiros. Neste sentido, o artigo 129.º da Lei da Simplificação e Modernização 
dos Registos Predial, Comercial e Serviço Notarial vem determinar que «os 
factos sujeitos a registo só produzem efeitos contra terceiros depois da data do 
respectivo registo, mas a falta deste não pode ser invocada entre as próprias 

17 Assim, JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, pp. 196-197. Em sentido próximo, ainda que 
com terminologia diferente, cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO (Manual de direito comercial, pp. 398-406), que 
se reporta ao «efeito constitutivo» e ao «efeito indutor de eficácia», embora para referir os mesmos fenómenos.
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partes ou os seus herdeiros».

Deste preceito, de redacção relativamente simples, resulta a desnecessidade 
do registo para a oponibilidade dos factos inter partes: tal representa uma 
concretização do princípio da boa-fé, visto que se dispensa o esquema da pu-
blicidade registal para factos em que as próprias partes intervieram, na base 
da premissa de que conheciam ou não poderiam desconhecer esses mesmos 
factos. Tal explica ainda a oponibilidade dos factos aos herdeiros, pois, ao con-
trário da transmissão, a sucessão caracteriza-se precisamente por uma pessoa 
ocupar a esfera jurídica da outra, na mesma situação em que ela se encontrava.

Uma outra questão mais delicada envolve a densificação do conceito de «ter-
ceiros» para efeitos de registo comercial. Nesse sentido, pergunta-se, por 
exemplo, se um titular de um órgão social de uma sociedade pode ser tercei-
ro em relação à mesma, visto que, tendo a sociedade personalidade jurídica, 
é um ente jurídico diferente dela. Parece, contudo, que a resposta deve ser 
negativa e que o conceito a adoptar deve ser um conceito mais restrito e de-
limitado, não podendo valer a ideia base de que terceiro é quem não é parte, 
herdeiro ou representante, conforme se retiraria do disposto no artigo 128.º da 
Lei da Simplificação e Modernização dos Registos Predial, Comercial e Servi-
ço Notarial, na base de um argumento a contrario. 

Ora, nesse mesmo sentido, no caso de constituição ou transmissão de direitos 
sobre participações sociais – que são bens móveis sujeitos a registo –, deve 
adoptar-se um critério para efeitos de registo predial e de interpretação do ar-
tigo 5.º do Código do Registo Predial, nos termos do qual terceiro seria «quem, 
tendo obtido o registo sobre um determinado bem, veja esse direito ser afasta-
do por um acto jurídico não registado ou registado posteriormente que incida 
sobre o mesmo bem»18. Este critério foi há muito delineado pela jurisprudên-
cia portuguesa.

Exemplo: A, gerente de uma sociedade comercial, é destituído, não sendo, po-
rém, o acto de destituição registado. Se B, credor da sociedade, intentar uma 
acção contra A enquanto gerente da sociedade, este não pode invocar ilegitimi-
dade, porque, não tendo sido registada, a sua destituição não pode ser invocada 
perante terceiro.

Exemplo: Após a sua destituição, A vendeu um bem da sociedade a C, repre-
sentando a sociedade. A venda seria válida porque, enquanto a destituição não 
for levada a registo, ele continua a figurar como representante da sociedade e a 

18 Para mais detalhes, cfr. LUÍS CARVALHO FERNANDES, Lições de direitos reais, 5.ª edição, Quid Juris, Lisboa, 
2007, pp. 133 ss.
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destituição não pode ser invocada contra o comprador.

Exemplo: A vende a sua quota numa sociedade comercial a B, que não a regis-
ta. Já não sendo titular dessa quota, A vende, posteriormente, a mesma quota a 
C, que leva a sua aquisição a registo comercial. A inoponibilidade a terceiros im-
pediria a invocação por B, ou por A, da invalidade do segundo negócio contra C. 

Por último, coloca-se a questão da correcta determinação da data do registo. A 
este propósito, há que ter presente as regras consignadas no artigo 128.º da Lei 
da Simplificação e Modernização dos Registos Predial, Comercial e Serviço 
Notarial, a propósito da prioridade dos registos, nos termos das quais:

 – O acto primeiramente inscrito no registo, se relativo a participações so-
ciais, prevalece sobre os que forem posteriormente registados (artigo 
128.º, n.º 1, do referido diploma).

 – O registo provisório convertido em definitivo conserva a prioridade que 
tinha (artigo 128.º, n.º 2, do referido diploma).

Finalmente, em certos casos, o registo tem um efeito constitutivo: assim sucede 
quando o registo é condição para que o acto ou facto tenha eficácia mesmo en-
tre as partes. Exemplo paradigmático é o da aquisição da personalidade jurídi-
ca pelas sociedades comerciais, a qual, nos termos do artigo 5.º da Lei das Socie-
dades Comerciais, se encontra condicionada à realização do registo comercial.

6.12. A OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE FACTURA 

Ainda que não se trate de um dever que incida exclusivamente sobre os sujei-
tos que se qualifiquem como comerciantes em face do artigo 13.º do Código 
Comercial, mas antes sobre todas as pessoas singulares ou colectivas com do-
micílio, sede, direcção ou estabelecimento estável em Angola, importa fazer 
referência, por estes incidirem, na prática, essencialmente sobre os comer-
ciantes, aos deveres relacionados com a emissão de factura, introduzidos no 
direito angolano pelo Decreto Presidencial n.º 149/13, de 1 de Outubro19. 

O cerne deste regime encontra-se no artigo 2.º do Decreto Presidencial n.º 
149/13, de 1 de Outubro, segundo o qual «é obrigatória a emissão de facturas 
ou documentos equivalentes em todas as transmissões onerosas de bens cor-
póreos ou incorpóreos e prestação de serviços». Os sujeitos abrangidos por 

19 Nos termos do artigo 2.º, n.º 3, do referido diploma, a obrigação de emissão de factura vincula todas as pessoas 
singulares ou colectivas, com domicílio, sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável em Angola, que pro-
cedam à transmissão de bens ou prestação de serviços: abrangidos são, assim, de igual forma, comerciantes e não 
comerciantes. 
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este diploma ficam, assim, obrigados a emitir um documento comercial com-
provativo da realização das operações referidas e que faça referência a um 
conjunto de elementos (artigo 2.º, n.º 2, do Decreto Presidencial n.º 149/13), 
tais como:

 – o seu nome, a sua firma ou denominação social, a sua sede e o seu núme-
ro de identificação fiscal;

 – o nome firma ou denominação social, a sede e o número de identificação 
fiscal do adquirente dos produtos ou serviços;

 – a numeração sequencial da factura, dentro do respectivo ano económico;
 – a discriminação dos bens ou serviços prestados, com indicação das 

quantidades;
 – o preço final em moeda nacional, salvo nas operações de importação e 

exportação, sujeitas às regras do comércio internacional;
 – as taxas de imposto aplicáveis e o montante de imposto, quando devido;
 – a data em que os bens foram colocados à disposição do adquirente, em 

que os serviços foram realizados, ou em que foram efectuados pagamen-
tos anteriores à realização das operações, se essa data não coincidir com 
a da emissão da factura (artigo 7.º do Decreto Presidencial n.º 149/13, de 
1 de Outubro).

Excluídas desta obrigação de emissão de factura ficam, nos termos do artigo 3.º, 
n.º 1, do Decreto Presidencial n.º 149/13, de 1 de Outubro, as seguintes operações:

 – a transmissão de bens feita através de aparelhos de distribuição automá-
ticos, ou de recurso a sistemas electrónicos;

 – a prestação de serviços em que seja habitual a emissão de talão, bilhe-
te de ingresso ou de transporte, senha ou outro documento impresso, 
emitido ao portador, comprovativo do pagamento, em que constem os 
elementos informativos obrigatórios para as facturas;

 – transmissão de bens e prestações de serviços cujo valor unitário seja 
igual ou inferior a Kz. 1.000 (mil kwanzas). 

Importa, por fim, salientar que a factura deve ser emitida no momento do seu 
pagamento ou até ao quinto dia útil a seguir à data da operação de transmis-
são do bem ou da prestação de serviço (artigo 6.º, n.º 2, do Decreto Presiden-
cial n.º 149/13, de 1 de Outubro). No caso de o pagamento ser feito antecipada-
mente, i. e. antes da transmissão de bens ou prestação de serviços objecto do 
contrato, a factura deve coincidir com o momento da recepção do pagamento 
(artigo 6.º, n.º 2, do Decreto Presidencial n.º 149/13, de 1 de Outubro).
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6.13. SÍNTESE

•	 Os comerciantes gozam de um estatuto especial associado ao exercício des-
sa actividade, que se traduz num conjunto de regras próprias (i) quanto à 
natureza das obrigações comerciais, (ii) quanto à natureza jurídica dos ac-
tos praticados pelos comerciantes, (iii) em matéria de prescrição e quanto 
à prova de certos factos, e ainda de (iv) regras que enunciam obrigações 
específicas dos comerciantes.

•	 Uma das primeiras obrigações do comerciante é a de adoptar uma firma, 
que corresponde ao nome comercial do comerciante e funciona como um 
sinal distintivo e individualizador do comerciante.

•	 Os princípios que presidem à constituição da firma são (i) o princípio da 
verdade, (ii) o princípio da novidade e da exclusividade, (iii) o princípio da 
capacidade distintiva, (iv) o princípio da unidade e, residualmente, (v) o 
princípio da licitude.

•	 Existe um princípio de liberdade de alteração das firmas; diferentemente, 
a transmissão da firma apresenta-se mais condicionada, dado que depende 
de três requisitos: (i) não pode operar separadamente em relação ao esta-
belecimento (i. e., só se pode transmitir a firma transmitindo o estabeleci-
mento), (ii) tem de haver acordo entre as partes, e, (iii) em caso de sucessão 
na firma, tem de se fazer expressa menção desse facto.

•	 O direito à firma é protegido por mecanismos de tutela preventiva e de tu-
tela repressiva.

•	 Não há qualquer disposição legal que regule a extinção do direito à firma, 
mas parece pacífico que ela ocorrerá com o cancelamento do respectivo re-
gisto. Mais duvidoso é saber se a firma se extingue com a cessação de acti-
vidade, tendo sido sustentado que não, sendo sempre necessária a extinção 
do próprio estabelecimento.

•	 É controversa a questão da natureza jurídica do direito à firma, sustentan-
do-se que o mesmo reveste uma natureza real – seria um direito real sobre 
uma coisa incorpórea, com as vestes de propriedade ou de usufruto, conso-
ante os casos.

•	 A escrituração e a prestação de contas é outra das obrigações do comercian-
te previstas no artigo 18.º do Código Comercial.
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•	 Entende-se por escrituração o registo em livros próprios dos factos relati-
vos à actividade do comerciante, servindo não só para a organização do pró-
prio comerciante, como também para tutela de terceiros.

•	 No domínio da escrituração, existem livros obrigatórios e livros facultativos.

•	 São obrigatórios os seguintes livros: (i) inventário e balanços, (ii) diários, 
(iii) razão, (iv) copiador e (v) livros de actas.

•	 A possibilidade de existirem livros facultativos resulta da liberdade de or-
ganização da escrita, decorrente do artigo 30.º do Código Comercial.

•	 Discute-se se se poderá ou não falar de um princípio do segredo ou do ca-
rácter secreto da escrituração. Apesar de o artigo 41.º do Código Comercial 
apontar nesse sentido, o certo é que são cada vez mais os casos em que o 
comerciante está obrigado a facultar o acesso aos seus livros de escrita.

•	 Os comerciantes estão ainda obrigados à prestação de contas: a lei contém 
regras específicas sobre o balanço anual e a prestação de contas no domínio 
das sociedades comerciais.

•	 Nos termos do artigo 18.º do Código Comercial, os comerciantes estão obri-
gados a inscrever no registo os factos a ele sujeitos.

•	 O registo comercial destina-se a dar publicidade aos actos e factos a ele su-
jeitos e a garantir a segurança do tráfego jurídico.

•	 Em sede de registo comercial, vigora o princípio da taxatividade. Este prin-
cípio tem uma incidência objectiva – respeitante aos factos sujeitos a regis-
to – e uma incidência subjectiva – respeitante aos sujeitos onerados com a 
obrigação de levar factos a registo. 

•	 O registo tem três efeitos: (i) um efeito presuntivo, (ii) um efeito central e 
(iii) um efeito constitutivo.

•	 O efeito presuntivo do registo traduz-se na circunstância de ele permitir 
presumir (de forma ilidível) que os factos registados existem e têm os con-
tornos narrados no registo. O efeito presuntivo do registo estende-se tam-
bém à matrícula.

•	 Fala-se em efeito central do registo porque este é condição de eficácia dos 
factos a ele sujeitos perante terceiros. Terceiro, para estes efeitos, é quem, 
tendo obtido o registo sobre um determinado bem, veja o seu direito afas-



tado por um acto jurídico não registado ou registado posteriormente, inci-
dente sobre esse mesmo bem.

•	 O efeito constitutivo do registo resulta das situações em que é condição de 
eficácia dos actos, mesmo entre as partes.

•	 Ainda que não se trate de uma obrigação exclusiva dos comerciantes, estes 
têm o dever de emitir factura sempre que transmitirem bens ou prestarem 
serviços de forma remunerada.
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CAPÍTULO 7
A EMPRESA E O ESTABELECIMENTO COMERCIAL
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7.1. O CONCEITO JURÍDICO DE EMPRESA: EMPRESA EM SENTIDO 
SUBJECTIVO, EMPRESA ENQUANTO ACTIVIDADE E EMPRESA  
EM SENTIDO OBJECTIVO

A palavra empresa assume, tanto no giro mercantil como nas fontes do direi-
to comercial, uma utilização frequente. No entanto, todo o discurso (técnico-
-jurídico ou não) sobre a empresa encontra-se inevitavelmente marcado pela 
pluralidade de sentidos atribuídos a essa palavra. Exemplificando com os sen-
tidos mais comuns, pode dizer-se que a palavra empresa faz referência:

 – a um sujeito, quando usada em frases como «a empresa X não consegue 
pagar os impostos e os salários dos seus trabalhadores»;

 – a um conjunto de bens e situações jurídicas, sobre os quais são celebra-
dos actos pelos sujeitos. É esse o significado com que a palavra é utiliza-
da quando se fala, por exemplo, em aquisição de empresas;

 – a uma actividade projectada, sendo, neste sentido, sinónimo de empre-
endimento1.

Como abaixo exposto, esta oscilação terminológica é agravada por, mesmo no 
vocabulário técnico-jurídico – incluindo na linguagem utilizada no conjunto de 
textos normativos –, a palavra empresa ser utilizada com significados divergentes. 

Metodologicamente, cabe chamar a atenção para o facto de não haver um úni-
co e verdadeiro conceito de empresa. A palavra assumirá diferentes signifi-
cados em diferentes contextos, e diferentes preceitos legais podem fazer uso 
dela com diferentes significados. Daqui decorre uma importante consequên-
cia: sempre que um texto juridicamente relevante (uma cláusula contratual, 
um preceito legal, etc.) fizer uso desta palavra, uma cabal resposta sobre o seu 
significado, capaz de servir de base a conclusões com relevância prática, ape-
nas pode ser alcançada através da interpretação jurídica. No caso de a palavra 
ser utilizada numa cláusula contratual, saber qual a extensão dessa cláusula 
é uma questão à qual apenas as regras sobre a interpretação dos negócios ju-
rídicos (artigos 236.º e seguintes do Código Civil) podem dar resposta. Por sua 
vez, sempre que a decisão de uma questão jurídica depender do significado da 
palavra empresa, por essa palavra ser utilizada na fonte legal relevante, a de-
terminação desse significado deve necessariamente passar pela interpretação 
de cada preceito, à luz do estabelecido nas regras gerais sobre a interpretação 
da lei (artigo 9.º do Código Civil). 

Num esforço de sistematização das diversas acepções com que o vocábulo 
empresa é usado no direito, e em especial no direito comercial, é possível 

1 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de direito comercial, pp. 291-292.
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distinguir, em conformidade com os três significados principais atrás referi-
dos, entre três acepções principais de empresa:

 – a empresa como sujeito;
 – a empresa como actividade;
 – a empresa como conjunto de bens. 

Não se trata, saliente-se, de diferentes dimensões da mesma realidade. O que 
está em causa é uma verdadeira situação de polissemia: no contexto do trata-
mento jurídico de diferentes problemas, a palavra empresa assume diferen-
tes significados. O estudo da empresa no direito angolano assume-se, assim, 
como pretexto para análise de uma pluralidade de problemas jurídicos mais 
ou menos dispersos. 

7.1.1. EMPRESA EM SENTIDO SUBJECTIVO

Uma das acepções com que a palavra empresa é mais frequentemente utili-
zada é com referência a um sujeito jurídico que exerce uma actividade eco-
nómica. Atentando nos exemplos acima dados, é esse o significado com que a 
expressão é utilizada no direito da concorrência, designadamente quando se 
proíbe a adopção de práticas restritivas da concorrência por empresas. Afinal, 
em rigor, apenas se pode dirigir uma proibição a um sujeito, cujo comporta-
mento se pretenda impedir ou evitar. 

Se em ordenamentos jurídicos próximos este significado de empresa é desva-
lorizado, enquanto conceito útil para o direito comercial, o mesmo não sucede 
no ordenamento angolano. É, designadamente, com este sentido que a palavra 
é utilizada no contexto da Lei n.º 30/11, de 13 de Setembro – a Lei das Micro, Pe-
quenas e Médias Empresas –, a qual estabelece normas relativas ao tratamento 
diferenciado que devem merecer as micro, pequenas e médias empresas. 

Do artigo 4.º da Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas, resulta claro que 
aí se trabalha com um conceito subjectivo de empresa. Ao determinar-se que, 
«para efeitos da presente lei, entende-se por empresa as sociedades que, inde-
pendentemente da sua forma jurídica, tenham por objecto o exercício de uma 
actividade económica», deixa-se claro que as empresas são aqui abordadas 
como uma classe de sujeitos que exercem uma actividade económica. Importa, 
a este propósito, salientar ainda que, embora, para o efeito deste diploma, em-
presas sejam apenas sociedades, o exercício de actividade económica por pes-
soa singular não deixa de se sujeitar à qualificação como pequena, micro ou mé-
dia empresa (artigo 4.º, n.º 3, da Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas). 
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Para os efeitos deste diploma, consideram-se:

 – micro empresas: aquelas que empreguem até dez trabalhadores e/ou te-
nham uma facturação bruta anual não superior ao equivalente a USD 
250 mil (artigo 5.º, n.º 2, alínea a), da Lei das Micro, Pequenas e Médias 
Empresas);

 – pequenas empresas: aquelas que empreguem mais de dez e até cem tra-
balhadores e/ou tenham uma facturação anual superior ao equivalente a 
USD 250 mil e inferior a USD 3 mihões (artigo 5.º, n.º 2, alínea b), da Lei 
das Micro, Pequenas e Médias Empresas);

 – médias empresas: aquelas que empreguem mais de cem até duzentos 
trabalhadores e/ou tenham uma facturação bruta anual superior ao 
equivalente a USD 3 milhões e igual ou inferior a USD 10 milhões (artigo 
5.º, n.º 2, alínea c), da Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas).

Todas estas modalidades de empresas beneficiárias de um regime de trata-
mento diferenciado são delimitadas pela negativa, não se subsumindo a qual-
quer uma destas classes as empresas (i) em cujo capital participe o Estado. ex-
ceptuando se se tratar de uma universidade ou de um centro de investigação, 
casos em que apenas é excludente uma participação superior a vinte e cinco 
por cento (25%) do capital social, (ii) que tenham como participantes no seu 
capital alguma empresa que não seja uma micro, pequena, ou média empresa, 
(iii) que participem no capital de outra empresa que, por sua vez, não seja uma 
pequena, micro ou média empresa, (iv) que sejam filiais ou sucursais no país 
de uma empresa com sede no exterior do país, (v) ou que exerçam a actividade 
no sector financeiro, bancário e não bancário (artigo 7.º, n.º 1, da Lei das Mi-
cro, Pequenas e Médias Empresas); e ainda aquelas cujo sócio maioritário de-
tenha participações noutras empresas, sempre que a facturação bruta anual 
exceda o limite mais elevado previsto no artigo 5.º do mesmo diploma (artigo 
7.º, n.º 1, da Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas).

Saliente-se, contudo, que este diploma, isoladamente considerado, apresenta 
um conteúdo essencialmente programático. Nele são indicadas medidas que 
o Estado deve aprovar, de forma a apoiar e estabelecer incentivos à actuação 
das pequenas, micro e médias empresas. Verificam-se, contudo, algumas ex-
cepções. Designadamente:

 – Os pagamentos realizados pelo Estado ou quaisquer outros entes públi-
cos a estas empresas devem ser processados no prazo máximo de qua-
renta e cinco dias, contados a partir da data da recepção da respectiva 
factura (artigo 17.º da Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas).

 – As micro, pequenas e médias empresas estão isentas do pagamento de todos 
os emolumentos (artigo 19.º da Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas).
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 – As micro, pequenas e médias empresas beneficiam da redução das taxas 
previstas no Código do Imposto Industrial (artigo 20.º da Lei das Micro, 
Pequenas e Médias Empresas).

 – As micro, pequenas e médias empresas estão isentas do pagamento do 
imposto sobre as matérias-primas e subsidiárias (artigo 20.º da Lei das 
Micro, Pequenas e Médias Empresas).

7.1.2. A EMPRESA COMO ACTIVIDADE

No contexto do Código Comercial, a utilização do conceito de empresa que as-
sume maior destaque encontra-se no respectivo artigo 230.º. Estabelece esse 
preceito que «haver-se-ão por comerciais as empresas, singulares ou colecti-
vas, que se propuserem: 

 – transformar, por meio de fábricas ou manufacturas, matérias-primas, 
empregando, para isso, ou só operários, ou operários e máquinas;

 – fornecer, em épocas diferentes, géneros, quer a particulares, quer ao Es-
tado, mediante preço convencionado;

 – agenciar negócios ou leilões por conta de outrem em escritório aberto ao 
público, e mediante salário estipulado;

 – explorar quaisquer espectáculos públicos;
 – editar, publicar ou vender obras científicas, literárias ou artísticas;
 – edificar ou construir casas para outrem com materiais subministrados 

pelo empresário;
 – transportar, regular e permanentemente, por água ou por terra, quais-

quer pessoas, animais, alfaias ou mercadorias de outrem».

Deste enunciado têm sido feitos, desde os primórdios da vigência do Código 
Comercial, dois conjuntos de interpretações, em função do significado que 
atribuem à palavra empresa. 

Assim, uma primeira linha de interpretação vê este preceito como estabe-
lecendo um elenco de comerciantes. Dentro das empresas, teriam carácter 
comercial aquelas que exercessem actividades compreendidas nesta enun-
ciação. Os sujeitos jurídicos, individuais ou colectivos, que exercessem essas 
actividades seriam qualificados como comerciantes2. Consequentemente, os 
actos por eles praticados seriam actos comerciais em sentido subjectivo. Sen-
do essa a interpretação correcta do preceito em causa, o conceito de empresa 
aí contido não seria diferente do conceito de empresa em sentido subjectivo 
atrás elencado. 

2 Neste sentido, LUÍS DA CUNHA GONÇALVES, Comentário ao Código Comercial português, I, p. 586, PAULO SEN-
DIM, «Artigo 230.º, Código Comercial e a teoria jurídica da empresa mercantil (um primeiro apontamento)», pp. 
909 ss., ou JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito comercial, pp. 137 ss.
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No entanto, uma segunda corrente interpretativa vê no artigo 230.º do Códi-
go Comercial um elenco de conjuntos de actos, que se devem ter como actos 
comerciais objectivos, para os efeitos do artigo 2.º, primeira parte, do Código 
Comercial. Lido com esse significado, as empresas elencadas seriam tipos de 
actividades. 

Existem fortes argumentos a favor desta segunda interpretação. Em primei-
ro lugar, a doutrina que vê no artigo 230.º do Código Comercial um elenco 
de comerciantes (de empresas em sentido subjectivo) apoia-se no segmento 
do preceito que distingue entre empresas singulares ou colectivas. Ler-se-ia, 
então, esse preceito, como pessoas singulares ou colectivas. Porém, em 1888, 
quando entrou em vigor o Código Comercial, a expressão pessoa colectiva era 
ainda desconhecida da doutrina portuguesa. Esse não poderia ser, pois, o sig-
nificado que o legislador pretendeu atribuir ao preceito3. 

A expressão empresa assumia, à data, um outro significado corrente, desig-
nadamente o de actividade, tarefa ou empreendimento4. Nesta interpretação, 
o significado da palavra empresa afasta-se de uma coloração subjectiva, para 
passar a referir-se a tipos de actividades. 

Para além de ser esta interpretação que corresponde ao significado que o 
legislador histórico pretendeu exprimir – sendo que «as circunstâncias em 
que a lei foi elaborada» não podem ser desconsideradas no âmbito da in-
terpretação da lei (artigo 9.º, n.º 1, do Código Civil) –, importa salientar que 
existe um importante argumento sistemático a depor neste último sentido: 
a interpretação do artigo 230.º do Código Comercial como um elenco de co-
merciantes iria gerar uma insolúvel contradição com o artigo 13.º do mesmo 
diploma, o qual tem como objecto precisamente a definição do conceito de 
comerciante5. 

Esta interpretação revela um segundo significado juridicamente relevante da 
expressão empresa – o de actividade comercial. 

7.1.3. EMPRESA EM SENTIDO OBJECTIVO: O ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Mais comum é, contudo, no âmbito do direito comercial, a utilização da pala-
vra empresa para fazer referência a uma terceira realidade, a qual se designa 

3 Assim, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de direito comercial, pp. 214-214, que salienta que a expressão só 
foi introduzida em 1907 por Guilherme Moreira. Consequentemente, o artigo 230.º do Código Comercial reporta-se 
ao exercício individual ou conjunto das actividades em questão. 

4 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de direito comercial, p. 214.

5 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de direito comercial, pp. 215-216. 
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também usualmente por estabelecimento comercial. Neste sentido, empresa 
assume uma coloração objectiva: refere-se a uma organização de bens, en-
quanto meios para a prossecução de uma actividade produtiva dirigida à tro-
ca, organização essa que é autonomizável em face do respectivo sujeito6. Em 
sentido objectivo, a empresa é, pois, uma estrutura produtiva ou económica, a 
qual pode ser objecto de direitos ou de negócios.

Trata-se de um terceiro significado relevante da palavra empresa para o estu-
do do direito comercial. Para promover a clareza do discurso e evitar as confu-
sões linguísticas propiciadas pela situação de polissemia acima indicada, esta 
será, de seguida, estudada enquanto estabelecimento comercial.

7.2. O ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Por estabelecimento comercial entende-se uma unidade jurídica fundada 
numa organização de meios que constitui um instrumento de exercício relati-
vamente estável e autónomo de uma actividade comercial7.

Da decomposição desta noção resulta que o estabelecimento comercial:

 – É uma unidade jurídica: ou seja, é integrado por uma pluralidade de 
bens, correspondendo, contudo, a mais do que a soma das suas partes, 
que poderão ser bens corpóreos (máquinas, ferramentas, mobiliário, 
mercadorias, instalações, etc.) ou incorpóreos (marcas, logótipos, dese-
nhos ou modelos, invenções patenteadas, etc.).

 – É uma organização de meios: ou seja, os bens que integram o estabe-
lecimento são inter-relacionados e usados, de forma articulada, no 
exercício de uma actividade mercantil. O estabelecimento não se cinge, 
porém, a uma organização de factores produtivos: o estabelecimento 
integra também bens que não são afectos à produção de quaisquer bens 
(ou à prestação de quaisquer serviços), como, por exemplo, nas marcas 
ou nos logótipos.

 – É um instrumento de exercício relativamente estável. Um conjunto de 
bens organizados, articulados para a prática de um acto isolado ou des-
conexo, não dão corpo a um estabelecimento comercial. É necessário 
que a actividade em causa seja continuada. Daqui decorrem importan-
tes consequências práticas: um imóvel esporadicamente utilizado para a 
prática de actos de comércio (v. g., um pavilhão no qual é organizado um 
espectáculo de entretenimento) não está sujeito ao regime do trespasse. 

6 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Da empresarialidade: as empresas no direito, p. 292.

7 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, pp. 224 ss. 
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 – Se caracteriza por se dirigir ao exercício de uma actividade comercial, i. 
e. à prática de actos de comércio objectivos8.

A qualificação de um complexo de bens como estabelecimento comercial tem 
relevância essencialmente num âmbito claramente recortado: na celebração 
de negócios jurídicos sobre essa universalidade. Estes serão adiante estuda-
dos9. Por ora, e a título de abordagem prévia desses problemas negociais, im-
porta ter presente alguns traços que caracterizam o estabelecimento enquan-
to objecto de negócios.

Antes de mais, importa ter presente que o estabelecimento comercial é um 
bem autónomo, distinto dos bens que o integram. E, apesar de ser um bem 
complexo – ou seja, um bem que integra distintos bens –, transcende a sim-
ples soma destes. Exemplificativamente, poder-se-ia dizer que um antiquário 
é mais do que a soma das suas antiguidades e das suas instalações. Tratando-
-se de um bem, é uma realidade jurídica cuja titularidade se encontra juridi-
camente afectada a determinada pessoa: o estabelecimento é, pois, dissociá-
vel do seu titular, e, como é regra nos bens de carácter patrimonial, pode ser 
transmitido por via negocial. 

Por outro lado, o facto de o estabelecimento comercial consistir num conjunto de 
bens afectos a uma actividade empresarial põe em destaque a ideia de o estabele-
cimento não ser apenas objecto de negócios, mas também instrumento de negó-
cios. Por isso, o estabelecimento corresponde a um entreposto entre o seu titular 
e o mercado, no qual se cruzam fluxos de entrada e saída de produtos e serviços. 

Esta caracterização global do estabelecimento comercial implica a rejeição 
das teorias arcaicas que viam no estabelecimento comercial uma massa de 
bens personificada ou um património autónomo10. 

Essa rejeição tem uma consequência de fundamental relevo: o estabelecimen-
to insere-se na esfera jurídica do seu titular. O que significa, por sua vez, que 
pelas dívidas contraídas mediante a exploração do estabelecimento comer-
cial respondem – nos termos gerais do artigo 601.º do Código Civil – todos os 
bens do seu titular e não apenas aqueles bens que compõem o estabelecimen-
to comercial. Assim, bens que não são afectos ao estabelecimento podem ser 
penhorados para a satisfação de dívidas contraídas no exercício do comércio 
levado a cabo através da exploração do estabelecimento.

8 Cfr. supra Capítulo 3.

9 Cfr. infra Capítulo 8.

10 Sobre o problema da natureza jurídica do estabelecimento comercial, cfr. FERNANDO DE GRAVATO MORAIS, 
Alienação e oneração de estabelecimento comercial, pp. 181 ss.
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Por outro lado, a caracterização do estabelecimento comercial como uma uni-
dade jurídica (como um bem autónomo) permite inferir que este pode ser ob-
jecto de um direito único. Neste sentido, depõe o artigo 603.º, alínea i), do Có-
digo de Processo Civil, o qual, ao determinar que «o valor de estabelecimento 
comercial ou industrial, considerado como universalidade que compreende 
tanto o activo como o passivo, é determinado segundo o último balanço», 
aponta no sentido do reconhecimento de que o estabelecimento tem um valor 
unitário diferente do dos diversos bens que o integram.

Ser-lhe-á aplicável, assim, um regime tendencialmente unitário, ao invés de 
se aplicarem regimes jurídicos distintos a cada um dos bens que o compõem. 
A alienação a título definitivo do estabelecimento comercial (o trespasse) 
pode ser feita de forma unitária, tal como o estabelecimento pode ser objecto 
de oneração (com direitos reais menores de gozo ou de garantia), sem a neces-
sidade de celebração de negócios jurídicos autónomos sobre cada um dos seus 
bens ou direitos individualmente considerados. Comprova-o o artigo 94.º, n.º 
3, do Código Civil, quando refere a necessidade de o curador provisório obter 
a autorização para alienar ou onerar estabelecimentos comerciais.

Enquanto bem, o estabelecimento não corresponde a uma coisa. Este pode, 
como infra desenvolvido, englobar coisas corpóreas. No entanto, não é condi-
ção necessária da qualificação de um conjunto de bens como estabelecimento 
comercial que entre estes se contem bens corpóreos. 

Exemplo: Uma companhia de bailado pode configurar um estabelecimento co-
mercial. A essa companhia pode não corresponder nenhum bem imóvel. Mesmo 
que à sua actividade seja afectado um bem corpóreo, propriedade do titular do 
estabelecimento, esse bem não será essencial ao mesmo. Para a transmissão do 
estabelecimento enquanto tal (i. e., sem que o mesmo resulte descaracterizado), 
é suficiente que sejam transferidas unitariamente as prestações de trabalho dos 
bailarinos, encenadores, etc. 

Mas, mesmo que compreenda coisas corpóreas, o estabelecimento enquanto 
bem autónomo será um bem imaterial. Consequentemente, e atento o artigo 
1302.º do Código Civil – segundo o qual «só as coisas corpóreas, móveis ou 
imóveis, podem ser objecto do direito de propriedade regulado neste código» 
–, não se pode falar em termos estritos de propriedade sobre o estabelecimen-
to comercial. 

Contudo, não deixa de ser correcto falar de um direito de propriedade sobre o 
estabelecimento, se com isto se pretender exprimir a titularidade em moldes 
de plenitude e exclusividade (i. e., em moldes idênticos aos estabelecidos no 
artigo 1305.º do Código Civil) do estabelecimento comercial enquanto bem 
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autónomo. Tendo este direito conteúdo idêntico ao direito de propriedade, 
aplicar-se-á o regime do direito de propriedade em tudo o que seja dissociável 
do carácter corpóreo dos bens objecto de direitos reais. 

Assim:

 – O estabelecimento comercial pode ser objecto de posse11, sendo consequen-
temente possível ao titular do estabelecimento comercial fazer uso das ac-
ções possessórias (artigos 1276.º e seguintes do Código Civil) para defender 
o seu direito sobre o estabelecimento, considerado na sua globalidade.

 – O estabelecimento comercial pode ser objecto de reivindicação, nos ter-
mos do artigo 1311.º do Código Civil12.

7.2.1. O CONCEITO DE ESTABELECIMENTO NA LEI DAS ACTIVIDADES 
COMERCIAIS

O conceito que se acaba de explanar corresponde a uma noção geral de es-
tabelecimento comercial, tal como recortada pela doutrina de forma a tra-
tar os problemas clássicos que se colocam nesta sede – designadamente, os 
problemas relativos à celebração de negócios sobre o estabelecimento. Nada 
impede, porém, que em áreas sectoriais específicas o legislador trabalhe com 
conceitos diferentes de estabelecimento, por si próprio definidos. 

É o que sucede no âmbito da Lei das Actividades Comerciais (Lei n.º 1/07, de 14 
de Maio), cujo artigo 4.º, n.º 20, define o estabelecimento comercial como «a 
instalação de carácter fixo e permanente, destinada ao exercício regular de ac-
tividade comercial, contínua, em dias ou ocasiões determinadas, assim como 
quaisquer outros recintos que, com a mesma finalidade, recebam aquela clas-
sificação em virtude de disposições legais ou regulamentares, sempre que te-
nham o carácter de imóvel nos termos do n.º 1 do artigo 204.º do Código Civil». 

Na ordenação interna deste diploma, este conceito específico de estabeleci-
mento assume uma relevância central. A um tempo, ele é instrumental na 
definição de uma pluralidade de outros conceitos utilizados nesse mesmo di-
ploma, designadamente, dos conceitos de cadastro comercial (artigo 4.º, n.º 5, 
da Lei das Actividades Comerciais), de comerciante a título precário e de co-
mércio precário (artigo 4.º, respectivamente n.os 15 e 17, da Lei das Actividades 
Comerciais), de comércio a retalho (artigo 4.º, n.º 19, da Lei das Actividades 
Comerciais), de loja de conveniência (artigo 4.º, n.º 27, da Lei das Actividades 
Comerciais), de venda ambulante (artigo 4.º, n.º 38, da Lei das Actividades 

11 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de direito comercial, pp. 327 ss.

12 Cfr. ANTÓNIO FERRER CORREIA, «Reivindicação do estabelecimento comercial como unidade jurídica», pp. 255 ss.
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Comerciais), de venda em liquidação (artigo 4.º, n.º 43, da Lei das Activida-
des Comerciais), de venda ocasional (artigo 4.º, n.º 46, da Lei das Actividades 
Comerciais), de venda em promoção (artigo 4.º, n.º 47, da Lei das Actividades 
Comerciais) e de venda em saldo (artigo 4.º, n.º 49, da Lei das Actividades 
Comerciais). 

Por outro lado, o conceito de estabelecimento é imediatamente utilizado na 
delimitação das previsões ou das estatuições de algumas das normas jurídicas 
estabelecidas por este diploma. Designadamente:

 – Salvo as excepções previstas na lei, o acesso à actividade comercial in-
terna apenas é admitido a quem detiver estabelecimento comercial na 
qualidade de proprietário ou arrendatário (artigo 15.º, n.º 1, da Lei das 
Actividades Comerciais).

 – A alteração de actividade, a mudança de localização e o encerramento 
definitivo do estabelecimento destinado ao exercício de actividade co-
mercial e de prestação de serviços mercantis carecem de autorização ou 
conhecimento prévio do órgão licenciador da actividade comercial (arti-
go 15.º, n.º 4, da Lei das Actividades Comerciais).

 – O comércio a grosso deve ser realizado em estabelecimentos comerciais 
adequados à natureza dos bens a comercializar, com as seguintes carac-
terísticas, dimensões e condições: corresponder a construção definitiva, 
em área devidamente delimitada, coberta e fechada, autorizada pelos 
órgãos competentes do Governo, de modo a permitir executar as opera-
ções de carga e descarga de mercadorias, possuir área mínima de arma-
zenamento de 300 m2 e cumprir os requisitos de funcionalidade, higio-
-sanitárias, segurança contra incêndios e acondicionamento de bens que 
o Executivo determinar (artigo 18.º da Lei das Actividades Comerciais).

 – A oferta pública ou a exposição de bens e serviços em estabelecimentos 
comerciais obriga o comerciante a proceder à sua venda (artigo 22.º, n.º 
4, da Lei das Actividades Comerciais).

 – No acto de licenciamento da actividade comercial e de prestação de ser-
viços mercantis, os órgãos de licenciamento procedem em simultâneo 
ao registo e cadastramento dos estabelecimentos e da actividade (artigo 
25.º, n.º 1, da Lei das Actividades Comerciais).

 – Os estabelecimentos comerciais estão sujeitos a um regime próprio de orde-
namento territorial (artigos 26.º e 27.º da Lei das Actividades Comerciais).

 – Sem prejuízo do regime especial fixado, os estabelecimentos comerciais po-
dem estar abertos ao público no período compreendido entre as 6 horas da 
manhã e as 24 horas (artigo 28.º, n.º 1, da Lei das Actividades Comerciais).

 – Os estabelecimentos comerciais estão sujeitos à fiscalização e inspecção 
pelo Executivo (artigo 30.º da Lei das Actividades Comerciais).
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O conceito de estabelecimento usado na Lei das Actividades Comerciais dis-
tancia-se, pois, do conceito geral de estabelecimento comercial. Neste diplo-
ma específico, a locução estabelecimento comercial reporta-se a um imóvel 
destinado ao exercício regular da actividade comercial. O estabelecimento é 
aqui um bem, caracterizado por corresponder a um prédio urbano e pela ac-
tividade à qual é afectado – ao passo que, no seu significado comum, o esta-
belecimento comercial se reporta a um complexo de bens, o qual pode ou não 
integrar um bem imóvel. 

Não devem, porém, gerar-se confusões entre os dois conceitos. O conceito 
contido no artigo 4.º, n.º 20, da Lei das Actividades Comerciais apenas tem 
relevância no estrito âmbito dessa lei. Em tudo o demais, deve trabalhar-se 
com o conceito tradicional (doutrinal) de estabelecimento comercial. 

7.3. ELEMENTOS DO ESTABELECIMENTO

Já atrás se salientou o carácter complexo do estabelecimento. Como se enfati-
zou, o estabelecimento é, ele próprio, um bem autónomo. Mas trata-se de um 
bem que é necessariamente composto por uma pluralidade de bens. 

Suscita-se, assim, a questão sobre que tipos de bens integram os estabeleci-
mentos. Esta interrogação não tem, nem pode ter, uma resposta unívoca. Di-
ferentes tipos de estabelecimentos terão diferentes composições. 

Exemplo: Os bens integrantes de um restaurante são claramente diferentes do 
complexo de bens utilizados para o exercício de uma actividade comercial de 
consultoria.

É, porém, possível elencar tipos de bens que usualmente integram, ou podem 
integrar, os estabelecimentos comerciais – ainda que essa enunciação não 
possa ser vista como uma enumeração taxativa. Assim, podem integrar esta-
belecimentos comerciais:

 – coisas corpóreas, ou seja, coisas com existência física, móveis, como 
sejam instrumentos ou veículos de trabalho, matérias-primas, etc., ou 
imóveis, como sejam prédios urbanos ou fracções autónomas. As coi-
sas corpóreas podem ser detidas em moldes de propriedade, ou nou-
tros moldes, designadamente em moldes correspondentes a direitos 
reais menores (maxime, a título de usufruto), ou a direitos pessoais de 
gozo (v. g., na sequência da celebração de contratos de colocação ou 
comodato);

 – coisas incorpóreas, ou seja, coisas sem a aludida existência física, como 
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sejam as patentes, invenções, o nome, a insígnia, ou o direito à firma do 
estabelecimento;

 – bens não coisificáveis, designadamente créditos a prestações de trabalho 
ou serviços, ou o know-how próprio do ramo e do estabelecimento em 
concreto – isto é, o saber-fazer como conhecimento de carácter cientí-
fico ou tecnológico. Não quer isto dizer que todos os créditos surgidos 
no contexto da exploração do estabelecimento o integrem. Os créditos 
pecuniários que tenham sido constituídos a favor do comerciante em vir-
tude da actividade de exploração do estabelecimento não são utilizados 
por este no contexto da sua actividade económica. O critério de inclusão 
será o seguinte: apenas são parte integrante do estabelecimento aqueles 
créditos que consubstanciam direitos a prestações cuja realização é ins-
trumental da prossecução da actividade comercial do estabelecimento13.

Para além destes, pretende-se, porém, ver como elementos do estabelecimento:

 – posições de facto de valor económico;
 – as dívidas do estabelecimento.

Contudo, sem razão.

As assim chamadas posições de facto de valor económico traduzem-se, no-
meadamente, (i) na clientela e (ii) no aviamento. A clientela corresponde ao 
conjunto, real ou potencial, de pessoas dispostas a contratar com o estabeleci-
mento em causa, nele adquirindo bens ou serviços. Por seu turno, o aviamen-
to corresponde à mais-valia que o estabelecimento representa em relação à 
soma dos elementos que o componham, isoladamente tomados, traduzindo, 
dessa forma, a aptidão funcional e produtiva do estabelecimento. 

É certo que o valor agregado do complexo de bens em que se traduz o estabele-
cimento tem um valor acrescido se, em interligação uns com os outros, permi-
tirem gerar lucros através da celebração de contratos com potenciais clientes, 
e que a ordenação de diferentes bens à realização conjunta de uma actividade 
pode gerar mais-valias produtivas que façam com que, nesse contexto, aque-
les bens tenham um valor superior à soma do valor agregado dos vários bens 
isoladamente considerados. Estas vantagens económicas não podem deixar 
de ter a protecção do direito. Elas traduzem-se, essencialmente, no plano 
da responsabilidade civil. Na determinação do valor do dano – seja em caso 
de incumprimento de um contrato de transmissão do estabelecimento, seja 
no âmbito da responsabilidade extra-obrigacional, cominada pela lesão de 
um dos bens integrantes do estabelecimento –, os danos emergentes e, com  

13 Assim, a crítica de JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, pp. 229-230.
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particular relevância, os lucros cessantes devem ser calculados tendo em con-
ta o impacto que o incumprimento, ou o acto ilícito, têm na globalidade da 
posição do titular do estabelecimento. 

Contudo, essas ditas posições de facto de valor económico não traduzem ne-
nhum bem que possa ser objecto de um direito subjectivo. Não se pode, pois, 
falar da sua titularidade, nem se pode – o que não é senão uma consequência 
disso – falar, com propriedade, da sua transferência14. Ainda que se conside-
rasse este argumento técnico-jurídico improcedente, sempre se teria de reco-
nhecer que a clientela e o aviamento não são algo de que o comerciante faça 
uso em conexão com os outros bens integrantes do estabelecimento, mas an-
tes uma consequência do seu funcionamento com sucesso. Numa metáfora, 
clientela e aviamento não são peças da máquina produtiva, mas antes produ-
tos do funcionamento desta. Estes são, pois, elementos externos ao estabele-
cimento não constitutivos da realidade jurídico-empresarial15.

Por maioria de razão, o mesmo vale para as dívidas geradas através da explo-
ração do estabelecimento. Certamente que o dever de realizar um comporta-
mento em benefício de outrem, ou de entregar um bem a outrem, nunca pode 
ser um instrumento do exercício de uma actividade produtiva. Inexistindo 
aqui um fenómeno de separação patrimonial, as dívidas do estabelecimento 
são dívidas do comerciante que explora o estabelecimento tout court. Não re-
presenta qualquer obstáculo a isto que frequentemente, no tráfego comercial, 
aquando da transmissão de estabelecimentos comerciais, seja acordada a ces-
são de «todo o activo e o passivo do estabelecimento», na medida em que nem 
todas as posições jurídicas que as partes decidem livremente transmitir num 
contrato de transmissão de estabelecimento comercial são necessariamente 
elementos do estabelecimento. 

7.4. ELEMENTOS NECESSÁRIOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL: AS 
FRONTEIRAS DO CONCEITO DE ESTABELECIMENTO

Ao caracterizar-se o estabelecimento comercial como uma unidade jurídica 
de bens continuadamente ordenados à realização de uma actividade comer-
cial, existe um conjunto de situações que, por a verificação de algum destes 
requisitos ser duvidosa, configuram zonas de fronteira do conceito de estabe-
lecimento comercial. A análise desses casos, ao clarificarem os limites nelas 
demarcados, contribui para a precisão do próprio conceito. 

14 Neste sentido, FERNANDO OLAVO, Direito comercial, p. 24, e JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito comercial, 
I, pp. 108-109.

15 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, pp. 227-229. Contra, ANTÓNIO MENEZES COR-
DEIRO, Manual de direito comercial, pp. 329 ss. 
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A importância desta análise não se cinge ao plano da construção do concei-
to jurídico de estabelecimento comercial. Antes tem uma importante conse-
quência de regime: delimitar o âmbito de aplicação das normas legais que es-
tabelecem o regime do estabelecimento comercial16.

O primeiro conjunto de casos de fronteira corresponde aos sistemas produ-
tivos aptos a funcionar mas que ainda não se encontram em funcionamento.

Exemplo: Duas pessoas celebram um contrato de cessão de exploração de um 
complexo hoteleiro, que já está em condições de funcionar mas ainda não foi 
inaugurado. O cessionário morre e o seu filho quer continuar a exploração.

Nos termos do artigo 1051.º, alínea d), do Código Civil, por morte do locatário 
caduca o contrato de locação. Já segundo o artigo 79.º, n.º 1, da Lei do Inqui-
linato, «o arrendamento não caduca por morte do arrendatário; a sua posição 
jurídica transmite-se aos seus herdeiros, se estes não comunicarem ao senho-
rio, no prazo de 30 dias, que renunciam a ela». Assim, a resposta à questão 
sobre se o filho pode continuar a explorar o complexo hoteleiro depende de 
saber se este, apesar de ainda não ter sido inaugurado, já se qualifica como um 
estabelecimento comercial. 

Caso se entenda que a existência de clientela e de aviamento são elementos 
necessários à existência de um estabelecimento comercial, a resposta poderia 
ser negativa, o que teria como consequência a aplicação do regime geral do 
artigo 1051.º, alínea d), do Código Civil, em detrimento do artigo 79.º, n.º 1, da 
Lei do Inquilinato.

Decorre do que acima foi dito que a clientela e o aviamento não só não são 
bens susceptíveis de protecção autónoma através do reconhecimento de um 
direito subjectivo, mas também pressupõem a existência de um estabeleci-
mento. A clientela real pressupõe que o estabelecimento esteja já efectiva-
mente no mercado, ao passo que a clientela potencial pressupõe a existência 
de uma unidade de bens concatenados e destinados de forma ordenada à rea-
lização de uma actividade económica. Apenas tendo em conta as característi-
cas do estabelecimento é possível responder à questão sobre quantas pessoas 
estariam dispostas a celebrar negócios com o mesmo. 

Em suma: para haver clientela tem de haver estabelecimento17. O mesmo vale 
para o aviamento: também este não pode constituir objecto de direitos autóno-
mos e também este tem como pressuposto a existência de um estabelecimento. 

16 Cfr. infra Capítulo 8.

17 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Da empresarialidade: as empresas no direito, p. 334.
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O aviamento, entendido como a capacidade lucrativa (i. e., produtiva e fun-
cional) do estabelecimento, é algo que surgirá devido a uma boa gestão do 
estabelecimento já constituído18.

Assim, é condição suficiente da existência de um estabelecimento – e, conse-
quentemente, da aplicação do correspondente regime jurídico – a presença:

 – de um conjunto de bens heterogéneos e complementares;
 – devidamente organizados; 
 – tendo em vista a prossecução de determinado fim comercial;
 – de forma adequada e suficiente à realização desse fim.

Em suma, para a aplicação do regime do estabelecimento é necessário e sufi-
ciente que o sistema complexo de bens organizados surja como uma unidade 
autónoma e auto-suficiente. 

Importa, contudo, salientar que a suficiência de uma organização unitária de 
bens para a realização de uma finalidade depende de qual seja essa finalidade. 
O mesmo conjunto de bens, ordenado da mesma forma, pode ser suficiente 
para o exercício de uma actividade comercial, mas insuficiente para a reali-
zação de uma outra actividade comercial, ainda que semelhante à primeira. 

Exemplo: A pretende transmitir a B um conjunto de bens correspondentes a 
um imóvel, com uma sala, recheada com mesas e cadeiras, e uma cozinha ape-
trechada de todos os utensílios necessários ao funcionamento de um futuro res-
taurante. B pretende, contudo, fazer aí funcionar uma cantina. 

A aptidão do conjunto de bens em causa para constituir um restaurante não 
implica evidentemente que o mesmo conjunto de bens seja apto e suficiente 
para exercer a actividade de uma cantina. Se essa é a finalidade à qual os bens 
serão destinados, a sua transmissão em conjunto não é suficiente para assegu-
rar ao adquirente uma unidade funcionalmente auto-suficiente. 

Um segundo conjunto de casos de fronteira corresponde àquelas situações 
nas quais um estabelecimento já em funcionamento é negociado sem um ou 
vários dos seus elementos. 

Exemplo: No trespasse de um restaurante é convencionado que algumas me-
sas, cadeiras e quadros não são abrangidos pelo contrato, uma vez que o adqui-
rente planeia redecorar o espaço.

18 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, pp. 234-235.
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A questão pode ser formulada da seguinte forma: tendo em conta que a trans-
missão não engloba a totalidade dos bens que integram o estabelecimento, 
pode dizer-se que houve uma transmissão do estabelecimento, enquanto uni-
dade autónoma. Assim formulada a questão, impõe-se uma distinção entre 
dois conjuntos de casos. Designadamente, se a não transmissão de alguns dos 
elementos do estabelecimento não for impeditiva de que o adquirente con-
tinue, sem interrupções destinadas à sua substituição, a explorar o estabele-
cimento, a subtracção desses elementos deve ser considerada irrelevante: o 
carácter do estabelecimento enquanto unidade autónoma ordenada para a re-
alização da actividade económica em causa não é prejudicado. Fora desses ca-
sos, a caracterização da massa de bens transmitida como um estabelecimento 
depende, por sua vez, de o negócio incidir sobre os elementos mínimos ne-
cessários para inculcar no público a ideia de que aquele estabelecimento é o 
mesmo que existia na titularidade do sujeito anterior. O círculo de elementos 
necessários para que esse critério se tenha por verificado oscilará, contudo, 
de caso para caso. 

Exemplo: No caso da cessão de uma loja de vestuário, os créditos às futuras 
prestações de trabalho dos empregados de balcão não são essenciais para a 
persistência da identidade do estabelecimento. Já se estiver em causa a trans-
missão de um estabelecimento de restauração dedicado à cozinha de autor, a 
transmissão da posição contratual correspondente ao contrato de trabalho ce-
lebrado com o chef de cozinha será essencial a esse propósito.

Ainda que a verificação desse critério apenas possa ser aferida perante cada 
caso concreto, e atenta a actividade a desenvolver pelo estabelecimento, pare-
ce poder afirmar-se, com Orlando de Carvalho, que, quanto melhor funcionar 
o estabelecimento, menos serão os elementos necessários à sua transmissão 
enquanto estabelecimento. Assim, se um dado estabelecimento já funcionou 
no passado e logrou afirmar-se junto do público, a sua transmissão unitária 
poderá satisfazer-se com a transmissão do direito sobre o imóvel onde o mes-
mo funciona e do respectivo nome19. 

O mesmo vale num terceiro conjunto de casos, designadamente aqueles em 
que são destruídos alguns dos elementos materiais do estabelecimento. Susci-
ta-se aqui a questão de saber se a destruição ou o perecimento dos bens corpó-
reos que integram o estabelecimento implicam a cessação da qualificação do 
complexo de bens afectado como um estabelecimento. Também aqui o critério 
será o da possibilidade da continuação da exploração conjunta desses bens nos 
moldes anteriormente realizados e da subsistência da percepção pelo público 
do funcionamento daquele conjunto de bens como uma unidade funcional. 

19 Cfr. ORLANDO DE CARVALHO, Critério e estrutura do estabelecimento comercial, pp. 687 ss.
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Por fim, também nas zonas de fronteira do conceito de estabelecimento, en-
contram-se os casos das secções e das sucursais de uma empresa. Por secções 
entendem-se as divisões ou repartições do estabelecimento necessárias ou 
úteis à prossecução da sua actividade. Muitas vezes, os estabelecimentos dis-
põem de armazéns ou instalações instrumentais ao desenvolvimento da acti-
vidade empresarial – pense-se, por exemplo, num ponto de venda ao público 
de uma empresa que produza e venda produtos têxteis. Estas divisões não 
constituem, em si, estabelecimentos: apesar de consubstanciarem complexos 
ordenados de bens, são partes sem autonomia, ou auto-suficiência. É certo 
que estes funcionam como entrepostos para a celebração do comércio, mas a 
actividade aí desenvolvida não sobrevive isolada do resto de uma organização 
empresarial20.

Por seu turno, as sucursais constituem partes do estabelecimento com um 
certo grau de independência. Não têm personalidade autónoma face à pessoa 
que explora o estabelecimento principal e exercem a mesma actividade que é 
praticada através daquele. Contudo, caracterizam-se por (i) serem fisicamente 
autónomas, situando-se em local diverso do estabelecimento principal, e (ii) 
terem uma autonomia relativa, ao nível de gestão e contabilístico, no sentido 
em que quem dirige a sucursal goza de uma certa liberdade de gestão e com-
petência para celebrar os negócios em que o objecto da empresa se traduz21  22.

Por estas razões, deve entender-se que, apesar de serem parte do estabeleci-
mento comercial principal, as sucursais são cindíveis deste último, podendo 
ser alienadas autonomamente como estabelecimentos – caso em que se fala-
rá de trespasse parcial ou de cissiparidade. Afinal, as sucursais são, indepen-
dentemente da sua integração na organização do estabelecimento principal, 
complexos de bens organizados de forma à prossecução autónoma e auto-su-
ficiente de uma actividade comercial. 

20 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, pp. 240 ss.

21 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, pp. 240-241.

22 Importa, ainda, chamar aqui a atenção para a distinção entre, por um lado, as sucursais e, por outro, as filiais. Ao 
passo que, como exposto em texto, as sucursais não têm personalidade jurídica autónoma face à pessoa que explora 
o estabelecimento principal, as filiais são pessoas colectivas autónomas, que se integram num grupo societário 
encabeçado por uma sociedade mãe, usualmente exercendo a actividade noutra circunscrição política ou adminis-
trativa, diferente da sociedade mãe. De ambos estes conceitos distingue-se ainda o de secção. Este corresponde aos 
sub-elementos que compõem, ou podem compor, um estabelecimento comercial. Por maioria de razão, as secções 
não só não gozam de uma personalidade jurídica autónoma, como fazem parte do bem complexo que é o estabele-
cimento comercial. Correspondem, designadamente, a diferentes secções o local onde é guardada a matéria-prima 
a ser processada por um estabelecimento comercial e o local onde o produto final é vendido ao público por esse 
mesmo estabelecimento.
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7.5. SÍNTESE

•	 A expressão empresa comporta uma grande variedade de sentidos, quer na 
linguagem corrente, quer na linguagem técnico-jurídica. Entre estes vários 
significados podem salientar-se o de (i) empresa em sentido subjectivo, o de 
(ii) empresa enquanto actividade, e o de (iii) empresa em sentido objectivo.

•	 Por empresa em sentido subjectivo entende-se um sujeito jurídico que 
exerce uma actividade económica. É este o significado com que a palavra é 
usada no contexto da Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas. 

•	 Por empresa enquanto actividade deve entender-se um empreendimento, 
consistente na realização continuada de uma actividade comercial. É esse 
o significado com que a palavra deve ser lida no contexto do artigo 230.º do 
Código Comercial, dado que este preceito estabelece uma lista de activida-
des comerciais.

•	 Por empresa em sentido objectivo deve entender-se aquilo que se designa 
com maior propriedade como estabelecimento comercial. Neste sentido, 
empresa assume uma coloração objectiva: refere-se a uma organização de 
bens, enquanto meios para a prossecução de uma actividade produtiva 
dirigida à troca, organização essa que é autonomizável em face do respec-
tivo sujeito.

•	 O conceito geral de estabelecimento comercial deve ser entendido como 
uma unidade jurídica fundada numa organização de meios que constitui 
um instrumento de exercício relativamente estável e autónomo de uma ac-
tividade comercial.

•	 O estabelecimento configura um bem jurídico autónomo dos bens jurídicos 
que o compõem.

•	 Esse bem jurídico é um bem imaterial e é susceptível de titularidade nos 
moldes do direito de propriedade, sendo-lhe nesse caso aplicável o regime 
jurídico do direito de propriedade no que não pressuponha necessariamen-
te a existência corpórea do bem.

•	 Não se deve confundir com este conceito geral de estabelecimento comercial 
o conceito estabelecido no artigo 4.º, n.º 20, da Lei das Actividades Comer-
ciais, nos termos do qual se entende por estabelecimento um imóvel que sir-
va de instalação de carácter fixo e permanente destinada ao exercício regular 
de actividade comercial. Esse conceito apenas releva para a interpretação 
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e aplicação da Lei das Actividades Comerciais e não deve ser transposto 
para outros domínios, designadamente para o domínio da celebração de 
contratos de alienação ou oneração do estabelecimento comercial.

•	 O estabelecimento comercial pode integrar diferentes tipos de elementos, 
designadamente, bens corpóreos, coisas incorpóreas e bens não coisificáveis.

•	 Não são parte integrante do estabelecimento comercial – antes, consequên-
cias do seu funcionamento – o aviamento e a clientela.

•	 Estas posições de facto de valor económico não são susceptíveis de consti-
tuir o objecto de um direito subjectivo. Não obstante, elas são tuteladas pelo 
direito, não enquanto bens autónomos, mas por influirem na atribuição de 
valor aos restantes bens integrantes do estabelecimento.

•	 As dívidas contraídas na exploração de um estabelecimento comercial são 
dívidas pessoais do comerciante, respondendo por elas todo o seu patrimó-
nio. Estas dívidas não integram o estabelecimento.



197C A PÍ T ULO 8  —   N E GÓC I OS SOBRE  AS E M PRE SAS

CAPÍTULO 8
NEGÓCIOS SOBRE AS EMPRESAS
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8.1. NEGÓCIOS SOBRE AS EMPRESAS: GENERALIDADES

A empresa, entendida em sentido objectivo (i. e., o estabelecimento comer-
cial), pode ser – e é frequentemente – objecto da celebração de negócios jurídi-
cos. O estabelecimento, enquanto bem complexo, integrante de um conjunto 
unitário de bens, pode ser transmitido a outrem, de forma gratuita ou onero-
sa, e a título definitivo ou temporário. Consoante o caso, estar-se-á perante:

 – um trespasse;
 – uma locação de estabelecimento.

É precisamente enquanto objecto de negociação que a caracterização do esta-
belecimento, como unidade jurídica, assume a sua relevância mais significati-
va. Não fosse essa unificação num bem jurídico autónomo e a transmissão do 
estabelecimento ter-se-ia de fazer segundo uma regra de especialidade: cada 
uma das situações jurídicas correspondentes aos diferentes bens integrantes 
do estabelecimento teria de ser objecto de um negócio jurídico autónomo, ou, 
pelo menos, de ter referência individualizada no negócio jurídico translativo. 
Estando, ao invés, em causa um complexo unitário de bens e direitos, a lei e a 
prática consagradas admitem que a transferência se faça unitariamente1. 

Não só a transmissão unitária dos bens que integram o estabelecimento é ad-
mitida pelo ordenamento, com as facilidades que isso envolve, como o orde-
namento integra normas que se aplicam exclusivamente quando o estabeleci-
mento seja transmitido enquanto unidade. A transmissão, a título temporário 
ou definitivo, do estabelecimento comercial assume, portanto, autonomia 
face à transmissão, nos mesmos moldes, dos diferentes bens que o integram.

O que se acaba de dizer sobre a transmissão do estabelecimento comercial 
vale também, por identidade de razões, para a constituição de garantias reais 
sobre o estabelecimento comercial: também estas se distinguem das garantias 
que possam ser constituídas sobre os bens que individualmente constituem 
elementos do estabelecimento, implicando especificidades de regime. 

De seguida analisar-se-ão, assim, três tipos de negócios jurídicos que têm o 
estabelecimento como objecto:

 – o trespasse de estabelecimento comercial;
 – a locação de estabelecimento comercial; e 
 – a constituição de garantias sobre o estabelecimento comercial. 

1 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de direito comercial, p. 327, e FERNANDO DE GRAVATO MORAIS, 
Alienação e oneração de estabelecimento comercial, p. 77.
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Este capítulo centra-se, pois, nos casos em que a empresa é directamente ob-
jecto de negócios. Em causa estão os designados asset deals – i. e., aqueles 
negócios através dos quais são constituídos ou transmitidos os direitos sobre 
os bens que constituem a empresa. Estes distinguem-se dos designados share 
deals – nos quais o objecto do negócio jurídico se encontra, não directamente 
nos bens que compõem a empresa, mas em participações sociais de controlo 
na sociedade que detém a empresa, operando, pois, uma transmissão indirec-
ta da empresa2. Sendo as sociedades comerciais os principais agentes do trá-
fego comercial, a aquisição de empresas – entendida aqui em sentido amplo 
– tem na transmissão indirecta (nos share deals) a sua principal manifestação: 
estes negócios seguem, porém, o regime da transmissão de participações so-
ciais – para cujo capítulo se remete o respectivo estudo3.

8.2. O TRESPASSE: CONCEITO E REGIME

Por trespasse entende-se o negócio jurídico, gratuito ou oneroso, mediante o 
qual se transmite, inter vivos, a propriedade de um estabelecimento.

Decompondo esta definição nos seus vários elementos, pode clarificar-se que:

 – O conteúdo principal (ou a prestação característica) do negócio de tres-
passe é a transmissão de um direito de propriedade sobre o estabeleci-
mento comercial. O trespasse caracteriza-se, pois, por atribuir ao tres-
passário a titularidade de um direito sobre o estabelecimento a título 
definitivo, aí se distinguindo da locação do estabelecimento, a qual tem 
carácter temporário.

 – Caracterizando-se o trespasse, quanto ao seu conteúdo, por operar a sim-
ples transmissão da propriedade do estabelecimento, não se pode dizer 
que o trespasse corresponda a um tipo negocial específico. Ao invés, o 
trespasse reconduz-se à classe de tipos negociais que operam o efeito 
translativo do estabelecimento. Paradigmaticamente, o trespasse cor-
responde a uma compra e venda de estabelecimento; mas pode também 
ocorrer através de um contrato de permuta ou de doação, de uma dação 
em cumprimento, ou, no âmbito de um contrato de sociedade, como en-
trada em espécie. Este último caso é expressamente previsto no artigo 
21.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais, segundo o qual 
com «o registo do contrato de sociedade, a sociedade assume de pleno 

2 Sobre a diferença entre os asset deals e os share deals, cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, «A empresa como objec-
to de negócios: asset deals versus share deals», pp. 715 ss., ANTÓNIO PINTO MONTEIRO/PAULO MOTA PINTO, 
«Compra e venda de empresa: a venda de participações sociais como venda de empresa (share deal)», pp. 685 ss., 
e PAULO CÂMARA/MIGUEL BRITO BASTOS, «O direito da aquisição de empresas: uma introdução», pp. 16-17.

3 Cfr. infra Capítulo 20.
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direito os direitos e obrigações resultantes da exploração normal de um 
estabelecimento que constitua objecto de uma entrada em espécie […]».

 – A transmissão do estabelecimento operada através do trespasse pode ser 
feita a título gratuito ou oneroso. É certo que o mais frequente é que o 
trespasse tenha por base um negócio celebrado a título oneroso. Con-
tudo, a lei não estabelece nenhum impedimento para que o trespasse 
seja feito de forma gratuita, nem os preceitos reguladores do trespasse  
estabelecem qualquer distinção entre a celebraçao dos negócios transla-
tivos a título gratuito ou oneroso.

 – Numa delimitação negativa, o trespasse não abrange a transmissão do es-
tabelecimento por morte do seu proprietário, v. g. por herança ou legado 
(veja-se, neste sentido, o artigo 1118.º, n.º 1, do Código Civil, que restringe 
expressamente o seu âmbito de aplicação aos negócios entre vivos). As-
sim, não se aplica o regime do trespasse quando os filhos de um comer-
ciante herdam, com a morte do pai, um estabelecimento comercial.

 – O objecto do trespasse é o estabelecimento, enquanto complexo unitário 
de bens e posições jurídicas, interligados para a prática de uma activida-
de. Daqui decorre que, olhando aos elementos que compõem o estabe-
lecimento, o trespasse caracteriza-se por ser uma transferência unitária 
dos diferentes bens que integram o estabelecimento4, o que tem uma 
importante consequência: a transmissão separada de bens que integrem 
o estabelecimento (mesmo que fulcrais para o seu funcionamento), bem 
como o agregado de bens que integrem o estabelecimento, mas subtra-
ído de bens que sejam necessários à sua qualificação como estabeleci-
mento, não seguirá o regime do trespasse. Neste sentido, o artigo 1118.º, 
n.º 2, do Código Civil determina que não há trespasse quando:

 – transmitida a fruição do prédio, passe a exercer-se nele outro ramo 
de comércio ou indústria, ou, de um modo geral, lhe seja dado ou-
tro destino, nem quando

 – a transmissão da posição de arrendatário sobre o imóvel no qual 
funciona o estabelecimento não seja acompanhada de transferên-
cia, em conjunto, de instalações, utensílios, mercadorias ou outros 
elementos que integrem o estabelecimento.

O artigo 1118.º, n.º 1, do Código Civil, onde se encontra a regra nuclear a pro-
pósito do regime do trespasse, cinge o seu âmbito de aplicação à transmissão 
de estabelecimentos comerciais ou industriais. O recorte do âmbito de apli-
cação destes preceitos levanta a questão sobre a possibilidade de trespasse 
de estabelecimentos não comerciais. É certo que é concebível a existência de 
complexos de bens em tudo análogos ao estabelecimento comercial, menos 
na sua afectação à prática do comércio. Pense-se, designadamente:

4 Salienta-o MIGUEL PUPO CORREIA, Direito comercial, pp. 68 ss.
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 – na transmissão unitária do complexo de bens destinados à transforma-
ção e ao fornecimento, a título de actividade acessória, dos produtos de 
um terreno explorado por agricultor (artigo 230.º, §1.º, primeira parte, do 
Código Comercial);

 – na transmissão unitária do complexo de bens destinados a exercício di-
recto do artesanato (artigo 230.º, §1.º, segunda parte, do Código Comer-
cial); ou

 – na tramissão unitária do complexo de bens afectos ao exercício de profis-
sões liberais (v. g. da advocacia, da arquitectura, da medicina).

Como ponto de partida, nada obsta a que, no âmbito da sua autonomia privada, 
o proprietário de um estabelecimento não comercial transmita definitivamente 
e de forma unitária a outro sujeito o complexo de bens que integram esse esta-
belecimento5. Nesse caso, o negócio jurídico que constitui o trespasse será vá-
lido, mas não lhe serão aplicadas as normas específicas do trespasse comercial. 

Nem toda a transmissão unitária de complexos de bens afectos à realização de 
uma actividade lucrativa pode, porém, ser qualificada como trespasse. Sempre 
que o complexo de bens existente não for separável do sujeito que o utiliza para 
o exercício da actividade, a incindibilidade da actividade desenvolvida face ao 
conjunto de bens integrado leva a que a transmissão unitária dos bens utiliza-
dos para o exercício dessa actividade não possa ser sequer qualificada como 
trespasse. É, designadamente, o que sucede com a transmissão unitária do 
complexo de bens afectos ao exercício de profissões liberais6 – onde o cerne da 
actividade reside na realização, de modo autónomo, de trabalho intelectual7.

8.2.1. O REGIME JURÍDICO DO TRESPASSE: ENQUADRAMENTO

Os problemas relativos ao regime jurídico do trespasse principiam na própria 
identificação das fontes hoje vigentes, das quais constam as normas que o re-
gulam. Esta questão assume particular importância devido à frequente invo-
cação da Lei do Inquilinato, aprovada pelo Decreto n.º 43 525, de 7 de Março de 
1961, como fonte reguladora dos negócios de trespasse. Se é certo que esse di-
ploma compreende normas com relevância para o trespasse (designadamente, 
o artigo 85.º), bem como para a locação de estabelecimento comercial, impor-
ta ter presente que, na secção relativa ao arrendamento urbano, e em espe-
cial no artigo 1118.º, o Código Civil regula essas mesmas matérias. Na medida 

5 Cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito comercial, p. 229.

6 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, pp. 289 ss.

7 Note-se, contudo, que, no que concerne ao arrendamento dos imóveis onde sejam exercidas as profissões liberais, 
o ordenamento consagra, em vários pontos, regras paralelas às do trespasse de estabelecimentos comerciais. Cfr. a 
este propósito os artigos 1120.º e 1105.º, n.º 3, do Código Civil.
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em que os regimes estabelecidos por estes diplomas não são integralmente 
coincidentes, importa, a título prévio, determinar qual a fonte na qual devem 
ser procuradas as respostas aos problemas jurídicos relativos à celebração de 
negócios sobre o estabelecimento comercial e, em especial, sobre o trespasse. 

Este ponto convoca um problema de sucessão de leis no tempo. O Código Ci-
vil, que entrou em vigor a 1 de Junho de 1967, veio suceder à Lei do Inquilina-
to. Não a revogou, porém, expressamente. Não obstante o Código Civil não 
ter procedido a uma revogação individualizada da Lei do Inquilinato, o artigo 
3.º do diploma que aprovou o Código Civil (o Decreto-Lei n.º 47 334, de 25 
de Novembro de 1966) estabelece que, «desde que principie a vigorar o novo 
Código Civil, fica revogada toda a legislação civil relativa às matérias que esse 
diploma abrange, com ressalva da legislação especial a que se faça expressa 
referência» – o que já decorreria da parte final do artigo 7.º, n.º 2, do Código 
Civil, segundo o qual a lei nova revoga a lei antiga –, mesmo na ausência de 
uma disposição revogatória expressa, ou de um conflito entre as normas da lei 
nova com as normas da lei antiga – quando «a lei nova regular toda a matéria 
da lei anterior». 

É precisamente isso que se verifica na contraposição do Código Civil face à 
Lei do Inquilinato: toda a matéria por esta última regulada encontra um novo 
regime nos artigos 1083.º a 1120.º do Código Civil. De onde se conclui que a Lei 
do Inquilinato se deve ter como revogada desde 1 de Junho de 1967, não sendo, 
consequentemente, aplicável na resolução dos problemas jurídicos relativos à 
transmissão do estabelecimento comercial. 

Centrando a atenção nas fontes hoje vigentes, logo ressalta que o regime jurí-
dico aplicável ao trespasse tem um carácter marcadamente fragmentário – ou 
seja, apresenta resposta a apenas alguns problemas, muito circunscritos, dos 
vários problemas jurídicos que podem ser colocados pelo trespasse em geral. 
Esta regulação cinge-se, designadamente, aos seguintes aspectos:

 – o trespasse de estabelecimento instalado em imóvel arrendado dispensa 
a autorização do senhorio para que se transmita a posição contratual do 
arrendatário (artigo 1118.º, n.º 1, do Código Civil);

 – o trespasse de estabelecimento instalado em imóvel arrendado permite 
o encurtamento do prazo mínimo para a realização de uma avaliação fis-
cal do imóvel para efeitos da actualização da renda paga pelo arrendatá-
rio (artigo 1105.º, n.º 3, do Código Civil);

 – a validade formal do trespasse depende da sua celebração por escritura 
pública (artigo 1118.º, n.º 3, do Código Civil, e artigo 89.º, alínea k), do 
Código do Notariado).
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Os dois primeiros aspectos deste regime serão infra abordados a propósito dos 
problemas específicos do trespasse de estabelecimento instalado em prédio 
arrendado, visto só nesse âmbito assumirem relevância. 

O terceiro ponto, sendo de aplicação genérica, merece contudo, desde já, uma 
análise. Nos termos do artigo 1118.º, n.º 3, do Código Civil, secundado pela 
alínea k) do artigo 89.º do Código do Notariado, dispõe-se que o trespasse só é 
válido se for celebrado por escritura pública. Apesar de o preceito não indicar 
qual a modalidade de invalidade cominada, afigura-se claro que, na esteira do 
artigo 220.º do Código Civil, a preterição da celebração do contrato de trespas-
se por escritura pública dá lugar à sua nulidade. 

Este preceito deve, contudo, ser objecto de uma interpretação restritiva: sem-
pre que o estabelecimento (i) não funcionar em imóvel arrendado, (ii) nem 
integrar a transmissão de qualquer bem ou direito que importe necessaria-
mente a celebração de escritura pública, deve entender-se que a validade do 
trespasse não depende da sua celebração por escritura pública. Por exemplo, 
deve entender-se que a transmissão de um estabelecimento comercial corres-
pondente a uma lanchonete que funciona numa rulote não carece de ser for-
malizada através de escritura pública. 

Como já se disse, o trespasse não é um tipo contratual, reconduzindo-se antes 
a uma classe de negócios, os quais podem corresponder a vários tipos legais. 
Daqui decorre que a tudo o que não seja objecto de regulação específica no 
âmbito do trespasse – o que, dada a exiguidade das regras específicas do tres-
passe, corresponderá à generalidade das questões suscitadas por estes negó-
cios – será aplicado o regime do tipo negocial subjacente. 

Exemplo: A vende a B um estabelecimento comercial. O trespasse reger-se-á, 
em tudo o que não for objecto de regulação específica aplicável ao trespasse, pe-
las normas constantes dos artigos 874.º e seguintes do Código Civil aplicáveis ao 
contrato típico de compra e venda.

Exemplo: Na constituição da sociedade S, A compromete-se a entrar para o 
capital da sociedade com um estabelecimento do qual é proprietário. O tres-
passe segue as pelas regras que regulam as entradas em espécie nas sociedades 
comerciais8.

Exemplo: A doa a B o seu estabelecimento comercial. O contrato de transmis-
são gratuita do estabelecimento comercial reger-se-á pelos artigos 940.º e se-
guintes do Código Civil, que dispõem sobre o contrato típico de doação.

8 Sobre o regime das entradas, cfr. infra Capítulo 24.
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8.3. OS ÂMBITOS DE ENTREGA NO TRESPASSE

Sendo o estabelecimento comercial composto por uma pluralidade de bens e 
posições jurídicas, a sua transmissão unitária coloca necessariamente o pro-
blema da determinação de quais os bens abrangidos pelo negócio translativo 
que incida sobre o estabelecimento. 

Esta questão pode ser analiticamente decomposta em três subquestões, de-
signadamente:

 – Quais os bens que devem ser transferidos para que se possa falar de um 
trespasse de estabelecimento, ou seja, qual o âmbito mínimo do trespasse?

 – Não sendo discriminado na escritura quais os bens que são abrangidos 
pelo negócio, quais os bens que se consideram abrangidos pelo efeito 
translativo, ou seja, qual o âmbito natural do trespasse?

 – Quais os bens integrantes do estabelecimento que só são transmitidos se 
as partes os referirem no clausulado do contrato, ou seja, qual o âmbito 
convencional do trespasse?

Estas questões serão, de seguida, analisadas de forma individualizada. 

8.3.1. O ÂMBITO MÍNIMO DE ENTREGA NO TRESPASSE: AS CONDIÇÕES 
MÍNIMAS DE QUALIFICAÇÃO

Quando se afirma que o trespasse é o contrato de transmissão, inter vivos, a 
título definitivo, de um estabelecimento comercial, delimitam-se quais as con-
dições necessárias da qualificação de um determinado negócio como sendo 
um trespasse. De uma resposta positiva à questão sobre essa qualificação de 
um concreto negócio jurídico decorre uma importante consequência: a aplica-
ção, a esse negócio, do regime jurídico do trespasse. Sendo, porém, a resposta 
negativa, importa salientar que tal não significa que o negócio seja necessa-
riamente inválido: apenas significa que não se estará perante um trespasse, e 
que, portanto, o regime aplicável a esse negócio será outro, que não o regime 
do trespasse. 

O agrupamento de um conjunto de bens numa unidade funcional como esta-
belecimento não restringe a autonomia do seu proprietário. Este retém total 
liberdade para alienar os bens que o integram separadamente. Contudo, para 
que o contrato em causa continue a ser um trespasse, é necessário, como já 
salientado, que o objecto da transmissão continue a caracterizar-se como um 
estabelecimento. 

Dada a diversidade entre os diferentes tipos de estabelecimentos comerciais 
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que podem ser constituídos, é irreal pretender apresentar critérios absolutos 
sobre que tipo de bens devem ser necessariamente transmitidos para que o ob-
jecto do contrato não seja descaracterizado enquanto estabelecimento. Pode 
contudo ser formulado um critério funcional: existe trespasse se o conjunto 
de bens transmitido mantiver a sua unidade enquanto organização afecta à 
prossecução do exercício do comércio e, em especial, quando a transmissão 
abranger todos os elementos que reflectem a imagem do estabelecimento jun-
to do público em geral9. 

Tal não impõe, porém, que o trespasse, para o ser, tenha de abranger a tota-
lidade do estabelecimento comercial. Nada impede, designadamente, que, 
através do contrato, as partes destaquem uma parte do estabelecimento e 
a transmitam de forma separada dos demais bens que integram o estabele-
cimento. Estar-se-á, nesse caso, ainda perante um trespasse, na medida em 
que o conjunto de bens objecto do contrato continue a reunir todas as con-
dições necessárias à sua qualificação como trespasse, quando isolados do 
conjunto de bens que não é transmitido. Nesse caso, estar-se-á perante um 
trespasse parcial10. Esta susceptibilidade de autonomização é possível, em 
especial, nas organizações empresariais de maior dimensão, que, pela sua 
complexidade orgânica e pela multiplicidade de funções que reúnam, con-
tenham dentro de si partes que, quando destacadas, logram adquirir uma 
imagem própria. 

Exemplo: Um estabelecimento de pronto-a-vestir vende simultaneamente 
roupa de homem, de mulher e de criança, funcionando cada secção num andar 
diferente. Na medida em que uma destas secções seja funcionalmente indepen-
dente, i. e., que consiga manter-se em funcionamento se segregada das restan-
tes, e assuma, aos olhos do público, uma imagem relativamente autónoma, os 
bens afectos a essa secção podem ser transmitidos conjuntamente, mas sepa-
radamente dos bens afectos às restantes secções. O contrato mediante o qual a 
secção é transmitida qualificar-se-á, não obstante, como um trespasse. 

8.3.2. O ÂMBITO NATURAL DE ENTREGA NO TRESPASSE: A EXTENSÃO DOS 
BENS SUPLETIVAMENTE INTEGRADOS NA TRANSFERÊNCIA

Normalmente, na celebração da escritura, as partes especificam quais os bens 
que pretendem integrar no âmbito da transferência operada pelo contrato de 
trespasse. Desde que, com isso, não violem qualquer regra imperativa, a auto-
nomia das partes será soberana na delimitação do universo dos bens que, por 
efeito do contrato, são transmitidos do trespassante para o trespassário. 

9 Sobre os requisitos da qualificação como estabelecimento comercial, cfr. supra Capítulo 7.

10 Cfr. FERNANDO DE GRAVATO MORAIS, Alienação e oneração de estabelecimento comercial, pp. 84-85
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Contudo, é frequente que, na elaboração da escritura pública mediante a qual 
é celebrado o trespasse, as partes apenas façam uma identificação genérica 
do estabelecimento, ou complementem a identificação do estabelecimento 
na sua globalidade com uma enumeração meramente exemplificativa dos ele-
mentos integrados na transmissão. 

Importa, pois, identificar quais os elementos que, no silêncio das partes, são 
incluídos no âmbito do trespasse, ou, melhor dizendo, quais os elementos 
que, independentemente de estipulação ad hoc no contrato que consubstan-
cia o trespasse, se devem considerar transmitidos.

Nos termos gerais do negócio jurídico, uma resposta afirmativa quanto à inte-
gração de um elemento no conteúdo de um contrato pode fundar-se em dois 
títulos:

 – interpretação e integração das declarações negociais; e
 – normas supletivas. 

Inversamente, vigoram também normas que condicionam a transmissão de 
determinado elemento à existência de uma declaração expressa de transmis-
são (veja-se, por exemplo, o artigo 24.º do Código Comercial, a propósito da 
firma-nome). Nesses casos, no silêncio das partes quanto à transmissão desse 
elemento, a resposta será necessariamente negativa. As normas que exigem 
uma declaração expressa para a transmissão de determinado elemento ope-
ram, pois, uma delimitação negativa do âmbito natural do trespasse. 

Na delimitação pela positiva do âmbito natural da entrega no trespasse de 
estabelecimento, importa salientar que este abrange, por regra, todos aque-
les elementos que integram o respectivo âmbito mínimo – apenas assim não 
sucedendo quando uma regra específica sujeitar a transmissão dos elemen-
tos integrados no âmbito mínimo à estipulação expressa da sua transferência 
para o trespassário. 

Avulta, ademais, um conjunto de regras supletivas que determinam que, sal-
vo estipulação em contrário, com o trespasse, se transmitem determinados 
bens ou posições jurídicas, ainda que as partes não o especifiquem. De entre 
os elementos que integram, a título supletivo, o âmbito natural do trespasse, 
importa referir, de modo exemplificativo:

 – A marca utilizada para distinguir os produtos/serviços comercializados 
pelo estabelecimento transmite-se, na falta de estipulação em contrá-
rio, juntamente com o estabelecimento (artigo 36.º, n.º 2, da Lei da Pro-
priedade Industrial). Deve entender-se que este regime é aplicável, por 
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maioria de razão, às recompensas, ao nome e à insígnia do estabeleci-
mento que não contenham o nome do respectivo titular (os quais apre-
sentam uma mais estreita ligação com o estabelecimento, como decorre 
dos artigos 45.º – aplicável às recompensas – e 57.º – relativo ao nome e à 
insígnia – da Lei da Propriedade Industrial).

 – Os contratos de seguro que cubram danos em bens integrados no tres-
passe são também, salvo estipulação em contrário, transmitidos com o 
estabelecimento comercial (artigo 431.º do Código Comercial). Esta nor-
ma deve considerar-se aplicável por analogia aos restantes seguros que 
cubram danos exclusivamente relacionados com o estabelecimento (por 
exemplo, os seguros de perdas de exploração). 

 – Os contratos de trabalho dos trabalhadores afectos à exploração do es-
tabelecimento objecto do trespasse. Segundo o artigo 71.º, n.º 1, da Lei 
Geral do Trabalho, «[a] modificação na situação jurídica do empregador 
e a mudança de titularidade da empresa ou centro de trabalho não ex-
tinguem a relação jurídico-laboral e não constituem justa causa de des-
pedimento», sendo que o n.º 3 do mesmo preceito define o que entende 
por mudança na titularidade, nesse conceito incluindo o trespasse do 
estabelecimento no qual o trabalhador exerce a sua actividade11.

 – Os contratos de arrendamento do imóvel onde se encontra instalado o 
estabelecimento comercial, nos termos infra expostos.

Por outro lado, deve entender-se que se integram no âmbito natural do esta-
belecimento, por essa ser a vontade usual das partes, todos aqueles elementos 
que se integrem na unidade organizativa transmitida – sejam ou não essenciais 
para a existência do estabelecimento –, desde que o trespassante seja seu pro-
prietário. Nestes termos, na falta de estipulação expressa entre trespassante e 
trespassário, devem considerar-se integrados no âmbito natural do trespasse:

 – mercadorias;
 – matérias-primas;
 – máquinas;
 – ferramentas;
 – mobiliário;
 – patentes;
 – modelos de utilidade;
 – moldes e desenhos industriais.

A propriedade sobre estes bens transfere-se independentemente de os mesmos 
se caracterizarem como parte integrante do capital fixo do estabelecimento 

11 Para maiores desenvolvimentos a este respeito, remete-se para o que escrevemos, em SOFIA VALE, «Da existên-
cia de um direito de oposição do trabalhador em caso de transmissão ope legis do contrato de trabalho no direito 
angolano», pp. 11 ss.
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– ou seja, do conjunto de bens que duram além de um processo produtivo 
(como são, por exemplo, as máquinas ou as ferramentas) –, ou como parte 
integrante do capital circulante – ou seja, aqueles bens que se esgotam num 
único processo produtivo, por serem consumidos através da produção (e de 
que são exemplo paradigmático as matérias-primas). 

Na ausência de cláusula expressa que determine a sua inclusão ou exclusão, 
deve entender-se que o trespasse abrange ainda o saber-fazer (ou know-how) 
– i. e., o conjunto de conhecimentos especializados, relacionados com a ac-
tividade exercida através do estabelecimento e cuja detenção traz vantagens 
competitivas. O know-how, enquanto conhecimento não patenteado (ou mes-
mo não patenteável), não é susceptível de ser objecto de direitos privativos12. 
Contudo, poderá assumir um papel essencial na realização da actividade para 
cuja prossecução o estabelecimento se encontra organizado. 

Deve, assim, considerar-se que o know-how é transmitido através do trespas-
se, mesmo na falta de cláusula que o determine expressamente. Todavia, não 
sendo este elemento objecto de um direito privativo, o know-how transfere-se 
através da cominação ao trespassante de uma obrigação de transmitir esse 
conhecimento ao trespassário (de modo a assegurar que o trespassário é de-
tentor de todas as condições que permitam que o estabelecimento continue 
a funcionar na sua titularidade) e não da transmissão de um direito absoluto 
sobre o próprio conhecimento. 

Inversamente, devem considerar-se, na ausência de estipulação das partes, 
excluídos do âmbito natural do trespasse todos os elementos do estabeleci-
mento sobre os quais o trespassário tenha um direito menor do que o de pro-
priedade (usufruto, comodato ou locação).

Particularmente controvertida na doutrina tem sido a questão relativa à in-
tegração no âmbito natural de um imóvel de que o trespassante seja proprie-
tário, e no qual funcione o estabelecimento. Questiona-se, desta forma, se, 
não sendo a transmissão do imóvel expressamente especificada na escritura 
pública que titula o trespasse, é transferida a propriedade do imóvel que seja 
propriedade do trespassante13. Por razões de segurança jurídica relativas à 
transmissão de imóveis, deve entender-se que a propriedade sobre o imóvel 
no qual se encontre instalado o estabelecimento comercial integra, não o âm-
bito natural, mas o âmbito convencional do trespasse. 

12 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, p. 301.

13 Cfr. BARBOSA DE MAGALHÃES, Do estabelecimento comercial, p. 250, ORLANDO DE CARVALHO, «Alguns as-
pectos da negociação do estabelecimento», pp. 168-170, e JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comer-
cial, pp. 295 ss.
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Por um lado, os imóveis configuram bens de um valor tendencialmente mais 
elevado, pelo que é razoável admitir que, se as partes quisessem transmitir o 
imóvel, tê-lo-iam especificado. Por outro, a exigência de que o negócio seja ce-
lebrado por escritura pública tem uma função de promoção da segurança jurí-
dica, a qual apenas pode ser realizada integralmente se a transmissão do imóvel 
for expressamente especificada no contrato que consubstancia o trespasse14. 

Exemplo: A trespassa a B um café, e o café encontra-se instalado num imóvel 
do qual A é proprietário. Na escritura pública, as partes apenas estipulam o 
«trespasse do estabelecimento, com a transferência da propriedade sobre todos 
os bens que o integram», não fazendo referência específica à transmissão do 
imóvel. O imóvel onde o café se encontra instalado continua na esfera de A. 

8.3.3. O ÂMBITO CONVENCIONAL DE ENTREGA NO TRESPASSE:  
A INTEGRAÇÃO DE ELEMENTOS DO ESTABELECIMENTO NO ÂMBITO  
DO TRESPASSE MEDIANTE ESTIPULAÇÃO EXPRESSA

Por fim, existem elementos do estabelecimento, ou posições jurídicas com ele 
conexas, que, não sendo de transmissão necessária para a qualificação de um 
negócio como trespasse, nem operando a sua transmissão no silêncio das par-
tes, podem ser transmitidos, se trespassante e trespassário assim o estipula-
rem. Fala-se a este propósito de âmbito convencional.

Para além do já referido a propósito do imóvel no qual se encontre instalado o 
estabelecimento, a este âmbito convencional reconduzem-se, essencialmen-
te, duas classes de posições jurídicas:

 – elementos do estabelecimento para cuja transmissão a lei exige declara-
ção expressa; e

 – posições jurídicas conexas com o estabelecimento, mas que não são fun-
cionalmente afectas à realização da actividade prosseguida através do 
estabelecimento. 

No primeiro conjunto de casos pontificam:

 – a firma do trespassante, que apenas se transmite mediante consentimento 
expresso do seu titular (artigo 24.º do Código Comercial), preceito que deve 
ser interpretado restritivamente de forma a se aplicar apenas à firma-nome;

14 Neste sentido, cfr. ORLANDO DE CARVALHO, Conceito e estrutura do estabelecimento comercial, pp. 458 ss. Note-
-se, contudo, que no ordenamento jurídico português é hoje maioritária a posição oposta à defendida em texto. 
Entende-se aí que, se nada for dito sobre a inclusão do imóvel no qual se encontre instalado o estabelecimento co-
mercial, considera-se incluído no trespasse, ou seja, que o imóvel no qual se encontre instalado o estabelecimento 
comercial se integra no âmbito natural do trespasse.
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 – o nome e a insígnia do estabelecimento, quando estes integrem o nome 
do trespassante (o que decorre dos artigos 57.º e 72.º, n.º 1.º, da Lei de 
Propriedade Industrial e ainda da tutela civil geral do nome, nos termos 
do artigo 72.º, n.º 1, do Código Civil). 

Importa, contudo, notar que, em alguns casos, tanto a firma como o nome e 
a insígnia do estabelecimento fazem parte do âmbito mínimo do estabeleci-
mento. Tal sucederá, nomeadamente, quando a respectiva transferência for 
necessária para que a continuidade do estabelecimento comercial não se per-
ca aos olhos do público. As afirmações sobre a necessidade de convenção ex-
pressa para a transmissão da firma-nome, bem como do nome ou da insígnia 
do estabelecimento que integrem o nome do trespassante, não são incompatí-
veis com a afirmação de que a transmissão desses elementos pode fazer parte 
do âmbito mínimo do trespasse, i. e., pode ser necessária à qualificação do 
contrato como um trespasse. As duas afirmações articulam-se coerentemen-
te, tendo presente que, nesses casos:

 – a qualificação do negócio como um trespasse apenas procede se a firma, 
o nome ou a insígnia do estabelecimento forem transmitidas; mas 

 – para que a firma, o nome ou a insígnia do estabelecimento se transmi-
tam, não deixa de ser necessário que as partes convencionem expressa-
mente que esses sinais são transmitidos através do contrato; pelo que

 – nesses casos, para que o contrato se qualifique como trespasse, é neces-
sário que as partes convencionem expressamente a transmissão dos di-
reitos sobre a firma, o nome ou a insígnia do estabelecimento. 

A segunda das classes referidas é integrada por aquelas posições jurídicas que, 
estando ligadas à exploração da empresa correspondente ao estabelecimento 
comercial, não representam meios do exercício da actividade comercial atra-
vés do estabelecimento. Como decorre do que atrás foi dito a propósito dos 
elementos do estabelecimento, reconduzem-se a este segundo conjunto de 
posições integrantes do âmbito convencional do trespasse:

 – os créditos do trespassante ligados à actividade exercida através do esta-
belecimento, mas cujas prestações não se configurem como meios para 
o exercício dessa actividade;

 – as posições contratuais ligadas à actividade exercida através do estabele-
cimento, mas que não se configurem como meios para o exercício dessa 
actividade;

 – os débitos contraídos no decurso da actividade comercial corresponden-
te ao estabelecimento. 

Apesar de estes elementos não integrarem, em rigor, o estabelecimento co-
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mercial, nada obsta a que as partes, no exercício da sua autonomia privada, no 
mesmo contrato em que transmitem o estabelecimento, transmitam também 
algumas daquelas posições com este conexas. Nesses casos, o negócio seguirá, 
respectivamente, os regimes da cessão de créditos (artigos 577.º e seguintes do 
Código Civil), da cessão da posição contratual (artigos 424.º e seguintes do Có-
digo Civil), ou da assunção de dívidas (artigos 595.º e seguintes do Código Civil). 

Assim, a transmissão dos créditos constituídos no decurso da exploração do 
estabelecimento, para além de apenas ter lugar se estipulada pelas partes do 
contrato que consubstancia o trespasse, deve ser comunicada ao respectivo 
devedor para que a cessão produza efeitos contra ele (artigo 583.º, n.º 1, do 
Código Civil). 

No que concerne às dívidas contraídas em virtude da actividade exercida 
através do estabelecimento, poder-se-ia pretender que, configurando-se o 
estabelecimento como um todo unitário, o seu passivo e o seu activo seriam 
entendidos como uma universalidade. Contudo, a regra geral no nosso orde-
namento jurídico é a de que cada pessoa tem apenas um património, estando 
a existência de fenómenos de segregação patrimonial dependentes de regra 
especial (artigo 601.º do Código Civil). 

Assim, mesmo que seja verdade que os credores frequentemente concedam 
crédito em função do estabelecimento comercial explorado pelo devedor – 
cuja aptidão para gerar lucros constitui a melhor garantia de pagamento –, 
não existe nas nossas fontes de direito base para sustentar que as dívidas do 
estabelecimento se transmitem com o trespasse, mesmo na ausência de es-
tipulação das partes15. Mas nada impede que, nos termos gerais, as partes 
do negócio de trespasse convencionem também que, mediante o contrato, o 
trespassário assuma as dívidas do trespassante relacionadas com a exploração 
do estabelecimento16. As dívidas do estabelecimento integram, pois, o âmbi-
to convencional do trespasse. Sendo essa transmissão estipulada, aplica-se o 
regime geral da assunção de dívidas (artigos 595.º e seguintes do Código Ci-
vil). Daqui decorre que o trespassante só fica exonerado das suas dívidas se o 
respectivo credor ratificar a sua transmissão para o trespassário, o que bem se 
compreende, dado que o novo devedor pode ter uma solvência inferior à do 
devedor trespassante. 

Regime semelhante vale quanto às posições contratuais relacionadas com a 
exploração do estabelecimento e das quais o trespassante seja titular. A este 

15 Entendendo que as dívidas do estabelecimento se integram no âmbito natural do trespasse, numa posição prati-
camente isolada na doutrina, cfr. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, «Estabelecimento comercial e estabelecimento 
individual de responsabilidade limitada», pp. 5-26.

16 Cfr. FERRER CORREIA, Sobre a projectada reforma da legislação comercial portuguesa, pp. 42-43.
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propósito pode, é certo, suceder que o alienante não tenha interesse em manter 
a posição contratual sem o estabelecimento, ou que o adquirente não tenha in-
teresse no estabelecimento sem a posição contratual, ou mesmo que o terceiro 
não tenha interesse em manter a posição contratual sem o estabelecimento. 
Contudo, no nosso direito, vigora a regra constante do artigo 424.º do Códi-
go Civil: a cessão da posição contratual pressupõe um acordo entre cedente e 
cessionário e o consentimento da contraparte no contrato. Assim, as posições 
contratuais apenas são cedidas se as declarações das partes incidirem sobre 
elas e, cumulativamente, a contraparte consentir nessa transmissão. 

Exemplo: A trespassa a B uma mercearia, conhecida por entregar as compras 
dos seus clientes em casa. Para o efeito, A alugava um carro à sociedade C, que 
apenas o utilizava para fazer as entregas da mercearia. A posição contratual de 
A perante C não passa para B, a não ser que tal seja estipulado no contrato que 
consubstancia o trespasse e C consinta nessa transmissão. 

Exemplo: D trespassa a E uma panificadora. D tinha um contrato de forneci-
mento com F, mediante o qual este último se vinculava a entregar-lhe, sema-
nalmente, 500 kg de farinha. A posição contratual de D perante F não é trans-
mitida para E, a não ser que tal seja acordado no contrato que consubstancia o 
trespasse e F consinta nessa transmissão.

Por estas razões, deve ter-se presente que, quando do clausulado do contrato 
que consubstancia o trespasse constar que «o estabelecimento é transmitido 
com todo o seu activo e passivo», tal não significa necessariamente que todos os 
créditos, débitos e posições contratuais (que integram, evidentemente, créditos 
e débitos) sejam transmitidos para o trespassário. Para que tal suceda é cumu-
lativamente necessário que, consoante os casos, sejam levadas a cabo as neces-
sárias notificações e sejam prestados os consentimentos de terceiros exigidos.

Existem, porém, no ordenamento jurídico normas especiais que derrogam, 
em âmbitos específicos, este regime. É, designadamente, o que sucede quanto 
aos contratos de arrendamento de imóvel no qual esteja instalado o estabele-
cimento comercial e quanto a contratos de locação financeira. Estes são ana-
lisados de seguida. 

8.4. TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO INSTALADO EM PRÉDIO 
ARRENDADO

Um dos aspectos nucleares do regime do trespasse prende-se com as especifi-
cidades que a qualificação de um contrato como trespasse implica no regime 
da transmissão da posição do arrendatário. 
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Nos termos do artigo 424.º, n.º 1, do Código Civil, a eficácia da transmissão 
de qualquer posição contratual depende do consentimento da contraparte – 
para a qual o regime geral da locação faz expressa remissão (artigo 1059.º, n.º 
2, do Código Civil). A isso acresce que o artigo 1038.º, alínea f), do Código Civil 
comina ao locatário a obrigação de não proporcionar a outrem o gozo do bem 
locado, excepto no caso de o senhorio o permitir. 

Contudo, inversamente, o artigo 1118.º, n.º 1, do Código Civil determina que «é 
permitida a transmissão por acto entre vivos da posição do arrendatário, sem 
dependência de autorização do senhorio, em caso de trespasse do estabeleci-
mento comercial ou industrial». Desta forma, o ordenamento vem tutelar a 
subsistência do estabelecimento enquanto unidade funcional, com um valor 
superior à soma das suas partes, a qual poderia ser posta em causa se a trans-
missão do título jurídico necessário para a utilização do prédio onde o estabe-
lecimento se encontra instalado pudesse ser bloqueada pelo senhorio – caso 
em que o proprietário do estabelecimento só poderia vender os restantes bens 
que integram o estabelecimento, segregado o direito de utilização do imóvel 
arrendado, com eventual perda da aptidão do conjunto para servir, autono-
mamente, para o exercício da actividade comercial em causa17. 

Em suma, se o estabelecimento estiver instalado em imóvel arrendado, ao in-
vés do que sucede no regime geral, a transmissão do estabelecimento não só 
não carece do consentimento do senhorio, como este nada pode fazer para 
impedir a cessão da posição do arrendatário. 

Exemplo: A trespassa a B um restaurante que funciona num prédio arrenda-
do por C a A. Desde que a transferência feita por A e B configure um verdadeiro 
trespasse, C não pode impedir a transmissão da posição de arrendatário para B. 

Havendo trespasse, é cedida a posição contratual do trespassante no contrato 
de arrendamento do imóvel onde o estabelecimento está instalado, ocorrendo 
uma mera alteração subjectiva, com incidência na identidade do locatário (o 
locatário deixa de ser o trespassante e passa a ser o trespassário). Não obs-
tante, os direitos e as obrigações decorrentes do contrato de arrendamento 
permanecem intocados: a duração do contrato, a renda devida e os fins a que 
o locado se destina permanecem os já estabelecidos.

Uma vez que este regime visa facilitar a circulação do estabelecimento co-
mercial sem a perda da sua unidade – garantindo o seu valor comercial como 
um todo, i. e., com a presença dos elementos que o compõem –, ele apenas se 
aplica aos casos em que a transmissão do complexo de bens que integram o 

17 Cfr. FERNANDO DE GRAVATO MORAIS, Alienação e oneração de estabelecimento comercial, pp. 86 ss.
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estabelecimento é feita em moldes que não o descaracterizam. Desta forma, o 
artigo 1118.º, n.º 2, do Código Civil exclui do âmbito da dispensa de autoriza-
ção do senhorio:

 – as transmissões em que, transmitida a fruição do prédio, se passe nele a 
exercer outro ramo do comércio ou indústria, ou quando, de modo geral, 
lhe seja dado outro destino que não o que era exercido antes da transmis-
são da posição de arrendatário (artigo 1118.º, n.º 2, alínea a), do Código 
Civil);

 – as transmissões da posição do arrendatário que não sejam acompanha-
das da transferência, em conjunto, de instalações, utensílios, mercado-
rias ou outros elementos que integram o estabelecimento (artigo 1118.º, 
n.º 2, alínea b), do Código Civil). 

A primeira destas alíneas deve ser cuidadosamente interpretada. Refere-se 
aí a situação em que no estabelecimento se passe a exercer outro ramo do 
comércio ou indústria, ou, mais genericamente, lhe seja dado outro destino. 
Numa interpretação declarativa do referido preceito, excessivamente apega-
da ao elemento literal de interpretação, o exercício pelo adquirente da posição 
de arrendatário (i. e., pelo trespassário) de qualquer outra actividade que não 
a exercida pelo anterior arrendatário (i. e., pelo trespassante) desqualificaria o 
contrato translativo como trespasse. 

Exemplo: A arrenda a B, por dois anos, um imóvel para fins comerciais. Ao fim 
de dois meses, B trespassa o seu estabelecimento, um cabeleireiro, a C. Mas C 
decide mudar de ramo e abre nesse imóvel uma loja de roupa. 

Esta interpretação levaria, porém, a resultados inadmissíveis. Note-se que o 
proprietário do imóvel arrendado não tem nenhum direito a que o arrendatá-
rio não mude a actividade comercial exercida através do estabelecimento aí 
instalado. O senhorio apenas tem o direito a que o arrendatário não utilize o 
imóvel para uma finalidade diferente daquela que foi estipulada no contrato 
de arrendamento (artigos 1038.º, alínea c), e 1093.º, n.º 1, alínea b), ambos do 
Código Civil). 

Assim sendo, não existe justificação para um tratamento diferenciado entre (i) 
as situações em que o arrendatário originário altera o seu ramo de actividades 
e (ii) as situações em que o trespassário do arrendatário original altera o ramo 
de actividades. Por esta razão, e tendo presente que no arrendamento comer-
cial se estipula sempre a finalidade do arrendamento (artigo 1086.º do Código 
Civil), deve proceder-se a uma distinção entre as alterações de actividade ori-
ginal (i) que ainda se insiram dentro do fim contratualmente estipulado e (ii) 
aquelas que exorbitem o fim do arrendamento. Assim, havendo uma alteração 
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pelo trespassário da actividade exercida no imóvel arrendado, no qual se en-
contra instalado o estabelecimento comercial:

 – Se a nova actividade exercida pelo trespassário, apesar de diferente da 
actividade exercida pelo trespassante, se inserir na finalidade estipulada 
pelo contrato, a validade do trespasse permanece intocada; não sendo ne-
cessário o consentimento do senhorio, este não pode resolver o contrato.

 – Se a nova actividade exercida pelo trespassário, diferente da actividade 
exercida pelo trespassante, exorbitar a finalidade estipulada pelo con-
trato de arrendamento, o senhorio pode resolver o contrato de arrenda-
mento, nos termos do artigo 1093.º, alínea b), do Código Civil, salvo se 
tiver consentido nessa mudança de actividade.

Esta distinção assume particular relevância, dado que, com muita frequên-
cia, a indicação da finalidade dos contratos de arrendamento basta-se com 
a menção de que o arrendamento é feito «para fins comerciais». Nesse caso, 
o senhorio apenas pode resolver o contrato se o trespassário passar a usar o 
imóvel em causa para um fim diferente do exercício do comércio. 

Já a alínea b) do artigo 1118.º, n.º 2, do Código Civil não apresenta dificuldades 
interpretativas de monta. Pelo contrário, a exigência de que a transmissão da 
posição de arrendatário seja acompanhada dos demais elementos que inte-
gram a organização de bens que, em conjunto, formam o estabelecimento é 
meramente declarativa do disposto no n.º 1: afinal, sem a transmissão desses 
elementos não há sequer um trespasse. O artigo 1118.º, n.º 2, alínea b), do Códi-
go Civil explicita «as instalações, utensílios, mercadorias ou outros elementos 
que integram o estabelecimento». Contudo, se a dispensa de consentimento 
do senhorio se funda na tutela da subsistência da capacidade funcional do 
estabelecimento, deve ter-se presente que:

 – A transmissão das instalações, dos utensílios ou das mercadorias que 
não se reconduzam ao âmbito mínimo do estabelecimento não é neces-
sária para que o consentimento do senhorio seja dispensado.

 – A transmissão de todas as instalações e mercadorias e de todos os uten-
sílios não é suficiente para a dispensa do consentimento do senhorio, 
sempre que outro tipo de bens sejam elementos necessários do estabele-
cimento trespassado.

Importa, por fim, ter presente que o facto de o regime do trespasse dispensar a 
autorização do senhorio, que seria exigida pelo regime geral para a transmis-
são da posição de arrendatário, mostra-se particularmente propício a tentati-
vas de simulação, que procurem atribuir a um contrato de cessação da posi-
ção de arrendatário a aparência de um trespasse. Nestes casos, aplicar-se-ão 
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as regras do regime geral da simulação: o contrato simulado (i. e., o contrato 
que consubstancia o trespasse) será nulo, nos termos do artigo 240.º, n.º 2, do 
Código Civil, valendo o contrato com o seu sentido dissimulado (i. e., como 
cessão da posição de arrendatário). Assim sendo, se não tiver havido lugar à 
autorização do senhorio, haverá uma violação do contrato de arrendamento 
pelo arrendatário (artigo 1038.º, alínea f), do Código Civil), atributiva ao se-
nhorio do poder de resolver o contrato, nos termos do artigo 1093.º, alínea f), 
do Código Civil.

8.4.1. A COMUNICAÇÃO DO TRESPASSE AO SENHORIO

Apesar de a autorizção do senhorio não ser necessária para a validade ou para 
a eficácia do trespasse, o artigo 1038.º, alínea g), do Código Civil impõe ao ar-
rendatário que este comunique ao locador, dentro de quinze dias, a cedência 
do gozo da coisa por meio de cessão da sua posição, mesmo quando esta seja 
permitida ou autorizada. É, como visto, o que sucede no trespasse de esta-
belecimento instalado em imóvel arrendado. Visa-se, desta forma, permitir 
ao senhorio tomar conhecimento do novo arrendatário, e, por outro lado, 
conceder-lhe a possibilidade de fiscalização do negócio realizado, no sentido 
de averiguar se a transferência operada configura, ou não, efectivamente um 
trespasse18. De resto, importa recordar que não é exigida forma especial para 
esta comunicação, podendo ser meramente oral. Por uma questão de ulterior 
prova, a prática – aqui prudente – é a de efectuar esta comunicação por cor-
reio expresso registado ou entregue por protocolo. 

A violação desta obrigação é regulada, ainda que pela negativa, no artigo 
1049.º do Código Civil. Segundo este preceito, «o locador não tem direito à 
resolução do contrato com fundamento na violação do disposto nas alíneas f) 
e g) do artigo 1038.º, se tiver reconhecido o beneficiário da cedência como tal, 
ou ainda, no caso da alínea g), se a comunicação lhe tiver sido feita por este». 
Fora destes casos, o artigo 1047.º e o artigo 1093.º, n.º 1, alínea f), do Código 
Civil determinam que a violação da obrigação de comunicação do trespasse 
ao senhorio torna resolúvel o contrato de arrendamento – sendo a resolução 
necessariamente decretada por via judicial (artigo 1047.º do Código Civil). 

Assim, esquematizando: 

 – não é necessária a autorização do senhorio para o trespasse; mas
 – o trespasse deve ser comunicado ao senhorio pelo trespassante (arren-

datário inicial);
 – se o trespasse não for comunicado ao senhorio, nem pelo trespassante, 

18 Cfr. FERNANDO DE GRAVATO MORAIS, Alienação e oneração de estabelecimento comercial, p. 99.
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nem pelo trespassário (novo arrendatário, que a isso não se encontra, 
todavia, vinculado), o contrato de arrendamento é resolúvel. 

8.4.2. A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DO SENHORIO 

As dificuldades que se verificam na determinação das fontes hoje vigentes no 
nosso ordenamento a propósito do arrendamento manifestam-se de forma 
especialmente aguda a propósito da questão de saber se o senhorio do pré-
dio onde se encontre instalado estabelecimento comercial que seja objecto de 
trespasse tem direito de preferência nesse negócio. Questiona-se aqui se, pre-
tendendo o proprietário do estabelecimento instalado em imóvel arrendado 
trespassar o seu estabelecimento para terceiro, pode o senhorio desse imóvel 
adquirir o estabelecimento, pelo preço e nas condições propostas pelo seu in-
quilino ao terceiro, em detrimento deste último. 

Esta questão é pertinentemente colocada pelo artigo 85.º da Lei do Inquilina-
to, o qual assumia a seguinte redacção:

Artigo 85.º

1. Qualquer transmissão por acto inter vivos da posição jurídica do arren-
datário, sem autorização do senhorio, só é permitida em caso de traspasse.
2. Entende-se que não há traspasse:

a) Quando, transmitido o gozo do prédio pelo arrendatário, passar a 
exercer-se nele outro ramo de comércio ou indústria, ou, em geral, lhe 
for dado novo destino;
b) Quando a dita transmissão não for acompanhada da transferên-
cia, em conjunto, das instalações, utensílios, mercadorias ou outros 
elementos que caracterizam o estabelecimento.

3. Em caso de traspasse, o senhorio tem direito de opção ou preferência.
4. O trespasse só pode constituir-se validamente por escritura pública.

O Código Civil, que entrou em vigor em 1967, veio posteriormente estabelecer, 
através do artigo 1118.º, uma regulação para a generalidade das questões abor-
dadas pelo artigo 85.º da Lei do Inquilinato. Assim, o artigo 1118.º, do Código 
Civil, actualmente em vigor, apresenta a seguinte redacção: 

Artigo 1118.º  
(Trespasse de estabelecimento comercial ou industrial)

1. É permitida a transmissão por acto entre vivos da posição do arrendatá-
rio, sem dependência de autorização do senhorio, em caso de trespasse do 
estabelecimento comercial ou industrial.
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2. Não há trespasse:
a) Quando, transmitida a fruição do prédio, passe a exercer-se nele 
outro ramo de comércio ou indústria, ou quando, de um modo geral, 
lhe seja dado outro destino;
b) Quando a transmissão não seja acompanhada de transferência, em 
conjunto, das instalações, utensílios, mercadorias ou outros elemen-
tos que integram o estabelecimento.

3. O trespasse só é válido se for celebrado por escritura pública.

Do confronto entre estes preceitos resulta claro que o artigo 1118.º do Código 
Civil replica todas as normas contidas no artigo 85.º da Lei do Inquilinato, 
com excepção do n.º 3 deste último preceito, onde a Lei do Inquilinato estabe-
lece um direito de preferência do senhorio no trespasse. 

Coloca-se, pois, a questão de saber se a norma decorrente do artigo 85.º, n.º 3, 
da Lei do Inquilinato continua em vigor. Na resposta a esta questão, duas pre-
missas podem ser dadas como certas: (i) o Código Civil não revogou expressa 
e individualizadamente a Lei do Inquilinato, e (ii) não existe no Código Civil, e 
em especial no seu artigo 1118.º, qualquer norma incompatível com a atribui-
ção daquele direito de preferência. 

No entanto, não pode ser desconsiderado o já referido artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 47 334, de 25 de Novembro de 1966, que aprovou o Código Civil, o 
qual determina expressamente que «desde que principie a vigorar o novo Có-
digo Civil, fica revogada toda a legislação civil relativa às matérias que esse 
diploma abrange, com ressalva da legislação especial a que se faça expressa 
referência». Ora, não se encontrando nenhuma referência expressa à Lei do 
Inquilinato, o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 47 334, de 25 de Novembro de 1966, 
vem proceder expressamente a uma revogação genérica, que abrange a Lei do 
Inquilinato. 

Desta forma, o artigo 85.º, n.º 3, da Lei do Inquilinato não se encontra em vi-
gor, não tendo, consequentemente, o senhorio qualquer direito de preferência 
no trespasse. 
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Esquema de síntese sobre o trespasse de estabelecimento comercial sito 
em prédio arrendado

 
8.4.3. A ACTUALIZAÇÃO DA RENDA

A cessão da posição de arrendatário abrangida pelo trespasse tem ainda im-
plicações no regime da actualização das rendas. 

O princípio pacta sunt servanda, que vigora no direito privado, é o de que, 
uma vez constituída uma relação contratual, a nenhuma parte assiste o poder 
de a modificar unilateralmente. Contudo, o arrendamento é um contrato du-
radouro, cuja extensão temporal pode corresponder a vários anos. Nesse pe-
ríodo de tempo, o mercado do arrendamento pode sofrer oscilações pesadas, 
podendo também a inflação afectar o valor das rendas. Estas circunstâncias 
podem levar a que o arrendatário fique preso a um arrendamento com uma 
renda excessiva ou, ao invés, injustificadamente baixa, por longos anos. 

Assim, o artigo 1104.º, n.º 1, do Código Civil dispõe que, «qualquer que seja a 
renda fixada no contrato, o senhorio tem o direito de exigir do arrendatário, 
decorridos cinco anos e não obstante cláusula em contrário, uma renda men-
sal correspondente ao duodécimo do rendimento ilíquido inscrito na matriz», 
sendo a nova renda exigível, mediante mero aviso do senhorio, a partir do mês 
seguinte ao qual essa comunicação tiver tido lugar (n.º 2 do mesmo preceito). 
Trata-se, pois, de um poder unilateral de modificação do contrato de arrenda-
mento, no que concerne à renda. A posição do inquilino é, por sua vez, tutelada 
pelo artigo 1104.º, n.º 3: se este não aceitar a alteração, tem a faculdade de re-
solver o contrato, podendo fazê-lo até quinze dias antes de findar o primeiro 
mês de vigência da nova renda. 

Senhorio
Trespassante
Arrendatário

Trespassário

trespasse
contrato de

arrendamento

Transmissão da posição de
arrendatário do trespassante

de foma escrita

Dever de comunicação do trespasse
ao senhorio, sob pena de resolução do

contrato de arrendamento

Desnecessidade de consentimento do senhorio;
não existe direito de preferência legal do senhorio
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A actualização da renda não se encontra totalmente na disposição do senhorio. 
Se este é integralmente livre para decidir se actualiza a renda, o valor dessa 
renda é limitado por lei. Esse limite é, porém, estabelecido por remissão para o 
duodécimo do rendimento ilíquido inscrito na matriz do prédio, a qual reflecte 
o valor do prédio no mercado de arrendamento. A determinação desse rendi-
mento ilíquido inscrito na matriz do prédio pressupõe um processo de avalia-
ção fiscal, a realizar a pedido do senhorio (artigo 1105.º, n.º 1, do Código Civil). 

Mas existem limites à realização dessas actualizações: nos termos do artigo 
1105.º, n.º 2, do Código Civil, a avaliação fiscal do prédio apenas pode ser re-
alizada após o decurso do prazo de cinco anos contados a partir da anterior 
avaliação ou da última alteração contratual da renda. 

O trespasse de estabelecimento comercial instalado em prédio arrendado per-
mite, porém, a realização de uma avaliação excepcional do valor do prédio 
arrendado. Nos termos do artigo 1105.º, n.º 3, do Código Civil, o senhorio do 
prédio onde se encontra instalado um estabelecimento comercial objecto de 
trespasse pode requerer a sua avaliação excepcional a partir do decurso do 
prazo de um ano contado a partir da última avaliação ou da última alteração 
contratual da renda. Importa ter, contudo, presente que o trespasse não faz 
baixar o intervalo mínimo entre as avaliações do prédio de cinco anos para um 
ano: apenas permite uma avaliação excepcional única, a partir da qual apenas 
é admitida nova avaliação após o decurso do prazo geral de cinco anos. 

8.4.4. A EXTENSÃO DO REGIME DO ARRENDAMENTO COMERCIAL AO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA

O regime estabelecido a propósito da posição do arrendatário no trespasse é 
também aplicável à posição do locatário financeiro19. Assim sucede por re-
missão expressa do artigo 15.º do Regulamento do Contrato de Locação Finan-
ceira, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 64/11, de 18 de Abril, segundo o 
qual «o direito de locatário financeiro pode ser transmitido entre vivos, nas 
condições previstas pelo artigo 1118.º do Código Civil vigente». Daqui decorre 
que a cessão da posição de locatário financeiro do trespassante se transmite 
para o trespassário sem necessidade de consentimento do locador financeiro, 
desde que estejam preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 1118.º, n.º 
2, do Código Civil.

O artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento do Contrato de Locação Financeira con-
tém, no entanto, uma cláusula de salvaguarda, nos termos da qual é permi-
tido ao locador opor-se à transmissão, caso mostre que o trespassário – que 

19 Sobre este contrato, cfr. supra Capítulo 4.



222 PART E I I  — DIREITO COMERCIAL

seria a sua nova contraparte no contrato de locação financeira – não apresen-
ta garantias suficientes. Note-se, no entanto, que, se este regime não corres-
ponde evidentemente ao regime do arrendamento no trespasse, também não 
corresponde ao regime geral da cessão da posição contratual, plasmado no 
artigo 424.º do Código Civil. No regime geral da cessão da posição contratual, 
a eficácia do contrato apenas se inicia com o consentimento da contraparte. 
Ao invés, no regime do contrato de locação financeira, a posição de locatário 
transmite-se apenas com o consenso entre as partes do contrato de trespasse: 
a oposição do locador vem apenas impedir, a posteriori, os efeitos do contrato 
de trespasse quanto à cessão da posição de locatário financeiro. 

8.4.5. A OBRIGAÇÃO DE NÃO CONCORRÊNCIA EM CASO DE TRESPASSE

Com o trespasse, o trespassante transmite ao trespassário a exploração de um 
estabelecimento comercial. O trespassante deixa de exercer actividade co-
mercial através do estabelecimento, passando este a beneficiar da organiza-
ção montada pelo trespassário para a realização de lucros. 

Suscita-se a questão de saber se, uma vez realizado o trespasse, o trespassan-
te pode voltar a exercer a mesma actividade comercial exercida através do 
estabelecimento, concorrendo com o trespassário. A questão tem particular 
relevância, dado que a concorrência realizada pelo trespassante – anterior 
proprietário do estabelecimento – se apresenta como uma concorrência dife-
renciada, em função do conhecimento privilegiado do ramo de actividade, e 
do próprio estabelecimento trespassado, que o trespassante reúne. 

Exemplo: A trespassa a B a única mercearia existente em determinado bairro. 
Duas semanas após o trespasse, A, que já era conhecido dos clientes do bairro, 
abre uma nova mercearia nesse mesmo bairro. 

Na prática negocial, é frequente a estipulação no contrato que consubstancia 
o trespasse de uma obrigação de não concorrência. Mediante essa cláusula, o 
trespassante obriga-se perante o trespassário a não exercer um determinado 
conjunto de actividades comerciais, em determinada circunscrição territorial, 
durante determinado conjunto de tempo, de forma a não desviar clientela do 
estabelecimento trespassado. 

O problema apresenta maiores dificuldades quando inexiste tal cláusula. Na 
verdade, o nosso ordenamento não apresenta qualquer norma legal que ex-
pressamente comine ao trespassante uma obrigação de não concorrência. 
Não obstante, a existência desta obrigação tem sido pacificamente sustenta-
da, existindo duas principais teses quanto ao seu fundamento. 
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Uma primeira concepção entende que o dever de entrega do estabelecimento 
implica que este seja entregue sem vícios, assegurando-se o seu gozo pacífi-
co pelo trespassário – ao exercer uma actividade concorrente à do estabele-
cimento trespassado, o trespassante estaria a impedir esse gozo pacífico e a 
apropriar-se da clientela, desfalcando a organização de um elemento funda-
mental do estabelecimento trespassado20. O exercício de actividade concor-
rente seria, assim, um incumprimento do dever de entrega do estabelecimen-
to ao trespassário, fundado na proibição de evicção. 

Uma segunda posição retira a obrigação de não concorrência do princípio 
geral da boa-fé. Seria, designadamente, uma manifestação dos deveres de 
lealdade que impendem sobre cada uma das partes de um negócio e que as 
vinculam a não frustrarem indirectamente a finalidade que a sua contraparte 
prossegue através do negócio21. 

Entendendo-se que a clientela não é um elemento do estabelecimento22, deve 
reconhecer-se, em coerência, que, formalmente, a entrega do estabelecimen-
to fica pontualmente cumprida com a entrega da totalidade dos bens que in-
tegram o estabelecimento. A tese da concorrência com o trespassário como 
incumprimento da obrigação de entrega resulta, assim, insustentável. 

Contudo, com o trespasse, o trespassário não pretende apenas adquirir um 
complexo de bens: o interesse do trespassário na aquisição do estabelecimen-
to prende-se com a aquisição de uma fonte de lucros. Aliás, o preço do estabe-
lecimento não é calculado apenas em função do valor agregado dos bens que o 
integram, mas também em função da sua capacidade lucrativa23. O exercício, 
pelo trespassante, de uma actividade concorrente com a do trespassário não 
representa, de resto, uma concorrência comum: o trespassante terá, por regra, 
relações de facto estabelecidas com clientes, fornecedores e demais parceiros, 
bem como um conhecimento do ramo de actividade e uma imagem no merca-
do, que lhe atribuem uma posição privilegiada para reentrar no mercado. Por 
estas razões, deve entender-se que, mesmo que as partes não estipulem uma 
obrigação de não concorrência, a boa-fé (entendida aqui em sentido objectivo,

20 Neste sentido, cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, pp. 300 ss., e FERNANDO DE GRA-
VATO MORAIS, Alienação e oneração de estabelecimento comercial, pp. 116-117.

21 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Da boa-fé no direito civil, Almedina, Coimbra, 1985, p. 324.

22 Assim, o que se expôs supra Capítulo 7.

23 Recorde-se que a própria lei determina que o estabelecimento seja avaliado nestes moldes: cfr. o artigo 603.º, 
alínea i), do Código de Processo Civil.
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enquanto regra de conduta) impõe ao trespassante uma obrigação de não con-
corrência com o trespassário24.

Na análise da extensão com que a proibição de concorrer com o trespassário é 
cominada ao trespassante, não se pode deixar de ter em mente que a cominação 
dessa obrigação restringe também a liberdade do trespassante, especificamen-
te a sua liberdade de iniciativa económica, bem como o princípio da concor-
rência, quando o estabelecimento em causa opere num mercado liberalizado.

Assim, a obrigação de não concorrência é delimitada quanto ao: (i) âmbito 
objectivo, (ii) âmbito subjectivo, (iii) âmbito espacial, e (iv) âmbito temporal. 
Em todos estes âmbitos, a obrigação de não concorrência há-de ser tão exten-
sa quanto necessário para assegurar as suas finalidades, não podendo, porém, 
exceder o que for estritamente necessário para esse efeito. Traçado que fica o 
critério, torna-se necessário identificar as finalidades subjacentes à obrigação 
de não concorrência. Estas são:

 – possibilitar ao trespassário a capacidade lucrativa do estabelecimento no 
período de aquisição do domínio e do conhecimento sobre a organização;

 – permitir que o trespassário sedimente a sua imagem no mercado, junto 
de fornecedores e clientes;

 – possibilitar a consolidação do estabelecimento na titularidade do tres-
passário, evitando que a actividade do trespassante ponha em causa o 
seu valor económico.

Assim, após o trespasse, o trespassante não fica impedido de levar a cabo 
qualquer actividade comercial. Tal implicaria uma total desconsideração da 
liberdade de iniciativa económica do trespassante e do valor da concorrên-
cia. A delimitação do âmbito objectivo da obrigação de não concorrência deve 
fazer-se através do critério da coincidência (total ou parcial) ou da conexão 
da actividade desenvolvida pelo trespassante com a actividade exercida atra-
vés do estabelecimento trespassado. Existe coincidência quando a activida-
de exercida pelo trespassante após o trespasse seja a mesma que a exercida 
através do trespasse, ou implique a oferta de bens ou serviços também ofere-
cidos pelo trespasse. Existe conexão quando os bens ou serviços oferecidos 
pelo trespassante, após o trespasse, sejam sucedâneos dos bens ou serviços 
oferecidos através do estabelecimento trespassado – i. e., quando, apesar de 
não haver identidade entre esses bens ou serviços, a oferta daqueles seja sus-
ceptível de desviar clientela do estabelecimento adquirido pelo trespassário. 

24 Assim, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de direito comercial, pp. 338 ss., JOÃO ANTUNES VARELA, 
Direito das obrigações, I, Almedina, Coimbra, 1996, p. 130, e LUÍS MENEZES LEITÃO, Direito das obrigações, I, 
Almedina, Coimbra, 2013, p. 82.
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Exemplo: Se A trespassa a B um cabeleireiro, onde, para além de cortar cabelo, 
prestava diversos serviços de estética, designadamente de manicure e pedicu-
re, não pode posteriormente abrir um salão de estética onde preste serviços de 
manicure e pedicure. Há, nesse caso, uma identidade parcial entre a nova acti-
vidade exercida pelo trespassante e a actividade exercida através do estabele-
cimento trespassado. 

Exemplo: A trespassa a B uma fábrica de produção de manteiga em Luanda. 
Posteriormente, instala uma fábrica de produção de margarina em Luanda. Os 
produtos não são idênticos, mas são sucedâneos, no sentido em que competem 
pelo mesmo mercado. 

Deve, no entanto, adoptar-se um critério de minimis na delimitação negativa das 
obrigações de não concorrência. Assim, se a parte da nova actividade do trespas-
sante que for parcialmente sobreposta à actividade do trespassário através do 
estabelecimento comercial for patentemente irrelevante para este último, deve 
considerar-se que não existe uma violação da obrigação de não concorrência. 

Exemplo: A trespassa a B um mini-mercado situado em determinado bairro. 
Após o trespasse, A monta, no mesmo bairro, uma banca de jornais, onde, para 
além de jornais e revistas, vende caixas de pastilhas elásticas. Apesar de o mini-
-mercado também vender pastilhas elásticas, a sobreposição das actividades é 
tão marginal e a relevância da actividade do trespassante, enquanto concor-
rência do trespassário, é tão despicienda, que não se deve considerar o trespas-
sante proibido de exercer essa actividade. 

No que concerne aos limites subjectivos da obrigação de não concorrência, é 
necessário distinguir entre (i) a delimitação dos sujeitos que ficam vinculados 
a não concorrer com o trespassário e (ii) a delimitação dos sujeitos que têm um 
direito à abstenção da concorrência pelo trespassante.

Quanto aos sujeitos activos, a resposta afigura-se mais linear: têm direito à 
não concorrência pelo trespassante os trespassários – tanto o que adquiriu o 
estabelecimento ao trespassante, como aqueles que venham posteriormente 
a suceder ou a adquirir o estabelecimento ao trespassário. Evidentemente, es-
tes sujeitos só são sujeitos activos da obrigação de não concorrência enquanto 
forem proprietários do estabelecimento.

O princípio da relatividade dos contratos tem aqui relevância: a regra é a de 
que apenas o trespassante fica vinculado a não concorrer com o trespassário25. 
Assim, por regra, o cônjuge que não exercesse o comércio, os descendentes 

25 Cfr. FERNANDO DE GRAVATO MORAIS, Alienação e oneração de estabelecimento comercial, p. 118.
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ou ascendentes do trespassário, bem como os antigos trabalhadores do tres-
passante não estarão vinculados a não concorrer com o trespassário. Mas, por 
outro lado, deve entender-se que a obrigação de não concorrência não proíbe 
apenas o trespassante de exercer pessoal e directamente a actividade comer-
cial correspondente ao estabelecimento trespassado. O trespassante fica tam-
bém vinculado a não exercer essa actividade por interposta pessoa, ou mesmo 
a não fomentar o exercício dessa actividade por outrem, de forma a colocar 
esse terceiro numa situação de concorrência diferenciada. 

Exemplo: A trespassa a B um restaurante. C, filho de A, abre posteriormente 
um restaurante na mesma zona. C não viola qualquer obrigação. Desde que A 
não participe na empresa de C, nem forneça a C informações ou contactos que 
o ponham numa situação privilegiada face a B, A não viola também qualquer 
obrigação de não concorrência.

Exemplo: A trespassa a B um restaurante. C, filho de A, abre posteriormente 
um restaurante na mesma zona. C não viola qualquer obrigação. Se A, apesar 
de não contribuir economicamente para o exercício da actividade de C, nem re-
tirar proveitos dela, o instruir quanto a aspectos relevantes do exercício daque-
la actividade (passando-lhe receitas, informando-o sobre as preferências dos 
clientes, apresentando-o a fornecedores, etc.), A violará a sua obrigação de não 
concorrência. 

Nos casos em que o trespassante é uma sociedade comercial ou exerce, após 
o trespasse, uma nova actividade através de uma sociedade comercial, colo-
cam-se casos delicados quanto à delimitação do âmbito subjectivo da obriga-
ção de não concorrência.

No primeiro caso, pergunta-se se os administradores da sociedade trespas-
sante ou os seus sócios maioritários ficam igualmente vinculados a abster-se 
de exercer, em nome próprio, uma actividade comercial concorrente com a do 
trespassário. O ponto de partida aqui será sempre o da autonomia da perso-
nalidade da sociedade comercial face às pessoas dos seus sócios ou dos seus 
administradores. 

No entanto, em moldes idênticos ao da desconsideração da personalidade 
colectiva26, podem considerar-se os sócios maioritários vinculados a não 
concorrer quando a sociedade seja apenas um expediente formal para enqua-
drar uma actividade materialmente individual. Por outro lado, debate-se se 
os administradores que tenham intervindo de forma contínua na actividade 
exercida no estabelecimento podem também considerar-se vinculados a não 

26 Sobre a desconsideração da personalidade colectiva, cfr. infra Capítulo 15.
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concorrer com o trespassário27.

Inversamente, a obrigação de não concorrência do trespassante é violada, não 
obstante a autonomia entre a personalidade dos sócios e a personalidade da 
sociedade comercial, se o trespassante constituir – isoladamente ou com ou-
tros sócios – uma sociedade que tenha como objecto social o exercício de uma 
actividade concorrente com a do trespassário, ou adquirir uma participação 
(que não tenha carácter meramente financeiro) no seu capital: aí, o ilícito 
será, porém, do trespassante e não da sociedade. E, na medida em que a obri-
gação de não concorrência é violada, não apenas através do exercício pessoal 
e directo da actividade comercial pelo trespassante, mas também se o tres-
passante promover essa actividade por intermédio de outrem, viola também 
a sua obrigação de não concorrência o trespassante que aceite ser designado 
como administrador de uma sociedade que exerça actividade concorrente 
com a do trespassário. Mas, saliente-se: também nesse caso, o ilícito será ex-
clusivamente do trespassante – não da sociedade. 

Exemplo: A trespassa a B uma reputada livraria, que explorara durante dé-
cadas. Vendo em A uma pessoa especialmente conhecedora do mercado livreiro, 
a sociedade C designa A como seu administrador, aceitando A essa designação. 
A – mas não C – viola a sua obrigação de não concorrência.

Por fim, a obrigação de não concorrência encontra-se sujeita tanto a limites 
espaciais, como a limites temporais.

Os limites espaciais da obrigação de não concorrência coincidem com o raio 
de acção do estabelecimento trespassado. O trespassante fica vinculado a não 
exercer uma actividade concorrente com a do trespassário na extensão terri-
torial em que o exercício dessa actividade seja susceptível de retirar clientela 
ao trespassário. Evidentemente, a delimitação deste âmbito espacial assume 
um necessário carácter casuístico, variando em função do tipo de actividade: 
a obrigação de não concorrência no trespasse de uma mercearia de bairro terá 
uma extensão territorial necessariamente mais restrita do que a obrigação de 
não concorrência no trespasse de um jornal de circulação nacional. 

Também a definição dos limites temporais da obrigação de não concorrência 
assume um carácter inelutavelmente casuístico. Contudo, atendendo às fina-
lidades da cominação de uma obrigação de não concorrência ao trespassário, 
deve entender-se que a abstenção de concorrência deve durar o tempo neces-
sário para que a concorrência do trespassante deixe de ser uma concorrência 
diferenciada, ou a que a concorrência diferenciada do trespassante deixe de 

27 Cfr. FERNANDO DE GRAVATO MORAIS, Alienação e oneração de estabelecimento comercial, p. 118
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ser especialmente apta a captar lucros do trespassário. Em causa está, em par-
ticular, o tempo necessário (e suficiente) para que o trespassário proceda à 
fixação da clientela. Importa, todavia, assinalar que este juízo não é depen-
dente da aptidão comercial do trespassário. Antes, está em causa um juízo 
objectivo: importa, pois, perguntar pelo tempo de que um comerciante me-
diamente capaz e diligente necessita para fixar a sua clientela28.

Traçado o âmbito da obrigação de não concorrência do trespassante, importa 
ter presente que a sua violação permite ao trespassário o recurso a uma plura-
lidade de remédios. Designadamente:

 – O recurso à acção de cumprimento: o incumprimento da obrigação de 
não concorrência não determina a cessação desta. Por esta razão, mes-
mo após a ter incumprido, o trespassante continua obrigado a, de futuro, 
não concorrer com o trespassário. Enquanto a obrigação de não concor-
rência não cessar, pode o trespassário recorrer aos tribunais para que es-
tes o condenem a abster-se de exercer a actividade concorrencial (artigo 
817.º do Código Civil).

 – O recurso à execução específica: estando o trespassante obrigado a não 
concorrer com o trespassário, este último pode recorrer aos tribunais 
para que estes determinem o encerramento do estabelecimento (artigo 
829.º, n.º 1, do Código Civil). O trespassário apenas não terá este direito 
se o prejuízo que daí advier para o trespassante for consideravelmente 
superior ao prejuízo que a concorrência do trespassante representa para 
o trespassário (artigo 829.º, n.º 2, do Código Civil).

 – A responsabilidade civil: o trespassário pode exigir ao trespassante que o 
indemnize por todos os danos emergentes e – o que neste caso terá par-
ticular relevância – lucros cessantes que para ele tenham decorrido da 
concorrência, nos termos da responsabilidade civil obrigacional (artigos 
798.º e seguintes do Código Civil). Saliente-se que esta obrigação abran-
gerá o ressarcimento do trespassário por todos os lucros que deixou de 
auferir em virtude da concorrência do trespassante.

 – A resolução do contrato: quando a concorrência do trespassante afecte 
de forma especialmente intensa o interesse do trespassário, este pode 
resolver, por justa causa, o contrato de trespasse. Tendo a resolução efei-
tos retroactivos (artigo 434.º, n.º 1, do Código Civil), isto significa que o 
trespassário deve devolver ao trespassante o estabelecimento, ao passo 
que o trespassante deve devolver ao trespassário o preço por ele pago. 
Importa, porém, salientar que a resolução do contrato não é incompatí-
vel com a exigência de uma indemnização pelos danos sofridos. 

28 Cfr. FERNANDO DE GRAVATO MORAIS, Alienação e oneração de estabelecimento comercial, p. 119.
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8.5. O TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL INSTALADO EM 
CENTRO COMERCIAL

Os estabelecimentos comerciais que funcionem num imóvel podem, tradicio-
nalmente, ser instalados em prédios da propriedade do titular do estabeleci-
mento ou em prédios que, sendo propriedade de outro sujeito, são por aquele 
arrendados. 

A estas formas tradicionais de instalação dos estabelecimentos comerciais 
deve ser acrescentada uma terceira opção, a qual assume crescente relevância 
prática: a instalação de estabelecimento em loja de centro comercial. 

O conceito jurídico de centro comercial pode ser definido da seguinte forma: 
centros comerciais são aglomerados de estabelecimentos comerciais, dotados 
de instalações comuns (zonas de lazer, parques de estacionamento, etc.), situ-
ados num edifício único ou em edifícios contíguos, com um único horário de 
abertura e encerramento, e sujeitos a uma gestão centralizada. 

Perante esta forma de integração comercial, suscitam-se questões sobre a 
possibilidade de trespasse dos estabelecimentos instalados em loja de centro 
comercial e sobre qual o regime que estes seguem. 

A resposta a esta questão não pode ser fornecida de uma forma unitária, dado 
que os proprietários do estabelecimento comercial podem ter diferentes tipos 
de direitos sobre o espaço que utilizam para a instalação da sua loja no centro 
comercial. A este propósito, devem ser distinguidas duas situações:

 – o centro comercial pertence aos lojistas, em regime de propriedade 
horizontal;

 – o centro comercial é propriedade de um promotor, que cede as lojas aos 
lojistas mediante retribuição. 

8.5.1. O TRESPASSE DE ESTABELECIMENTOS INSTALADOS EM FRACÇÕES 
AUTÓNOMAS DE CENTROS COMERCIAIS DE QUE OS LOJISTAS SÃO 
PROPRIETÁRIOS

No primeiro dos casos, o prédio correspondente ao centro comercial é dividi-
do em tantas fracções autónomas quantas as lojas aí instaladas29. Estas cons-
tituem unidades independentes, podendo ser propriedade de diversos sujei-
tos (artigo 1414.º do Código Civil). Já as zonas comuns do centro comercial 
– qualificando-se como partes comuns do prédio, nos termos do artigo 1421.º 

29 Cfr. ARTUR CORREIA, «A organização de espaços comerciais em regime de propriedade horizontal», pp. 1341 ss.
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do Código Civil – serão detidas pela totalidade dos lojistas em moldes de com-
propriedade. Assim, cada lojista será proprietário da fracção autónoma onde o 
seu estabelecimento se encontra instalado e comproprietário das zonas comuns 
do centro comercial. Nestes casos, a promoção do centro é feita pelos lojistas co-
lectivamente, os quais podem organizar-se, por exemplo, através da celebração 
de um agrupamento de empresas30, ou contratar uma sociedade gestora. 

Nestes casos, o trespasse segue essencialmente os moldes gerais: a transmis-
são do direito de propriedade sobre a fracção autónoma corresponderá ao âm-
bito mínimo do trespasse. Mas, no caso de a promoção do centro comercial 
pela colectividade dos lojistas ser regulada através de um contrato de associa-
ção entre eles celebrado, a transmissão do estabelecimento enquanto unidade 
implicará necessariamente também a cessão da posição contratual do lojista 
trespassário no contrato de organização da promoção do centro comercial. O 
consentimento das contrapartes será, então, necessário (artigo 424.º, n.º 1, do 
Código Civil). 

8.5.2. O TRESPASSE DE ESTABELECIMENTOS INSTALADOS EM LOJAS DA 
PROPRIEDADE DO PROMOTOR DO CENTRO COMERCIAL 

Mais complexa afigura-se a questão de saber qual o regime aplicável no caso 
de o centro comercial ser propriedade de um promotor, que ceda o gozo das 
lojas aos lojistas, mediante uma remuneração. Nesse caso, a identificação do 
regime ao qual se encontra sujeito o trespasse do estabelecimento depende 
da qualificação do contrato mediante o qual a entidade promotora do centro 
comercial cede o gozo da loja ao comerciante que nela vai instalar o estabele-
cimento comercial. 

Quanto a este ponto existem duas teses: (i) a tese da qualificação do contrato 
de utilização de loja em centro comercial como arrendamento comercial e (ii) 
a tese da atipicidade do contrato de utilização de loja em centro comercial. 

A primeira destas posições não deixaria de reconhecer que a entidade promo-
tora do centro comercial concede a cada lojista vantagens para além do mero 
gozo da loja onde instalam o seu estabelecimento31. Pensa-se, aqui, nos ser-
viços de limpeza, de segurança, de ar condicionado, o fornecimento de elec-
tricidade, telefone ou internet, bem como a publicidade que é feita às lojas do 
centro comercial pelo promotor. Contudo, entendem que a relação contratual 

30 Sobre os agrupamentos de empresas, cfr. infra Capítulo 35.

31 Neste sentido, INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, «Contratos de utilização de espaços nos centros comerciais», in O 
Direito, Lisboa, ano 123, 1991, pp. 521 ss., JORGE PINTO FURTADO, Os centros comerciais e o seu regime jurídico, 
passim, e JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, p. 333.
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entre lojista e promotor do centro comercial assenta, não num contrato único, 
mas numa união de contratos. 

A um tempo, existirá um contrato de arrendamento comercial, nos termos do 
qual o promotor do centro comercial cede ao lojista o gozo da loja. A outro 
tempo, existirá um contrato, dependente do primeiro, que tem como objec-
to a prestação de serviços. Esta qualificação teria importantes consequências 
quanto ao trespasse: no que concerne à transmissão da posição de arrenda-
tário, o consentimento do senhorio – i. e., do promotor do centro comercial – 
não seria exigido, como decorre do, já analisado, artigo 1118.º, n.º 1, do Código 
Civil. Já a transmissão da posição contratual relativa à prestação de serviços 
seguiria os moldes gerais dos artigos 424.º e seguintes do Código Civil.

No entanto, existem pesados argumentos contra esta tese. A visão do contra-
to de utilização de loja em centro comercial desconsidera a fundamental di-
mensão de integração empresarial que subjaz a este contrato. Na verdade, o 
sucesso económico de cada uma das lojas está parcialmente dependente da 
clientela que as demais lojas atraem para o centro comercial: a degradação da 
clientela ou o nível de clientela incipiente de algumas lojas podem ter reflexos 
negativos na capacidade lucrativa de outras lojas instaladas no centro. Daqui 
decorre que os lojistas dos centros comerciais têm não só o direito como tam-
bém o dever de explorar o estabelecimento correspondente à loja do centro 
comercial que lhes é atribuída. 

Essa dimensão de integração empresarial tem ainda como corolário que ao 
promotor não cabe apenas conceder o gozo da loja ao lojista, mas ainda o de-
ver, perante todos os lojistas, de explorar e incrementar a capacidade lucrativa 
do centro comercial enquanto um todo. Aqui, o contrato de utilização de loja 
em centro comercial afasta-se notoriamente do tipo arrendamento comercial. 
Por esta razão, deve concluir-se que o contrato de utilização de loja em centro 
comercial se configura como um contrato atípico32.

A determinação do regime aplicável ao contrato de utilização de loja em cen-
tro comercial deverá ser feita, ponto a ponto, através da aplicação analógica 
de normas reguladoras de tipos contratuais que com esse tipo apresentem 
parciais semelhanças. A este respeito, deve admitir-se que o contrato de utili-
zação de loja em centro comercial tem, no contrato de arrendamento comer-
cial, um tipo próximo, que justifica a aplicação analógica de algumas normas 

32 Assim, JOÃO ANTUNES VARELA, «Os centros comerciais (shopping centres)», in Estudos em homenagem ao Pro-
fessor Doutor Ferrer Correia, II, Coimbra Editora, Coimbra, 1989, pp. 56 ss., JOSÉ LEBRE DE FREITAS, Estudos 
sobre direito civil e processo civil, Coimbra Editora, Coimbra, 2002, pp. 560 ss., e PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, 
«Contratos de utilização de lojas em centros comerciais: qualificação e forma», in Revista da Ordem dos Advogados, 
Ordem dos Advogados, Lisboa, ano 56, 1996, pp. 535-549.



232 PART E I I  — DIREITO COMERCIAL

do regime do arrendamento comercial. A dimensão de integração empresarial 
que diferencia o tipo de utilização de loja em centro comercial exclui a aplica-
bilidade analógica de todas as normas do regime do arrendamento comercial 
que dão corpo ao princípio vinculístico, designadamente:

 – Não se aplica o regime de renovação automática estabelecido no artigo 
1095.º do Código Civil para o arrendamento comercial, mas antes o re-
gime decorrente do artigo 1054.º do Código Civil: a entidade promotora 
do centro comercial pode, portanto, impedir a renovação do contrato de 
arrendamento, mediante a sua denúncia.

 – Não se encontram sujeitos ao regime restritivo de resolução decorrente 
do artigo 1093.º do Código Civil.

 – Não se encontram sujeitos à dispensa da autorização do senhorio que o 
artigo 1118.º, n.º 1, do Código Civil estabelece nos casos de trespasse de 
estabelecimento instalado em prédio arrendado. 

Estes traços vinculísticos do regime do arrendamento comercial são incompa-
tíveis com a necessidade de se dotar o promotor do centro comercial de meios 
para cumprir o seu poder-dever de organizar o centro de forma a maximizar as 
vantagens desta forma de organização comercial para a generalidade dos seus 
lojistas. A caracterização do contrato de utilização de loja em centro comer-
cial como contrato atípico, ao subtrair esse contrato do âmbito de aplicação 
do regime do arrendamento comercial, vai possibilitar às partes uma maior 
amplitude no exercício da sua liberdade contratual. Tal permite a estipulação 
de conteúdos contratuais adaptados às necessidades da nova realidade dos 
centros comerciais, de que são exemplos as cláusulas limitativas da duração 
do contrato, ou a estipulação de uma renda mista, composta por uma parte 
fixa e por uma parte variável consoante os rendimentos da loja. 

No que concerne especificamente ao trespasse do estabelecimento instalado 
em loja de centro comercial, a consequência foi já enunciada: diferentemente 
do que sucede a propósito do trespasse de estabelecimentos instalados em 
prédios arrendados, a transmissão da posição do lojista em centro comercial 
não dispensa o consentimento da entidade promotora do centro comercial. 
Não se aplicando a norma constante do artigo 1118.º, n.º 1, do Código Civil, 
tem aplicação a regra geral contida no artigo 424.º, n.º 1, do Código Civil.

Assim, o trespassante apenas transmite a posição de lojista quando a entidade 
promotora do centro consentir nessa transmissão. Sendo, porém, a posição de 
lojista um elemento necessário à caracterização do complexo de bens trans-
mitido como um estabelecimento, importa salientar que o não consentimento 
da entidade promotora do centro comercial pode ser, na prática, impeditivo 
de todo o trespasse. 
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8.6. LOCAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

A noção legal de locação encontra-se vertida no artigo 1022.º do Código Civil. 
Segundo a definição aí contida, a locação é «o contrato pelo qual uma das par-
tes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa, mediante 
retribuição». Dentro do universo da locação, designa-se por arrendamento a 
locação que verse sobre coisa imóvel; inversamente, designa-se aluguer a lo-
cação que incida sobre coisas móveis (artigo 1023.º do Código Civil).

Sendo o estabelecimento um bem autónomo, da mesma forma que pode ser 
objecto de trespasse, pode também ser objecto de locação unitária. Ao passo 
que no trespasse é cedida a propriedade sobre o estabelecimento (pelo tres-
passante ao trespassário), constituindo o trespassário num título definitivo 
sobre o estabelecimento, na locação do estabelecimento o locador permite ao 
locatário o gozo temporário do estabelecimento. 

Mesmo quando esteja em causa a locação de um estabelecimento instalado 
num imóvel, a locação de estabelecimento não se confunde com o arrenda-
mento do prédio no qual o estabelecimento esteja instalado. Neste último, 
o locador transfere o direito de gozo de um prédio – que será utilizado para 
fins comerciais. Ao invés, na locação de estabelecimento, o seu proprietário 
cede o respectivo gozo e fruição, acompanhado de todos os elementos que o 
distinguem e identificam enquanto unidade funcional. Por essa razão, o arti-
go 1085.º, n.º 1, do Código Civil estabelece expressamente que «não é havido 
como arrendamento de prédio urbano ou rústico o contrato pelo qual alguém 
transfere temporária e onerosamente para outrem, juntamente com a fruição 
do prédio, a exploração de um estabelecimento comercial ou industrial nele 
instalado». Em coerência, o n.º 2 do mesmo preceito determina que, se se veri-
ficarem algumas das situações referidas no artigo 1118.º, n.º 2, do Código Civil 
– a saber, a utilização do prédio para fim diverso e o não acompanhamento do 
prédio pelos restantes elementos do estabelecimento –, o contrato passa a ser 
qualificado como arrendamento do prédio. 

O regime aplicável a este contrato será, pois, o regime geral da locação. Isto, 
sem prejuízo de, em aspectos pontuais, se impor a aplicação analógica de nor-
mas inseridas nos artigos dedicados ao arrendamento. 

Com a celebração do contrato, o locatário do estabelecimento passa a ter o 
direito de o explorar, mediante o pagamento ao locador da renda estipulada. 
Desta forma, os lucros advenientes da exploração do estabelecimento, bem 
como os débitos contraídos no exercício da actividade praticada no estabele-
cimento, são atribuídos exclusivamente ao locatário. 
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À semelhança do que se disse a propósito do trespasse, também relativamente 
à locação do estabelecimento se identificam diferentes âmbitos de entrega. 

O âmbito mínimo de entrega corresponde ao conjunto de bens cuja transmis-
são é condição necessária da qualificação do contrato como uma locação de 
um estabelecimento comercial e não como locação de um conjunto disperso 
de bens. O critério que identifica este âmbito é o critério de delimitação do 
estabelecimento, enquanto complexo unitário. Remete-se para o que se disse 
a propósito do âmbito mínimo do trespasse33. 

O âmbito natural da entrega na locação do estabelecimento corresponde ao 
conjunto de bens cujo gozo temporário é concedido ao locatário, mesmo no 
silêncio das partes. Também aqui o critério se aproxima do critério apontado a 
propósito do trespasse, sendo neste caso mais amplo: transmitem-se, no silên-
cio das partes, aqueles bens que correspondem a elementos empresariais, ou 
seja, elementos que se inserem na organização de bens estruturada para a re-
alização da actividade comercial correspondente ao estabelecimento. Ficam 
aqui abrangidos, desde logo, bens sobre os quais o locador do estabelecimento 
tem um direito de propriedade, ou um título análogo. A este propósito impor-
ta notar que, ao contrário do que sucede no trespasse, aqui se inserem bens 
como a firma, o nome ou a insígnia do estabelecimento, dado que o artigo 24.º 
do Código Comercial só exige a estipulação expressa no caso da sua transfe-
rência definitiva. Assim, se nada for dito no contrato de locação de estabele-
cimento a propósito da cessão do direito à firma, ao nome ou à insígnia do es-
tabelecimento, estes consideram-se abrangidos enquanto objecto da locação. 

Do âmbito natural de entrega na locação de estabelecimento fazem ainda par-
te direitos de crédito, designadamente aqueles que sejam essenciais para a 
subsistência da exploração. Tem aqui particular relevância a situação na qual 
o estabelecimento se encontra instalado em imóvel arrendado. Neste caso, 
transmite-se o gozo temporário do imóvel, mas não a posição de arrendatário. 
Não existe, também, um subarrendamento em sentido próprio: antes, cons-
titui-se, na esfera do locatário do estabelecimento, um mero crédito ao seu 
gozo perante o respectivo locador. Importa, pois, a este propósito salientar 
que, em virtude do princípio da relatividade das obrigações (artigo 406.º, n.º 
2, do Código Civil), o locador do estabelecimento continua obrigado, perante 
o proprietário do estabelecimento, o qual não tem, por sua vez, direitos sobre 
o locatário do estabelecimento. Nestas situações, haverá que ter presente que 
existem duas relações contratuais tendencialmente incomuniváveis. 

33 Cfr. supra Capítulo 8.3.
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Esquema de síntese sobre a locação de estabelecimento comercial sito 
em prédio arrendado

Exemplo: Se A arrenda a B um imóvel para que ele aí instale um restaurante 
e B dá esse restaurante em locação a C, não existe qualquer relação entre A e C.

Daqui decorre um conjunto de corolários:

 – O locador do estabelecimento continua integralmente vinculado peran-
te o senhorio a pagar as rendas estipuladas no contrato de arrendamento 
(artigo 1038.º, alínea a), do Código Civil).

 – O locatário do estabelecimento apenas se encontra vinculado a pagar as 
rendas ao locador do estabelecimento, não ao proprietário do imóvel no 
qual o estabelecimento se encontra instalado.

 – Se o imóvel se danificar durante a locação do estabelecimento, o loca-
dor do estabelecimento/arrendatário deve indemnizar o proprietário do 
imóvel, nos termos do artigo 1044.º do Código Civil. O locatário do esta-
belecimento apenas poderá será obrigado a indemnizar o senhorio nos 
termos da responsabilidade civil delitual, por violação do seu direito de 
propriedade (artigo 483.º, n.º 1, do Código Civil).

Questão diferente, a este propósito, é a de saber se a locação do estabelecimen-
to instalado em imóvel arrendado exige, para a sua plena eficácia, o consenti-
mento do proprietário do imóvel. Ainda que a lei não regule directamente esta 
questão, importa ter presente que a transmissão temporária de um bem está 
para a transmissão definitiva desse mesmo bem como um minus. Desta for-
ma, se a lei dispensa, no artigo 1118.º, n.º 1, do Código Civil, o consentimento 
do proprietário do imóvel em caso de trespasse, deve entender-se por maioria 
de razão que esse consentimento não é também exigido para a locação do es-
tabelecimento34. O mesmo vale para os bens detidos pelo locador a título de 
aluguer ou de locação financeira. 

34 Neste sentido, ORLANDO DE CARVALHO, Critério e estrutura do estabelecimento comercial, pp. 603 ss., e FER-
NANDO DE GRAVATO MORAIS, Alienação e oneração de estabelecimento comercial, pp. 141 ss. Contra, alegando o 
carácter excepcional do regime estabelecido no artigo 1112.º do Código Civil, JOÃO ANTUNES VARELA, «Anotação 
ao Acórdão do STJ de 18.7.1985», in Revista de Legislação e Jurisprudência, Coimbra, ano 123, n.º 3800, 1993, pp. 
343 ss.

A B C
Locação de

estabelecimento

Arrendamento
do imóvel
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Encontra-se ainda dentro do âmbito natural a posição do locador enquanto 
empregador, nos termos do artigo 71.º, n.º 3, da Lei Geral do Trabalho, dado 
que, nos termos do artigo 73.º, n.º 3, da Lei Geral do Trabalho, se entende 
como «mudança na titularidade o trespasse, cessão de arrendamento ou qual-
quer outro facto ou acto que envolva transmissão da exploração da empresa 
centro de trabalho ou parte deste, por negócio jurídico celebrado entre o an-
terior e o novo titular».

Estes âmbitos não esgotam a autonomia privada das partes: no contrato de 
locação do estabelecimento, locador e locatário podem estipular que a trans-
missão temporária do gozo se estende a outros bens que não aqueles integra-
dos no complexo unitário que corporiza o estabelecimento propriamente dito. 
Estar-se-á, então, no âmbito convencional da locação do estabelecimento. 
Sempre que a lei exija a expressa estipulação para a transmissão temporária 
dos bens, ou sempre que esses bens não se reconduzam ao âmbito natural da 
locação do estabelecimento, a locação dos bens em questão ficará dependente 
da aposição, no contrato de locação de estabelecimento, de uma cláusula ad 
hoc que os abranja.

O contrato de locação do estabelecimento comercial coloca ainda o proble-
ma de saber se o locador do estabelecimento fica vinculado a comunicar ao 
senhorio do imóvel onde o seu estabelecimento se encontra instalado a loca-
ção desse estabelecimento a um terceiro. De facto, o artigo 1038.º do Código 
Civil vincula o locatário a «comunicar ao locador, dentro de quinze dias, a 
cedência do gozo da coisa por algum dos referidos títulos, quando permitida 
ou autorizada». 

Poder-se-ia dizer que, com a locação do estabelecimento, o locatário não é 
constituído num direito pessoal de gozo sobre o imóvel. Assim, este preceito 
não se aplicaria. Contudo, as mesmas razões que sustentam a comunicação 
em sede de trespasse são aqui também aplicáveis: ao proprietário de um imó-
vel arrendado deve ser dado conhecimento quando terceiros, com os quais o 
proprietário não celebrou qualquer contrato, passam a ter direitos de gozo ou 
uso sobre o seu imóvel. 

Aliás, só mediante esta informação fica o proprietário do imóvel no qual fun-
ciona o estabelecimento em condições de fiscalizar o negócio efectuado, no 
sentido de conhecer que efectivamente se transmitiu e em que termos foi 
efectuada tal transferência – o que assume a maior relevância prática, dado 
que, se se concluir que não está, na verdade, em causa um negócio sobre o es-
tabelecimento, mas apenas uma sublocação do prédio (para a qual o seu con-
sentimento seria necessário, nos termos do artigo 1038.º, alínea f), do Código 
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Civil), a lei permite-lhe resolver o contrato de arrendamento celebrado com o 
proprietário do estabelecimento35. 

Sendo incumprido este dever de comunicação, o proprietário do prédio no 
qual o estabelecimento se encontra instalado pode resolver o contrato de ar-
rendamento celebrado com o locador do estabelecimento, o que pode levar à 
impossibilidade superveniente de este último facultar ao locatário a explora-
ção do estabelecimento. 

8.6.1. A OBRIGAÇÃO DE NÃO CONCORRÊNCIA NA LOCAÇÃO  
DE ESTABELECIMENTO

À semelhança do que sucede no trespasse, também na locação de estabele-
cimento comercial, o locador do estabelecimento se encontra numa posição 
em que pode fazer uma concorrência diferenciada ao locatário. E, também à 
semelhança do que sucede no trespasse, na locação de estabelecimento co-
mercial, o interesse contratual do locatário não é satisfeito através da mera 
aquisição do gozo sobre um complexo de bens: o interesse primário do locatá-
rio de um estabelecimento comercial encontra-se no gozo temporário de uma 
organização dotada de uma capacidade de gerar lucros. 

Mas, se, no regime do trespasse, inexiste qualquer regra de direito estrito que 
proiba o trespassante de concorrer com o trespassário, o mesmo não sucede 
na locação de estabelecimento comercial. Nos termos do artigo 1037.º, n.º 1, 
do Código Civil, «o locador não pode praticar actos que impeçam ou diminu-
am o gozo da coisa pelo locatário». Ora, sendo o gozo de um estabelecimento 
comercial assegurado pela concessão da possibilidade de explorar plenamen-
te a sua capacidade lucrativa, o exercício pelo locador de uma actividade con-
corrente com a actividade exercida através do estabelecimento implica uma 
perturbação do gozo do estabelecimento pelo locatário. 

Violada esta obrigação pelo locador, para além dos demais remédios referidos a 
propósito da obrigação de não concorrência do trespassante – que aqui têm ple-
na aplicação –, o artigo 1050.º, alínea a), do Código Civil atribui nestes casos ao 
locatário o direito de resolver o contrato. Neste caso, porém, sendo o contrato de 
locação um contrato duradouro, a resolução terá efeitos ex nunc, isto é, apenas 
reportará os seus efeitos ao momento da própria resolução, não sendo retroacti-
va ao momento do início da eficácia negocial (artigo 434.º, n.º 2, do Código Civil). 

Questão diferente é a de saber se o locatário pode concorrer com o locador atra-
vés de outro estabelecimento. A análise desta questão deve ser subdividida 

35 Cfr. FERNANDO DE GRAVATO MORAIS, Alienação e oneração de estabelecimento comercial, p. 145.
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em dois problemas diferentes, correspondentes a dois diferentes períodos de 
tempo. 

Durante a vigência do contrato de locação, deve entender-se que o locatário 
não pode concorrer com o estabelecimento que lhe é locado. Esta inadmissi-
bilidade decorre do artigo 1043.º do Código Civil, segundo o qual o locatário 
é obrigado a manter e restituir o bem locado no mesmo estado em que o rece-
beu. Tendo isto presente, deve atentar-se no facto de que o exercício de uma 
actividade concorrente com a do estabelecimento locado tendencialmente 
desviará clientes do estabelecimento locado, o que implica uma diminuição 
do seu valor. 

Já após a cessação do estabelecimento não se identifica nenhum obstáculo 
legal a que o locatário exerça uma actividade concorrente com a actividade 
que o locador volta a exercer com a restituição do estabelecimento. As partes 
podem, é certo, estipular uma obrigação de não concorrência no contrato de 
locação de estabelecimento, exigível assim que este terminar. Essa cláusula é 
válida e, nesse caso, o locatário fica proibido de concorrer com o locador nos 
termos contratualmente definidos. Se, porém, nada for estipulado – o que cor-
responde à situação mais frequente na prática negocial – regerá o princípio 
da liberdade de iniciativa económica (artigos 14.º e 38.º da Constituição da 
República de Angola): o locatário será livre de exercer uma actividade con-
corrente com a actividade do locador após o termo do contrato de locação do 
estabelecimento. 

É certo que o locatário poderá representar uma concorrência diferenciada 
para o locador, dado que, ao explorar o estabelecimento durante a locação, 
pode ter adquirido conhecimentos privilegiados do negócio. Mas, dado que 
esse benefício foi já compensado através do pagamento das rendas devidas 
nos termos do contrato de locação, não se afigura razão justificativa para, na 
falta de disposição legal que o determine, restringir a liberdade de iniciativa 
económica do locatário36. 

36 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, p. 330. Contra, FERNANDO DE GRAVATO MO-
RAIS, Alienação e oneração de estabelecimento comercial, pp. 115-116.
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Esquema comparativo entre o trespasse e a locação de estabelecimento 
comercial

TRESPASSE
transmissão definitiva da propriedade do 

estabelecimento
1118.º CC

LOCAÇÃO
transmissão temporária da fruição do 

estabelecimento
1022.º CC
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 – Só em função do estabelecimento comercial concreto é definido (e nunca a priori).
 – Podem ser essenciais ao estabelecimento (e por isso fazem parte do âmbito mínimo) 
elementos que também integram o âmbito natural ou convencional.

 – Critério: transmissão do conjunto de elementos necessários à manutenção pelo 
estabelecimento da sua unidade, em especial, o conjunto de elementos que permitem 
identificar o estabelecimento junto do público médio.
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 – Critério: elementos que se transmitem 
no silêncio das partes, i.e., mesmo que 
as partes contratantes não os refiram 
epressamente no cláusulado.

 – Elementos do âmbito mínimo (em 
princípio).

 – Marca, recompensas, nome e insígnias 
relativos ao estabelecimento comercial 
(arts. 36.º, n.º 2, 45.º e 57.º LPI).

 – Contratos de seguro que cubram danos 
em bens integrados no trespasse (art. 431.º 
CCom).

 – Contratos de trabalho dos trabalhadores 
afectos à exploração do estabelecimento 
(art. 71.º LGT).

 – Contrato de arrendamento do imóvel onde 
se encontra instalado o estabelecimento 
comercial (art. 1118.º CC).

 – Contrato de locação financeira (art. 15.º 
do Regulamento do Contrato de Locação 
Financeira).

 – Generalidade dos elementos que integrem 
o estabelecimento e sejam propriedade 
do trespassante (capital fixo e capital 
circulante).

 – Posições de facto de valor económico: v. g., 
o know-how.

 – Critério: elementos que se transmitem 
no silêncio das partes, i.e., mesmo que 
as partes contratantes não os refiram 
epressamente no cláusulado.

 – Bens de capital fixo que pertençam em 
propriedade ao locador: transmitem-se a 
título locatício.

 – Bens de capital circulante que pertençam 
em propriedade ao locador: transmite-se a 
propriedade.

 – Créditos.
 – Contratos de trabalho (art. 71.º LGT).
 – Gozo temporário do imóvel onde esteja 
instalado o estabelecimento.

 – Gozo temporário de bens alugados.
 – Licenças de exploração sobre marcas, 
modelos de utilidade, modelos e desenhos 
industriais.

 – Posições de facto de valor económico: v. g., 
o know-how.
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 – Critério: elementos do estabelecimento 
para cuja transmissão a lei exige declaração 
expressa e posições jurídicas conexas 
com o estabelecimento, mas que não 
são funcionalmente afectas à realização 
da actividade prosseguida através do 
estabelecimento.

 – Imóvel onde se encontre instalado o 
estabelecimento.

 – Firma (artigo 24.º CCom).
 – Nome e insígnia que integrem o nome do 
trespassante (arts. 57.º e 72.º, n.º 1, LPI, e 
ainda 72.º, n.º 1, CC).

 – Créditos (artigo 577.º CC).
 – Posições contratuais (art. 424.º CC).
 – Dívidas (arts. 595.º e seguintes CC).

FORMA 
LEGAL

Escritura pública (arts. 1118º, n.º 3, CC e 89.º, 
al. k), CNot).

Documento particular.

OBRIGAÇÃO 
DE NÃO CON-
CORRÊNCIA

Obrigação implícita, com fundamento no 
princípio da boa-fé (art. 762.º CC).

Obrigação explícita, que resulta directamente 
da lei (arts, 1031.º, al. b), e 1037.º, n.º 1, CC).
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8.7. GARANTIAS SOBRE O ESTABELECIMENTO

O estabelecimento comercial pode ainda ser dado como garantia. Ainda que não 
vigore no ordenamento angolano nenhum preceito que expressamente habili-
te o proprietário do estabelecimento a constituir uma garantia sobre este, essa 
possibilidade é aventada no artigo 272.º, n.º 2, alínea d), da Lei das Sociedades 
Comerciais, ou no artigo 56.º, n.º 2, alínea b), do Código da Família – onde se reco-
nhece a possibilidade de oneração do estabelecimento, quando a constituição de 
garantias reais sobre um bem é uma das formas paradigmáticas da sua oneração. 

A qualificação da garantia real que tenha como objecto um estabelecimento 
comercial é discutida. Como pano de fundo, deve ter-se presente que existem 
duas principais modalidades de garantias reais das quais o estabelecimento 
poderia, à partida, constituir objecto: a hipoteca e o penhor. A delimitação 
entre as figuras da hipoteca e do penhor é feita em função da natureza do bem 
dado em garantia. Assim, nos termos do artigo 688.º do Código Civil, apenas 
podem ser dados em hipoteca (i) prédios rústicos e urbanos, (ii) o domínio 
directo e o domínio útil dos bens enfitêuticos, (iii) o direito de superfície, (iv) 
o direito resultante de concessões em bens do domínio público e (v) o usufru-
to das coisas e dos direitos sobre os bens atrás referidos. Por outro lado, são 
susceptíveis de constituirem objecto de penhor todos os demais bens (artigo 
666.º, n.º 1, do Código Civil). 

Delimitadas as figuras nestes termos, e aceitando-se que o estabelecimento 
configura um bem autónomo, de natureza incorpórea, aceitar-se-á necessa-
riamente que as garantias reais constituídas sobre o estabelecimento se qua-
lificam como penhores, e, mais especificamente, como penhores de direitos 
(artigos 679.º e seguintes do Código Civil).

Nos termos do artigo 681.º, n.º 1, do Código Civil, a constituição do penhor está 
sujeita à forma e publicidade exigidas para a transmissão dos direitos empe-
nhados. Este preceito convoca pois o regime do trespasse – i. e., da transmis-
são definitiva da propriedade sobre o estabelecimento comercial –, designa-
damente o artigo 1118.º, n.º 3, do Código Civil, segundo o qual o trespasse deve 
ser celebrado por escritura pública. Da conjugação destes preceitos decorre 
que o penhor de estabelecimento comercial deve ser constituído por escritu-
ra pública, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 220.º do Código Civil. 
Qualificando-se o penhor de estabelecimento como um penhor de direitos, 
daí decorre que não é exigida a entrega do estabelecimento para a sua consti-
tuição37. Esta conclusão tem a maior importância prática: o estabelecimento 

37 Ainda que assim não se entendesse, do artigo 398.º do Código Comercial decorreria de todo o modo que, sempre 
que o penhor visasse a garantia de uma obrigação constituída por acto comercial, a sua constituição se bastaria 
com uma tradição simbólica do estabelecimento. 



241C A PÍ T ULO 8  —   N E GÓC I OS SOBRE  AS E M PRE SAS

dado em garantia pode continuar a funcionar normalmente, sendo explorado 
pelo seu proprietário – o que não sucederia se a actividade comercial deste 
fosse perturbada pela necessidade da entrega do estabelecimento ao credor 
pignoratício. 

Questão diferente é a de saber se o penhor de estabelecimento comercial se 
encontra sujeito a registo. Esta questão parece merecer uma resposta diferen-
ciada consoante o estabelecimento em causa integre ou não um bem imóvel 
(ou um outro bem susceptível de ser objecto de hipoteca). No caso de o esta-
belecimento apenas ser composto por bens para cuja garantia não é exigido 
registo, seria sistematicamente incoerente que a validade do penhor sobre o 
estabelecimento, enquanto um todo, ficasse sujeita a uma formalidade que 
não é exigida quanto a nenhuma das suas partes. 

Quando o estabelecimento compreenda um prédio urbano (a propriedade do 
imóvel no qual se encontra instalado), a solução parece, porém, dever ser di-
ferente. Sendo que, de acordo com o artigo 687.º do Código Civil, a garantia 
sobre bens que sejam susceptíveis de constituir objecto de hipoteca deve ser 
alvo de registo, sob pena de não produzir efeitos, mesmo entre as partes, difi-
cilmente se compreenderia que a mesma exigência não fosse colocada à one-
ração de um estabelecimento comercial que integre bens hipotecáveis. Afinal, 
a razão justificativa que preside a essa exigência de registo reside na tutela do 
tráfego jurídico, nomeadamente, na necessidade de tutela de potenciais ad-
quirentes desses bens (maxime, de imóveis), que têm o direito de confiar nas 
inscrições do registo predial. 

Se a garantia constituída sobre o imóvel que integra um estabelecimento co-
mercial fosse eficaz sem que fosse levada a registo, um potencial adquirente 
do imóvel no qual se encontra instalado o estabelecimento poderia confiar, 
após uma análise do registo predial, na inexistência de quaisquer ónus so-
bre aquele imóvel, vendo-se posteriormente surpreendido pela execução do 
penhor sobre o estabelecimento – que poderia levar à perda do imóvel para 
o credor pignoratício. Por estas razões, deve entender-se que o artigo 687.º 
do Código Civil é aplicável por analogia aos penhores de estabelecimento 
que integrem bens elencados no artigo 688.º do Código Civil: nesses casos, 
a validade do acto constitutivo de penhor encontra-se condicionada à sua 
inscrição registal. 

A constituição de penhor sobre o estabelecimento comercial confere ao be-
neficiário da garantia direito à satisfação do seu crédito, bem como dos juros, 
se os houver, com preferência sobre os demais credores, pelo valor do esta-
belecimento (artigo 666.º, n.º 1, do Código Civil). Assim, vencida a obrigação 
garantida pelo penhor, o credor pignoratício pode promover a venda (judicial 
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ou extrajudicial) do estabelecimento, fazendo-se pagar pelo produto da venda 
– i. e., pelo preço que for pago pelo adquirente do estabelecimento. 

Contudo, deve ter-se presente que, até então, o proprietário do estabelecimen-
to não vê os seus direitos de gozo e disposição sobre o mesmo restringidos: 
designadamente, a alienação do estabelecimento empenhado e a denúncia do 
contrato de arrendamento do prédio no qual se encontra instalado o estabele-
cimento não dependem de autorização do credor pignoratício38.

Importa ter presente que, de uma forma indirecta, no penhor de estabeleci-
mento existe alguma mobilidade do objecto da garantia. Constituíndo o es-
tabelecimento um bem autónomo, é sobre ele, enquanto um todo, que incide 
a garantia. Isto tem um importante corolário: o penhor de estabelecimento 
abrange, a cada momento, todos os bens que sejam afectos ao estabelecimen-
to em causa. Desta forma:

 – Se, após a constituição do penhor, forem afectos novos bens ao estabele-
cimento, o penhor também abrange esses bens.

 – Se, após a constituição do penhor, forem subtraídos bens ao estabeleci-
mento, sem que essa subtracção prejudique a autonomia do estabeleci-
mento, esses bens ficam excluídos do âmbito do penhor.

 – Se, após a constituição do penhor, forem subtraídos bens ao estabeleci-
mento, os quais sejam necessários à identidade do estabelecimento en-
quanto uma unidade organizada, extingue-se o penhor por extinção do 
seu objecto (o estabelecimento), de acordo com o artigo 730.º do Código 
Civil, tendo, porém, o credor pignoratício o direito de exigir a substitui-
ção da garantia (artigo 701.º do Código Civil, aplicável por remissão do 
artigo 678.º do mesmo diploma). 

Formalmente, desde que continuem reunidos os requisitos para que se pos-
sa identificar um estabelecimento, o objecto da garantia permanece sempre 
inalterado; materialmente, o universo dos bens abrangidos pelo penhor de 
estabelecimento vai-se alternando em função das alterações que forem feitas 
no universo de bens afectos ao estabelecimento. Nesta medida, pode dizer-se 
que o penhor de estabelecimento comercial se caracteriza pela sua rotativida-
de material. 

Exemplo: A constitui penhor sobre o seu restaurante, para garantia de uma 
dívida que havia contraído perante B. Durante o período de garantia, A altera 
a decoração do espaço: retira um tapete da recepção do restaurante, que vende 

38 Salvo no domínio do penhor de estabelecimento para garantia de créditos bancários, regulado pelo Decreto-Lei 
n.º 29 883, de 17 de Agosto de 1939. Sobre este regime, cfr. FERNANDO DE GRAVATO MORAIS, Alienação e oneração 
de estabelecimentos comerciais, pp. 162-163. 
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a C, e pendura, na sala de refeições principais, dois quadros. Na medida em que 
os tapetes são desafectados do estabelecimento e os quadros são a este afectos, o 
penhor de estabelecimento de que B é beneficiário deixa de incidir sobre o tapete 
e passa a incidir também sobre os quadros. 

Não obstante, o penhor de estabelecimento não deve ser confundido com a 
constituição de penhores rotativos (que têm equivalente funcional no floa-
ting charge anglo-saxónico) sobre elementos que integrem o estabelecimen-
to comercial. Está-se perante um penhor rotativo quando, por acordo entre o 
credor pignoratício e o autor do penhor, este último possa substituir os bens 
objecto da garantia sem que esta cesse, ou quando o objecto do penhor seja 
delimitado de forma a que, não sendo referidos bens individualizados como 
objecto da garantia, sejam por ela onerados todos os bens que, a cada momen-
to, ao longo de todo o período de vigência da garantia, reúnam determinada 
qualidade. Essa cláusula designa-se por pacto de rotatividade. Assim, man-
tém-se a garantia, mas o objecto sobre o qual o penhor incide vai-se alterando.

Ainda que a cláusula de rotatividade não seja prevista no direito vigente, o 
penhor rotativo deve ser considerado válido. Afinal, o direito angolano con-
templa um largo conjunto de casos em que o objecto do penhor se altera, sem 
prejuízo da subsistência do penhor (artigos 674.º, n.º 2, 685.º, n.º 1, 692.º, n.º 
1, aplicado ex vi 678.º, 670.º, alínea c), e 701.º, n.º 1, aplicado ex vi artigo 678.º, 
todos do Código Civil). Não se vê, pois, razão para, ao lado destes mecanismos 
de sub-rogação real legal, não se admitir a celebração de pactos de sub-roga-
ção real convencional39.

Importa salientar que a alteração dos bens objecto do penhor não dá lugar a 
uma nova garantia: para todos os efeitos, em particular a data da sua consti-
tuição, o penhor é o mesmo. Note-se que a identidade do penhor pode mos-
trar-se da maior importância, designadamente, em caso de falência do pro-
prietário do estabelecimento.

Por um lado, sendo o crédito garantido com penhor sobre o estabelecimen-
to um crédito preferencial, o credor pignoratício verá, em fase de liquidação 
da falência, o seu crédito satisfeito previamente à satisfação dos créditos co-
muns. Assim dispõe o artigo 1254.º do Código de Processo Civil, de acordo 
com o qual o pagamento aos credores preferentes é imediatamente realizado 
uma vez liquidados os bens sobre os quais recaia a sua garantia real; não fican-
do estes créditos integralmente satisfeitos, são logo incluídos pelo saldo entre 
os credores comuns. 

39 Cfr. LUÍS MIGUEL PESTANA DE VASCONCELOS, Direito das garantias, pp. 295-296.



244 PART E I I  — DIREITO COMERCIAL

Por outro lado, importa notar que a data de constituição do penhor também 
releva em sede falencial do credor. Se se considerasse que o penhor sobre o es-
tabelecimento comercial se constituía ex novo sempre que ocorresse uma al-
teração dos elementos que compõem o estabelecimento comercial, este mais 
facilmente poderia ser considerado um acto praticado de má-fé, e, como tal, 
impugnável em sede de impugnação pauliana (artigo 1201.º do Código de Pro-
cesso Civil e artigos 610.º e seguintes do Código Civil). Para estes efeitos, note-
-se que o artigo 1202.º do Código de Processo Civil considera que se presumem 
celebradas de má-fé, pelos interessados que nelas intervierem, as garantias 
reais constituídas, por título posterior ao das obrigações que asseguram, no 
ano anterior à data da sentença declaratória da falência e as constituídas si-
multaneamente com as obrigações respectivas dentro dos noventa dias an-
teriores à data da mesma sentença (alínea c) do n.º 1 do referido preceito)40.

8.8. SÍNTESE

•	 O estabelecimento comercial pode ser objecto de negócios enquanto unida-
de jurídica. São exemplos desses negócios o trespasse, a locação de estabe-
lecimento comercial e a constituição de garantias sobre o estabelecimento 
comercial.

•	 Dos negócios celebrados directamente sobre os bens que integram a em-
presa (asset deals) distinguem-se os negócios que incidem directamente 
sobre participações de controlo sobre uma sociedade que detém a empresa 
(share deals).

•	 Por trespasse entende-se o negócio jurídico, gratuito ou oneroso, mediante 
o qual se transmite, inter vivos, a propriedade de um estabelecimento.

•	 O trespasse não corresponde a um tipo negocial, mas reconduz-se a uma 
classe de tipos. O trespasse pode ser celebrado, entre outras, sobre a forma 
de compra e venda, de doação, de dação em cumprimento ou de entrada 
no capital de uma sociedade comercial. Na ausência de normas específicas 
sobre o trespasse, o negócio será regulado pelo regime do tipo de referência.

•	 O ordenamento admite o trespasse de estabelecimentos não comerciais; 
contudo, se esse é válido, não lhe é aplicável o regime específico que é gi-
zado pelo ordenamento para o trespasse de estabelecimentos comerciais.

•	 Os negócios de trespasse devem ser celebrados por escritura pública, sob 
pena de nulidade. Exceptuam-se os casos de trespasses que não integrem 

40 Sobre estes aspectos do regime da insolvência, com maior desenvolvimento, cfr. infra Capítulo 11.
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imóveis, nem outros bens cuja transmissão reclame a celebração do negó-
cio translativo por escritura pública.

•	 O âmbito de entrega mínimo do trespasse corresponde ao conjunto de bens 
que têm de ser conjuntamente transferidos para que se possa caracterizar o 
negócio como uma transmissão de estabelecimento.

•	 Não é possível formular um elenco de elementos que integrem o âmbito 
mínimo de todos os estabelecimentos comerciais. Pode contudo ser formu-
lado um critério funcional: existe trespasse se o conjunto de bens transmi-
tido mantiver a sua unidade enquanto organização afecta à prossecução do 
exercício do comércio e, em especial, quando a transmissão abranger todos 
os elementos que reflectem a imagem do estabelecimento junto do púbico 
em geral.

•	 A não transmissão de todos os elementos do âmbito mínimo mediante um 
contrato não implica a sua invalidade: apenas a insusceptibilidade da sua 
qualificação como trespasse.

•	 O âmbito natural de entrega no trespasse corresponde ao universo de bens 
que se transmitem mediante trespasse sempre que as partes não excluírem 
a sua transmissão.

•	 A recondução de um elemento do estabelecimento ao âmbito natural de 
entrega do trespasse pode fundar-se num de dois títulos: ou em norma su-
pletiva ou naquilo que é a vontade típica das partes.

•	 Excluem-se do âmbito natural do trespasse todos aqueles elementos para 
cuja transmissão a lei exija estipulação expressa (ou seja, aqueles elementos 
que a lei ordene como pertencentes ao âmbito convencional do trespasse).

•	 Integram o âmbito natural de entrega do trespasse, entre outros elementos, 
a marca utilizada para distinguir os produtos correspondentes ao estabe-
lecimento, as recompensas, o nome e as insígnias (que não contenham o 
nome do seu titular) do estabelecimento, bem como os contratos de seguro 
que cubram bens integrantes do estabelecimento ou que de outra forma se 
relacionem com este, e os contratos de trabalho.

•	 Integram-se ainda no âmbito natural de entrega do trespasse os demais di-
reitos de propriedade industrial, o know-how relevante para a exploração 
do estabelecimento, bem como a propriedade do imóvel onde o estabeleci-
mento esteja instalado e que seja da titularidade do trespassante.
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•	 Fazem parte do âmbito convencional do estabelecimento a firma, o nome 
ou insígnia do estabelecimento (sempre que contiverem o nome do seu ti-
tular), os créditos, as posições contratuais e as dívidas do estabelecimento.

•	 Faz ainda parte do âmbito convencional do trespasse a transmissão da pro-
priedade sobre o imóvel onde se encontre instalado o estabelecimento.

•	 Ao contrário do que decorre do regime geral estabelecido no artigo 424.º do 
Código Civil para a cessão da posição contratual, a transmissão da posição 
de arrendatário do trespassante relativa ao imóvel no qual esteja instalado 
o estabelecimento comercial não carece da autorização do senhorio (artigo 
1118.º, n.º 1, do Código Civil).

•	 Não obstante, por aplicação analógica do artigo 1038.º, alínea g), do Código 
Civil, o trespassante tem o dever de informar o senhorio do trespasse.

•	 Encontrando-se revogada a Lei do Inquilinato, o senhorio do imóvel no 
qual se encontre instalado o estabelecimento não tem direito de preferên-
cia no caso do seu trespasse.

•	 O mesmo regime da posição do arrendatário em caso de trespasse do esta-
belecimento comercial é extensível às posições do trespassante enquanto 
locatário financeiro, em virtude da remissão operada pelo artigo 15.º do Re-
gulamento do Contrato de Locação Financeira.

•	 O trespassário fica vinculado a não concorrer com o trespassante após a 
realização do trespasse, ainda que essa obrigação não tenha sido estipu-
lada no contrato. A obrigação de não concorrência tem o seu fundamento 
no princípio da boa-fé, designadamente no dever de não frustrar o fim da 
contraparte no negócio, e visa (i) possibilitar ao trespassário a capacidade 
lucrativa do estabelecimento no período de aquisição do domínio e do co-
nhecimento sobre a organização de factos produtivos, (ii) permitir que o 
trespassário sedimente a sua imagem no mercado, junto de fornecedores 
e clientes, e (iii) possibilitar a consolidação do estabelecimento na titulari-
dade do trespassário, evitando que a actividade do trespassante ponha em 
causa o seu valor económico.

•	 Através da obrigação de não concorrência, o trespassante fica vinculado a 
não realizar qualquer actividade total ou parcial coincidente, ou conexa (i. 
e., susceptível de desviar clientela), com a actividade exercida através do 
estabelecimento trespassado.
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•	 São beneficiários da obrigação de não concorrência o trespassário e aqueles 
que lhe vierem a adquirir o estabelecimento.

•	 Apenas o trespassante é devedor da obrigação de não concorrência. A obri-
gação de não concorrência vincula-o, porém, não só a não exercer directa-
mente a actividade em causa, mas ainda a não promover o seu exercício por 
outrem. 

•	 A obrigação de não concorrência é violada se o trespassante, após o trespas-
se, constituir ou adquirir uma participação não financeira numa sociedade 
que exerça a actividade em causa, ou se aceitar ser designado como admi-
nistrador de uma sociedade que concorra com o trespassário.

•	 A obrigação de não concorrência está sujeita a limites temporais e a limites 
espaciais: os limites espaciais da obrigação de não concorrência coincidem 
com o raio de acção do estabelecimento trespassado, ao passo que os limi-
tes temporais dessa obrigação são delimitados em função do tempo neces-
sário e suficiente para que um comerciante capaz e diligente, no lugar do 
trespassário, proceda à fixação da clientela.

•	 A violação da obrigação de não concorrência é tutelável por via da acção de 
cumprimento, de execução específca, da responsabilidade civil obrigacio-
nal e da resolução do contrato de trespasse.

•	 O trespasse de estabelecimento instalado em loja de centro comercial se-
gue regimes diferentes, consoante o trespassante seja proprietário de uma 
fracção autónoma do centro comercial onde a loja se encontra instalada, ou 
a utilize no âmbito de um contrato de utilização celebrado com a entidade 
promotora do centro comercial, que seja proprietária do imóvel onde este 
funciona.

•	 Se o trespassante for proprietário da fracção autónoma na qual se encon-
tre instalado o estabelecimento, o trespasse não carece de autorização da 
entidade promotora do centro comercial. Contudo, a transmissão da posi-
ção do trespassante no contrato de prestação de serviços celebrado com a 
promotora depende de consentimento, nos termos do regime da cessão de 
posição contratual.

•	 O contrato de utilização de loja em centro comercial não se qualifica como 
contrato de arrendamento comercial, sendo antes um contrato atípico: 
não lhe é, consequentemente, aplicável o regime do artigo 1118.º, n.º 1, 
do Código Civil. Consequentemente, a transmissão da posição contratual 
do lojista em centro comercial no âmbito de um trespasse do respectivo  
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estabelecimento depende do consentimento da entidade promotora do 
centro comercial.

•	 O estabelecimento comercial pode ser objecto de um contrato de locação: 
neste caso, o proprietário do estabelecimento comercial cede temporaria-
mente o seu gozo ao respectivo locatário.

•	 Nesse caso, funcionando o estabelecimento em imóvel arrendado, a loca-
ção não depende do consentimento do senhorio. O inquilino-locador deve, 
porém, comunicar-lhe a celebração do contrato de locação. 

•	 Durante o contrato de locação, o locador encontra-se vinculado a não con-
correr com o locatário do estabelecimento: essa proibição resulta da proibi-
ção, cominada pelo artigo 1037.º, n.º 1, do Código Civil, de o locador praticar 
actos que impeçam ou diminuam o gozo da coisa locada. Sendo o interesse 
primário do locatário do estabelecimento a capacidade de este gerar lucros, 
a concorrência pelo locador prejudica o seu gozo.

•	 O locatário de estabelecimento comercial encontra-se também proibido de 
concorrer com o locador durante a vigência do contrato de locação do es-
tabelecimento. Essa proibição decorre do artigo 1043.º do Código Civil. No 
entanto, se nada for estipulado entre as partes, cessado o contrato de loca-
ção, o locatário é livre para concorrer com o antigo locador.

•	 O estabelecimento comercial pode ser objecto de garantia real. Configuran-
do o estabelecimento comercial um bem autónomo de carácter incorporéo, 
a garantia qualificar-se-á como penhor de estabelecimento comercial.

•	 O penhor de estabelecimento comercial deve ser constituído por escritura 
pública e, quando compreender bens imóveis ou outros bens sujeitos a re-
gisto, deve ser objecto de inscrição registal.

•	 O penhor de estabelecimento comercial caracteriza-se por uma rotatividade 
material: a massa de bens afecta à garantia da obrigação para com o credor 
pignoratício corresponderá ao universo de bens que, a cada momento, se en-
contre afecto ao estabelecimento: assim, a desafectação de bens do estabe-
lecimento subtrai-os ao âmbito do penhor, e a afectação de bens do estabe-
lecimento sujeita-os à oneração decorrente do penhor do estabelecimento.
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CAPÍTULO 9
AS SOCIEDADES COMERCIAIS
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9.1. AS SOCIEDADES COMERCIAIS

O artigo 1.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais estabelece que «são socie-
dades comerciais aquelas que tenham por objecto a prática de actos de comér-
cio e se constituam nos termos da presente lei». Com isto, a Lei das Sociedades 
Comerciais estabelece quando é que uma sociedade é comercial, mas não es-
tabelece o que é uma sociedade. A noção genérica de sociedade, compreen-
siva de sociedades comerciais e não comerciais, é, desta forma, pressuposta 
pelo artigo 1.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais. 

A formulação desta noção não é sequer facilitada pela enunciação dos tipos 
de sociedades admitidos por lei. É certo que, nos termos do artigo 2.º, n.º 1, 
da Lei das Sociedades Comerciais, é estabelecido que as sociedades devem 
adoptar um dos seguintes tipos:

 – sociedade em nome colectivo;
 – sociedade por quotas;
 – sociedade anónima;
 – sociedade em comandita simples;
 – sociedade em comandita por acções.

Contudo, mesmo esta enunciação pressupõe uma noção genérica de socieda-
de, pois é do universo de todas as sociedades que vão ser recortadas aquelas 
(as sociedades comerciais) que têm de adoptar um dos tipos indicados. Todas 
as outras, as sociedades que não sejam qualificadas como comerciais, não es-
tão adstritas a adoptar um dos tipos referidos. 

9.2. NOÇÃO DE SOCIEDADE E ELEMENTOS ESSENCIAIS: O ARTIGO 980.º 
DO CÓDIGO CIVIL

A noção de sociedade deve encontrar-se na lei civil. Segundo o artigo 980.º do 
Código Civil, o «contrato de sociedade é aquele em que duas ou mais pessoas 
se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício em comum de 
certa actividade económica, que não seja de mera fruição, a fim de repartirem 
os lucros resultantes dessa actividade». 

A compreensão da noção de sociedade passa, assim, pela análise dos seguin-
tes elementos: 

 – o exercício em comum,
 – de actividade económica,
 – que não seja de mera fruição,
 – o fim de repartição de lucros. 
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É o que se faz de seguida. 

9.2.1. PRESSUPOSTOS DA NOÇÃO DE SOCIEDADE: O EXERCÍCIO EM COMUM

Através da constituição de uma sociedade, os sócios visam conjugar esforços 
na realização de uma actividade económica. Na teoria geral dos contratos, ca-
racteriza-se, por esta razão, o contrato de sociedade como um contrato de co-
operação. A constituição de uma sociedade pressupõe, assim, em regra1, uma 
pluralidade de sócios (dois ou mais) – como, de resto, decorre do artigo 8.º, n.º 
2, da Lei das Sociedades Comerciais. 

A expressão exercício comum deve ser, no entanto, lida com algum cuidado. 
Num sentido muito amplo, e juridicamente impreciso, dos termos, pode di-
zer-se que os sócios exercem uma actividade comum através da sociedade. 
Esta perspectiva não é, contudo, totalmente precisa, por não dar suficiente 
relevância à autonomia da sociedade – tenha ou não personalidade jurídica 
– perante os sócios. 

O exercício comum de uma actividade pelos sócios não significa, pois, que 
estes intervenham directamente na actividade social. Na maior parte dos ca-
sos, e de forma particularmente marcada nas sociedades de capitais, e em 
especial nas sociedades anónimas, os sócios têm uma interferência apenas 
mediata e circunscrita a alguns momentos temporais na prossecução das  
actividades da sociedade2. 

O exercício da actividade pelos sócios em comum (através da interposição da 
sociedade, enquanto ente jurídico autónomo) faz-se, num primeiro momen-
to, através da realização das entradas. A prossecução de qualquer actividade 
económica implica um investimento inicial. Nas sociedades – tanto nas socie-
dades civis (artigo 983.º do Código Civil), como nas sociedades comerciais (v. 
g. artigos 22.º, alínea a), 27.º e seguintes, 222.º e seguintes, e 316.º e seguintes, 
todos da Lei das Sociedades Comerciais) –, esta dotação de bens, no momento 
da constituição, com base nos quais a actividade societária vai ser prossegui-
da, é feita pelos sócios. 

Ao contribuírem conjuntamente para dotar a sociedade de meios para a reali-
zação da actividade económica definida nos estatutos, os sócios estão a exercer 

1 Note-se, contudo, que no ordenamento jurídico angolano se prevê expressamente, desde 2012, a figura das socie-
dades unipessoais. A consagração da figura das sociedades unipessoais, com a Lei n.º 19/12, de 11 de Junho (Lei das 
Sociedades Unipessoais), veio colmatar um vazio de regime que se fazia sentir pelo disposto no artigo 8.º, n.º 2, da 
Lei das Sociedades Comerciais, de acordo com o qual «salvo disposição em contrário, o número mínimo de partes 
de um contrato de sociedade é dois». Desenvolvidamente sobre as sociedades unipessoais, cfr. Capítulo 5 supra.

2 Contudo, não é assim necessariamente: pense-se nas excepções que representam os sócios de indústria (artigo 179.º 
da Lei das Sociedades Comerciais) ou os sócios-gerentes (artigo 193.º da Lei das Sociedades Comerciais). 
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conjuntamente essa actividade mediante a interposição da sociedade. É pre-
cisamente a realização de entradas que é reconhecida pelo artigo 980.º do Có-
digo Civil, ao referir-se à contribuição pelos sócios com bens para o exercício 
comum de uma actividade.

A participação pelos sócios em conjunto na realização da actividade socie-
tária não se esgota na dotação da sociedade com bens. Aos sócios são ainda 
atribuídos direitos e poderes através dos quais estes podem determinar a con-
dução da actividade económica desenvolvida pela sociedade. Numa gradação 
decrescente do grau de interferência na condução da actividade societária, 
são de referir:

 – os poderes de administrar a sociedade que podem ser atribuídos aos sócios;
 – o poder de deliberar sobre certas matérias de importância central para o 

projecto societário (como a fusão, cisão ou transformação da sociedade, 
a alteração do contrato de sociedade, a exclusão de sócios, ou a exigência 
ou restituição de prestações suplementares – cfr., para as sociedades por 
quotas, o artigo 272.º da Lei das Sociedades Comerciais);

 – o poder de designar os titulares de órgãos sociais, designadamente os ad-
ministradores da sociedade (artigos 193.º, 411.º e 436.º, todos da Lei das 
Sociedades Comerciais);

 – o poder de deliberar sobre qualquer assunto de interesse para a socieda-
de, vinculando a actuação da administração (nas sociedades por quotas, 
como decorre do artigo 282.º da Lei das Sociedades Comerciais), ou não 
(como, na generalidade dos casos, nas sociedades anónimas, conforme 
decorre do artigo 393.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais);

 – o poder de destituir os titulares dos órgãos societários (artigos 290.º, 
423.º e 440.º, todos da Lei das Sociedades Comerciais), ou de responsa-
bilizá-los por danos causados à sociedade (artigo 82.º da Lei das Socie-
dades Comerciais);

 – o poder de requerer informação sobre a situação e a actividade da socie-
dade (artigo 23.º, n.º 1, alínea c), artigos 236.º e seguintes, e artigos 320.º 
e seguintes). 

9.2.2. PRESSUPOSTOS DA NOÇÃO DE SOCIEDADE: A NATUREZA ECONÓMICA 
DA ACTIVIDADE EXERCIDA

O segundo elemento essencial da noção de sociedade reside na expressão eco-
nómica da actividade a exercer conjuntamente pelos sócios por via da inter-
posição da sociedade. 

Desde logo, qualquer actividade (económica ou não) pressupõe séries ou su-
cessões de actos. Não são, por esta razão, sociedades os grupos de sujeitos 
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constituídos para a realização de um único acto simples (as impropriamente 
chamadas sociedades ocasionais).

Exemplo: Não constitui uma sociedade, por apenas visar um acto isolado e 
não uma actividade, o acordo entre dois comerciantes mediante o qual estes 
juntam esforços para promover uma acção de marketing para benefício dos 
negócios de ambos.

Não basta, contudo, que seja celebrado um contrato entre vários sujeitos que 
vise o exercício comum e duradouro de uma qualquer actividade para que 
possamos estar perante uma sociedade, tal como delimitada pelo artigo 980.º 
do Código Civil. Este preceito exige ainda que essa actividade tenha expres-
são económica. 

Na interpretação do que seja, para os efeitos do artigo 980.º do Código Civil, 
uma actividade económica, recolhemos um importante argumento sistemá-
tico no referido artigo 1.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais. Este artigo 
determina que são comerciais aquelas sociedades que tenham por objecto a 
prática de actos de comércio. Porém, vimos também já que nem todas as so-
ciedades são sociedades comerciais, e que todas elas visam o exercício de uma 
actividade económica. Conclui-se, assim, que o conceito de actividade econó-
mica há-de ser mais amplo do que o conceito de prática de actos de comércio. 

Ao passo que os actos de comércio, em sentido objectivo, são, como se verá 
adiante, ou actos regulados no Código Comercial, ou em legislação comercial 
extravagante, por actos com expressão económica deve entender-se quais-
quer actos referentes à produção de bens materiais ou imaterias ou à presta-
ção de serviços que exija ou implique o uso e a troca de bens. 

A noção de actividade económica, integrante do artigo 980.º do Código Civil, 
enquanto elemento essencial da qualificação de uma estrutura negocial coo-
perativa como sociedade, exige, em suma, que os sócios se proponham con-
juntamente ao exercício de uma pluralidade encadeada de actos que vise a 
produção de bens ou a prestação de serviços transaccionáveis. 

9.2.3. PRESSUPOSTOS DA NOÇÃO DE SOCIEDADE: A EXCLUSÃO DAS 
ACTIVIDADES DE MERA FRUIÇÃO

A definição do conceito de sociedade estabelecida pelo artigo 980.º do Códi-
go Civil delimita pela negativa o universo das actividades económicas cuja 
realização pode ser objecto de uma sociedade, ao excluir as actividades de 
mera fruição.
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Daqui decorre que as sociedades não podem ter por objecto actividades de 
simples desfrute ou de mera percepção de frutos naturais (como colheitas de 
uma propriedade agrícola) ou civis (como as rendas de um imóvel locado ou os 
juros de uma quantia pecuniária) de bens postos em comum. Não pode tam-
bém a sociedade ser usada como instrumento de partilha da titularidade de 
bens: essa partilha é admitida pelo ordenamento, mas nos moldes da compro-
priedade (artigos 1403.º e seguintes do Código Civil).

Exemplo: A morre e deixa aos seus dois filhos, B e C, um imóvel. Estes pretendem 
dá-lo em arrendamento e repartir as rendas entre os dois. O acordo celebrado 
entre B e C não se qualifica como um contrato de sociedade, na medida em que 
visa apenas a fruição do imóvel, recebendo B e C as rendas de forma partilhada. 

9.2.4. PRESSUPOSTOS DA NOÇÃO DE SOCIEDADE: O FIM DE REPARTIÇÃO  
DE LUCROS

A última parte do artigo 980.º do Código Civil atribui ao conceito de socieda-
de um elemento finalístico: a finalidade necessária das sociedades é a obten-
ção, através do exercício da actividade económica objecto da sociedade, de 
lucros e a sua repartição pelos sócios. Esta finalidade pode ser decomposta 
em dois momentos:

 – a realização de lucros para a sociedade através do desenvolvimento 
da actividade económica em que consiste o seu objecto social (o lucro 
objectivo);

 – a atribuição desse lucro aos sócios, que colectivamente prosseguem a ac-
tividade económica através da sociedade (o lucro subjectivo).

A precisão do conceito de lucro é importante: por lucro entende-se um ganho 
traduzível num aumento do património da sociedade. A realização em conjun-
to de uma actividade económica por dois sujeitos visando apenas a poupança 
de despesas não preenche, assim, os requisitos do conceito de sociedade3. 

9.3. DISTINÇÃO ENTRE SOCIEDADES CIVIS E SOCIEDADES COMERCIAIS - 
SUA RELEVÂNCIA

Atendendo ao conceito de sociedade estabelecido pelo artigo 980.º do Código 
Civil e à delimitação das sociedades comerciais estabelecida no artigo 1.º, n.º 
2, da Lei das Sociedades Comerciais, resulta claro que nem todas as sociedades 

3 Em sentido diferente, defendendo uma noção ampla de lucro social, cfr. JORGE PINTO FURTADO, Curso de direito 
das sociedades, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 90 ss.
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são sociedades comerciais. Dentro do conjunto de todas as sociedades apenas 
são comerciais aquelas que tiverem como objecto a prática de actos de comér-
cio (isto é, aquelas que visem a realização de uma actividade que compreenda 
a prática de actos de comércio) e se constituam nos termos da Lei das Socie-
dades Comerciais4. 

Devem, assim, ser distinguidas sociedades comerciais das sociedades civis. 
Sinteticamente:

 – são sociedades comerciais todas aquelas que preencherem os requisitos 
estabelecidos no artigo 1.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais;

 – são sociedades civis todas as outras, que, residualmente, reconduzindo-
-se ao conceito do artigo 980.º do Código Civil, não preencham os requi-
sitos estabelecidos no artigo 1.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais.

Note-se que a distinção entre sociedades comerciais e sociedades civis assu-
me uma profunda relevância prática. Desde logo, apenas às sociedades co-
merciais, e não às sociedades civis, é aplicada a extensa regulação estabeleci-
da na Lei das Sociedades Comerciais. Ao invés, às sociedades civis apenas se 
aplica o regime estabelecido nos artigos 981.º a 1021.º do Código Civil.

Uma segunda consequência da caracterização de uma sociedade como comer-
cial encontra-se no regime dos comerciantes. Nos termos do artigo 13.º, n.º 2, 
do Código Comercial, as sociedades comerciais são automaticamente qualifi-
cadas como comerciantes. E são-no logo a partir do momento em que adqui-
rem personalidade jurídica (artigo 5.º da Lei das Sociedades Comerciais), sem 
que seja necessário que pratiquem previamente qualquer acto de comércio.

A qualificação das sociedades comerciais como comerciantes tem uma dupla 
implicação:

 – Por um lado, essa qualificação leva a que as sociedades comerciais fi-
quem sujeitas às obrigações especiais dos comerciantes estabelecidas no 
artigo 18.º do Código Comercial, designadamente, à obrigação de adop-
tar uma firma, à obrigação de ter escrituração mercantil, à obrigação de 
fazer inscrever no registo comercial os actos a ele sujeitos e à obrigação a 
dar balanço e a prestar contas5. 

 – Por outro, todos os actos das sociedades comerciais que não tenham  

4 Sobre o conceito e o regime dos actos de comércio, cfr. supra Capítulo 3.

5 Note-se, todavia, que a relevância do artigo 18.º do Código Comercial para as sociedades comerciais é diminuta, na 
medida em que todos os deveres por ele cominados decorrem logo, de forma mais desenvolvida, da própria regula-
ção estabelecida pela Lei das Sociedades Comerciais, e a qual se aplica já em virtude do respectivo artigo 1.º, n.º 1. 
A utilidade prática do artigo 18.º cinge-se, desta forma, aos comerciantes que sejam como tal qualificados através 
do critério estabecido pelo artigo 13.º, n.º 1, do Código Comercial. 



256 PART E I I  — DIREITO COMERCIAL

natureza exclusivamente civil, se o contrário do próprio acto não resul-
tar, serão qualificados como actos de comércio subjectivos (artigo 2.º do 
Código Comercial), praticados no âmbito do objecto social da sociedade, 
aplicando-se-lhes o correspondente regime6.

9.4. AS SOCIEDADES CIVIS SOB FORMA COMERCIAL

O juízo de qualificação de uma sociedade como comercial não é, pelo que se 
acaba de expor, puramente formal. Como visto, não basta que a sociedade seja 
constituída nos moldes de um dos tipos societários admitidos pela Lei das So-
ciedades Comerciais. O elemento chave para determinar a comercialidade de 
uma sociedade reside antes no seu objecto social. Se este compreender a prática 
de actos comerciais, a sociedade será comercial; caso os actos compreendidos 
no objecto social não sejam actos comerciais, a sociedade será puramente civil. 

Contudo, ao delimitar o seu âmbito de aplicação, a Lei das Sociedades Comer-
ciais ressalva, através do artigo 1.º, n.º 3, que este diploma se aplica também 
às sociedades que, «tendo por objecto a prática de actos não comerciais» – 
assumindo, portanto, a natureza de sociedades civis –, são constituídas nos 
moldes de um dos tipos de sociedades comerciais.

Com isto, a Lei das Sociedades Comerciais admite que se constituam socie-
dades em nome colectivo, sociedades por quotas, sociedades anónimas, so-
ciedades em comandita simples ou sociedades em comandita por acções, que 
não tenham por objecto a prática de actos de comércio.

Exemplo: A constituição, por A e B, de uma sociedade por quotas, para colabo-
rarem na escrita de obras literárias e posteriormente venderem os respectivos 
direitos a uma editora, gerando assim um lucro, é admitida por lei. Contudo, 
não compreendendo a actividade objecto da sociedade a prática de actos de 
comércio, a sociedade não será qualificada – pese embora a sua forma – como 
sociedade comercial. 

Nesses casos, estamos perante uma entidade que materialmente é uma socie-
dade civil mas assume a forma de uma sociedade comercial: estas sociedades 
designam-se, assim, sociedades civis sob forma comercial.

As sociedades civis sob forma comercial estão sujeitas à parte geral da Lei das 
Sociedades Comerciais, bem como às regras específicas do tipo societário que 
revestem. Em tudo o que diz respeito a matérias como os direitos e deveres 

6 Cfr. supra Capítulo 3.
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dos sócios, a capacidade da sociedade, a responsabilidade por dívidas, a com-
posição orgânica da sociedade, etc., a sociedade civil sob forma comercial será 
tratada como sociedade comercial.

Não significa isto que as sociedades civis sob forma comercial sejam em todos 
os aspectos equiparadas às sociedades comerciais. Não tendo por actividade 
estatutária o exercício do comércio, as sociedades civis sob forma comercial 
não devem ser consideradas como comerciantes nos termos do artigo 13.º, n.º 
2, do Código Comercial. Não estão, consequentemente, sujeitas às obrigações 
dos comerciantes referidas no artigo 18.º do Código Comercial, nem os actos 
por elas praticados devem ser qualificados como subjectivamente comerciais7.

9.5. APLICABILIDADE DAS REGRAS SOBRE SOCIEDADES CIVIS ÀS 
SOCIEDADES COMERCIAIS

As sociedades comerciais são uma subespécie de sociedade, a qual se caracte-
riza por ter como objecto o exercício de uma actividade que implica a prática 
de actos de comércio. Esquematizando, pode dizer-se que todas as sociedades 
comerciais são sociedades, mas nem todas as sociedades são comerciais. Por 
essa razão, as regras sobre sociedades comerciais são regras especiais face às 
regras sobre o contrato de sociedade que não se encontrem estabelecidas nos 
artigos 980.º e seguintes do Código Civil. Importa, assim, saber em que casos 
são aplicáveis às sociedades comerciais as regras estabelecidas no Código Ci-
vil a propósito do contrato de sociedade. 

O problema tem, note-se, uma importância menor do que seria expectável. 
E isto porque, pese embora no contrato de sociedade civil se encontre o an-
tecedente histórico das sociedades comerciais, a regulação estabelecida pelo 
direito das sociedades comerciais não só não se limita a adaptar critérios civis 
gerais oriundos do domínio civil ao domínio comercial, como é mais ampla e 
mais exaustiva do que a regulação civil8. Escasseiam, dessa forma, os casos 
em que um problema de direito das sociedades comerciais não encontra solu-
ção na Lei das Sociedades Comerciais e a encontra no Código Civil. 

Não obstante, a relação entre a Lei das Sociedades Comerciais e a regulação 
civil do contrato de sociedade coloca um problema. E esse problema encontra 
critérios de solução no artigo 1.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais. Se-
gundo este preceito, «os casos que não puderem ser resolvidos, nem pelo texto, 
nem pelo espírito da presente lei, nem pelos casos análogos nela previstos, 

7 Assim, ANTÓNIO FERRER CORREIA, Lições de direito comercial, p. 92.

8 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de direito das sociedades, I, p. 354. 
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são regulados pelas normas do Código Comercial e, na sua falta, pelas normas 
do Código Civil na medida em que sejam conformes com os princípios gerais 
da lei e com os princípios informadores do tipo adoptado». 

A própria Lei das Sociedades Comerciais estabelece, desta forma, uma hie-
rarquia de critérios aos quais se deve recorrer para encontrar a resolução dos 
problemas jurídicos que sejam colocados pela regulação das sociedades co-
merciais, mas que não encontrem solução nesse diploma. Assim, sempre que 
não houver na Lei das Sociedades Comerciais (no seu texto, ou no seu espírito) 
qualquer regra aplicável, o intérprete-aplicador deve recorrer, sucessivamente:

 – à aplicação analógica das regras previstas na Lei das Sociedades Comerciais;
 – à aplicação subsidiária do Código Comercial;
 – à aplicação subsidiária do Código Civil.

Conclui-se, pois, que o artigo 1.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais 
condiciona a aplicação às sociedades comerciais das normas que regulam o 
contrato de sociedade civil à inexistência de norma prevista na Lei das So-
ciedades Comerciais que seja directa ou analogicamente aplicável, e ainda à 
inexistência de norma prevista no Código Comercial e em cujo âmbito de apli-
cação a questão omissa se insira. 

9.6. SÍNTESE

•	 As sociedades comerciais são sociedades cujo objecto social implique a 
prática de actos comerciais e que revistam a forma de algum dos tipos so-
cietários admitidos pela Lei das Sociedades Comerciais (designadamente, 
sociedade em nome colectivo, sociedade por quotas, sociedade anónima, 
sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por acções).

•	 O conceito de sociedade, dentro do qual se vai recortar o universo das socie-
dades comerciais, encontra-se no artigo 980.º do Código Civil. Nos termos 
deste preceito, as sociedades caracterizam-se por (i) visarem o exercício 
em comum, (ii) de actividade económica, (iii) que não seja de mera fruição, 
para (iv) gerar lucros e distribuí-los pelos sócios.

•	 A qualificação de uma sociedade como sociedade comercial tem implica-
ções de regime.
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•	 Sendo as sociedades comerciais automaticamente qualificadas como co-
merciantes, os actos por elas praticados são qualificados como actos de co-
mércio subjectivos. 

•	 A qualidade de comerciantes que é legalmente reconhecida às sociedades 
comerciais tem também como consequência a sujeição das sociedades co-
merciais aos deveres indicados no artigo 18.º do Código Comercial.

•	 Também sociedades sem objecto comercial podem assumir a forma de um 
dos tipos societários. Nesse caso estar-se-á perante sociedades civis sob a 
forma comercial.

•	 Às sociedades civis sob a forma comercial aplica-se o correspondente regi-
me estabelecido na Lei das Sociedades Comerciais; contudo, elas não são 
qualificadas como comerciantes. 

•	 Quando a Lei das Sociedades Comerciais não contenha uma regra que expres-
samente regule um problema jurídico-societário, deve-se, em primeiro lugar, 
procurar resolver o problema através da aplicação analógica de uma outra nor-
ma desse diploma. Sendo essa adaptação impossível, aplicar-se-á, sucessiva-
mente, o Código Comercial e o Código Civil, a título de direito subsidiário.
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CAPÍTULO 10
AS COOPERATIVAS
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10.1. AS COOPERATIVAS: CONCEITO

Nos termos do artigo 207.º do Código Comercial, as sociedades cooperativas 
são caracterizadas:

 – pela variabilidade do capital social;
 – pela ilimitação do número de sócios. 

Ambos estes traços consagram manifestações do chamado princípio da por-
ta aberta, o qual se prende com a liberdade e voluntariedade na adesão e no 
abandono dos cooperantes1.

Contudo, a caracterização das cooperativas por estas serem compostas por 
um número ilimitado de membros não pode ser lida literalmente. Desde logo, 
a inexistência de um limite máximo ao número de membros que podem in-
tegrar uma pessoa colectiva não poderia ser um traço específico das coope-
rativas, pois que nenhum dos tipos de sociedades contém, na sua regulação 
típica, um número máximo de sócios. A expressão número ilimitado de sócios 
significa, pois, apenas, que os sócios podem entrar e sair livremente da coope-
rativa, sem prejuízo da subsistência da cooperativa2. Com maior rigor, poder-
-se-ia dizer, com Cunha Gonçalves, que o que caracteriza as cooperativas é 
a mutabilidade ou a variabilidade do substrato pessoal da pessoa colectiva3.

A variabilidade do capital social é, por sua vez, um corolário desta ideia de 
livre mutabilidade do substrato pessoal das cooperativas. Também aqui é for-
çoso reconhecer que a variabilidade do capital social se verifica em qualquer 
sociedade comercial. A Lei das Sociedades Comerciais compreende, inclusi-
ve, normas gerais sobre o aumento e a redução do capital social (artigos 92.º a 
101.º da Lei das Sociedades Comerciais). 

O traço distintivo das cooperativas quanto à oscilação do capital social está, 
pois, no carácter informal que essa oscilação assume: a oscilação não resulta de 
um procedimento a esse efeito destinado (não sendo, por isso, necessária uma 
deliberação para aumento ou redução do capital social), assumindo antes a sua 
variabilidade uma decorrência natural da variabilidade do número de sócios.

Esta característica das cooperativas tem como consequência a não aplicação 
das normas societárias sobre o capital social, como decorre do artigo 210.º do 
Código Comercial.

1 Sobre este, cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Da empresarialidade: as empresas no direito, pp. 247 ss., e RUI NA-
MORADO, Introdução ao direito cooperativo: para uma expressão jurídica da cooperatividade, p. 187.

2 Salientando este aspecto, LUIZ DA CUNHA GONÇALVES, Comentário ao Código Comercial português, p. 541. 

3 Ibidem.



263C A PÍ T ULO 10  —   AS COOPE RAT I VAS

10.2. A DESACTUALIZAÇÃO DO REGIME DAS COOPERATIVAS 
ACTUALMENTE VIGENTE

O regime das cooperativas vigente na ordem jurídica angolana data, com 
pequenas alterações, da versão originária do Código Comercial de 1888. En-
contra-se, pois, claramente desactualizada. Designadamente, a legislação 
não acolhe em toda a medida os princípios cooperativos da Aliança Coope-
rativa Internacional, aprovados no Congresso de Manchester de 19954. Essa 
desactualização é tanto mais gravosa, dado que a forma cooperativa tem sido 
cada vez mais utilizada no comércio jurídico angolano, beneficiando da pre-
ferência dos agentes económicos sobre as formas societárias de sociedade em 
nome colectivo e sociedade em comandita. 

A relevância das cooperativas para a economia nacional é, ademais, alvo de 
referência constitucional, sendo que a Constituição da República de Angola 
consagra nos artigos 38.º e 92.º, n.º 1, respectivamente, o direito à livre ini-
ciativa económica cooperativa e a protecção da existência de um sector coo-
perativo da economia. Por todas estas razões, está actualmente em marcha a 
preparação de um novo regime jurídico das cooperativas, o qual deve, a curto 
prazo, revogar o regime jurídico constante dos artigos 207.º e seguintes do Có-
digo Comercial. 

Enquanto persiste esta situação de desactualização do regime cooperativo, a 
letra da lei não permite que se transponham para o ordenamento jurídico ango-
lano algumas das conclusões a que se chega noutros ordenamentos jurídicos. 

Assim, ainda que tal corresponda a uma noção material de cooperativa, não 
são critérios legalmente necessários para a qualificação de um ente jurídico 
como cooperativa:

 – a prossecução das necessidades sociais e culturais dos seus membros 
através de acções de cooperação entre os seus membros;

 – a ausência da prossecução de um fim lucrativo; ou
 – o respeito pelos princípios cooperativos – para além da medida em que 

estes são acolhidos no Código Comercial5.

4 Sobre estes, cfr. RUI NAMORADO, Introdução ao direito cooperativo, pp. 186 ss.

5 A insuficiência da definição constante do artigo 207.º do Código Comercial era já enfatizada por LUIZ DA CUNHA 
GONÇALVES no seu Comentário ao Código Comercial português, pp. 540 ss.
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10.3. O OBJECTO DAS COOPERATIVAS

O primeiro destes requisitos prende-se com o tipo de finalidade que as coo-
perativas devem prosseguir. Ao contrário do que sucede com as sociedades 
comerciais, as cooperativas não têm de prosseguir finalidades com expressão 
económica, podendo, ao invés configurar-se como instrumentos de realização 
de quaisquer necessidades e aspirações dos cooperadores ou sócios6. 

Esta ideia tem um corolário quanto ao objecto das cooperativas. Enquanto as 
sociedades comerciais têm necessariamente como objecto a prática de actos 
comerciais (artigo 1.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais), o objecto das 
cooperativas tanto pode compreender, como pode não compreender, actos 
de comércio.

Assim, as cooperativas podem actuar nos mais diversos ramos: na habitação 
(ex. a Cooperativa o Lar do Patriota), no consumo, na cultura, na agricultu-
ra, na concessão de crédito (ex. a Cooperativa de Crédito dos Funcionários da 
Presidência da República), no ensino (ex. a Cooperativa Portuguesa de Ensino 
em Angola), etc. Por outro lado, o fim lucrativo não é essencial. A prossecução 
da realização do lucro não é, porém, vedada às cooperativas, de acordo com o 
regime estabelecido no Código Comercial. 

10.4. AS COOPERATIVAS: OS DIFERENTES NÍVEIS DE REGULAÇÃO E A 
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DIREITO SOCIETÁRIO

As cooperativas não são sociedades comerciais. Tal decorre dos artigos 1.º, 
n.º 2, e, a contrario sensu, do artigo 2.º, n.º 1, ambos da Lei das Sociedades 
Comerciais. Porém, o § 1.º do artigo 207.º do Código Comercial impõe que as 
cooperativas se constituam sob «uma das formas preceituadas na Lei das So-
ciedades Comerciais». 

Deste modo, as cooperativas podem constituir-se sob a forma de sociedade 
anónima, sociedade por quotas, sociedade em comandita, simples ou por ac-
ções, ou sociedade em nome colectivo. 

Da forma adoptada dependerá o regime jurídico aplicável à cooperativa, em 
aspectos tão fundamentais quanto a estrutura orgânica, a sua vinculação pe-
rante terceiros, os direitos e deveres dos cooperadores, ou a responsabilidade 
dos cooperadores pelas dívidas cooperativas. 

6 Utiliza-se, de forma indistinta, a terminologia sócios ou cooperadores atendendo à utilização mais tradicional do 
conceito sócios no Código Comercial, e à utilização mais recente de cooperadores, já expurgada dos originários 
traços societários das cooperativas.
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Este último aspecto tem especial relevância e mereceu do legislador atenção 
especial: consoante o tipo societário adoptado na constituição da cooperativa, 
esta será uma sociedade cooperativa de responsabilidade limitada ou uma so-
ciedade cooperativa de responsabilidade ilimitada. Esta característica deve, 
por imposição do artigo 207.º, § 3.º, do Código Comercial, sempre preceder ou 
seguir a firma da cooperativa. 

A heterogeneidade de entes cooperativos que participam no tráfego jurídico 
assegura aos respectivos credores diferentes graus de protecção, pelo que a 
simples identificação como cooperativa não seria, de todo, suficiente para sa-
tisfazer o interesse na segurança do comércio jurídico. Deste modo, o artigo 
207.º, § 3.º, possibilita que os (potenciais) credores cooperativos saibam de 
antemão quais as massas patrimoniais que podem vir a responder pelos seus 
créditos. Assim é, pois o artigo 207.º do Código Comercial determina, no seu § 
1.º, que as «sociedades cooperativas» se regulam pelas disposições que regem 
a espécie de sociedade cuja forma adoptem. 

Mas essa remissão não pode ser entendida como uma equiparação dos regimes 
jurídicos das cooperativas, por um lado, e do tipo de sociedade comercial que 
esta reveste, por outro. O Código Comercial contém, nos artigos 207.º a 223.º, 
uma regulação específica das cooperativas, a qual assume prevalência aplica-
tiva face às normas próprias do tipo societário que cada cooperativa reveste. 

Estas normas prescritas pelo Código Comercial podem, por sua vez, ser dividi-
das em dois conjuntos: aquelas que estabelecem directamente uma regulação 
material das cooperativas e aquelas que operam por remissão, seja remetendo 
determinados aspectos da regulação das cooperativas para as normas que re-
gulam as sociedades anónimas, independentemente da forma societária que 
a cooperativa revista (artigo 207.º, § 2.º, do Código Comercial), ou as que de-
limitam pela negativa as remissões para o regime do tipo de sociedade que a 
cooperativa reveste (artigo 210.º do Código Comercial). 

Em síntese, o regime jurídico das cooperativas é constituído por três camadas 
normativas7.

Um primeiro nível, de aplicação preferencial, consiste no conjunto de nor-
mas específicas das cooperativas, do qual fazem parte, designadamente, os 
seguintes preceitos:

 – As cooperativas não podem constituir-se com menos de 10 cooperadores 
(artigo 208.º do Código Comercial).

7 Cfr. RUI NAMORADO, Introdução ao direito cooperativo, p. 47.
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 – As cooperativas devem sempre fazer preceder ou seguir a sua firma com 
as palavras: «sociedade cooperativa de responsabilidade limitada» ou 
«ilimitada», conforme o caso (artigo 207.º, § 3.º, do Código Comercial).

 – O título constitutivo da cooperativa deve, além das indicações exigidas 
pela Lei das Sociedades, especificar as condições para a admissão, exo-
neração ou exclusão de sócios e as em que estes poderão retirar as suas 
quotas, o mínimo do capital social e a forma pela qual este se acha ou 
tem de ser constituído (artigo 209.º do Código Comercial).

 – O pagamento do capital pode ser feito por quotas semanais, mensais ou 
anuais, e, além destas, o sócio deve satisfazer um direito de admissão 
ou jóia, destinado a constituir o fundo de reserva (artigo 211.º do Código 
Comercial).

 – As partes cooperativas devem ser nominativas e a sua titularidade depen-
de de averbamento no respectivo livro, com autorização da cooperativa 
(artigos 213.º, 217.º e 218.º do Código Comercial). Nesse livro deverão ser 
inscritas informações pessoais de cada cooperador e uma conta corrente 
das quantias por cada um destes entregues ou retiradas da cooperativa 
(artigo 216.º do Código Comercial).

 – Cada sócio apenas tem um voto, independentemente da sua participação 
no capital da cooperativa, e não pode representar mais da quinta parte dos 
votos presentes na assembleia geral (artigo 214.º do Código Comercial).

 – A responsabilidade de um sócio, mesmo que seja limitada, nunca será 
inferior ao valor da sua subscrição (artigo 215.º do Código Comercial).

 – Os cooperadores que integrem a cooperativa depois da sua constituição 
são responsáveis por todas as operações realizadas antes da sua admis-
são (artigo 219.º do Código Comercial).

 – Salvo estatuição em contrário, os sócios têm o direito de se exonerar da 
cooperativa nas épocas para isso convencionadas, ou, na falta de con-
venção, no fim de cada ano social, participando-o com oito dias de ante-
cedência (artigo 220.º do Código Comercial).

 – A exclusão dos sócios só pode ser decidida em assembleia geral e justifica-
da pelas causas indicadas nos estatutos (artigo 221.º do Código Comercial).

 – A exoneração e exclusão dos sócios é feita por averbamento no livro de 
sócios da cooperativa, assinado pelo sócio em questão, ou por notifica-
ção judicial (artigo 222.º do Código Comercial).

O Código Comercial compreende ainda preceitos especificamente incidentes 
sobre as cooperativas que não foram expressamente revogados, mas que se 
devem entender como tendo caducado. Assim:

 – O artigo 212.º do Código Comercial estabelece que nenhum sócio pode ter, 
numa sociedade cooperativa, interesse por mais de «quinhentos mil réis».
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 – O artigo 213.º do Código Comercial estabelece que cada parte cooperativa 
não pode ter um valor nominal superior a «cem mil réis». 

Sendo estes preceitos recortados através da utilização de uma moeda que não 
só não tem curso legal em Angola, como nem sequer existe já no seu país de 
origem, estas disposições são hoje letra morta. O facto de o legislador angola-
no não ter procedido à alteração dos preceitos e à quantificação destes limites 
em kwanzas ou noutras moedas actualmente emitidas (v. g. o dólar america-
no) confirma este entendimento. Deve, assim, entender-se que hoje não existe 
nenhum limite legal ao valor nominal mínimo de cada parte cooperativa, nem 
quanto ao valor máximo que cada sujeito pode deter numa cooperativa. 

Um segundo nível, de extensão mais restrita, opera através de remissão para o 
regime das sociedades anónimas, independentemente do tipo societário que 
a cooperativa revestir, o qual abrange a regulação dos seguintes aspectos (ar-
tigo 207.º, § 2.º, do Código Comercial):

 – a publicação do título constitutivo e das alterações que nele se fizerem;
 – os deveres dos administradores;
 – a responsabilidade dos administradores. 

Por, fim, um terceiro nível, de aplicação subsidiária, abrange todas as demais 
questões que não sejam reguladas pelos níveis anteriores e é estabelecido por 
remissão para as normas que regulam o tipo societário que a cooperativa re-
veste (artigo 207.º, § 1.º, do Código Comercial). 

Esta regulação residual das cooperativas por remissão para o tipo societário 
por estas revestido é, porém, delimitada pela negativa nos termos do artigo 
210.º do Código Comercial, segundo o qual «não são aplicáveis às sociedades 
cooperativas as disposições da parte final do n.º 5 do art. 120.º, do n.º 2 do art. 
162.º e n.º 3 do art. 167.º». 

É importante notar que este preceito tem de ser lido em conjugação com o § 
4.º do artigo 207.º do Código Comercial, segundo o qual «todas as remissões e 
referências constantes dos artigos seguintes para artigos do Código aplicáveis 
às sociedades comerciais entendem-se como feitas às disposições correspon-
dentes da Lei das Sociedades Comerciais». 

Nestes termos, conclui-se que, sempre que um aspecto do regime das coo-
perativas não encontre regulação específica no Código Comercial, nem se re-
conduza às matérias referidas no § 2.º do artigo 207.º desse diploma, este en-
contrará o seu enquadramento normativo nas regras estabelecidas para o tipo 
societário que a cooperativa reveste, salvo se esse aspecto se prender com:
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 – a dissolução da sociedade por perda do capital social;
 – a necessidade da realização das entradas para a constituição da sociedade;
 – os dados que devem ser incluídos nos documentos titulativos das parti-

cipações sociais.

A escassez da regulação própria das cooperativas leva a que a grande maio-
ria dos problemas jurídicos colocados pelas cooperativas sejam resolvidos em 
puros quadros societários. Em suma, vai ser no direito societário, e não nas re-
gras específicas sobre cooperativas, que se vão encontrar os critérios de deci-
são para a maior parte dos problemas jurídicos colocados pelas cooperativas8. 

10.5. AS COOPERATIVAS DE CRÉDITO, EM ESPECIAL

Uma modalidade especial de cooperativa, de recente consagração no orde-
namento jurídico angolano, e que assume hoje crescente protagonismo na 
prática comercial, é encontrada nas cooperativas de crédito. Nos termos do 
Regulamento das Sociedades Cooperativas de Crédito, aprovado pelo Decreto 
Presidencial n.º 22/11, de 19 de Janeiro, estas caracterizam-se por serem «ins-
tituições financeiras não bancárias autorizadas a recolher depósitos de seus 
associados e a realizar operações de crédito»9. 

Trata-se de uma figura jurídica criada para dar resposta às dificuldades sen-
tidas pelas famílias, bem como pelas pequenas e médias empresas, no acesso 
ao crédito bancário. Assim, embora lhes seja legalmente permitido o exercício 
de algumas actividades por regra reservadas, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, 
da Lei das Instituições Financeiras, às instituições financeiras bancárias10, as 
sociedades cooperativas de crédito distinguem-se das instituições financeiras 
bancárias – as quais assumem necessariamente a forma de sociedade anóni-
ma (artigo 13.º, alínea b), da Lei das Instituições Financeiras) – por correspon-
derem a empresas de propriedade colectiva e democraticamente geridas.

As características necessárias das cooperativas de crédito são definidas no ar-
tigo 2.º do Regulamento das Sociedades Cooperativas de Crédito. Nos termos 
desse preceito, são elementos característicos das cooperativas de crédito:

8 A este propósito, cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA/DIOGO COSTA GONÇALVES, «A acção ut singuli (de respon-
sabilidade civil) e a relação do direito cooperativo com o direito das sociedades comerciais», pp. 885-922.

9 Também no artigo 5.º, alínea b), da Lei das Instituições Financeiras se encontra a qualificação das cooperativas de 
crédito como instituições financeiras não bancárias. 

10 Segundo o qual «a actividade de receber do público depósitos ou outros fundos reembolsáveis, para utilização 
por conta própria, e exercer a função de intermediário de liquidação de operações de pagamento apenas pode ser 
exercida pelas instituições financeiras bancárias».
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 – a variabilidade do seu capital social;
 – a não limitação do número de associados;
 – a adesão livre e voluntária dos seus membros;
 – a atribuição de apenas um direito de voto a cada sócio, independente-

mente do número de acções que este detenha;
 – a proibição do voto por procuração para além dos limites fixados por lei;
 – a necessidade de os associados possuírem um elemento de ligação base-

ado numa relação preexistente. 

Esse elemento de ligação deve reconduzir-se necessariamente a um dos tipos 
de relações estabelecidas no artigo 3.º do Regulamento das Sociedades Coo-
perativas de Crédito, a saber:

 – o exercício da mesma profissão ou da mesma ocupação, a prestação de 
trabalho a uma mesma entidade ou a dedicação ao mesmo negócio ou 
ramo de actividade (artigo 3.º, alínea a), do Regulamento das Sociedades 
Cooperativas de Crédito); 

 – a pertença a uma mesma associação ou organização de carácter social, 
religioso, sindical ou outro, desde que legalmente existente (artigo 3.º, 
alínea b), do Regulamento das Sociedades Cooperativas de Crédito);

 – a residência na mesma área territorial, rural ou urbana (artigo 3.º, alínea 
c), do Regulamento das Sociedades Cooperativas de Crédito).

Por outro lado, importa ter presente que, ao contrário do que sucede no re-
gime geral das sociedades comerciais, a participação numa cooperativa de 
crédito não é deixada integralmente à autonomia privada dos sócios e da so-
ciedade. Pelo contrário, o artigo 20.º, n.º 1, do Regulamento das Sociedades 
Cooperativas de Crédito condiciona a adesão a estas cooperativas à partilha 
de um conjunto de aspirações comuns, designadamente:

 – a construção de casas para habitação dos seus membros (artigo 20.º, n.º 
1, alínea a), do Regulamento das Sociedades Cooperativas de Crédito);

 – o exercício de actividades produtivas nos sectores da agricultura, pecuá-
ria, silvicultura e aquicultura (artigo 20.º, n.º 1, alínea b), do Regulamen-
to das Sociedades Cooperativas de Crédito);

 – o exercício como actividade principal de transformação, melhoramento, 
conservação, transporte e comercialização de produtos agrícolas, pecuá-
rios, silvícolas ou aquícolas (artigo 20.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento 
das Sociedades Cooperativas de Crédito);

 – o exercício como actividade principal da fabricação ou comercialização 
de factores de produção directamente aplicados na agricultura, pecuá-
ria, silvicultura e aquicultura ou a prestação de serviços directa e ime-
diatamente relacionados com estes serviços, bem como o artesanato  
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(artigo 20.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento das Sociedades Cooperati-
vas de Crédito).

10.5.1. SUPERVISÃO, LIMITES À ACTIVIDADE E ESPECIFICIDADES FACE AO 
REGIME GERAL DAS COOPERATIVAS 

O artigo 1.º do Regulamento das Sociedades Cooperativas de Crédito define 
o objecto das cooperativas de crédito como abrangendo as actividades de re-
colha de depósitos e de realização das operações de crédito, as quais, como 
acima visto, correspondem a actividades por regra reservadas às instituições 
financeiras bancárias. 

Tal não significa, porém, que o exercício dessas actividades fique subtraído à 
competência do Banco Nacional de Angola11. Pelo contrário, o Banco Nacio-
nal de Angola exerce sobre as cooperativas de crédito a sua supervisão a um 
duplo nível:

 – supervisão originária: a constituição e o funcionamento das sociedades 
cooperativas de crédito dependem da autorização prévia e do registo do 
Banco Nacional de Angola, nos termos dos artigos 8.º a 14.º do Regula-
mento das Sociedades Cooperativas de Crédito;

 – supervisão superveniente: a fiscalização e o acompanhamento da activi-
dade das cooperativas de crédito, em particular a definição de relações 
e limites prudenciais aplicáveis, são da competência, em permanência, 
do Banco Nacional de Angola, e estão sujeitos às normas estabelecidas 
na Lei das Instituições Financeiras, nos termos dos artigos 40.º e 41.º do 
Regulamento das Sociedades Cooperativas de Crédito. 

No âmbito dessa competência, o Banco Nacional de Angola pode produzir 
normas regulamentares através de Avisos (v. g. artigo 41.º, n.º 1, do Regula-
mento das Sociedades Cooperativas de Crédito). Actualmente, essa regulação 
complementar encontra-se no Aviso n.º 4/12, de 28 de Março, que estabelece 
regras sobre fundos próprios, sobre a constituição de provisões, sobre conta-
bilidade, sobre prestação de informações, sobre auditoria externa, e sobre a 
realização de operações de crédito em moeda estrangeira, e no Aviso n.º 9/12, 
de 2 de Abril, o qual estabelece regras complementares à regulação do pedido 
de constituição das cooperativas de crédito e outras regras relativas ao seu 
funcionamento. Deste complexo de normas regulamentares podem ser desta-
cadas, pela sua especial importância, as seguintes:

11 Recorde-se que, nos termos do artigo 20.º da Lei do Banco Nacional de Angola (Lei n.º 16/10, de 15 de Julho), 
«compete ao Banco Nacional de Angola, nas suas relações com as instituições financeiras domiciliadas no país: a) 
supervisioná-las; b) zelar pela sua solvabilidade e liquidez; e c) abrir contas e aceitar depósitos segundo termos e 
condições que o Conselho de Administração venha a fixar». 
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 – As operações de crédito realizadas pelas cooperativas de crédito com os 
seus associados devem ser efectuadas somente em moeda nacional (ar-
tigo 6.º do Aviso n.º 4/12).

 – As cooperativas de crédito devem ter um capital mínimo de Kz. 
5.000.000,00 (artigo 4.º do Aviso n.º 9/12).

 – As cooperativas de crédito devem constituir uma reserva especial de mu-
tualismo de até cinco por cento (5%) dos lucros líquidos anuais. Desti-
nada a custear acções de entreajuda e auxílio mútuo de que careçam os 
seus associados e trabalhadores (artigo 9.º do Aviso n.º 9/12).

 – As taxas de juro praticadas entre as sociedades cooperativas de crédito e os 
seus associados são livremente negociáveis (artigo 10.º do Aviso n.º 9/12).

Apesar de as cooperativas de crédito exercerem actividades por regra reserva-
das às instituições financeiras bancárias e de estarem, tal como estas, subor-
dinadas à supervisão do Banco Nacional de Angola, é fundamental enfatizar 
que estas têm um raio de actuação limitado a dois níveis, estando sujeitas:

 – a limites materiais, relativos às operações que podem praticar; e
 – a limites pessoais, quanto aos sujeitos com quem podem praticar operações.

No que concerne às actividades que podem desenvolver, as cooperativas de 
crédito não podem exercer todas as actividades permitidas às instituições fi-
nanceiras bancárias pelo artigo 4.º da Lei das Instituições Financeiras. Antes, 
a actividade das cooperativas de crédito está sujeita a limites materiais, ape-
nas podendo estas (i) receber depósitos (artigo 28.º do Regulamento das So-
ciedades Cooperativas de Crédito), (ii) conceder crédito (artigo 29.º do Regu-
lamento das Sociedades Cooperativas de Crédito) e (iii) praticar um conjunto 
restrito de aplicações financeiras, permitidas pelo artigo 30.º do Regulamento 
das Sociedades Cooperativas de Crédito.

No que concerne aos limites pessoais, as sociedades cooperativas de crédito 
não podem praticar o tipo de operações que lhes é permitido com qualquer 
sujeito, mas apenas com os seus associados (artigos 27.º, alínea a), e 28.º, n.º 
1, do Regulamento das Sociedades Cooperativas de Crédito), podendo estas 
destinar-se a financiar os próprios associados, como a financiar as despesas 
que contribuam para o aumento das condições de bem-estar dos respectivos 
trabalhadores ou dos familiares que vivam em regime de comunhão e mesa e 
habitação com o associado (artigo 28.º, n.º 2, do Regulamento das Sociedades 
Cooperativas de Crédito).

O regime das cooperativas de crédito consagra um conjunto de normas que 
repetem o regime geral das cooperativas. Ilustrativamente, o estabelecimento 
dos princípios da variabilidade do capital social, da não limitação do número 
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de associados, da adesão livre e voluntária dos membros, ou da distribui-
ção do voto por pessoa e não pelo capital detido (artigo 2.º, alíneas a) a e), 
do Regulamento das Sociedades Cooperativas de Crédito), a necessidade da 
assunção pela cooperativa de crédito de um dos tipos previstos na Lei das 
Sociedades Comerciais, sem prejuízo da aplicação das normas das sociedades 
anónimas referentes à publicação do título constitutivo bem como às altera-
ções que neste se efectuam (artigo 7.º do Regulamento das Sociedades Coope-
rativas de Crédito). 

Não obstante, importa referir alguns traços de regime nos quais as coo-
perativas de crédito se afastam do regime geral das cooperativas, estabe-
lecido no Código Comercial. São disso manifestações paradigmáticas as 
seguintes:

 – O artigo 16.º do Regulamento das Sociedades Cooperativas de Crédito 
impõe que a participação de cada associado seja igual ou superior a Kz. 
15.000,00 (quinze mil kwanzas), ao passo que o Código Comercial não 
estabelece qualquer mínimo à participação dos cooperadores.

 – O artigo 19.º do Regulamento das Sociedades Cooperativas de Crédito estabe-
lece que nenhuma cooperativa de crédito se pode constituir ou manter por 
mais de 6 meses com menos de 25 associados, ao passo que o artigo 208.º do 
Código Comercial estabelece esse limite mínimo em 10 cooperadores.

 – O artigo 21.º do Regulamento das Sociedades Cooperativas de Crédito 
impõe, não obstante a possibilidade, admitida pelo artigo 7.º do mesmo 
diploma, de a cooperativa de crédito revestir a forma de qualquer tipo 
social, que as cooperativas de crédito tenham a estrutura orgânica típi-
ca das sociedades anónimas, composta por uma assembleia geral, um 
órgão de administração colectivo (a direcção) e um conselho fiscal ou 
fiscal único, consoante a opção dos sócios (artigo 23.º do Regulamento 
das Sociedades Cooperativas de Crédito).

10.6. A NATUREZA JURÍDICA DAS COOPERATIVAS 

Como decorre do que acima foi exposto, as cooperativas são pessoas colec-
tivas com fortes semelhanças com as sociedades comerciais. Essas seme-
lhanças vão ao ponto de as cooperativas deverem revestir a forma de um 
dos tipos societários. Contudo, o próprio ordenamento jurídico retira-lhes 
a qualificação de sociedades comerciais (nos termos do artigo 2.º da Lei das 
Sociedades Comerciais). Não obstante, as cooperativas configuram clara-
mente empresas.
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As cooperativas não são elencadas no elenco taxativo de tipos de sociedades 
comerciais compreendido no artigo 2.º da Lei das Sociedades Comerciais12. E 
isto, ainda que, como dizia Alberto Luís perante o Código Comercial, a coope-
rativa seja uma sociedade proteiforme, sem nada que substancialmente a dis-
tinga do tipo social cuja forma ela adopte. Em última análise, pode dizer-se que 
não há sociedades cooperativas (no Código de 1888), o que há é sociedades em 
nome colectivo, anónimas, em comandita ou por quotas, que adoptem a cláu-
sula da variabilidade do capital social e da ilimitação do número de sócios13.

Contudo, apresentam também traços próprios das associações: não só o ele-
mento patrimonial das sociedades comerciais assume uma relevância inferior 
nas cooperativas, como nestas vigora o princípio um homem, um voto, típico 
das associações (cfr. o artigo 175.º do Código Civil) e atípico no universo das 
sociedades comerciais14. 

Por tudo isto, afigura-se problemática uma recondução linear das coopera-
tivas aos quadros conceptuais das sociedades ou das associações. Havendo 
dissimilitudes entre os entes cooperativos e qualquer um destes tipos de pes-
soas colectivas, qualquer afirmação sobre a natureza jurídica das cooperativas 
que as reconduzisse, sem mais, às sociedades comerciais ou às associações 
seria forçada. Não obstante, afigura-se também evidente que as cooperativas 
têm elementos societários e elementos associativos: têm, pois, uma natureza 
jurídica híbrida de sociedade comercial e associação.

A não recondução das cooperativas ao universo das sociedades comerciais 
tem uma importante consequência: nos termos do artigo 13.º do Código Co-
mercial, as cooperativas não se qualificam como comerciantes – o que tem 
como principal consequência a não qualificação dos actos por elas praticados 
como subjectivamente comerciais15. 

10.7. SÍNTESE 

•	 As cooperativas são, nos termos do artigo 207.º do Código Comercial, entes 
colectivos caracterizados pela variabilidade do capital social e pela ilimita-
ção do número de sócios.

12 A vigência da Lei das Sociedades Comerciais impede posições como a de ANTÓNIO FERRER CORREIA (em Li-
ções de direito comercial, II, p. 23), que, perante o Código Comercial, qualificava as cooperativas como verdadeiras 
sociedades comerciais. 

13 Cfr. ALBERTO LUÍS, «Natureza jurídica das cooperativas em Portugal», p. 23.

14 Assim, JOSÉ MANUEL SÉRVULO CORREIA, «Elementos de um regime jurídico da cooperação», p. 136. 

15 Cfr. supra Capítulo 2.
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•	 A ilimitação do número de sócios significa que é traço característico das co-
operativas a liberdade destes para entrar e sair da cooperação, sem prejuízo 
da subsistência da cooperativa.

•	 A variabilidade do capital social significa que a oscilação desse capital não 
resulta de um procedimento a esse efeito destinado, como nas sociedades 
comerciais, sendo antes uma decorrência natural da variabilidade do nú-
mero de sócios.

•	 O regime jurídico das cooperativas é constituído por três camadas norma-
tivas: um conjunto de normas especificamente aplicável a todas as coope-
rativas, um conjunto de normas do regime das sociedades anónimas, que 
é aplicável a todas as cooperativas, e um conjunto de normas que regula o 
tipo de sociedade comercial sob a forma da qual a cooperativa se constitui.

•	 O primeiro desses blocos normativos corresponde às regras estabelecidas 
directamente nos artigos 207.º e seguintes do Código Comercial.

•	 O segundo desses blocos normativos é composto pelas normas do regime 
das sociedades anónimas referentes à publicação do título constitutivo e 
das alterações que nele se fizerem, aos deveres dos administradores e à res-
ponsabilidade dos administradores.

•	 Do conjunto de normas correspondente ao terceiro bloco normativo refe-
rido devem considerar-se excluídas aquelas que se reportam à dissolução 
da sociedade por perda do capital social, à necessidade da realização das 
entradas para a constituição da sociedade e aos dados que devem ser inclu-
ídos nos documentos que titulam as participações sociais.

•	 As sociedades cooperativas de crédito constituem uma modalidade espe-
cial de cooperativas que têm como objecto a recolha de depósitos dos seus 
associados e a realização de operações de crédito com estes, estando sujei-
tas a uma pluralidade de especialidades de regime e à supervisão do Banco 
Nacional de Angola.

•	 As cooperativas não são sociedades comerciais. Elas têm uma natureza ju-
rídica híbrida, entre os entes societários e os entes associativos. Não há dú-
vidas de que as cooperativas são empresas.

•	 As cooperativas não são comerciantes, nos termos do artigo 13.º do Código 
Comercial.
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11.1. O REGIME FALIMENTAR PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
– A «FALÊNCIA-LIQUIDAÇÃO»: NOÇÃO

A falência corresponde ao estado de impossibilidade económica do devedor 
comerciante em cumprir as suas obrigações perante os credores, podendo 
afirmar-se que tem, em princípio, como efeito, a «morte» do comerciante. 
Trata-se de um instituto privativo dos comerciantes, regulado com pormenor 
pelo Código de Processo Civil, nos artigos 1135.º a 1312.º. Apesar de integrados 
num diploma que regula maioritariamente questões processuais, estes pre-
ceitos englobam igualmente a regulação material ou substantiva da falência.

Da falência deve distinguir-se a insolvência. Esta corresponde a um instituto ex-
clusivo dos não comerciantes, encontrando regulação nos artigos 1313.º a 1325.º 
do Código de Processo Civil. Nestes termos, está em situação de insolvência o 
devedor não comerciante que se encontrar impossibilitado de cumprir as suas 
obrigações, quando o seu activo é inferior ao seu passivo. Note-se, porém, que à 
insolvência são aplicáveis, por remissão, as disposições da falência, na parte não 
relacionada com o exercício da profissão de comerciante e salvo as especialidades 
que se encontrem estabelecidas na lei (artigo 1315.º do Código de Processo Civil).

11.1.1. FINALIDADES DO REGIME DA FALÊNCIA

O instituto da falência é concebido como um mecanismo jurídico destinado 
a assegurar aos credores de um dado comerciante, através da organização de 
um processo concursal, a protecção do interesse na realização dos seus crédi-
tos, sempre que esse comerciante deixe de cumprir as obrigações assumidas. 
Subjacente a este complexo normativo encontra-se uma colisão entre diferen-
tes interesses, cuja compatibilização se procura, nomeadamente:

 – o interesse de cada um dos credores em satisfazer os seus créditos – o 
que conduz à concursalidade e à universalidade do processo de falência: 
na falência procede-se à distribuição, em termos proporcionais (i. e., na 
medida dos créditos reconhecidos) de todo o património do falido (uni-
versalidade) por todos os seus credores (concursalidade);

 – o interesse do comerciante em atrasar a falência para manter viva a sua 
empresa;

 – o interesse do Estado na manutenção da empresa do comerciante no 
mercado, com capacidade de produzir lucros e de gerar empregos.

11.1.2. SUJEITOS PASSIVOS

Atenta a especialidade do regime da falência, por este se dirigir exclusiva-
mente à situação de insuficiência patrimonial dos devedores comerciantes, 
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o universo dos sujeitos passivos deste processo de execução universal é 
composto:

 – pelos comerciantes, seja em nome individual, sejam sociedades comer-
ciais (artigo 1174.º, n.os 1 e 2, do Código de Processo Civil);

 – pelos sócios de responsabilidade ilimitada, dado que respondem sub-
sidiariamente pelas obrigações da sociedade, também ela falida (artigo 
1291.º, n.º 1, do Código de Processo Civil). Note-se, a este propósito, que a 
sentença que declare a falência da sociedade declarará necessariamen-
te também a falência de todos os sócios de responsabilidade ilimitada. 
Esta declaração apenas pode ser embargada com o fundamento de que o 
falido não é um sócio de responsabilidade ilimitada (artigo 1291.º, n.º 3, 
do Código de Processo Civil). A isto acresce que, mesmo que, aquando da 
dissolução da sociedade, os sócios tenham estipulado que um ou alguns 
dos sócios fiquem isentos de responsabilidade pelo passivo social, essa 
convenção apenas é oponível aos sócios contraentes: não impede, desta 
forma, que a declaração de falência da sociedade contamine os referidos 
sócios isentos por dívidas anteriores à sua dissolução (artigo 1291.º, n.º 3, 
do Código de Processo Civil).

11.1.3. OS REQUISITOS OBJECTIVOS DA FALÊNCIA

Estar falido significa, em termos genéricos, que alguém é incapaz de cumprir 
as suas obrigações; porém, essa incapacidade pressupõe uma avaliação com-
plexa, a qual, tradicionalmente, é realizada através de um de dois critérios (ou 
da sua combinação):

 – o critério do fluxo de caixa (também designado cash flow); ou
 – o critério do balanço ou do activo patrimonial (balance sheet ou asset).

De acordo com o critério do fluxo de caixa, o devedor encontra-se num estado 
de falência logo que se torna incapaz de pagar as suas dívidas no momento em 
que estas se vencem. É irrelevante, neste contexto, se o activo do devedor é su-
perior ao seu passivo: o estado de falência verifica-se, nestes termos, sempre 
que exista uma cessação de pagamentos pelo devedor das dívidas que surgem 
regularmente na sua actividade, independentemente do valor do património 
líquido do devedor. Sendo este critério aplicável, é desnecessário à verificação 
do estado de falência que os credores aguardem que o devedor liquide o seu 
património, cujo valor comercial pode não ser inequívoco. 

Já em conformidade com o critério do balanço ou do activo patrimonial, a fa-
lência resulta do facto de os bens do devedor serem insuficientes para o cum-
primento integral das suas obrigações. De acordo com este critério, a falência 
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não é afastada pelo facto de o devedor cumprir as obrigações que se vencem 
no exercício do seu comércio, sendo apenas decisivo o facto de o conjunto 
dos seus bens não permitir satisfazer as suas responsabilidades. Este crité-
rio acarreta, saliente-se, a complexidade inerente às possíveis dificuldades de 
avaliação dos bens do devedor. 

Considerando os critérios expostos, e atento o regime plasmado no Código de 
Processo Civil, cabe distinguir entre o regime aplicável, por um lado, aos co-
merciantes em nome individual, bem como às sociedades em nome colectivo 
ou às sociedades em comandita simples, e, por outro, o regime aplicável às 
sociedades de responsabilidade limitada.

No que concerne aos comerciantes em nome individual, às sociedades em 
nome colectivo e às sociedades em comandita simples, é aplicável o disposto 
no artigo 1174.º, n.º 1, do Código de Processo Civil. Nos termos deste preceito, 
a verificação do estado de falência – e o consequente desencadeamento do 
processo que tem em vista o respectivo decretamento – depende do preenchi-
mento dos seguintes pressupostos:

 – a cessação de pagamentos pelo devedor (designadamente, incumpri-
mento no pagamento de dívidas ao fisco, à segurança social ou aos tra-
balhadores). Estamos, assim, na presença do critério do fluxo de caixa ou 
cash flow, tal como referido supra. Note-se, porém, que este critério deve 
ser temperado com base na ideia de que a falência é um estado dinâmico 
e progressivo, que implica uma reiteração, não se podendo concluir pela 
existência de um estado de falência só porque, por exemplo, num dado 
momento, o comerciante não procedeu ao cumprimento de uma obriga-
ção já vencida; 

 – a fuga do comerciante ou ausência do seu estabelecimento, sem ter de-
signado alguém que o represente na respectiva gestão;

 – a dissipação e o extravio de bens ou qualquer outro procedimento abusi-
vo que revele, por parte do comerciante, a intenção de se colocar numa 
situação de não poder cumprir as suas obrigações.

Por sua vez, as sociedades de responsabilidade limitada (sociedades por quo-
tas e sociedades anónimas) apresentam, neste contexto, a particularidade de 
(para além dos pressupostos de falência já indicados) a falência poder ser de-
clarada com fundamento na insuficiência manifesta do activo para satisfação 
do passivo (artigo 1174.º, n.º 2, do Código de Processo Civil) – o que conduz a 
uma aproximação do critério do balanço ou do activo patrimonial. Este crité-
rio assume aqui, porém, uma concretização particularmente exigente: para a 
qualificação do devedor comerciante como estando em circunstância de fa-
lência, será necessário que a insuficiência do activo seja manifesta.
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11.2. A CONCORDATA E O ACORDO DE CREDORES

A falência é um processo judicial concursal, conduzido em tribunal sob a di-
recção do juiz. Após o decretamento da falência, procede-se, em regra, (i) à 
verificação do passivo, (ii) à restituição e separação de bens que passam a in-
tegrar a massa insolvente, (iii) à liquidação do activo (venda de bens), e (iv) ao 
pagamento aos credores. Previamente a este decretamento, podem ser adop-
tados meios preventivos da falência, assentes na recuperação da empresa: a 
concordata e o acordo de credores.

A concordata é um dos mais antigos institutos postos à disposição dos credo-
res. Mais do que uma mera antecâmara da falência, a concordata configura-se 
como um processo que visa o saneamento (ou recuperação) da empresa, tendo 
como objectivo a junção dos esforços dos credores e do devedor comerciante, 
no sentido de evitar a falência, através de um acordo processual celebrado 
entre todos e homologado por sentença judicial. 

A concordata consiste, em regra, num acordo que tem por conteúdo a simples 
redução ou modificação – quantitativa ou qualitativa – da totalidade ou de 
parte dos débitos do devedor, podendo tal modificação corresponder a uma 
simples moratória, i. e. à atribuição ao devedor de um novo prazo de venci-
mento das obrigações a que está vinculado – desde que não estejam em causa 
créditos preferentes (artigo 1153.º, n.º 2, do Código de Processo Civil). Importa 
notar que à concordata pode ser aposta pelos credores a cláusula «salvo re-
gresso de melhor fortuna». Sendo estipulada tal cláusula, o devedor que sujei-
te a concordata a tal cláusula fica obrigado, logo que a sua situação económica 
melhore, e durante o prazo de vinte anos, a pagar rateadamente aos credores 
concordatários, sem prejuízo dos direitos de novos credores (artigo 1153.º, n.º 
4, do Código de Processo Civil). 

A autonomia privada dos credores na conformação do conteúdo da concor-
data é, contudo, limitada pelo artigo 1153.º, n.º 2, do Código de Processo Civil. 
Nesses termos, não é válida a concordata:

 – que consagre o perdão total das dívidas;
 – sem determinação da época de pagamento das dívidas;
 – com percentagem dependente da vontade do devedor; ou
 – com cláusulas desiguais para os credores comuns.

Depois de proferida a sentença de verificação de créditos em primeira instân-
cia, tanto o devedor, como qualquer um dos credores, pode apresentar uma 
proposta de concordata aos credores (artigo 1147.º do Código de Processo Civil). 
A aprovação desta depende de deliberação da assembleia de credores (artigo 
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1152.º do Código de Processo Civil), sendo, para o efeito, necessária uma maio-
ria absoluta dos credores, cujos votos correspondam a setenta e cinco por cen-
to (75%) dos créditos reconhecidos judicialmente (artigo 1153.º do Código de 
Processo Civil).

A sentença de homologação da concordata tem os seguintes efeitos:

 – a conversão do registo provisório da concordata em registo definitivo (ar-
tigo 1155.º, n.º 2, do Código de Processo Civil);

 – a vinculação de todos os credores não preferentes (incluindo os que não 
tenham reclamado a verificação dos seus créditos ou não tenham sido 
indicados no balanço da concordata) ao conteúdo da concordata (artigo 
1160.º, n.º 1, do Código de Processo Civil);

 – a limitação do exercício dos direitos dos credores contra o devedor, que 
apenas podem ser exercidos na medida da parte abatida na concordata, 
sem prejuízo de conservarem os seus direitos contra os co-obrigados ou 
garantes do devedor (artigo 1160.º, n.º 2, do Código de Processo Civil);

 – a nulidade dos actos celebrados entre o devedor e qualquer dos credores 
que modifiquem de algum modo os termos da concordata ou concedam 
ao credor benefícios especiais (artigo 1161.º do Código de Processo Civil);

 – a cessação das funções do administrador (artigo 1162.º do Código de Pro-
cesso Civil);

 – a recuperação do poder de disposição e gestão dos bens pelo concordado 
(artigo 1162.º do Código de Processo Civil);

 – a obrigação de o devedor concordado subscrever livranças e aceitar le-
tras por cada crédito reconhecido, das quais os credores da massa falida 
são beneficiários ou tomadores (artigo 1163.º, n.º 1, do Código de Proces-
so Civil), contra a recepção de declaração de recebimento de tais títulos, 
que deve ser emitida pelos credores (artigo 1163.º, n.º 3, do Código de 
Processo Civil);

 – a limitação imposta aos titulares de créditos anteriores à homologação 
da concordata, que apenas podem requerer a declaração de falência do 
concordado em circunstâncias excepcionais, a saber: (i) a fuga do con-
cordado ou a sua ausência do estabelecimento, (ii) a dissipação ou o 
extravio de bens ou qualquer outro procedimento abusivo que revele o 
propósito de o concordado iludir os credores e de frustrar o cumprimen-
to das obrigações da concordata, e (iii) o incumprimento de alguma ou 
de todas as obrigações consignadas na concordata (artigo 1164.º, n.º 1, do 
Código de Processo Civil); e

 – o redimensionamento definitivo dos montantes dos créditos reconheci-
dos. Se o concordado cair em falência antes de cumprir integralmente 
a concordata, os credores por crédito anterior à apresentação desta não 
podem concorrer à falência senão pela importância que ainda não hajam 
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recebido da percentagem estipulada, sem prejuízo de subsistirem as ga-
rantias convencionadas para o pagamento dessa percentagem (artigo 
1165.º, n.º 1, do Código de Processo Civil).

Refira-se, por fim, que a concordata pode ser anulada:

 – quando um credor, por sentença posterior transitada em julgado, prove a 
existência de crédito anterior à apresentação da concordata, e tal crédito 
seja reconhecido e influa na maioria legal (maioria absoluta) estabeleci-
da no artigo 1153.º do Código de Processo Civil;

 – quando o acordo dos credores à concordata tenha sido obtido por dolo do 
devedor ou de terceiro, e os créditos de tais credores influam na referida 
maioria legal; no entanto, neste caso, a anulação deve ser pedida no pra-
zo de um ano, a contar do trânsito em julgado da sentença de homologa-
ção (artigo 1166.º do Código de Processo Civil).

Em caso de anulação da concordata homologada, a extinção dos seus efeitos 
implica a falência do devedor, bem como a extinção das garantias prestadas 
para bom cumprimento das obrigações assumidas na concordata. 

Não havendo lugar a proposta de concordata por parte do devedor, ou se a 
concordata proposta por este ou pelos seus credores não for aceite, podem 
estes credores, em assembleia, através da figura do acordo de credores, deli-
berar constituir uma sociedade por quotas para dar continuação à actividade 
comercial do devedor comerciante (artigo 1167.º do Código de Processo Civil), 
nos termos seguintes:

 – Na constituição da sociedade, serão sócios fundadores os credores que 
subscrevam o acordo, e podem ser sócios outras pessoas que não sejam 
credores do devedor.

 – As quotas dos credores são representadas, total ou parcialmente, em pro-
porção, pelo que corresponda aos seus créditos, deduzido o montante 
dos créditos dos credores que não subscrevam o acordo.

 – O património da sociedade a constituir é composto pelo activo do co-
merciante.

 – A sociedade fica com a obrigação de, no prazo máximo de três anos, satis-
fazer os credores que não são partes no acordo, sob pena de ser declarada 
a falência da sociedade, a requerimento de qualquer credor lesado (arti-
go 1171.º do Código de Processo Civil).

Este acordo apresenta um conteúdo negocial duplo: por um lado, integra o 
acordo dos credores relativamente à viabilização e ao saneamento da empresa 
do devedor; por outro, institui uma sociedade comercial.
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Para além das vicissitudes gerais que prejudiquem a eficácia dos negócios ju-
rídicos, a validade deste acordo pode ser posta em causa com base nos fun-
damentos especiais de anulação aplicáveis à concordata, tal como referidos 
anteriormente, e que constam do artigo 1166.º do Código de Processo Civil1. 
Adicionalmente, o acordo de credores pode ser embargado pelo comerciante 
devedor, por credores que não tenham sido parte do acordo, bem como pelo 
Ministério Público (artigo 1169.º do Código de Processo Civil).

11.3. MODALIDADES DE FALÊNCIA

A falência pode ser classificada de diferentes formas, em função das razões 
que lhe estão subjacentes, a saber:

 – falência casual ou sem culpa;
 – falência culposa; e
 – falência fraudulenta.

De acordo com o disposto no artigo 1275.º do Código de Processo Civil, a falên-
cia casual (ou sem culpa) ocorre quando o falido, tendo procedido com honesti-
dade e diligência normal na gestão do seu comércio, foi colocado na impossibi-
lidade de cumprir as suas obrigações por causas independentes da sua vontade. 

Ao invés, a falência qualificar-se-á como culposa, nos termos do artigo 1276.º 
do Código de Processo Civil, quando (i) provenha de incúria, imprudência ou 
prodigalidade manifestas do falido, (ii) este tenha consumido parte apreciável 
do seu património em jogo de azar, ou (iii) o falido tenha deixado de cumprir 
as disposições que a lei estabelece para a regularidade da escrituração e das 
transacções comerciais, salvo, quanto a esta última situação, se a exiguidade 
do comércio e as rudimentares habilitações do falido relevarem para o não 
cumprimento dessas disposições. Estabelece-se ainda, no n.º 2 do referido 
artigo, uma presunção de falência culposa sempre que se trate da falência do 
banqueiro que cessa pagamentos ou da falência do comerciante que não se 
apresenta voluntariamente à falência, nos termos do artigo 1140.º do Código 
de Processo Civil.

Por fim, o artigo 1277.º do Código de Processo Civil qualifica como fraudulenta 
a falência que se verifique em qualquer das seguintes situações:

1  Note-se, todavia, que, devendo-se essa invalidade à verificação dos factos constantes da alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 1166.º do Código de Processo Civil (i. e., a existência de sentença transitada em julgado, prévia ao acordo de 
credores, que dê como provada a existência de um crédito a favor de um determinado credor), a sociedade ou 
os credores que tenham interesse na subsistência do acordo podem obstar à sua invalidação, pagando ao credor 
requerente a quantia que lhe caberia se o património fosse liquidado em sede de falência (artigo 1172.º do Código 
de Processo Civil).
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 – quando o concordado não justificar a regular aplicação dada aos valores 
do activo existente à data da concordata (artigo 1165.º, n.º 2, do Código 
de Processo Civil); 

 – quando o falido, conhecendo a impossibilidade de cumprir as suas obri-
gações, pague a quaisquer credores ou lhes faculte meios de obterem 
vantagens sobre os outros; 

 – quando se verifique a inscrição de créditos fictícios ou a omissão dolosa 
de activos nos documentos de escrituração mercantil; 

 – quando, com o fim de evitar ou retardar a falência, o falido tenha ad-
quirido mercadorias a crédito com intenção de as revender antes de as 
pagar, por preço inferior ao seu valor de mercado, desde que tal revenda 
se tenha efectuado; 

 – em geral, quando a falência acuse a existência de actos simulados, fal-
samente datados ou por qualquer outra forma praticados de má-fé pelo 
falido, em prejuízo da satisfação dos créditos dos credores.

Ao abrigo do disposto no artigo 1277.º, n.º 2, do Código de Processo Civil, a 
falência dos corretores presume-se sempre fraudulenta.

A qualificação, a montante, da falência do comerciante como casual, culposa 
ou fraudulenta releva por, a jusante, implicar a sujeição do falido a diferentes 
regimes sancionatórios. A este propósito, note-se que tanto a falência fraudu-
lenta como a falência culposa se encontram tipificadas como crimes, sendo o 
crime de falência fraudulenta punido com pena de dois a oito anos de prisão 
maior e o crime de falência culposa punido com pena de prisão (artigo 1278.º 
do Código de Processo Civil).

No que respeita ao incidente de indiciação do falido e classificação da falên-
cia, a tramitação do mesmo encontra-se regulada nos artigos 1279.º a 1282.º do 
Código de Processo Civil. 

Esta classificação pressupõe, por sua vez, um procedimento. Logo que sejam 
alegados pelo requerente da falência – o que pode ser feito no requerimento 
inicial – ou tenha conhecimento de factos que constituam indício de culpa 
ou fraude, o Ministério Público deve promover a instrução para indiciação do 
falido e classificação da falência (artigo 1279.º do Código de Processo Civil). 

Estatui, ademais, o artigo 1280.º, n.º 1, do Código de Processo Civil que a fase 
da instrução e a fase de julgamento do processo de indiciação do falido e clas-
sificação da falência observarão os termos prescritos nas leis de processo pe-
nal, tendo, contudo, o tribunal da falência competência para a apreciação das 
questões penais. Desta forma, o processo de indiciação do falido e classifica-
ção da falência é apensado ao processo de falência, logo que seja deduzida 
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a acusação. Quando não haja indícios de culpa ou fraude, deve o Ministério 
Público requerer que a falência seja julgada como casual (artigo 1282.º, n.º 2, 
do Código de Processo Civil).

11.4. PRAZO PARA O REQUERIMENTO DA FALÊNCIA

Estabelece o artigo 1175.º, n.º 1, do Código de Processo Civil que, ainda que o 
comerciante tenha deixado de exercer o comércio ou tenha falecido, o prazo 
para requerer a declaração de falência é de dois anos a contar da verificação de 
qualquer um dos seguintes factos: 

 – cessação de pagamentos pelo devedor comerciante;
 – fuga do comerciante ou ausência do mesmo do seu estabelecimento, sem 

deixar representante para a respectiva gestão; ou
 – dissipação e extravio de bens (ou qualquer outro procedimento abusivo) 

que revele, por parte do comerciante, um propósito evidente de se colo-
car na situação de não poder cumprir as suas obrigações.

11.5. LEGITIMIDADE ACTIVA

A regra geral relativa à legitimidade activa para a propositura da acção de fa-
lência encontra-se no artigo 1136.º do Código de Processo Civil. Em confor-
midade com a referida disposição normativa, têm legitimidade activa para 
propor a acção judicial de falência do comerciante:

 – o próprio comerciante que se encontre impossibilitado de cumprir as 
suas obrigações comerciais, o qual, antes de cessar efectivamente os pa-
gamentos, ou nos dez dias seguintes a tal cessação, deve apresentar-se 
espontaneamente ao tribunal competente para a declaração de falên-
cia, requerendo a convocação dos credores (artigo 1140.º do Código de 
Processo Civil). Sublinhe-se que, para efeitos de impulso processual, é 
também, naturalmente, reconhecida legitimidade activa aos herdeiros 
do comerciante, que podem instaurar o processo de falência nos trinta 
dias subsequentes ao falecimento do comerciante;

 – qualquer credor do comerciante, ainda que preferente, e seja qual for a na-
tureza do crédito (artigo 1176.º do Código de Processo Civil). Esta aparen-
te amplitude na atribuição de legitimidade aos credores do comerciante 
surge, contudo, limitada pelo disposto nos n.os 2 e 3 do referido artigo. 
Assim, por um lado, os credores apenas têm legitimidade para requerer 
a declaração de falência quando esta se funde na cessação de pagamen-
tos após decurso do prazo fixado no artigo 1140.º do Código de Processo 
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Civil (dez dias após a referida cessação), sem que o comerciante se apre-
sente ele próprio à falência. Trata-se aqui, portanto, de uma legitimidade 
de actuação subsidiária. Por outro lado, existem pessoas que não podem 
requerer a declaração de falência, ainda que sejam credores do comer-
ciante falido: (i) o cônjuge do devedor comerciante, (ii) os ascendentes ou  
descendentes em qualquer grau do devedor comerciante, e (iii) os afins 
em linha recta no primeiro grau do devedor comerciante;

 – o Ministério Público, sempre que se verifiquem as situações previstas na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 1174.º do Código de Processo Civil, i. e., sempre 
que se assista a uma fuga do comerciante ou à ausência do mesmo do seu 
estabelecimento, sem deixar representante para a respectiva gestão do 
seu comércio, e que seja designado de forma válida.

 – o próprio tribunal, a título oficioso, sempre que o comerciante não re-
queira a falência no prazo de dez dias após a cessação efectiva dos paga-
mentos aos credores (tal como previsto no artigo 1140.º do Código de Pro-
cesso Civil) mas se apresente à falência. Parece resultar do artigo 1176.º, 
n.º 1, alínea c), do Código de Processo Civil que o tribunal pode declarar 
a falência. Trata-se de uma solução que assenta no teor literal da dis-
posição normativa referida, não deixando, porém, de suscitar algumas 
dúvidas, atenta a extemporaneidade da apresentação do comerciante e 
a discricionariedade que pretensamente é atribuída ao tribunal para ad-
mitir (ou não) o processo mediante a apresentação do comerciante. 

11.6. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA

A declaração judicial de falência acarreta consigo a produção de um conjunto 
de efeitos, a saber:

11.6.1. EFEITOS PATRIMONIAIS

 – Apreensão dos bens do comerciante: de acordo com o disposto no arti-
go 1205.º do Código de Processo Civil, declarada a falência, procede-se 
imediatamente à apreensão da escrituração e de todos os bens do comer-
ciante falido (ainda que os mesmos se encontrem arrestados, penhora-
dos ou por qualquer forma apreendidos ou detidos). Não são, contudo, 
apreendidos os bens isentos de penhora, salvo se o falido voluntaria-
mente decidir entregá-los. 

 – Ineficácia dos actos do falido em relação à massa: os negócios jurídicos 
realizados pelo falido posteriormente à sentença declaratória da falên-
cia são ineficazes em relação à massa falida, independentemente de de-
claração judicial e de registo da sentença de falência ou da apreensão 
dos bens, salvo se forem ratificados pelo administrador, devidamente 
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autorizado pelo síndico, se nisso houver interesse para a massa falida 
(artigo 1190.º do Código de Processo Civil). Contudo, sendo realizados 
pagamentos ao falido após a declaração de falência, e considerando que 
dos mesmos resultará, em princípio, uma vantagem para a massa falida, 
os respectivos devedores consideram-se liberados, desde que provem 
que a prestação entrou efectivamente na massa falida (artigo 1190.º, n.º 
3, do Código de Processo Civil).

 – Transferência dos poderes de administração e disposição dos bens da 
massa falida para o administrador: os bens que compõem a massa falida, 
à medida que decorra a sua apreensão, serão entregues a um administra-
dor (artigo 1208.º do Código de Processo Civil). 

A administração dos bens da massa falida compete ao administrador, que é 
determinado pelo tribunal, devendo exercer as suas funções sob a orientação 
do síndico. O administrador dos bens da massa falida tem poderes para prati-
car todos os actos de administração geral, sendo aplicáveis, no que concerne 
à actividade de gestão, os preceitos legais que regem o mandato, e, no que res-
peita aos bens da massa, as disposições que regulam as responsabilidades de 
depositário judicial (artigo 1211.º do Código de Processo Civil). O exercício de 
quaisquer poderes especiais fica, por sua vez, dependente da expressa conces-
são do síndico. Nada obsta, porém, a que o administrador confie a guarda de 
quaisquer bens da massa a pessoa da sua escolha, sob sua responsabilidade. 

De acordo com o disposto nos artigos 1212.º, 1213.º, 1261.º e 1262.º do Código 
de Processo Civil, o administrador tem como funções: 

 – promover a conservação e fruição dos direitos do falido, no interesse des-
te e dos seus credores;

 – averiguar minuciosamente o estado da massa falida, as condições em 
que o comércio foi exercido e as causas determinantes da falência, a fim 
de evitar, na medida do possível, o agravamento da situação económica 
do falido;

 – promover a cobrança dos créditos do falido, à medida do seu vencimento 
e até à verificação do passivo, podendo, para esse efeito, propor as acções 
ou execuções necessárias, com autorização do síndico;

 – apresentar contas no prazo de dez dias depois de finda a sua gerência 
e, além disso, sempre que lhe seja determinado (artigo 1261.º do Código 
de Processo Civil), sob pena de ser notificado para as apresentar – caso 
em que, não as apresentando, as contas são organizadas pela secretaria, 
sendo o administrador responsável por qualquer erro que delas constar 
e perdendo o direito à sua remuneração (artigo 1262.º do Código de Pro-
cesso Civil); e

 – prestar informações aos interessados, maxime aos credores.
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A actuação do administrador dos bens da massa falida é superintendida pelo 
síndico – um magistrado do Ministério Público que, para além de ter uma in-
tervenção no processo de falência enquanto representante dos interesses do 
Estado na falência, tem como funções mais relevantes:

 – orientar a actividade do administrador, designadamente, na verificação 
do passivo e liquidação do activo e no depósito e guarda dos bens que 
integram a massa falida, bem como fiscalizar o modo como este exerce o 
seu cargo (artigo 1210.º do Código de Processo Civil);

 – autorizar a venda antecipada de bens (artigo 1214.º do Código de Proces-
so Civil);

 – determinar o resgate ou a venda de bens do falido (artigo 1215.º do Códi-
go de Processo Civil); e

 – autorizar o falido a auxiliar o administrador de falência na gestão da ac-
tividade comercial, fixando-lhe, para tal, um prazo e uma remuneração 
(artigo 1217.º do Código de Processo Civil).

11.6.2. EFEITOS PESSOAIS

Os efeitos da falência no comerciante falido não se cingem à sua esfera patri-
monial. Sobre o comerciante falido incide, ainda, uma pluralidade de efeitos 
de natureza pessoal, designadamente:

 – A declaração da falência produz a inibição do falido para administrar e 
dispor dos seus bens presentes ou que de futuro lhe advenham (artigo 
1189.º do Código de Processo Civil). Daqui decorre uma verdadeira inca-
pacidade de exercício do comerciante falido, que é suprida, para todos 
os efeitos, pela representação legal do administrador da falência (salvo 
quanto ao exercício dos seus direitos exclusivamente pessoais ou estra-
nhos à falência). Esta solução justifica-se porque a declaração de falên-
cia faz pressupor uma certa desconfiança na capacidade de gestão do 
falido. No entanto, ao falido é lícito, em qualquer caso, adquirir pelo seu 
trabalho meios de subsistência. Acresce que esta privação também não 
se estende a bens excluídos da massa falida, como os bens impenhorá-
veis ou os abrangidos por uma separação de patrimónios, em relação aos 
quais o devedor conserva a liberdade de disposição.

 – O falido fica proibido de exercer o comércio, directamente ou por inter-
posta pessoa, bem como desempenhar as funções de gerente, director 
ou administrador de qualquer sociedade civil ou comercial (artigo 1191.º 
do Código de Processo Civil).
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11.6.3. EFEITOS SOBRE OS CRÉDITOS

A declaração da falência leva ao encerramento das contas-correntes do fali-
do, ao imediato vencimento de todas as suas dívidas, bem como à suspensão 
de quaisquer juros contra a massa falida, salvo se estes estiverem cobertos 
por garantia real. 

Por outro lado, não são exigíveis da massa falida quaisquer penas convencio-
nais impostas para a hipótese de mora ou cobrança coerciva dos débitos do 
falido, designadamente, a elevação da taxa de juros e os honorários do man-
datário judicial (artigo 1196.º do Código de Processo Civil).

11.6.4 EFEITOS SOBRE OS NEGÓCIOS EM CURSO

Antes de mais, cumpre referir que as normas que versam os efeitos da decla-
ração de falência sobre os negócios em curso têm natureza imperativa, razão 
pela qual não poderão ser afastadas pelas partes, sob pena de nulidade. Tal 
não obsta, porém, a que a situação de falência possa configurar justa causa 
de resolução ou de denúncia (por determinação legal ou por determinação 
contratual), em atenção à natureza e ao conteúdo das prestações contratuais.

No que respeita aos negócios bilaterais que à data da declaração de falência 
não estejam cumpridos por qualquer das partes, o respectivo cumprimento 
suspender-se-á, até que o síndico decida se opta pela sua execução ou pela 
recusa do cumprimento, de acordo com aquilo que for mais conveniente para 
a massa falida. Caso o síndico opte pelo não cumprimento, o administrador 
deve notificar o outro contraente, a quem é atribuído o direito de exigir à mas-
sa, no processo de verificação de créditos, uma indemnização por perdas e 
danos resultante do incumprimento contratual (artigo 1197.º do Código de 
Processo Civil). 

11.6.5. EFEITOS SOBRE ACTOS PREJUDICIAIS À MASSA FALIDA

Nos termos do artigo 1204.º do Código de Processo Civil, o administrador (com 
autorização do síndico) ou qualquer credor podem requerer a resolução em 
benefício da massa falida dos actos prejudiciais à mesma, ou seja, os actos que 
diminuam, frustrem, dificultem, ponham em perigo ou retardem a satisfação 
dos credores da falência. Julgada a resolução procedente, os valores do negó-
cio resolvido revertem para a massa falida, com efeitos retroactivos, obrigan-
do à reconstituição da situação que existiria se o acto não tivesse sido pratica-
do. Se a outra parte for titular de um direito à restituição, este será considerado 
um crédito comum da falência (artigo 1203.º do Código de Processo Civil).
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De acordo com o disposto no artigo 1200.º do Código de Processo Civil, são 
resolúveis em benefício da massa falida:

 – os actos que envolvam diminuição do património do devedor, celebra-
dos a título gratuito nos dois anos anteriores à sentença declaratória da 
falência, incluindo o repúdio a herança ou legado, não se incluindo no 
conceito de actos gratuitos, para este efeito, os donativos conformes aos 
usos sociais, nem o cumprimento das obrigações naturais (artigo 1200.º, 
n.º 2, do Código de Processo Civil);

 – as fianças prestadas pelo devedor para garantir dívidas de terceiros;
 – as partilhas amigáveis em que o falido haja recebido somente valores de fácil 

sonegação, cabendo aos outros co-interessados todos os imóveis ou valores 
nominativos, quando celebrados no ano anterior à declaração da falência.

Adicionalmente, deve destacar-se o artigo 1201.º do Código de Processo Ci-
vil, que vem estabelecer que, até à reabilitação do falido, são impugnáveis os 
actos celebrados por ele, nos casos previstos nos artigos 610.º e seguintes do 
Código Civil – ou seja, nos casos de impugnação pauliana. O regime do Códi-
go de Processo Civil vem facilitar essa impugnação, ao estabelecer, no artigo 
1202.º, presunções de má-fé, que permitem accionar o mecanismo presente 
no artigo 612.º do Código Civil.

Assim, presumem-se celebrados de má-fé pelos interessados que neles intervierem:

 – os actos a título oneroso efectuados nos dois anos anteriores à data da 
sentença declaratória da falência, em favor do cônjuge, de parente até 
ao 6.º grau, de concubina, de serviçais ou subordinados por qualquer 
vínculo jurídico (alínea a) do artigo 1202.º do Código de Processo Civil);

 – os pagamentos ou as compensações convencionadas de dívidas não ven-
cidas e os das dívidas vencidas, quando tiverem tido lugar dentro do ano 
anterior à data da sentença de declaração de falência e o forem em va-
lores que usualmente a isso não sejam destinados (alínea b) do artigo 
1202.º do Código de Processo Civil);

 – as garantias reais constituídas, por título posterior ao das obrigações que 
asseguram, no ano anterior à data da sentença declaratória da falência e 
as constituídas simultaneamente com as obrigações respectivas dentro 
dos noventa dias anteriores à data da mesma sentença (alínea c) do arti-
go 1202.º do Código de Processo Civil);

 – as alienações por título oneroso, em favor de quaisquer pessoas que não 
sejam das mencionadas na alínea a) do artigo 1202.º do Código de Pro-
cesso Civil, quando realizadas dentro dos noventa dias anteriores à data 
da sentença de declaração da falência (alínea d) do artigo 1202.º do Có-
digo de Processo Civil).
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11.6.6. EFEITOS PROCESSUAIS

A declaração de falência tem, por fim, efeitos puramente processuais. Nomeada-
mente, com a falência, todas as causas (v. g., acções executivas) em que se deba-
tam interesses relativos à massa falida devem ser apensadas ao processo de fa-
lência, salvo se estiverem pendentes de recurso interposto da sentença final (caso 
em que a apensação só é feita depois do trânsito em julgado). No que respeita ao 
destino das acções executivas a propor, note-se que a declaração da falência obs-
ta não só a que a execução contra o falido prossiga, mas também a que sejam ins-
tauradas novas acções executivas; contudo, se houver outros executados, a exe-
cução poderá prosseguir contra estes (artigo 1198.º do Código de Processo Civil).

11.7. LEVANTAMENTO DA INIBIÇÃO E REABILITAÇÃO DO FALIDO

O estado de inibição do falido, que o impede de gerir e dispor dos seus bens, 
pode cessar por decisão judicial, retomando este a sua capacidade de exercício. 
De acordo com o disposto no artigo 1283.º do Código de Processo Civil, o levan-
tamento da inibição pode ocorrer em qualquer uma das seguintes situações:

 – quando tenha transitado em julgado a sentença de homologação da con-
cordata ou do acordo de credores; 

 – quando o devedor falido se encontre quite, por integral pagamento ou 
através de qualquer outra forma de extinção de obrigações, para com 
todos os credores cujos créditos tenham sido reconhecidos em sede de 
reclamação de créditos;

 – quando (i) tenham decorrido mais de cinco anos desde o trânsito em jul-
gado da sentença que decreta a falência, (ii) não existam bens na massa 
falida ou, em geral, no património do devedor, e (iii) tenha sido efectua-
do o pagamento correspondente a cinquenta por cento (50%) dos crédi-
tos de cada um dos credores;

 – quando (i) tenham decorrido mais de dez anos desde o trânsito em julga-
do da sentença que decreta a falência, (ii) não existam bens na massa fa-
lida ou, em geral, no património do devedor, e (iii) tenha sido efectuado 
o pagamento correspondente a vinte e cinco por cento (25%) dos créditos 
de cada um dos credores;

 – quando (i) tenham decorrido mais de vinte anos desde o trânsito em jul-
gado da sentença que decreta a falência, e (ii) não existam bens na massa 
falida ou, em geral, no património do devedor.

Procedendo-se ao levantamento da inibição do comerciante falido, é decreta-
da em simultâneo a reabilitação do falido (artigo 1284.º do Código de Processo 
Civil), desde que:
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 – a falência em questão tenha sido classificada como casual; ou 
 – a falência em questão tenha sido classificada como culposa ou fraudu-

lenta e a sanção aplicável tenha sido cumprida pelo comerciante falido 
ou lhe tenha sido perdoada.

11.8. BREVE APRECIAÇÃO CRÍTICA DO REGIME DA FALÊNCIA

O regime de falência em vigor oferece-nos algumas apreciações, que se pren-
dem, sobretudo, com o facto de não espelhar compreensivamente a actual 
realidade angolana. É certo que não se tem verificado a propositura de signifi-
cativas acções de falência nos tribunais angolanos; contudo, a baixa litigância 
neste domínio não deve justificar a pouca atenção que tem sido conferida à 
matéria das falências – especialmente quando, atento o contexto actual, em 
que se assiste a um desenvolvimento exponencial do investimento estrangei-
ro e nacional, com reflexos directos na actividade comercial, se antevê a veri-
ficação, no futuro, de cada vez mais casos de falência.

No que respeita ao requisito do estado de falência, note-se que actualmente o 
acesso dos comerciantes ao crédito se mostra facilitado – e frequente. Desta 
forma, mostra-se desadequado o critério do balanço ou do activo patrimonial 
(balance sheet), aplicável, como se viu, às sociedades de responsabilidade li-
mitada, dado ser normal, neste cenário, a verificação de um passivo social su-
perior ao activo, sem que tal deva significar necessariamente que o devedor se 
encontre inexoravelmente num estado patológico.

Por outro lado, assinale-se o (ainda) pouco desenvolvimento no domínio dos 
mecanismos de revitalização e saneamento dos comerciantes. De acordo com 
o regime actual, a falência só é evitável em caso de concordata ou de acor-
do de credores, não se prevendo outras formas que permitam ao comerciante 
recuperar a sua actividade. Note-se que, na generalidade dos ordenamentos 
jurídicos, a revitalização do devedor tem sido das principais preocupações de 
política legislativa. Em Portugal, por exemplo, estas preocupações nortearam, 
em 2012, uma profunda alteração do Código da Insolvência e da Recuperação 
de Empresas (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de Março)2.

Por fim, refira-se que, com a exclusão do âmbito subjectivo da falência das 
sociedades civis, das fundações, das cooperativas e de outras empresas não 
comerciais (dado que as mesmas estão sujeitas ao regime da insolvência, de 
acordo com o disposto no artigo 1313.º do Código de Processo Civil), estas  

2 Fazemos referência à Lei n.º 16/2012, de 20 de Abril, que vem simplificar formalidades e procedimentos e instituir 
o Processo Especial de Revitalização (PER).
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entidades, quando devedoras insolventes, se encontram impossibilitadas de 
recorrer ao acordo de credores, tendo apenas ao seu alcance o mecanismo da 
concordata como modo de evitar a sua liquidação e consequente extinção. De-
sejável seria que também lhes fossem disponibilizados mecanismos de sanea-
mento, que lhes permitissem continuar com a sua actividade. 

11.9. PROVIDÊNCIAS PARA RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS – A «FALÊNCIA 
SANEAMENTO» (O MODELO PORTUGUÊS)

Fez-se, neste ponto, referência ao modelo português da insolvência para sa-
lientar aquelas que são, em nosso entender, as virtualidades de tal regime no 
domínio da recuperação do comerciante.

Ao contrário do que sucede no ordenamento jurídico angolano, no ordena-
mento jurídico português, o âmbito subjectivo da insolvência apresenta uma 
vocação expansiva: abrange pessoas singulares e pessoas colectivas (socie-
dades comerciais, sociedades civis, agrupamentos complementares de em-
presas, cooperativas, associações e fundações), quer exerçam actividades 
comerciais quer não (artigos 18.º e seguintes do Código da Insolvência e da 
Recuperação de Empresas).

No que respeita às providências de recuperação, cabe assinalar a amplitude de 
mecanismos legais que privilegiam o saneamento do devedor.

Em primeiro lugar, refira-se a figura do Processo Especial de Revitalização 
(PER). Trata-se de um processo especial, criado no Código da Insolvência e da 
Recuperação de Empresas (artigos 17.º-A a 17.º-I), que se destina a permitir a 
qualquer devedor que, comprovadamente, se encontre em situação económi-
ca difícil ou em situação de insolvência meramente iminente (mas que ainda 
seja susceptível de recuperação) o estabelecimento de negociações com os 
respectivos credores. O objectivo é concluir com estes um acordo conducente 
à sua revitalização económica, facultando-lhe a possibilidade de se manter 
activo em termos comerciais. 

Quando é iniciado, este processo suspende os pedidos de insolvência que haja 
anteriormente, não prejudicando a possibilidade de os credores que não se-
jam partes do acordo reclamarem os seus créditos. O processo conclui-se com 
a aprovação de um plano de recuperação que recolha mais de dois terços da 
totalidade dos votos emitidos e mais de metade dos votos emitidos correspon-
dentes a créditos não subordinados. Do conteúdo do plano de recuperação de-
corre, em regra, a redução ou extinção de créditos (credit haircut), modificação 
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dos prazos de vencimento ou taxas de juros, dação em cumprimento de bens 
da empresa, aumento de capital (com ou sem reserva de subscrição por parte 
de terceiros) e transformação dos créditos em participações sociais. 

Já o Plano de Insolvência, por seu turno, é um acordo entre credores que se en-
contra previsto no artigo 192.º, n.º 1, do Código de Insolvência e Recuperação 
de Empresas, podendo estabelecer, em derrogação das normas desse mesmo 
Código, o pagamento dos créditos, a liquidação da massa insolvente e a sua 
repartição pelos titulares daqueles créditos ou pelo devedor, bem como a res-
ponsabilidade do devedor, depois de findo o processo. O plano deverá obede-
cer ao princípio da igualdade dos credores, sem prejuízo das diferenciações 
justificadas por razões objectivas, e deve também indicar a sua finalidade, des-
crever as medidas necessárias à sua execução e conter todos os elementos re-
levantes para efeitos da sua aprovação pelos credores e homologação pelo juiz.

O Plano de Insolvência deve, por seu lado, distinguir-se do Plano de Recupera-
ção. Este último consiste também num acordo estabelecido entre os credores, 
encontrando-se especificamente previsto no artigo 192.º, n.º 3, do Código de 
Insolvência e Recuperação de Empresas. Distingue-se do plano de insolvên-
cia por se destinar a prover à recuperação do devedor, não se procedendo, por 
isso, à estipulação de regras sobre a liquidação da massa insolvente, dado não 
ocorrer a extinção do devedor. Trata-se de um mecanismo introduzido recen-
temente, pela Lei n.º 16/2012, de 20 de Abril, sendo reconhecido no artigo 1.º 
do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas como o regime prefe-
rencial de satisfação dos credores. Distingue-se do Processo Especial de Revi-
talização porque este, ao contrário do Plano de Recuperação, não pressupõe a 
declaração de insolvência do devedor.

Por fim, refira-se o Plano de Pagamentos aos Credores. Trata-se de um regime 
específico, regulado nos artigos 249.º e seguintes do Código de Insolvência e 
Recuperação de Empresas, de insolvência de pessoas singulares, desde que as 
mesmas não sejam empresários ou, então, sejam empresários de empresas de 
pequena dimensão. Neste incidente do processo de insolvência promove-se 
o estabelecimento de acordos de pagamento com os credores, mediante uma 
reestruturação de dívida, permitindo-se uma adequação das obrigações do 
credor ao seu rendimento disponível. A aprovação do plano tem como efeito a 
suspensão das acções executivas contra o devedor e, simultaneamente, impe-
de a liquidação do seu património. A vantagem deste mecanismo reside preci-
samente no facto de, no caso de o plano de pagamentos ser aprovado, o deve-
dor, apesar de ser declarado insolvente, continuar a ser proprietário dos seus 
bens, tratando-se de uma solução viável para as pessoas singulares que au-
firam rendimentos mensais insuficientes para os compromissos assumidos. 
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Uma vez aceite o plano e homologado judicialmente, dá-se por encerrado o 
processo de insolvência. 

11.10. O PROCESSO DE SANEAMENTO E LIQUIDAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS

O processo de saneamento e falência de uma instituição financeira com sede 
em Angola segue trâmites ligeiramente diferentes dos do regime comum, 
encontrando-se estes regulados nos artigos 108.º a 121.º da Lei das Institui-
ções Financeiras (Lei n.º 13/2005, de 30 de Setembro). Importa notar que se 
trata de um regime especial que tem em vista a protecção dos interesses dos 
depositantes, dos investidores e outros credores, bem como a salvaguarda 
das condições normais de funcionamento do mercado monetário, financeiro 
ou cambial. 

Neste regime, estabelece-se uma distinção vincada entre a fase de recupera-
ção e saneamento (artigos 108.º a 119.º da Lei das Instituições Financeiras) e a 
fase de liquidação (artigo 120.º da Lei das Instituições Financeiras).

Durante a fase de recuperação e saneamento, a entidade administrativa 
com competência para conduzir o processo é o organismo de supervisão 
competente (conforme aplicável, o Banco Nacional de Angola, a Comissão 
do Mercado de Valores ou a Agência Angolana de Regulação e Supervisão 
de Seguros). Encontram-se reunidos os requisitos necessários para dar iní-
cio ao saneamento de uma instituição financeira quando esta se encontre 
numa situação de desequilíbrio, cujos indícios estão expressamente previs-
tos (embora de forma meramente exemplificativa): a redução dos fundos 
próprios a um nível inferior ao mínimo legal ou a inobservância dos rácios 
de solvabilidade ou de liquidez (artigo 110.º, n.º 1, da Lei das Instituições 
Financeiras). 

Note-se, porém, que, ainda num estádio prévio à verificação deste desequi-
líbrio que fundamenta a aplicação de providências de recuperação e sanea-
mento, já existe um dever de comunicação que impende sobre os membros 
do órgão de administração e do órgão de fiscalização da instituição financei-
ra. De acordo com o artigo 109.º, n.º 1, da Lei das Instituições Financeiras, 
estes encontram-se obrigados a comunicar imediatamente ao organismo de 
supervisão competente qualquer facto que revele que a instituição se encon-
tra impossibilitada de cumprir as suas obrigações, ou em risco de o ficar. Esta 
comunicação deve ser acompanhada da exposição das razões determinantes 
da situação criada e da relação dos principais credores.
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Verificando-se uma situação de desequilíbrio, o organismo de supervisão 
competente tem capacidade para determinar a aplicação de providências de 
recuperação e saneamento, tais como:

 – apresentação, pela instituição em causa, de um plano de recuperação e 
saneamento;

 – restrições à concessão de crédito e à aplicação de fundos em determina-
das espécies de activos, em especial, no que respeite a operações reali-
zadas com filiais, com a entidade que seja a empresa-mãe da instituição 
ou com filiais desta;

 – imposição de constituição de provisões especiais;
 – proibição ou limitação da distribuição de dividendos;
 – sujeição de algumas das actividades operacionais da instituição à prévia 

aprovação do organismo de supervisão competente.

A par destas medidas provisórias, o organismo de supervisão competente 
pode impor à instituição financeira saneada, pelo prazo máximo de um ano 
(artigo 115.º da Lei das Instituições Financeiras):

 – a dispensa temporária da observância de normas, por parte da institui-
ção, sobre controlo prudencial ou de política monetária;

 – a dispensa temporária do cumprimento pontual, por parte da institui-
ção, de obrigações anteriormente contraídas, sem prejuízo da conserva-
ção de todos os direitos dos credores contra os co-obrigados ou garantes;

 – o encerramento temporário de balcões e outras instalações em que te-
nham lugar transacções com o público.

Atento o exposto, reveste especial relevância a figura do plano de recuperação 
e saneamento, regulado no artigo 111.º da Lei das Instituições Financeiras, o 
qual pode assumir um conteúdo muito variado, designadamente, aumentos 
do capital e alienação de participações sociais e outros activos, e no qual po-
dem participar, mediante convite do Banco Nacional de Angola, outras ins-
tituições financeiras com sede em Angola, com o fim de viabilizar adequado 
apoio monetário ou financeiro.

Caso o plano de recuperação e saneamento se mostre inviável (seja porque 
as medidas nele previstas não foram aprovadas pelos accionistas, seja por-
que envolvem montantes de tal importância que possam pôr em causa a res-
pectiva concretização), o organismo de supervisão competente, se concluir 
que existe risco grave de a instituição se encontrar em situação de não poder 
cumprir os seus compromissos (em especial, quanto à segurança dos fundos 
que lhe tiverem sido confiados), pode apresentar um programa de interven-
ção – que consistirá, em princípio, numa operação de aumento do capital  
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necessário, antecedida da absorção dos prejuízos da instituição pelos relevan-
tes elementos positivos dos seus fundos próprios (artigo 111.º, n.º 3, da Lei das 
Instituições Financeiras).

Em última instância, não sendo aceites as condições estabelecidas no plano 
de intervenção proposto pelo organismo de supervisão competente, este pode 
decretar a revogação da autorização de exercício de actividade (artigo 111.º, 
n.º 5, da Lei das Instituições Financeiras) – o que conduzirá à liquidação da 
instituição financeira.

Durante a fase de recuperação e saneamento, o organismo de supervisão com-
petente pode designar para a gestão da instituição financeira um ou mais ad-
ministradores provisórios, devendo, concomitantemente, suspender os mem-
bros do órgão de administração da instituição financeira e quaisquer outros 
órgãos com funções análogas (artigo 112.º da Lei das Instituições Financei-
ras). Da mesma forma, ao abrigo do poder que lhe é atribuído pelo artigo 114.º 
da Lei das Instituições Financeiras, o organismo de supervisão competente 
pode, juntamente ou não com a designação de administradores provisórios, 
nomear uma comissão de fiscalização, que tem os poderes e deveres conferi-
dos por lei e pelos estatutos ao Conselho Fiscal ou ao Fiscal Único, devendo 
o organismo de supervisão competente suspender os membros do Conselho 
Fiscal e quaisquer outros com funções análogas.

Considerando o organismo de supervisão competente que as providências 
extraordinárias adoptadas não foram suficientes para a recuperação da insti-
tuição, este deve revogar a autorização para o exercício da actividade da insti-
tuição financeira (prevista no artigo 24.º, n.º 1, da Lei das Instituições Finan-
ceiras, para as instituições bancárias, e no artigo 96.º, n.º 13, da mesma lei, para 
as restantes instituições financeiras) e solicitar ao Procurador-Geral da Repú-
blica que requeira a declaração de falência (artigo 120.º, n.º 1, da Lei das Ins-
tituições Financeiras) – o que implica a dissolução e liquidação da instituição 
financeira (artigos 24.º, n.º 2, e 96.º, n.º 2, da Lei das Instituições Financeiras). 

Tendo em conta que «os administradores que forem julgados culposa ou do-
losamente responsáveis pela falência respondem com o seu património pes-
soal pelo integral pagamento das dívidas da instituição» (artigo 120.º, n.º 3, 
da Lei das Instituições Financeiras), o organismo de supervisão competente 
deve solicitar judicialmente a indisponibilidade de ser alienado, a qualquer 
título, o património pessoal dos administradores (artigo 113.º da Lei das Ins-
tituições Financeiras). 

3 Caso em que se encontra preenchida a alínea e) do n.º 1 das referidas disposições normativas: «se a instituição 
não puder honrar os seus compromissos, nomeadamente quanto à segurança dos fundos que lhe tiverem sido 
confiados».
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Esquema de síntese sobre o processo de saneamento e liquidação das 
instituições financeiras

 
11.11. SÍNTESE

•	 A falência, que corresponde ao estado de impossibilidade económica do 
devedor comerciante em cumprir as suas obrigações perante os credores 
(artigos 1135.º a 1312.º do Código de Processo Civil), é um instituto privativo 
dos comerciantes, verificando-se quando o activo de um devedor é inferior 
ao seu passivo (artigos 1313.º a 1325.º do Código de Processo Civil).

•	 A falência distingue-se da insolvência, que se aplica exclusivamente a não 
comerciantes. São sujeitos passivos da falência os comerciantes, seja em 
nome individual sejam sociedades comerciais, e os sócios de responsabi-
lidade ilimitada (dado que respondem subsidiariamente pelas obrigações 
da sociedade).

•	 A aferição do estado de falência implica a distinção entre (i) comerciantes 
em nome individual, sociedades em nome colectivo ou sociedades em co-
mandita simples e (ii) as sociedades de responsabilidade limitada, poden-
do afirmar-se que aos primeiros se aplica, entre outros, o critério do fluxo 
de caixa, e aos segundos, para além dos pressupostos de falência aplicados 
aos primeiros, também o critério do balanço ou do activo patrimonial.

•	 Previamente ao decretamento da falência, podem ser adoptados meios pre-
ventivos da falência, assentes na recuperação da empresa: a concordata e o 
acordo de credores.

Situação de
desequilíbrio
(art. 10.º LIF)

Insucesso das
medidas de

recuperação

Revogação da
autorização + 

dissolução
e liquidação

Organismo
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+
Procurador-Geral

da República
Organismo

de Supervisão

FASE DE LIQUIDAÇÃOFASE DE SANEAMENTO



299C A PÍ T ULO 11  —   A  FA L Ê N C I A  D OS COM E RC I A N T E S

•	 A concordata é um processo que visa o saneamento ou a recuperação da em-
presa, tendo como objectivo a junção dos esforços dos credores e do devedor  
comerciante, no sentido de evitar a falência, através de um acordo proces-
sual celebrado entre todos e homologado por sentença judicial, que tem por 
conteúdo a redução ou modificação quantitativa ou qualitativa da totalida-
de ou de parte dos débitos do devedor, podendo tal modificação correspon-
der a uma simples moratória.

•	 Não havendo lugar a proposta de concordata por parte do devedor, ou se a 
concordata proposta por este ou pelos seus credores não for aceite, pode ha-
ver um acordo de credores, quando estes, em assembleia, deliberem cons-
tituir uma sociedade por quotas para dar continuação à actividade comer-
cial do devedor comerciante, sendo o património da sociedade a constituir 
composto pelo activo do comerciante. 

•	 A falência pode ser classificada de diferentes formas, o que releva para a 
fixação da sanção aplicável ao falido: (i) falência casual ou sem culpa, (ii) 
falência culposa, (iii) falência fraudulenta. 

•	 O prazo para requerer a declaração de falência é de dois anos a contar da 
verificação (i) da cessação de pagamentos pelo devedor comerciante, (ii) 
da fuga do comerciante ou da ausência do mesmo do seu estabelecimen-
to, sem deixar representante para a respectiva gestão, (iii) da dissipação e 
extravio de bens (ou qualquer outro procedimento abusivo) que revele, por 
parte do comerciante, um propósito evidente de se colocar na situação de 
não poder cumprir as suas obrigações.

•	 Têm legitimidade activa para propor a acção judicial de falência do comer-
ciante (i) o próprio comerciante, (ii) qualquer credor do comerciante, (iii) o 
Ministério Público, e (iv) o tribunal ex officio.

•	 A declaração judicial de falência acarreta consigo a produção de um con-
junto de efeitos: (i) efeitos patrimoniais, (ii) efeitos pessoais, (iii) efeitos 
processuais, (iv) efeitos sobre os créditos, (v) efeitos sobre os negócios em 
curso, (vi) efeitos sobre actos prejudiciais à massa falida.

•	 O estado de inibição do falido, que o impede de gerir e dispor dos seus bens, 
pode cessar por decisão judicial, retomando este a sua capacidade de exer-
cício. Procedendo-se ao levantamento da inibição do comerciante falido, é 
decretada em simultâneo a reabilitação do falido.
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•	 O processo de saneamento e falência de instituições financeiras com sede 
em Angola segue trâmites ligeiramente diferentes dos do regime comum, 
encontrando-se estes regulados nos artigos 108.º a 121.º da Lei das Institui-
ções Financeiras (Lei n.º 13/2005, de 30 de Setembro).

•	 Neste regime, estabelece-se uma distinção vincada entre a fase de recupe-
ração e saneamento (artigo 108.º a 119.º da Lei das Instituições Financeiras) 
e a fase de liquidação (artigo 120.º da Lei das Instituições Financeiras).
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CAPÍTULO 12
TÍTULOS DE CRÉDITO
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12.1. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO E NATUREZA COMERCIAL

A matéria das letras, das livranças e dos cheques encontrava-se origina-
riamente regulada nos artigos 278.º a 343.º do Código Comercial. Estes 
preceitos estão hoje revogados, encontrando-se a respectiva regulação em 
actos legislativos autónomos que transpõem convenções internacionais, 
designadamente:

 – na Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças, tal como aprovada pela 
Convenção de Genebra de 7 de Junho de 19311; e

 – na Lei Uniforme relativa ao Cheque, aprovada pela Convenção de Gene-
bra de 19 de Março de 1931.

A contextualização desta revogação permite concluir que a matéria dos títulos 
de crédito se trata de uma matéria objectivamente comercial:

 – por estar inserida no Código Comercial na sua versão originária;
 – por ter sido criada para regular a actividade comercial e os actos dos 

comerciantes. 

Note-se que os títulos de crédito não perdem a sua natureza comercial pelo 
facto de a relação subjacente revestir uma natureza civil, uma vez que não é da 
relação subjacente que decorre a qualificação mercantil dos títulos de crédito, 
dos negócios e das relações cartulares ou cambiárias2.

12.2. NOÇÃO E FUNÇÃO 

Os títulos de crédito consistem em documentos que representam ou incor-
poram direitos de crédito literais e autónomos, legitimando o seu titular a 
exercê-los e servindo de suporte à sua circulação. 

A incorporação de direitos em títulos transmissíveis permite e facilita a sua 
circulabilidade, possibilitando, assim, modos particulares de titulação, legi-
timação e circulação de direitos, em moldes distintos dos mecanismos exis-
tentes no direito civil. Sendo o regime jurídico civil por vezes incapaz de for-
necer a segurança, a celeridade e a facilidade na circulação de direitos que o 
comércio exige, a função dos títulos de crédito consiste em pôr ao dispor dos 

1 Note-se que o Decreto Executivo n.º 30/97, de 25 de Junho, veio normalizar os impressos das letras e livranças, 
«na perspectiva de racionalizar os circuitos e possibilitar o seu tratamento informático» (preâmbulo do referido 
diploma).

2 Assim, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito comercial, pp. 294 ss.
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comerciantes modos de transferência de direitos compatíveis com as exigên-
cias do tráfego comercial. 

A evolução histórica dos títulos de crédito permite compreender com clareza 
as suas funções. Desde cedo que os mercatores começaram a desenvolver na 
praxis mercantil a titulação dos direitos através da sua representação em do-
cumentos (cartulae), de forma a evitar que, ao se deslocarem para celebrar os 
seus negócios, tivessem de transportar consigo, em longas viagens, grandes 
quantidades de dinheiro – correndo os inerentes riscos. 

Numa primeira fase, o comerciante depositava o seu dinheiro junto de um 
banqueiro, que lhe entregava o cartulae e que permitia ao comerciante apre-
sentar a um banqueiro do seu local de destino o referido documento, operan-
do-se o levantamento da correspondente quantia pecuniária.

Numa segunda fase, tornou-se possível que tal documento fosse utilizado 
pelo comerciante directamente como meio de pagamento perante terceiros, 
circulando no tráfego jurídico através do seu endosso. A partir deste momen-
to, os títulos de crédito passaram a assumir uma função de definição (pois 
conformam, em termos exclusivamente literais, o direito documentado), de 
circulação (ao permitirem fazer circular os créditos documentados através da 
circulação dos próprios documentos), de cobrança (ao atribuírem ao seu por-
tador legitimidade para os cobrar) e de financiamento (ao possibilitarem ao 
credor antecipar o valor do seu crédito, mediante a transmissão do documen-
to a um terceiro, que o poderá cobrar no vencimento).

12.3. MODALIDADES DE TÍTULOS DE CRÉDITO

Os títulos de crédito podem ser ordenados em função de diferentes classifica-
ções. Eles podem ser privados (v. g., letras, livranças ou cheques emitidos por 
pessoas privadas) ou públicos (como os títulos de dívida externa da República 
de Angola), em função da natureza do seu emitente3.

Atenta a natureza dos direitos representados pelos títulos, os títulos de crédito 
podem sê-lo num sentido estrito (quando incorporam direitos à realização de 
uma prestação, como os cheques, as letras e as livranças), podem ser títulos de 
crédito representativos (quando incorporam direitos reais sobre coisas, como 
as guias de transporte dos conhecimentos de carga ou dos conhecimentos 

3 Contudo, nem todos os títulos emitidos pelo Estado no exercício das suas funções são públicos, dado que o Estado 
emite, com frequência, títulos privados, no âmbito da utilização de instrumentos jurídicos de direito privado (v. g., 
a emissão de cheques pela República de Angola para pagamento de quantias sacadas sobre banqueiros privados). 
Deve, assim, recorrer-se ao critério do modo de actuação económica típica.
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de depósito), ou títulos de crédito de participação (quando incorporam uma 
participação social, como as acções de uma sociedade anónima).

Os títulos de crédito distinguem-se ainda entre títulos de crédito causais e 
títulos de crédito abstractos, consoante admitam ou não a possibilidade de 
serem invocadas contra o portador do título de crédito excepções extracar-
tulares – i. e., excepções que resultem da relação subjacente, da convenção 
executiva originária ou de uma qualquer outra convenção executiva superve-
niente4. Assinale-se, contudo, a necessidade de distinguir, para estes efeitos, 
relações imediatas e relações mediatas, dado que, em regra, a abstracção ape-
nas procede quanto a estas últimas5.

Por outro lado, em função do modo de circulação dos títulos de crédito, estes 
podem ser nominativos, à ordem e ao portador. 

São títulos nominativos aqueles que indicam a identidade do seu titular. O 
exercício do direito conferido pelo título apenas é admitido a quem nele seja 
identificado como seu titular. É, por exemplo, o caso das acções nominativas 
das sociedades anónimas. Nestes títulos, para além da entrega real do próprio 
título ao transmissário, torna-se necessário que o transmitente subscreva no 
próprio título uma declaração de transmissão e, caso o regime específico do 
tipo de título de crédito em causa o exija, proceda à realização de formalida-
des suplementares (v. g., o averbamento da transmissão no livro de registo 
de acções da sociedade, nos termos dos artigos 348.º e seguintes da Lei das 
Sociedades Comerciais). 

Por sua vez, a circulação dos títulos à ordem efectua-se mediante a verifica-
ção cumulativa (i) do endosso e (ii) da entrega real do próprio título. O endos-
so consiste numa declaração escrita e assinada no verso do título, podendo 
consistir tão só na assinatura do endossante no verso do título (endosso em 
branco), tendo como efeito a transmissão dos direitos do tomador para a pes-
soa indicada ou para o detentor do título. Exemplos são a letra, a livrança, o 
cheque e o extracto de factura. 

Por fim, os títulos ao portador caracterizam-se por não identificarem o seu 
titular e, consequentemente, por circularem por simples tradição (ou entrega 
real). Nesta perspectiva, o titular do documento – o portador – é sempre e ne-
cessariamente titular dos direitos incorporados. 

4 Todavia, note-se que não são os títulos, enquanto documentos, em si mesmos considerados, que podem ser carac-
terizados como causais ou abstractos, mas sim os negócios cartulares. Por outro lado, a distinção entre os títulos 
de crédito abstractos e causais nem sempre surge inequívoca, sendo sobretudo um problema de gradação, entre o 
pólo da abstracção e o pólo da causalidade. Pode, assim, haver negócios cartulares cuja validade ou subsistência 
dependa nuns aspectos, mas não noutros, de vicissitudes externas à relação cartular.

5 Sobre este aspecto, cfr. infra Capítulo 12.
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Importa, por final, notar que nada obsta a que o mesmo tipo de título possa 
assumir diferentes regimes de circulação, consoante a vontade do seu emis-
sor: v. g., as acções podem ser nominativas ou ao portador; as letras são, à par-
tida, títulos à ordem (artigo 11.º da Lei Uniforme relativa às Letras e Livran-
ças), mas podem converter-se em títulos ao portador quando, na sequência 
de um endosso em branco, se remeter a letra a um terceiro, sem preencher o 
espaço em branco e sem a endossar (artigo 14.º da Lei Uniforme relativa às 
Letras e Livranças).

Por fim, consoante o seu modo de emissão, os títulos de crédito distinguem-
-se entre títulos de crédito em massa – emitidos em série pelo mesmo negócio 
jurídico, partilhando o mesmo conteúdo, sendo totalmente fungíveis e tendo 
como destinatários uma pluralidade de diferentes pessoas (como a emissão 
de acções e de obrigações pelas sociedades comerciais) – e títulos de crédito 
individuais – emitidos singularmente através de um acto constitutivo próprio, 
conformando a relação subjacente individualmente (como os cheques, as le-
tras e as livranças). 

12.4. CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS DE CRÉDITO

A literalidade, a autonomia, a incorporação, a legitimação e a circulabilidade 
são tradicionalmente apontadas como características interdependentes e co-
ordenadas dos títulos de crédito.

12.4.1. LITERALIDADE

A literalidade dos títulos de crédito resulta de (i) estes consistirem em do-
cumentos escritos e de (ii) o conteúdo e a extensão dos direitos neles docu-
mentados (os direitos cartulares) se encontrarem exclusivamente definidos 
e delimitados pelas palavras e pelos algarismos escritos constantes do docu-
mento. Desta forma, tutela-se reforçadamente a segurança do tráfego jurídico, 
permitindo-se a quem examinar as declarações objectivas do título que tenha 
conhecimento completo e preciso do direito incorporado – o que facilita a sua 
mobilização e circulação. 

Dependendo do tipo de título de crédito em causa, a lei estabelece diferen-
tes requisitos e conjuntos de menções formais que devem obrigatoriamente 
constar do documento em que consiste o título de crédito. Estes requisitos 
são estabelecidos discriminadamente quanto aos diferentes tipos de títulos 
de crédito admitidos. 
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Foque-se, contudo, a atenção naqueles que são os títulos de crédito paradig-
máticos: o cheque e a letra6.

No que diz respeito ao cheque, o artigo 10.º da Lei Uniforme relativa ao Che-
que exige que o título contenha, sob pena de o título em causa não produzir 
efeitos como cheque (artigo 2.º da Lei Uniforme relativa ao Cheque): 

 – a palavra cheque inserida no próprio texto do título e expressa na língua 
empregada para a redacção desse título; 

 – o mandato puro e simples de pagar uma quantia determinada; 
 – o nome de quem pagar (sacado); 
 – a indicação do lugar em que o pagamento se deve efectuar; 
 – a indicação da data e do lugar onde o cheque é passado; 
 – a assinatura de quem passa o cheque (sacador).

No que, por sua vez, diz respeito à letra, o artigo 10.º da Lei Uniforme relativa 
às Letras e Livranças vem estabelecer a obrigatoriedade de o título conter os 
seguintes elementos, sob pena de não produzir efeitos como letra (artigo 2.º 
da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças):

 – a palavra letra inserida no próprio texto do título e expressa na língua 
utilizada na redacção desse título;

 – o mandato puro e simples de pagar uma quantia determinada; 
 – o nome daquele que deve pagar (sacado); 
 – a época do pagamento; 
 – a indicação do lugar em que se deve efectuar o pagamento; 
 – o nome da pessoa a que ou à ordem de quem deve ser paga; 
 – a indicação da data em que e do lugar onde a letra é passada;
 – a assinatura de quem passa a letra (sacador).

A literalidade dos títulos de crédito manifesta-se também numa perspectiva 
negativa: são irrelevantes para a conformação do direito incorporado quais-
quer outras menções ou convenções extracartulares (i. e., não inscritas no 
próprio título). O obrigado não pode, designadamente, invocar em sua defesa 
algo que não resulte do teor literal do título. 

Esta prevalência do sentido objectivo sobre a vontade subjectiva dos seus 
autores ou intervenientes é essencial para a circulabilidade dos títulos,  

6 Quanto aos demais títulos de crédito, cfr., quanto à livrança, o artigo 75.º da Lei Uniforme relativa às Letras e 
Livranças, quanto à guia de transporte, o artigo 370.º do Código Comercial, quanto ao conhecimento de depósito 
de mercadorias em armazéns gerais, o artigo 408.º do Código Comercial, quanto aos warrants (i. e., cautelas de pe-
nhor anexas aos conhecimentos de depósito, que incorporam um penhor, enquanto direito real de garantia, sobre 
as mercadorias depositadas), o artigo 408.º do Código Comercial, quanto às acções, os artigos 301.º e seguintes da 
Lei das Sociedades Comerciais, e, quanto às obrigações, os artigos 374.º e seguintes do mesmo diploma.
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defendendo o terceiro portador de boa-fé. A não ser assim, qualquer dos obri-
gados, ao ser demandado, poderia alegar contra o demandante estipulações 
desconhecidas deste último, e o título acarretaria sempre excessivo risco para 
o portador subsequente, a quem poderiam ser opostas excepções que este não 
estaria em condições de prever nem de controlar e em relação às quais não 
teria possibilidade de se defender. Assim, as excepções fundadas em conven-
ções que não constem do próprio título (extracartulares) apenas serão invocá-
veis entre as pessoas que tenham intervindo como partes na sua celebração 
(relação imediata); já aquelas que resultem do título (cartulares) podem ser 
invocadas contra os obrigados pelo título, mesmo que fora do âmbito das re-
lações imediatas7.

12.4.2. AUTONOMIA DO DIREITO CARTULAR

O direito emergente e incorporado no título é independente dos negócios ju-
rídicos que se encontram na sua origem, i. e., do direito subjacente ou funda-
mental. O direito incorporado pelo título (direito cartular) é, pois, um direito 
diferente daquele que o originou (direito subjacente).

Exemplo: Quando alguém aceita um pagamento por cheque, o direito que para 
si resulta do facto ser portador desse cheque distingue-se do direito de crédito 
que tem sobre o devedor que lhe pagou com o cheque, ainda que o montante seja, 
em princípio, o mesmo. 

Exemplo: O direito emergente de uma acção ao portador é também diferente 
da posição jurídica que para o sócio resulta do contrato de sociedade. 

A afirmação da alteridade entre direito cartular e direito subjacente não é 
meramente conceptual. Pelo contrário, ela tem importantes consequências 
práticas, ao nível do regime jurídico aplicável a cada um dos créditos. Estas 
estendem-se, entre outros, aos seguintes aspectos:

 – prescrição: existem prazos próprios para a prescrição das obrigações 
cartulares8, que se aplicam paralelamente aos prazos de prescrição das 
obrigações emergentes da relação subjacente;

 – inexistência de novação: a constituição da obrigação cartular não resulta 
da novação da obrigação subjacente (artigo 857.º do Código Civil), man-
tendo-se a vigência paralela da relação cambiária e da relação subjacente; 

7 Como paralelismo desta realidade, pense-se nos acordos parassociais, que só são invocáveis entre aqueles que os 
celebraram, porque não constam dos estatutos para os quais a literalidade por referência remete. Como salienta 
PEDRO PAIS DE VASCONCELOS (em Direito comercial, pp. 312 ss.), nesta perspectiva, as excepções fundadas em 
cláusulas estatutárias são excepções cartulares, enquanto as decorrentes de acordos parassociais são excepções 
extracartulares.

8 Cfr. ponto Capítulo 12.9 infra.
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 – dação em cumprimento: em regra, a constituição da obrigação cambiá-
ria assenta numa dação em cumprimento ou numa dação em função do 
cumprimento (artigo 840.º do Código Civil);

 – inoponibilidade de excepções na relação cartular emergentes dos negó-
cios subjacentes: as vicissitudes sofridas pelos negócios jurídicos sub-
jacentes não se projectam, por regra, na relação jurídica que integra o 
direito cartular. Esta inoponibilidade não é, todavia, absoluta, dado que 
os artigos 17.º da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças e 22.º da Lei 
Uniforme relativa aos Cheques admitem a oponibilidade ao portador de 
excepções emergentes da relação subjacente nas relações imediatas.

§ Autonomia da posição do portador do título

A autonomia da posição do portador não deve ser confundida com a autono-
mia do direito cartular. Ao passo que, quando se refere a autonomia do direito 
cartular, se relaciona o direito emergente do título nele incorporado com o 
direito subjacente, afirmando-se a não contaminação do primeiro com as vi-
cissitudes que incidam sobre este último, quando se fala da autonomia da po-
sição do portador pretende referir-se que o direito cambiário de cada portador 
do título, na cadeia de circulação, é autónomo em relação ao direito cambiário 
do anterior portador, não sendo afectado pelos vícios de que eventualmente 
sofra o direito daquele de quem recebeu o título. 

Note-se que a aquisição do título pelo portador é uma aquisição originária e 
não uma aquisição derivada, sendo o direito cambiário constituído ex novo 
na esfera jurídica do portador. Por esta razão, ao portador não são oponíveis 
os vícios ou defeitos do direito de qualquer dos portadores anteriores. Esta 
autonomização da titularidade do título pelo seu portador em relação à de 
outros portadores anteriores releva sobretudo no domínio do desapossa-
mento involuntário dos títulos de crédito. Este problema será infra devida-
mente abordado9.

A autonomia da posição do portador face à posição do seu antecessor tem 
como implicação, nos termos do artigo 16.º da Lei Uniforme relativa às Letras 
e Livranças, que o detentor dos títulos de crédito é considerado seu portador 
legítimo, se justificar o seu direito por uma série ininterrupta de endossos, 
mesmo se o último for em branco – caso em que, verificando-se um desapos-
samento involuntário de uma letra, o portador dela, desde que legítimo, «não 
é obrigado a restituí-la, salvo se a adquiriu de má-fé ou se, adquirindo-a, co-
meteu uma falta grave»10. 

9 Cfr. infra Capítulo 12.8.

10 É aplicável o mesmo regime às livranças por remissão do artigo 77.º da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças. 
O cheque, por sua vez, apresenta um regime semelhante (artigo 22.º da Lei Uniforme relativa aos Cheques).
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A aplicação deste preceito suscita a questão de saber quando é que se consi-
dera existir uma série ininterrupta de endossos. O preenchimento deste pres-
suposto, o qual se afigura essencial para aferir da legitimidade do portador, 
dá corpo à exigência de que resulte do título de crédito uma cadeia regular de 
transmissões (será uma cadeia regular de transmissões aquela que se descre-
va da seguinte forma: A a B / B a C / C a D, e assim sucessivamente; já não será 
uma cadeia regular aquela em que: A a B / C a D / E a F).

Exemplo: A endossou a letra a B, que, por sua vez, endossou a letra a C; C é 
portador legítimo.

Exemplo: A endossou a letra a B, que, por sua vez, endossou em branco a letra 
a C; C é portador legítimo.

Exemplo: A endossou a letra a B, que, por sua vez, endossou em branco a letra 
a C; C perdeu a letra, que foi encontrada por D; D é portador legítimo.

Exemplo: A endossou a letra a B, que, por sua vez, endossou em branco a letra 
a C; D roubou a letra a C; D é portador legítimo, apesar de ser um adquirente 
de má-fé.

Exemplo: A endossou a letra a B, que, por sua vez, endossou a letra a C; D rou-
bou a letra a C; D não é portador legítimo (independentemente de ser um adqui-
rente de má-fé), dado que não existe uma série ininterrupta de endossos.

12.4.3. INCORPORAÇÃO

A ideia de autonomia do direito cartular, que estabelece a diferença entre o 
direito que o portador tem sobre o título e o direito emergente do título, re-
laciona-se com a característica da incorporação, a qual consiste na ideia de 
o direito cartular se encontrar incorporado no próprio documento, de forma 
a que a simples posse do documento permita o exercício do referido direito. 
Esta incorporação confere ao devedor do direito cartular a garantia de que 
mais ninguém senão o legítimo titular lhe irá cobrar o crédito – e que, portan-
to, não realizará pagamentos indevidos a terceiros (artigos 476.º, n.º 2, e 770.º, 
ambos do Código Civil). 

12.4.4. LEGITIMAÇÃO

A posse do título legitima (i) o portador a exercer o direito cartular (ii) contra 
o obrigado cambiário. Esta ideia exprime, respectivamente, as ideias de legi-
timação activa e de legitimação passiva nos títulos de crédito. Bastando-se 
essa legitimação com a mera posse do título, não só o portador não precisa 
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de provar a titularidade da obrigação cambiária, como a mesma não pode ser 
contestada com base noutros factos. 

A compreensão desta característica exige que se tenha presente a distinção, 
aqui existente de forma vincada, entre legitimidade e titularidade. Ao contrá-
rio do que sucede no direito civil, em que se privilegia a coincidência entre a 
titularidade do direito e a legitimidade para o seu exercício, no direito comer-
cial, a exigência da certeza e de segurança necessárias para a circulação dos 
títulos de crédito não permite que se verifique qualquer incerteza quanto à le-
gitimidade do portador. A legitimidade é do portador, seja ele ou não o verda-
deiro titular. Desta forma, permite-se libertar os interessados da averiguação 
da legitimidade do portador, mas também dos riscos que uma questão acerca 
da legitimidade poderia acarretar, evitando-se os problemas decorrentes da 
eventual não coincidência entre o portador e o titular do direito. 

12.4.5. CIRCULAÇÃO

Ainda que se possam diferenciar, dentro do universo dos títulos de crédito, 
diferentes modos de circulação11, uma característica transversal a todos eles é 
promoverem a circulação de direitos.

Esta susceptibilidade de circulação apresenta, pois, traços de injuntividade, 
não podendo ser proibida em absoluto. No entanto, pode ser mais ou menos 
limitada ou condicionada. Devem, por isso, designar-se como títulos impró-
prios ou títulos de legitimação todos aqueles documentos que não sejam des-
tinados à circulação (v. g., os bilhetes de cinema ou os bilhetes de avião). 

A circulação do título, em função do seu modo, pode ser feita:

 – por declaração do transmitente aposta no título, acompanhada de per-
tence lavrado no mesmo e averbamento no livro do emitente (v. g., as 
acções nominativas de sociedades anónimas);

 – por endosso12, no caso de títulos à ordem, que consiste num negó-
cio cambiário que, para além de uma declaração escrita e assinada 
no verso do título (ou da aposição de uma simples assinatura), exige 
a entrega do título ao endossatário (v. g., letras, livranças, cheques e 
extractos de factura);

 – por simples entrega material ao transmissário, no caso de títulos ao por-
tador (v. g., acções e obrigações ao portador, ou mesmo letras, no caso de, 
após um endosso em branco, o portador, ao abrigo do disposto no artigo 

11 Cfr. supra Capítulo 12.3.

12 Cfr. infra Capítulo 12.8.
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14.º, n.º 3, da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças, remeter a letra 
a um terceiro, sem preencher o espaço em branco e sem a endossar).

12.5. A RELAÇÃO CARTULAR E A CONVENÇÃO EXECUTIVA

A característica da autonomia do direito cartular referida supra permite es-
tabelecer uma vincada distinção entre o direito cartular (o direito de crédito 
emergente do título de que o portador é titular e do qual são devedores todos 
os obrigados cambiários) e o direito emergente da relação subjacente. Ao ser 
incorporado no título, o direito subjacente dá origem a um novo direito (o di-
reito cartular), sem se extinguir o direito da relação subjacente. 

Sintomático desta diferença é o facto de o negócio subjacente se documen-
tar e provar pelos meios que lhe são próprios (v. g., se subjacente ao saque de 
uma letra se encontra a compra e venda de um imóvel, tal negócio prova-se 
pela escritura pública de compra e venda). Por sua vez, o título apenas prova 
e documenta os negócios cartulares e as relações jurídicas cartulares que nele 
estejam expressos e incorporados.

A conformação das situações jurídicas emergentes da relação subjacente 
depende do que se encontre fixado na convenção executiva – a qual con-
siste num acordo entre os intervenientes da relação cambiária, paralela a 
esta, que pode integrar-se no próprio negócio subjacente (podendo ser uma 
simples cláusula contratual) ou constituir um acordo superveniente, e que 
tem por objecto regular a função a desempenhar pelo negócio cartular em 
relação ao subjacente. 

Exemplo: Num contrato de fornecimento consta uma cláusula contratual nos 
termos da qual as partes acordaram que o pagamento ao fornecedor seria feito 
através de letras.

Exemplo: Dois anos após a celebração de um financiamento bancário entre o 
banco A e o cliente B, as partes acordam que o pagamento ao banco A será feito 
mediante o saque de cheques sobre o banco B.

A convenção executiva estabelece, desta forma, a ponte entre o negócio cartu-
lar e o negócio subjacente, podendo afirmar-se que inerente a cada acto cam-
biário existe (i) um negócio subjacente e (ii) uma convenção executiva. Desta 
forma, os diferentes tipos de actos cambiários caracterizam-se por serem ins-
tituídos mediante convenções executivas de diferentes conteúdos, tendo por 
pressuposto diferentes relações subjacentes. Assim: 
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 – No saque, na relação subjacente existe, em regra, um crédito do tomador 
sobre o sacador; na convenção executiva, as partes terão acordado sobre 
se o saque funciona para pagamento (devendo determinar-se se é uma 
dação em pagamento ou uma dação em função do cumprimento), se tem 
uma função de financiamento, de garantia, etc.

 – No aceite, na relação subjacente existe, em princípio, um crédito do sa-
cador sobre o sacado aceitante; na convenção executiva, as partes te-
rão, tal como exposto a propósito do saque, acordado sobre a finalidade 
do aceite.

 – No endosso, na relação subjacente verifica-se um crédito do endossatá-
rio sobre o endossante; na convenção executiva, as partes terão, tal como 
exposto a propósito do saque, acordado sobre a finalidade do endosso.

 – No aval, na relação subjacente pode existir um crédito do avalizado sobre 
o avalista, ou então – como sucede frequentemente – um acto gratuito; 
na convenção executiva, as partes terão, tal como exposto a propósito do 
saque, acordado sobre a finalidade do aval.

Pode afirmar-se, com Pedro Pais de Vasconcelos, que «o negócio subjacente 
constitui a causa remota e a convenção executiva constitui a causa próxima 
do ato cambiário»13. A violação da convenção executiva faz incorrer o inadim-
plente em responsabilidade civil obrigacional (artigos 798.º e seguintes do 
Código Civil), cujo montante indemnizatório dependerá, nos termos gerais, 
do prejuízo provocado pelo incumprimento (artigos 562.º e seguintes do Có-
digo Civil).

Neste contexto, importa ainda distinguir entre:

 – relações imediatas: aquelas que se verificam sempre que entre dois (ou 
mais) intervenientes de uma relação cambiária (directa) exista parale-
lamente uma relação subjacente, ligada por uma convenção executiva;

 – relações mediatas: aquelas que se verificam quando entre os interve-
nientes referidos no ponto anterior não exista uma relação subjacente 
nem convenção executiva. 

Esta distinção é fundamental para determinar em que circunstâncias é ad-
missível a oponibilidade de excepções emergentes da relação subjacente ou 
da convenção executiva nas relações cartulares. Esta matéria será abordada 
no ponto seguinte, para aí se remetendo.

13 Assim, cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito comercial, pp. 314.
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Esquema de síntese das relações que se estabelecem no âmbito da letra 
de câmbio

12.6. A OPONIBILIDADE DE EXCEPÇÕES NAS RELAÇÕES CARTULARES

Numa manifestação paradigmática da autonomia do direito cartular, o artigo 
17.º da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças estabelece que «as pessoas 
accionadas em virtude de uma letra não podem opor ao portador as excepções 
fundadas sobre as relações pessoais delas com o sacador ou com os portadores 
anteriores, a menos que o portador, ao adquirir a letra, tenha procedido cons-
cientemente em detrimento do devedor»14. 

Desta forma, em regra – e salvo actuação consciente em prejuízo do devedor 
–, não podem ser opostas ao portador excepções fundadas nas relações extra-
cartulares, incluindo na convenção executiva, vigentes entre outras pessoas 
que não o próprio portador e a pessoa a quem ele exige o pagamento da letra. 

14 Em sentido semelhante, cfr. o artigo 22.º da Lei Uniforme relativa ao Cheque.
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O demandado só pode opor ao portador excepções fundadas em relações  
extracartulares que tenha com o próprio portador (i. e., nas relações imediatas).

Exemplo: O sacado aceitante não pode opor ao endossatário de uma letra a nu-
lidade do contrato de financiamento que celebrou com o sacador para se furtar 
ao pagamento da obrigação cambiária a que se encontra adstrito.

Exemplo: O sacado aceitante pode opor ao sacador tomador de uma letra a 
anulabilidade do contrato de fornecimento da relação subjacente por erro-vício 
para se furtar ao pagamento da obrigação cambiária a que se encontra adstrito.

No que respeita à autonomia da posição do portador do título, cabe referir o 
artigo 16.º da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças, que defende o ter-
ceiro portador de boa-fé contra a reivindicação do título pelo desapossado 
involuntário – consagrando assim, em traços gerais, a tutela do portador de 
boa-fé em detrimento do desapossado, não sendo o desapossamento oponível 
ao portador.

Neste contexto, é discutido em que momento se dá a constituição do direito 
cartular: se no momento em que se subscreve o título, sendo a emissão uma 
simples condição de eficácia (teoria da criação), ou se no momento em que, 
após a subscrição, o mesmo é materialmente entregue ao beneficiário (teoria 
da emissão). A questão releva sempre que, depois de subscrito, o título seja 
posto em circulação independentemente da vontade do subscritor (caso do 
desapossamento involuntário). 

O artigo 16.º da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças, nos termos expos-
tos, vem sustentar a viabilidade da teoria da criação, a qual tem ainda a seu 
favor o argumento da necessidade de segurança na circulação do título – se-
gundo o qual é imprescindível que, para o portador, seja reduzido o risco de, 
ao tentar cobrar o título, lhe serem opostas excepções imprevistas. 

Levantam-se, todavia, algumas vozes contra a teoria da criação, com base na 
ideia de que do artigo 16.º da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças ape-
nas resulta que aquele que for involuntariamente desapossado do título não 
pode reivindicá-lo contra o terceiro portador de boa-fé, mas já não que o desa-
possado seja um obrigado cambiário perante o portador de boa-fé15. 

15 Assim, cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito comercial, pp. 296 ss. De acordo com o autor, só a teoria da 
emissão respeita a vontade negocial do subscritor, dado que o subscritor que vê o título posto em circulação contra 
a sua vontade não tem vontade negocial completa de se vincular e de se obrigar. Desta forma, deve inferir-se que 
o negócio cambiário apenas se conclui com a entrega voluntária do título (subscrição seguida de traditio). Neste 
sentido, para além do artigo 7.º da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças, referido em texto, atente-se no artigo 
29.º da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças, de acordo com o qual, se o sacado riscar o aceite antes de resti-
tuir a letra que lhe tenha sido presenteada para aceite, o aceite considera-se recusado – o que parece indicar que o 
negócio cambiário de aceite não se conclui com a sua assinatura. Só não será assim se o sacado tiver informado por 
escrito o sacador ou outro dos intervenientes na letra de que a aceita – caso em que fica obrigado como aceitante.
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Estes argumentos contrários à teoria da criação merecem acolhimento, encon-
trando, aliás, um ponto de apoio no regime do artigo 7.º da Lei Uniforme rela-
tiva às Letras e Livranças, que, a propósito de diversas vicissitudes (falsidade, 
coacção física, etc.) relativas às assinaturas apostas no título de crédito, vem 
estabelecer que não são obrigadas cambiárias as pessoas cujas «assinaturas por 
qualquer outra razão não poderiam obrigar as pessoas que assinaram a letra». 
Neste caso, o portador do título apenas poderá cobrá-lo aos outros obrigados. 

Assim, procedendo a excepção de desapossamento involuntário, o portador 
legítimo pode cobrar a obrigação cambiária emergente do título aos demais 
obrigados cambiários (designadamente, a quem lhe endossou o título), mas 
não ao desapossado. 

12.7. A REFORMA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO

Os títulos de crédito são documentos, normalmente em suporte de papel, sen-
do fisicamente frágeis. Podem facilmente destruir-se, acidental ou intencio-
nalmente, total ou parcialmente. Podem ainda desaparecer ou tornar-se ile-
gíveis com o uso e com a circulação. Tratando-se de uma vicissitude do título 
de crédito enquanto documento, o direito incorporado pelo título não se ex-
tingue pelo simples facto de o seu suporte se encontrar fragilizado. Contudo, 
o seu portador não conseguirá, em regra, exercer os seus direitos cambiários 
sem o referido título. 

Cabe, nesta situação, fazer apelo à reforma (i. e., reconstituição) do título 
de crédito. Previna-se, contudo, que o conceito de reforma aplicável aos tí-
tulos é também utilizado para designar uma prática comercial que con-
siste no pagamento total ou parcial dos títulos de crédito, na data do seu 
vencimento, através da assunção de uma nova obrigação cambiária (i. e., 
é sacada uma nova letra sobre o obrigado cambiário (sacado) e aceite por 
este, sendo entregue ao portador, de montante correspondente total16 
ou parcialmente à quantia a pagar17). 

Contudo, não obstante a sobreposição linguística, as duas realidades não 
devem ser confundidas. Nesta última situação referida, a letra originária ex-
tingue-se e, por dação em cumprimento parcial ou total de uma outra letra 
pré-existente, surge uma nova letra autónoma da primeira. Nada tem, pois, 
que ver com a reforma proprio sensu, na qual se reconstitui um título que se 
destruiu, danificou ou desapareceu, sendo reparado ou substituído por outro. 

16 Trata-se da designada reforma por inteiro, em que a nova letra é sacada pelo mesmo montante da letra anterior.

17 Caso em que, com a nova letra sacada, se entregará ao portador o remanescente em dinheiro.
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Na situação impropriamente chamada reforma na gíria do tráfego não se verifi-
ca uma vicissitude material do título, mas antes uma situação em que o sacado 
não cumpre (total ou parcialmente) a obrigação cambiária a que se encontra 
adstrito, contando com o acordo do tomador no saque de uma nova letra. 

No que respeita à reforma proprio sensu, note-se que, para todos os efeitos, o 
título reformado é juridicamente o mesmo título, operando-se a modificação 
apenas no plano do respectivo suporte material. Cabe, neste contexto, anali-
sar qual o enquadramento legal aplicável à verdadeira reforma e determinar 
os tipos de títulos cuja reforma é admitida e qual o procedimento aplicável.

O regime jurídico aplicável à reforma dos títulos de crédito encontra-se dis-
perso por vários diplomas. Na medida em que os títulos de crédito consubs-
tanciam documentos escritos, tem, desde logo, aplicação a norma geral cons-
tante do Código Civil, segundo a qual «podem ser reformados judicialmente 
os documentos escritos que por qualquer modo tiverem desaparecido». Esta 
norma é especificada a propósito dos títulos de crédito no artigo 484.º do Có-
digo Comercial, segundo o qual «as letras, acções, obrigações e mais títulos 
comerciais transmissíveis por endosso, que tiverem sido destruídos ou per-
didos, podem ser reformados judicialmente a requerimento do respectivo 
proprietário, justificando o seu direito e o facto que motiva a reforma». Esta 
norma deve entender-se também aplicável à reforma de títulos ao portador, 
apesar das evidentes dificuldades na identificação dos títulos a reformar e no 
preenchimento dos pressupostos da reforma.

A reforma dos títulos de crédito encontra-se sujeita a um procedimento judi-
cial especial, estabelecido nos artigos 1069.º a 1073.º do Código de Processo 
Civil, concorrendo também o artigo 484.º do Código Comercial para a confor-
mação deste procedimento especial:

 –  A reforma dos títulos está sujeita ao princípio do pedido, devendo o in-
teressado na reforma descrever os títulos e as circunstâncias em que se 
deu a destruição ou o desaparecimento, bem como o interesse que tem 
na reforma (artigo 1069.º, n.º 1, do Código de Processo Civil).

 – Tem competência para decidir da reforma dos títulos de crédito o tribu-
nal de comércio do lugar do pagamento do título ou da sede da socie-
dade que tiver emitido a acção ou obrigação (artigo 484.º, § 1, primeira 
parte, do Código Comercial).

 – A reforma não pode ser decretada sem prévio chamamento edital de in-
certos e citação de todos os co-obrigados no título ou dos representantes 
da sociedade a que ele respeitar (artigo 484.º, § 1, segunda parte, do Có-
digo Comercial).

 – O processo será admitido se, em face das provas produzidas, o tribunal 
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entender que o mesmo deve ter seguimento (artigo 1069.º, n.º 1, do Có-
digo de Processo Civil).

 – Se, em face das provas produzidas, o tribunal admitir o processo, con-
vocará o emitente dos títulos ou que neles se tenha obrigado para uma 
conferência de interessados, mandando afixar editais nas bolsas em que 
o título eventualmente tenha cotação (artigo 1069.º, n.º 2, do Código de 
Processo Civil). Estando todos os interessados de acordo (ou não sendo 
procedentes as oposições deduzidas), o tribunal ordena a reforma dos 
títulos, que pode passar (i) pela emissão de novos títulos por parte do 
emitente, a pedido do requerente; (ii) não sendo emitidos novos títulos 
(porque não foi requerido ou porque o emitente não o fez), a certidão do 
auto de reforma fica a servir de título (artigo 1070.º, n.º 1, do Código de 
Processo Civil). 

 – No caso de os títulos terem sido perdidos ou se encontrarem desapareci-
dos, publicar-se-ão avisos num dos jornais mais lidos da localidade em 
que se presuma ter ocorrido o facto da perda ou do desaparecimento, 
identificando-se o título e convidando-se qualquer pessoa que esteja na 
posse dele a apresentá-lo durante um prazo fixado (artigo 1072.º, alínea 
a), do Código de Processo Civil). Se o título aparecer, este será entregue 
ao autor da acção, desde que todos os interessados nisso concordem, 
extinguindo-se o processo. Havendo litígio relativo à propriedade ou 
titularidade do título, cabe lançar mão da acção comum de reivindica-
ção, não sendo adequado este processo especial, que tem apenas como 
finalidade a reconstituição de títulos (artigo 1072.º, alínea b), do Códi-
go de Processo Civil). Se o título não aparecer, a sentença que ordenar 
a reforma declarará sem valor o título desaparecido, «sem prejuízo dos 
direitos que o portador possa exercer contra o requerente» (artigo 1702.º, 
alínea c), in fine, do Código de Processo Civil). Assim, se, posteriormen-
te ao trânsito em julgado da decisão que ordenou a reforma do título, o 
mesmo surgir nas mãos de um terceiro que não tenha sido ouvido no 
processo, tal portador não pode exercer quaisquer direitos cartulares (o 
caso julgado produzido tem eficácia perante terceiros), mas nada obsta 
a que tal portador exerça direitos emergentes da relação subjacente, ou 
mesmo que ponha em actuação o mecanismo da responsabilidade civil, 
caso o autor tenha actuado de má-fé ao requerer a reforma. 

 – O requerente deverá prestar caução à restituição do valor do título e 
respectivos juros ou dividendos antes de lhe ser entregue o novo título 
emitido (artigo 484.º, § 5.º, do Código Comercial). Esta caução caduca 
de direito passados cinco anos depois de prestada, se neste período não 
tiver sido proposta judicialmente contra quem a prestou acção pedindo 
a restituição, ou se a acção tiver sido julgada improcedente (artigo 484.º, 
§ 6.º, do Código Comercial).
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12.8. A LETRA DE CÂMBIO, A LIVRANÇA E O CHEQUE – BREVE DESCRIÇÃO

Analisadas as características e o regime geral aplicável aos títulos de crédi-
to, importa descrever, muito sucintamente, os três tipos de títulos de crédito 
que, para além das acções, assumem maior relevância no tráfego negocial e 
representam os arquétipos sobre os quais se modela a dogmática dos títulos 
de crédito: 

 – a letra de câmbio;
 – a livrança;
 – o cheque. 

A letra de câmbio é um título de crédito em sentido estrito que incorpora um 
direito de crédito pecuniário. É constituída por um documento escrito e assi-
nado (artigos 1.º e 2.º da Lei Uniforme relativa às Letras e às Livranças), sendo 
um título à ordem18 que circula por endosso (artigo 11.º, § 1, da Lei Uniforme 
relativa às Letras e às Livranças). 

A letra é emitida por um sacador, que, mediante o saque, ordena que o sacado 
pague uma quantia a um terceiro beneficiário (o tomador) ou que lhe pague a 
si (letra à ordem do sacador). Sendo mais frequente o saque da letra à ordem 
de um terceiro tomador, em regra, a letra vem estabelecer uma relação cartu-
lar (pelo menos) triangular. O regime da letra é, saliente-se, o regime paradig-
mático dos títulos de crédito.

Esquema comparativo entre a letra à ordem de terceiro e a letra à ordem 
do sacador

18 Embora, como se viu anteriormente, se possa converter num título ao portador, na situação prevista no artigo 
14.º, § 3, da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças.
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A livrança aproxima-se em grande medida da letra, sendo mesmo o seu re-
gime estabelecido por remissão para o regime deste último título de crédito 
(artigo 77.º da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças), sempre que não 
existam especificidades de regime (artigos 75.º a 78.º da Lei Uniforme relati-
va às Letras e Livranças). A livrança apresenta, contudo, a particularidade de 
ser emitida por um subscritor que promete pagar, de forma pura e simples, 
uma quantia ao beneficiário. Pode, assim, afirmar-se que a letra é uma ordem 
de pagamento (ordem emitida pelo sacador para o sacado pagar ao tomador), 
enquanto a livrança é uma promessa de pagamento (promessa emitida pelo 
subscritor de pagamento ao beneficiário). Por esta razão, não existe a figura 
do aceite na livrança.

Esquema de síntese das relações que se estabelecem no âmbito  
da livrança

Por fim, o cheque, que estruturalmente se assemelha largamente à letra, apre-
senta a diferença específica de o sacado ser sempre um banqueiro em que o saca-
dor tem fundos depositados. A validade da emissão do cheque tem como pressu-
posto a prévia celebração, expressa ou tácita, de uma convenção de cheque entre 
o sacador e o banqueiro (artigo 3.º da Lei Uniforme relativa ao Cheque), podendo 
o cheque ser feito pagável a uma pessoa determinada – com ou sem a cláusula 
«à ordem» – ou ao portador (artigo 5.º da Lei Uniforme relativa ao Cheque). À 
semelhança do que sucede na letra, a transmissão do cheque faz-se por meio de 
endosso (artigos 14.º e seguintes da Lei Uniforme relativa ao Cheque). 
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12.9. NEGÓCIOS JURÍDICOS CARTULARES 

A compreensão do regime dos títulos de crédito pressupõe, ainda, a compre-
ensão dos principais negócios jurídicos cambiários: o saque, o aceite, o endos-
so e o aval. 

12.9.1. O SAQUE

O saque é o negócio cambiário constitutivo do direito cartular. Reveste a nature-
za de negócio unilateral abstracto e deve perspectivar-se numa dupla vertente:

 – A um tempo, o saque é uma ordem emitida pelo sacador e dirigida ao 
sacado para que pague uma determinada quantia ao beneficiário (ou to-
mador) ou para que pague ao próprio (ao sacador).

 – A outro tempo, o saque é uma promessa emitida pelo sacador e dirigida 
ao beneficiário (ou tomador) de que o sacado irá aceitar e pagar a letra, e 
de que, caso tal não se verifique, o sacador garantirá tal pagamento (arti-
go 9.º da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças)19. 

Em função do respectivo beneficiário, devem distinguir-se três diferentes ti-
pos de saque:

 – o saque à ordem de terceiro, no qual a letra deve ser entregue a um ter-
ceiro tomador;

 – o saque à ordem do próprio sacador, caso em que o sacador é simultane-
amente o beneficiário do título de crédito, podendo transmiti-lo poste-
riormente a terceiro por meio de endosso; 

 – o saque sobre o próprio sacador (artigo 3.º da Lei Uniforme relativa às 
Letras e Livranças), que se caracteriza por o sacador e o sacado serem a 
mesma pessoa. A utilização deste mecanismo releva, designadamente, 
em situações em que existe uma fragmentação da pessoa do sujeito que 
assume, simultaneamente, as posições de sacador e de sacado (v. g., no 
caso das pessoas colectivas que têm diferentes agências ou sucursais). 

12.9.2. O ACEITE

O aceite, regulado nos artigos 28.º e seguintes da Lei Uniforme relativa às Letras 
e Livranças, é também um negócio jurídico cambiário, unilateral e abstracto, 

19 A não ser que seja aposta na letra a cláusula «letra não aceitável», «aceite proibido», ou equivalente, que desres-
ponsabiliza o sacador pela recusa do aceite (mas não pela recusa do pagamento).
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o qual deve ser necessariamente escrito na própria letra20, mediante o qual o 
sacado aceitante:

 – aceita a ordem de pagamento que lhe foi dirigida pelo sacador;
 – promete pagar a letra no vencimento (ao tomador ou à ordem do sacado), 

ficando responsabilizado pelo pagamento da letra no vencimento. 

Importa notar que o aceite se caracteriza por, antes da sua celebração, o sa-
cado não ter qualquer dever na relação cambiária de pagar ao tomador. Tal 
significa que em qualquer circunstância o saque vincula o sacado a emitir um 
aceite. Por esta razão, apenas poderá ser lavrado protesto por falta de aceite 
contra o sacador que prometeu o aceite, e não contra o sacado, que não está 
obrigado a aceitá-lo. Nada obsta, contudo, a que o sacado se obrigue, extra-
cartularmente, a aceitar a letra – caso em que as sanções aplicáveis ao sacado 
serão as resultantes do mero incumprimento de uma obrigação extracambiá-
ria, devendo ser determinadas no âmbito da referida obrigação extracartular.

Exemplo: Num contrato de fornecimento de materiais de construção, o compra-
dor (sacado) que emite uma letra perante o vendedor (sacador) pode obrigar-se, 
no referido contrato de fornecimento, a aceitar letras sacadas pelo comprador 
ou por qualquer tomador da letra a quem a mesma tenha sido endossada. Caso 
o sacado não aceite a letra, estamos na presença de uma violação do contrato de 
fornecimento, devendo as consequências de tal incumprimento ser aferidas no 
contexto do referido contrato (mas passando estas, em regra, pela responsabili-
dade civil extracambiária do sacado).

Conforme resulta do artigo 22.º da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças, a 
apresentação da letra a aceite é, por regra, facultativa, podendo ainda o sacador 
estipular que a letra não seja apresentada a aceite antes de determinada data. 

Por outro lado, o aceite não pode ser condicionado (sob pena de se considerar 
recusado), embora possa ser parcial (caso em que o sacado se obriga a pagar 
o montante aceite) ou mesmo modificado (artigo 26.° da Lei Uniforme relati-
va às Letras e Livranças). Sendo o aceite recusado, condicionado, parcial ou 
modificado, produz-se, nos termos do artigo 43.º da Lei Uniforme relativa às 
Letras e Livranças, o vencimento imediato da obrigação cambiária. 

12.9.3. O ENDOSSO

À semelhança do saque e do aceite, também o endosso é um negócio cambiário, 
unilateral e abstracto. Dentro dos negócios cambiários, o endosso distingue-se 

20 Cfr. artigo 25.º da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças. Em regra, o aceite consiste na assinatura do sacado 
aposta transversalmente no lado esquerdo do rosto da letra.
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pela sua função de circulação do título. O endosso consiste, pois, num novo 
saque – que apenas se distingue do saque originário por não ter um efeito 
constitutivo do título de crédito. 

Neste sentido, e paralelamente ao exposto a propósito do saque, pode afirmar-
-se que do endosso resulta:

 – uma nova ordem dada ao sacado (ou aceitante, depois do aceite) pelo to-
mador da letra (o endossante, que pode ser o sacador, no caso de letras à 
ordem) para que pague a outra pessoa (o endossatário);

 – uma promessa emitida pelo endossante, que pagará a letra se o sacado 
não aceitar ou não pagar, ou se algum dos demais co-obrigados cambiá-
rios o não fizer.

Esquema de síntese que distingue o saque do endosso

Materialmente, o endosso traduz-se na assinatura do portador no verso da le-
tra (como resulta da origem francesa do termo, en dos), acompanhada ou não 
da expressão «pague-se à ordem de» ou equivalente. No tráfego comercial, 
é, porém, muito frequente que o endosso consista apenas na assinatura do 
portador no verso da letra. Fundamental é a entrega da letra ao endossatário, 
dado que a entrega constitui o elemento real do negócio jurídico cambiário.

No que concerne aos diferentes tipos de endosso, importa distinguir entre:

 – o endosso em branco: caso em que o endossante não identifica o endos-
satário, podendo este ser preenchido por outro portador;

 – o endosso completo: da declaração de endosso resulta a identificação do 
endossatário.
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Consistindo num novo saque, o endosso investe o portador endossatário na 
titularidade do título, legitimando-o a exercer os seus direitos cambiários e 
responsabilizando o endossante tanto pelo aceite como pelo pagamento da 
letra. Assim, caso a letra não seja aceite, ou não seja paga, o portador pode-
rá exigir o pagamento a qualquer um dos endossantes (que poderão, por sua 
vez, cobrar a letra de qualquer dos endossantes anteriores, e assim sucessi-
vamente até ao derradeiro garante, o sacador). Pelo exposto, pode, desde já, 
entrever-se que o endosso diverge substancialmente da cessão de créditos. Na 
cessão de créditos, quanto mais intensa for a circulação do título de crédito, 
mais fragilizada se encontra a posição do credor, uma vez que poder-lhe-ão 
ser opostos os meios de defesa oponíveis a todos os anteriores titulares do 
crédito (artigo 585.º do Código Civil); no endosso, considerando que todos os 
endossantes respondem pelo aceite e pelo pagamento, mais fortalecido fica o 
crédito cambiário com a sua circulação.

É, contudo, necessário que se trate de um portador legítimo do título. A legi-
timidade do portador afere-se por uma série ininterrupta de endossos, ainda 
que o último seja em branco (artigo 16.º da Lei Uniforme relativa às Letras e 
Livranças)21.

O endossante pode apor cláusulas cambiárias ao endosso, que se diferenciam 
das convenções extracartulares, porque constam do próprio título, sendo 
oponíveis ao portador. É o caso da aposição no título da cláusula «valor por 
cobrar», «valor a cobrar», «para cobrança» ou «por procuração» (artigo 18.º da 
Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças), da cláusula «valor em garantia», 
«valor em penhor» ou qualquer outra menção que implique uma caução (arti-
go 19.º da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças) ou da cláusula «sem ga-
rantia», «sem responsabilidade», «sem regresso» ou «sem obrigação» (artigo 
15.º, n.º 1, da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças), nos termos das quais 
o endossante se exonera da responsabilidade pelo aceite ou pelo pagamento, 
apondo na letra uma cláusula nesse sentido. 

12.9.4. O AVAL

O aval é o negócio cambiário unilateral e abstracto que se caracteriza por 
constituir uma garantia pessoal de pagamento, pelo avalista, da obrigação 
cambiária resultante da letra a que o avalizado se encontra adstrito. O aval 
tem de ser prestado a favor de um dos obrigados, considerando-se prestado 
ao sacador se do aval não resultar a identificação do avalizado (artigo 31.º, n.º 
3, da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças). Como qualquer acto cambi-
ário, o aval tem uma relação subjacente, que funda a prestação do aval e que 
pode ser invocada nas relações entre o avalista e o avalizado.

21 Cfr. supra Capítulo 2.4.
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Esquema de síntese que distingue o saque, o endosso e o aval

A declaração de aval é, em regra, aposta na letra, com a utilização da expres-
são «bom para aval» ou equivalente, valendo, porém, como aval a simples assi-
natura na face anterior da letra, que não seja a do sacador ou do sacado (artigo 
31.º da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças). 

No que respeita à conformação da posição jurídica do avalista, rege, neste do-
mínio, o artigo 32.º da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças, o qual esti-
pula que a responsabilidade que para o avalista emerge do aval se determina 
pela responsabilidade do avalizado, verificando-se, neste sentido, um nexo 
de acessoriedade da responsabilidade do avalista face à responsabilidade do 
avalizado. Importa, porém, fazer notar que a responsabilidade do avalista não 
é subsidiária, mas sim solidária com a do avalizado. Assim, o beneficiário do 
título de crédito pode dirigir-se imediatamente ao avalista, independente-
mente de o avalizado se ter, ou não, mostrado indisponível para cumprir a sua 
obrigação. No aval inexiste, pois, o benefício da excussão prévia. 

O avalista que seja chamado a pagar a letra fica sub-rogado nos direitos emer-
gentes da letra: assim, o avalista pode exigir o pagamento da letra não só ao 
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avalizado, como a todos aqueles a quem o avalizado o poderia fazer (artigo 
32.º, n.º 3, da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças).

Não obstante o referido traço de acessoriedade, consistente na definição da 
obrigação do accionista por referência ao conteúdo da obrigação do avalizado, 
como é transversal a todas as obrigações cambiárias, também a obrigação do 
avalista é autónoma face à obrigação do avalizado, no que concerne a todas 
as demais vicissitudes. Neste sentido, refira-se que, ao abrigo do disposto no 
artigo 32.º, n.º 2, da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças, o aval subsis-
te mesmo que o acto do avalizado seja nulo por qualquer razão que não um 
vício de forma. Deste modo, a autonomia apenas cede quando a obrigação do 
avalizado seja nula por vício de forma – o que apenas procede nos vícios que 
conduzam à nulidade do acto cambiário do avalizado, sem afectar, contudo, 
a validade da letra como tal. É o caso da prescrição da obrigação do avalizado, 
ou da perda do direito de acção contra o avalizado por falta de protesto. 

O que justifica esta restrição à autonomia do aval é precisamente a sua acesso-
riedade: como a responsabilidade do avalista é determinada pela do avaliza-
do, sendo esta nula por vício de forma, ocorre a impossibilidade de determi-
nação do valor patrimonial da responsabilidade do avalista22. 

No universo das garantias pessoais, o aval não se caracteriza apenas pela sua 
cartularidade. Mesmo no conteúdo da posição jurídica de garantia a que dá 
origem, o aval apresenta especificidades, distinguindo-se, designadamente, 
da fiança – a qual representa a figura de referência dentro do universo das 
garantias pessoais – nos seguintes aspectos: 

 – no aval, a obrigação do avalista sobrevive, ainda que seja inválida a obri-
gação garantida, salvo nos casos de vício de forma;

 – enquanto o fiador que paga só tem direito a exigir o pagamento do afian-
çado, o avalista pode exigi-lo do avalizado e daqueles de quem o avaliza-
do o poderia exigir.

12.10. VICISSITUDES DAS OBRIGAÇÕES CAMBIÁRIAS: VENCIMENTO, 
PAGAMENTO, PROTESTO, ACÇÃO CAMBIÁRIA E PRESCRIÇÃO

Por fim, importa analisar muito sucintamente os efeitos produzidos pelas 
principais vicissitudes das obrigações cambiárias: o vencimento, o pagamen-
to, o protesto, a acção cambiária e a prescrição.

22 Cfr. PAULO SENDIM, Letra de câmbio, II, pp. 143 ss. 
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12.10.1. VENCIMENTO

De acordo com o disposto no artigo 33.º da Lei Uniforme relativa às Letras e 
Livranças, a letra pode vencer-se de uma de quatro formas, a saber:

 – mediante a sua apresentação ao sacado (letra à vista)23;
 – mediante o decurso do prazo nela previsto, contado a partir da data do 

respectivo aceite ou protesto por falta de aceite (letra a um certo termo 
de vista);

 – mediante o decurso do prazo nela previsto, contado a partir da data da 
emissão da letra (letra a um certo termo de data);

 – em dia fixado.

A falta de apresentação a pagamento da letra à vista ou a certo termo de vis-
ta importa para o portador a perda dos direitos emergentes da letra contra o 
sacador, contra os endossantes e demais obrigados (artigo 53.º, n.º 1, da Lei 
Uniforme relativa às Letras e Livranças). Já na letra a certo termo de vista, o 
prazo de vencimento conta-se a partir da data do aceite ou, em caso de recusa 
de aceite, pela do protesto por falta de aceite.

As letras sacadas a termo de data ou pagáveis em dia fixado vencem-se nos ter-
mos dos respectivos prazos e devem ser apresentadas a pagamento ou numa 
câmara de compensação no próprio dia do vencimento ou num dos dois dias 
úteis seguintes (artigo 38.º da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças).

Não obstante a fixação cartular da modalidade de vencimento, vicissitudes 
da relação cartular podem implicar o vencimento antecipado das letras. Tal 
sucederá, designadamente:

 – se houver recusa total ou parcial de aceite;
 – nos casos de falência do sacado (haja ou não aceite), de suspensão de pa-

gamentos do mesmo, ainda que não constatada por sentença, ou de ter 
sido promovida, sem resultado, execução dos seus bens;

 – nos casos de falência do sacador de uma letra não aceitável (artigo 47.º da 
Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças).

12.10.2. PROTESTO

O protesto é um acto jurídico declarativo, não negocial, através do qual se cer-
tifica, perante um notário, a recusa de aceite (protesto por falta de aceite) ou 

23 Cfr. artigo 34.º, n.º 1, da Lei Uniforme sobre Letras e Livranças. Nesta situação, não se distinguem a apresentação 
a aceite e a apresentação a pagamento, porquanto, uma vez apresentada a letra ao sacado: (i) se este aceita, está 
obrigado a pagar imediatamente; (ii) se paga, é porque aceitou. Atenta esta diluição do aceite no pagamento, pode 
afirmar-se que, na letra com vencimento à vista, não existe, pois, aceite.
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a recusa de pagamento (protesto por falta de pagamento), apresentando uma 
função probatória de tal recusa, evitando os riscos de incerteza em relação à 
mesma e permitindo aos intervenientes na cadeia cambiária ter conhecimen-
to da sua ocorrência.

No protesto por falta de aceite, certifica-se que o sacado não aceitou a letra 
que lhe foi apresentada para aceite (ou que o seu aceite foi parcial), sendo 
oponível ao sacador, que prometeu (e garantiu) que a letra seria aceite. Já no 
protesto por falta de pagamento atesta-se que, apesar de a letra ter sido aceite, 
uma vez apresentada a pagamento, este foi recusado pelo aceitante. 

Perante uma declaração de protesto, o portador deve avisar da falta de aceite 
ou de pagamento àquele que lhe endossou a letra, bem como ao sacador. Por 
sua vez, cada um dos endossantes deve avisar o que o antecede na cadeia cam-
biária, e assim sucessivamente, até se chegar ao sacador. Da mesma forma, 
devem ser informados os avalistas. O cumprimento do dever de informação 
cominado ao portador24 permite aos referidos intervenientes na cadeia cam-
biária conhecer as vicissitudes das obrigações cartulares e dar-lhes conheci-
mento antecipado da iminência de lhes ser exigido o pagamento da letra. 

Sendo lavrado protesto, o portador mantém, em relação aos outros obrigados 
cambiários (endossantes, o sacador e os demais obrigados), um direito de re-
gresso; não sendo lavrado protesto, o portador deixa de poder exercer os di-
reitos emergentes da letra contra os referidos obrigados cambiários, podendo 
cobrar a letra apenas do aceitante e do seu avalista (artigo 53.º da Lei Unifor-
me relativa às Letras e Livranças).

12.10.3. ACÇÃO CAMBIÁRIA

A letra é título executivo (artigo 46.º, n.º 1, alínea c), do Código de Processo 
Civil). Desta forma, o portador de uma letra vencida e não paga pode reque-
rer, desde logo, a execução da obrigação cambiária. Esta acção pode ser pro-
posta contra todos e qualquer dos obrigados cambiários (endossantes, saca-
dor, aceitante e avalistas, ou apenas alguns deles), ou apenas contra alguns 
deles, independentemente do seu lugar na cadeia cambiária (artigo 479.º, n.º 
2, da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças) – o que não é senão uma 
consequência da solidariedade das obrigações dos sujeitos referidos (artigo 
479.º, n.º 1, da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças). A escolha do su-
jeito passivo da acção executiva afigura-se, nestes termos, livre para o bene-
ficiário da letra. 

24 Caso o portador não informe os restantes obrigados cambiários, poderá responder civilmente pelos prejuízos 
decorrentes dessa falta (artigo 45.º da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças).
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O valor da obrigação exequenda da acção cambiária não corresponde necessa-
riamente apenas ao montante indicado no título de crédito. A letra constitui, 
antes, título executivo relativamente:

 – ao montante da letra; 
 – aos juros que tiverem sido convencionados;
 – aos juros de mora pelo incumprimento das obrigações cartulares; 
 – às despesas de protesto (artigo 489.º da Lei Uniforme relativa às Letras  

e Livranças). 

Quando existam vários sujeitos obrigados ao pagamento da letra, e podendo 
o respectivo titular exercer, através de acção executiva, os seus direitos contra 
qualquer um destes, importa determinar quais são os direitos do demanda-
do que paga a letra perante os outros sujeitos também obrigados ao mesmo 
pagamento. Esta questão é regulada pelos artigos 49.º e 50.º da Lei Uniforme 
relativa às Letras e Livranças, os quais estabelecem que o requerido não só (i) 
tem o direito de exigir que lhe seja entregue a letra com o protesto e um recibo, 
como (ii) pode, por sua vez, exigir o pagamento da soma integral que tenha 
pago a qualquer outro obrigado cambiário que se situe numa posição anterior 
na cadeia cambiária25. 

Na cobrança da obrigação cartular percorre-se, desta forma, o percurso inver-
so daquele que a letra seguiu na sua circulação, até chegar ao início da cadeia 
cambiária, que tem como último responsável o aceitante, ou, não tendo exis-
tido aceite, o sacador26. 

12.10.4. PRESCRIÇÃO

Os direitos cartulares têm prazos de prescrição consideravelmente apertados, 
quando comparados com os prazos de prescrição da relação subjacente. Estes 
prazos, constantes do artigo 70.º da Lei Uniforme relativa às Letras e Livran-
ças, variam em função das diferentes posições dos obrigados cambiários27. 
Assim:

 – Os direitos cartulares do portador contra o aceitante prescrevem no pra-
zo de três anos a contar da data do vencimento.

25 Salvo se, em conformidade com o disposto no artigo 52.º da Lei Uniforme sobre Letras e Livranças, o demandado 
fizer um ressaque ao obrigado cambiário que seja seu devedor (i. e., sacando uma nova letra sobre aquele obrigado 
cambiário). 

26 Importa referir que os avalistas ocupam na cadeia cambiária uma posição igual à dos avalizados. Tendo o avalista 
pago a letra, pode cobrá-la dos avalizados e dos obrigados cambiários a quem o avalizado a pudesse cobrar.

27 Excepção a esta afirmação é a obrigação dos avalistas, cujo prazo prescricional é estabelecido por remissão para o 
regime de prescrição aplicado ao avalizado (artigo 32.º da Lei Uniforme sobre Letras e Livranças).
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 – Os direitos cartulares do portador contra os endossantes e contra o saca-
dor prescrevem no prazo de um ano a contar da data do protesto ou da 
data do vencimento, quando tenha sido aposta a cláusula «sem despe-
sas» ou «sem protesto», ou equivalente.

 – Os direitos cartulares dos endossantes uns contra os outros e contra o 
sacador prescrevem em seis meses a contar da data em que o endossante 
pagou a letra ou em que foi ele próprio accionado. 

Quanto ao objecto da prescrição, deve chamar-se a atenção para o facto de 
não ser a letra que prescreve, mas antes os direitos cambiários nela incorpo-
rados. Por outro lado, dada a autonomia do direito cambiário, em qualquer 
circunstância a prescrição do crédito cambiário importa a prescrição do cré-
dito subjacente – este poderá ter (e, em regra, terá) um prazo de prescrição 
consideravelmente mais extenso. Neste caso, o portador da letra, vendo o seu 
direito cambiário prescrito, poderá exigir a satisfação do direito subjacente, 
nos termos a este aplicáveis. 

12.11. SÍNTESE

•	 Os títulos de crédito são actos objectivamente comerciais. 

•	 O título de crédito consiste num documento que representa ou incorpora 
um direito de crédito literal e autónomo, e que legitima o seu titular a exer-
cê-lo, servindo ainda de suporte à sua circulação. O título de crédito tem 
como função titular e incorporar direitos de modo a permitir e facilitar a 
sua circulabilidade, congregando, assim, modos particulares de titulação, 
legitimação e circulação de direitos em moldes distintos dos mecanismos 
existentes no direito civil.

•	 São características dos títulos de crédito a sua literalidade, autonomia, in-
corporação, legitimação e circulabilidade.

•	 A literalidade dos títulos de crédito resulta do facto de estes serem sempre do-
cumentos escritos, em que o conteúdo e a extensão dos direitos neles docu-
mentados (os direitos cartulares) se encontram exclusivamente definidos e de-
limitados pelas palavras e pelos algarismos escritos constantes do documento.

•	 Da autonomia do direito cartular resulta que o direito incorporado pelo tí-
tulo (direito cartular) é diferente daquele que o originou (direito subjacen-
te), sendo materialmente outro direito, o que releva no domínio da prescri-
ção e na inoponibilidade de excepções na relação cartular emergentes dos 
negócios subjacentes.
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•	 A autonomia da posição do portador não deve ser confundida com a auto-
nomia do direito cartular. Na referência à autonomia do direito cartular, 
relaciona-se e autonomiza-se o direito emergente do título e nele incorpo-
rado com o direito subjacente, falando-se, por outro lado, de autonomia da 
posição do portador para referir que o direito cambiário de cada portador 
do título, na cadeia de circulação, é autónomo em relação ao direito cambi-
ário do anterior portador, não sendo afectado pelos vícios de que eventual-
mente sofra o direito daquele de quem recebeu título.

•	 A aquisição do título pelo portador é uma aquisição originária e não uma 
aquisição derivada, sendo o direito cambiário constituído ex novo na esfera 
jurídica do portador. Destarte, ao portador não são oponíveis os vícios ou 
defeitos do direito de qualquer dos portadores anteriores.

•	 A incorporação consiste na ideia de o direito cartular se encontrar incorpo-
rado no próprio documento, de forma a que a simples posse do documento 
permita o exercício do referido direito – o que, simultaneamente, confere 
ao seu devedor a garantia de que mais ninguém lhe irá aparecer a cobrá-lo, 
constituindo um expediente técnico-jurídico de coisificação de direitos, de 
modo a permitir a sua circulação como coisas móveis, através da ficção da 
sua representação.

•	 No que respeita à legitimação, a posse do título legitima o portador a exercer 
o direito cartular (legitimação activa) contra o(s) obrigado(s) cambiário(s) 
(legitimação passiva). Bastando-se com a mera posse do título, o portador 
não precisa de provar a titularidade da obrigação cambiária, não podendo a 
mesma ser contestada – vincando-se, assim, a distinção entre legitimidade 
e titularidade.

•	  Os títulos de crédito têm uma função de circulação, não podendo esta ser 
proibida em absoluto, embora possa ser limitada ou condicionada. A circu-
lação do título, em função do seu modo, pode ser feita (i) por declaração do 
transmitente aposta no título, acompanhada de pertence lavrado no mes-
mo e averbamento no livro do emitente, (ii) por endosso, e (iii) por simples 
entrega material ao transmissário.

•	 Por outro lado, no que respeita à autonomia da posição do portador do títu-
lo, cabe referir o artigo 16.º da Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças, 
que defende o terceiro portador de boa-fé contra a reivindicação do título 
pelo desapossado involuntário – consagrando assim, em traços gerais, a 
tutela do portador de boa-fé em detrimento do desapossado, não sendo o 
desapossamento oponível ao portador.
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•	 A reforma do título de crédito corresponde à sua reconstituição judicial, 
por perda ou destruição, devendo distinguir-se da prática comercial que 
consiste no pagamento total ou parcial dos títulos de crédito, na data do 
seu vencimento, através da assunção de uma nova obrigação cambiária (i. 
e., é sacada uma nova letra sobre o obrigado cambiário (sacado) e aceite 
por este, sendo entregue ao portador, de montante correspondente total ou 
parcialmente à quantia a pagar).

•	 O saque é o negócio cambiário constitutivo do direito cartular, consistindo 
numa ordem emitida pelo sacador e dirigida ao sacado para que pague uma 
determinada quantia ao beneficiário (ou tomador) ou para que pague ao 
próprio sacador, bem como uma promessa emitida pelo sacador e dirigida 
ao beneficiário/tomador de que o sacado irá aceitar e pagar a letra e de que, 
caso tal não se verifique, o sacador garantirá o pagamento.

•	 O aceite é também um negócio jurídico cambiário, unilateral e abstracto, 
escrito na própria letra, mediante o qual o sacado aceitante aceita a ordem 
de pagamento que lhe foi dirigida pelo sacador e promete pagar a letra no 
vencimento (ao tomador ou à ordem do sacado), ficando responsabilizado 
pelo pagamento da letra no vencimento. 

•	 O endosso é também um negócio cambiário, unilateral e abstracto, que tem 
por função fazer circular o título, consistindo num novo saque – que ape-
nas se distingue do saque originário por não ter um efeito constitutivo do 
título de crédito. Do endosso resulta uma nova ordem dada ao sacado (ou 
aceitante, depois do aceite) pelo tomador da letra (o endossante, que pode 
ser o sacador, no caso de letras à ordem) para que pague a outra pessoa (o 
endossatário), bem como uma promessa emitida pelo endossante, que pa-
gará a letra se o sacado não aceitar ou não pagar, ou se algum dos demais 
co-obrigados cambiários o não fizer.

•	 O aval é o negócio cambiário unilateral e abstracto que tem uma função de 
garantia (pessoal) de pagamento (total ou parcial), pelo avalista, da obri-
gação cambiária resultante da letra a que o avalizado se encontra adstrito.
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CAPÍTULO 13
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13.1. A PROPRIEDADE INDUSTRIAL: GENERALIDADES E PLANOS 
DE REGULAÇÃO

A propriedade industrial compreende o conjunto de direitos privativos que 
têm como objecto uma série de bens imateriais directa ou indirectamente re-
lacionados com o comércio, designadamente:

 – os sinais distintivos dos produtos, nomeadamente as marcas, as denomi-
nações de origem, as indicações geográficas e as recompensas;

 – as invenções;
 – os sinais distintivos do estabelecimento comercial – que são o nome e a 

insígnia;
 – os modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais.

Estes são designados, na sua globalidade, direitos privativos industriais. O di-
reito da propriedade industrial é, por sua vez, o ramo do direito ou sector do 
ordenamento jurídico positivo que regula estas realidades1.

Os direitos privativos de propriedade industrial encontram, no ordenamento 
jurídico angolano, a sua regulação numa duplicidade de planos. Há, assim, 
que considerar distintamente: 

 – o regime jurídico internacional da propriedade industrial, o qual encon-
tra a sua base na Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade 
Industrial, de 1983, e no Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, 
de 1970; e 

 – o regime interno da propriedade industrial, que encontra a sua fonte na 
Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 3/92, de 28 de Fevereiro).

Enquanto normas decorrentes de convenções internacionais, as normas in-
tegrantes do regime jurídico internacional da propriedade industrial prevale-
cem sobre as da Lei da Propriedade Industrial sempre que, sendo aplicáveis, 
existir um conflito entre ambas. 

Tendo o regime internacional da propriedade industrial um âmbito de apli-
cação muito exíguo, será sobretudo abordado o regime traçado na Lei da Pro-
priedade Industrial. Não sem antes, porém, fazer uma breve referência ao re-
gime jurídico internacional – a qual não pode ser descurada, dado que desse 
regime decorrem argumentos interpretativos que vão relevar na determina-
ção do significado de preceitos da Lei da Propriedade Industrial.

1 O direito da propriedade industrial abrange ainda, como salienta LUÍS COUTO GONÇALVES (em Manual de direito 
industrial, p. 20), o direito da concorrência desleal, que não será aqui estudado. 
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13.2. O REGIME JURÍDICO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: 
BREVE REFERÊNCIA

As fontes internacionais do direito da propriedade industrial angolano 
compreendem:

 – a Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, de 
1983, aprovada pela Resolução n.º 22/03, de 6 de Junho, da Assembleia 
Nacional2; e

 – o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes de 19703, aprovado pela 
Resolução n.º 22/05, de 19 de Agosto, da Assembleia Nacional4.

A Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial tem por 
objectivo estabelecer uma União para a protecção da Propriedade Industrial 
entre os Estados contratantes (artigo 1.º, n.º 1, da referida Convenção), ga-
rantindo a tutela de patentes de invenção, modelos de utilidade, modelos ou 
desenhos industriais, marcas de fábrica ou de comércio, marcas de serviço, 
nome comercial, indicações de proveniência ou denominações de origem, e 
bem assim, a repressão das práticas de concorrência desleal (artigo 1.º, n.º 
2, da referida Convenção). É aí adoptado um conceito amplo de propriedade 
industrial, englobando não só a indústria e o comércio propriamente ditos, 
como também indústrias agrícolas ou extractivas e todos os produtos fabrica-
dos ou naturais (artigo 1.º, n.º 3, da referida Convenção).

Esta convenção tem no seu núcleo uma cláusula de tratamento nacional, con-
tida no artigo 2.º, n.º 1. Nos termos deste preceito, «os nacionais de cada um 
dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se 
refere à protecção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respec-
tivas concedem actualmente, ou venham a conceder no futuro, aos nacionais, 
sem prejuízo dos direitos» especialmente previstos na Convenção – equipa-
rando-se aos nacionais de países da União os nacionais de países estrangeiros 
domiciliados em países da União, ou com estabelecimentos industriais ou co-
merciais no território daquela (artigo 3.º).

Do ponto de vista da sua sistematização, a regulação da Convenção de Paris 
para a Protecção da Propriedade Industrial pode dividir-se em cinco partes:

2 A referida convenção entrou em vigor na nossa ordem jurídica a 27 de Dezembro de 2007, após o depósito do res-
pectivo instrumento de ratificação. 

3 Acrescente-se que se encontram actualmente em curso negociações para a adesão de Angola ao Acordo de Madrid 
relativo ao Registo Internacional das Marcas, adoptado em Madrid em 28 de Junho de 1989 (Protocolo de Madrid), 
que vem facilitar o registo de marcas por parte de pequenas e médias empresas.

4 O tratado em questão entrou em vigor na ordem jurídica angolana a 27 de Dezembro de 2007, após o depósito do 
respectivo instrumento de ratificação.
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 – uma primeira parte, que estabelece o seu âmbito de aplicação e os objecti-
vos gerais por ela visados (compreendendo os já referidos artigos 1.º a 3.º);

 – uma segunda parte, que define os termos específicos em que opera a 
protecção de cada uma das figuras da propriedade industrial abrangidas 
pela Convenção e estabelece obrigações dos Estados contratantes rela-
tivamente à criação de serviços especiais de protecção da propriedade 
industrial (artigos 4.º a 12.º);

 – uma parte institucional, na qual se estabelecem regras relativas ao fun-
cionamento da União, ao seu esquema de gestão financeira e à sua estru-
tura orgânica – a qual compreende a Assembleia da União, uma Comis-
são Executiva e a Secretaria Internacional (artigos 13.º a 16.º);

 – um conjunto de regras sobre a revisão, a aplicação e a interpretação da 
Convenção e, bem assim, sobre a vinculação dos Estados àquela (artigos 
17.º a 29.º); e

 – disposições transitórias (artigo 30.º).

O núcleo da regulação material da Convenção de Paris para a Protecção da 
Propriedade Industrial encontra-se, assim, nos seus artigos 4.º a 11.º, os quais 
estabelecem normas internacionais de protecção:

 – das patentes (artigos 4.º a 5.º quater);
 – dos desenhos e modelos industriais (artigo 5.º quinquies); 
 – das marcas (artigos 6.º a 7.º bis); e
 – dos nomes comerciais (artigo 8.º).

Por seu turno, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – o qual, como 
decorre da sua denominação, cinge o âmbito de regulação aos direitos de paten-
tes – institui uma segunda união internacional, tendo esta como objecto a coo-
peração no domínio do depósito, pesquisa e exame dos pedidos de protecção de 
invenções e da prestação de serviços técnicos especiais – a União Internacional 
de Cooperação em Matéria de Patentes (artigo 1.º, n.º 1, do referido diploma).

O referido tratado estabelece um mecanismo mediante o qual os pedidos de 
invenção apresentados em cada um dos Estados contraentes podem ser apre-
sentados como pedidos de protecção internacional da invenção (artigo 3.º). 
São aí definidos os requisitos do pedido (artigos 3.º a 8.º), bem como um pro-
cedimento de pesquisa internacional, tendente à aferição do estado da técni-
ca pertinente (artigo 15.º). Com este procedimento, visa-se aferir dois aspectos 
dos quais depende a procedência do pedido: 

 – a novidade da invenção reivindicada; e 
 – se a invenção reivindicada implica uma actividade inventiva, i. e., se ela 

é evidente (caso em que não pode ser patenteada) ou não.
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Dá-se posteriormente a publicação do pedido pela Secretaria Internacional, 
entrando o procedimento numa fase que corre junto das autoridades na-
cionais dos Estados correspondentes ao âmbito internacional do pedido de 
patente. A partir daí, caberá a cada uma dessas entidades o despacho final 
de concessão ou recusa da invenção. Isto significa que a mesma invenção 
pode ser recusada ou concedida em diferentes Estados ou pode mesmo ser 
concedida com textos diferentes nos vários países, consoante a lei dos dife-
rentes Estados. 

13.3. O REGIME JURÍDICO INTERNO, EM ESPECIAL A LEI DA PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL: GENERALIDADES

No ordenamento jurídico angolano, a matéria da propriedade industrial en-
contra o núcleo da sua regulação na Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 
3/92, de 28 de Fevereiro). Nos termos do respectivo artigo 1.º, n.º 1, esta «visa a 
protecção da propriedade industrial, que abarca não só a indústria e o comér-
cio propriamente dito, mas também as indústrias agrícolas e extractivas, bem 
como todos os produtos naturais ou fabricados».

O diploma encontra-se estruturado do seguinte modo: 

 – o capítulo I (artigo 1.º) define o âmbito de aplicação da Lei da Proprieda-
de Industrial, nos termos já apresentados no parágrafo anterior;

 – do capítulo II (artigos 2.º a 14.º) consta a regulação das invenções, con-
tendo regras sobre patentes e invenções patenteáveis;

 – o capítulo III (artigos 15.º a 28.º) regula a matéria dos modelos de utilida-
de, desenhos e modelos industriais;

 – o capítulo IV (artigos 29.º a 40.º) contém a disciplina jurídica da matéria 
das marcas;

 – no capítulo V (artigos 41.º a 47.º) encontra-se a regulação das recompensas;
 – o capítulo VI (artigos 48.º a 60.º) dedica-se ao nome e insígnia do esta-

belecimento;
 – o capítulo VII (artigos 61.º a 62º) dedica-se às indicações de proveniência;
 – o capítulo VIII (artigos 63.º a 67.º) compreende disposições comuns à ge-

neralidade das figuras;
 – o capítulo IX (artigos 68º a 73.º) estabelece o regime punitivo em caso de 

infracções do diploma; e
 – o capítulo X (artigos 74.º a 80.º) compreende um conjunto de disposições 

finais e transitórias.
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13.4. AS INVENÇÕES

Por invenção entende-se a ideia nova que resolve um problema técnico, atra-
vés da criação de um novo produto ou de um novo processo de fabrico (artigo 
2.º, n.º 2, da Lei da Propriedade Industrial). As invenções são protegidas atra-
vés de patentes, que, por seu turno, correspondem a títulos jurídicos concedi-
dos para proteger uma invenção e que conferem ao seu titular o direito exclu-
sivo de a explorar (artigo 2.º, n.º 1, da Lei da Propriedade Industrial).

Nem toda a invenção dá lugar ao reconhecimento, pelo ordenamento jurídico, 
de um direito exclusivo de exploração. O ordenamento condiciona a suscep-
tibilidade de tutela jurídica de uma invenção à verificação cumulativa de um 
conjunto de requisitos. Assim, a norma, nos artigos 3.º e 4.º da Lei da Proprie-
dade Industrial, distingue expressamente entre:

 – invenções patenteáveis; e
 – invenções não patenteáveis.

Apenas as primeiras podem dar lugar ao reconhecimento de um direito priva-
tivo. Para que uma invenção seja, prima facie, patenteável, é necessário que 
estejam preenchidos três requisitos (artigo 3.º, n.º 1, da Lei da Propriedade In-
dustrial). Em primeiro lugar, é condição necessária da patenteabilidade que a 
invenção seja nova5. O artigo 3.º, n.º 2, da Lei da Propriedade Industrial forne-
ce o critério legal da novidade de uma invenção: considera-se nova a invenção 
que não esteja compreendida no estado da técnica. Este critério é, por sua vez, 
preenchido pelos n.os 3 e 4 do mesmo artigo 3.º do respectivo diploma. Assim: 

 – Entende-se que está compreendido no estado da técnica tudo o que «foi 
tornado acessível ao público dentro ou fora do país antes da data do de-
pósito, ou da prioridade do pedido da patente», independentemente do 
meio (artigo 3.º, n.º 3, da Lei da Propriedade Industrial); a contrario, o 
que ainda não tiver sido divulgado até àquelas datas não é considerado 
compreendido no estado de técnica – mesmo que já seja conhecido por 
alguém – e pode ser tido por «novo» para efeitos de ser patenteável.

 – Por outro lado, o conceito de divulgação ao público é negativamente de-
marcado pelo n.º 4 do artigo 3.º da Lei da Propriedade Industrial: exclui-
-se do âmbito deste conceito qualquer divulgação que tenha tido lugar 
durante os seis meses que precedem a data do depósito ou, se for caso 
disso, da prioridade do pedido de patente, desde que praticada directa 
ou indirectamente pelo depositante ou pelos seus antecessores legítimos.

5 Sobre este requisito, cfr. LUÍS COUTO GONÇALVES, Manual de direito industrial, pp. 62-65. 
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Em segundo lugar, a patenteabilidade de uma invenção está condicionada a 
que a sua descoberta implique uma actividade inventiva, i. e., que a mesma 
não resulte de forma evidente do estado da técnica para uma pessoa normal-
mente competente (artigo 3.º, n.º 5, da Lei da Propriedade Industrial). Para a 
compreensão deste requisito importa salientar que:

 – A locução estado da técnica deve ser entendida com o mesmo signifi-
cado, atrás exposto, definido no artigo 3.º, n.º 3, da Lei da Propriedade 
Industrial.

 – Por pessoa normalmente competente não se deve entender um ho-
mem comum, sem conhecimentos diferenciados, mas antes um perito 
(ou uma equipa de peritos) da especialidade. Perito não significa aqui 
um especialista acima da média, brilhante ou excepcionalmente ta-
lentoso, mas um técnico médio, normalmente informado, competente 
e experimentado.

 – Considera-se que uma invenção decorre de forma evidente do estado da 
técnica quando essa invenção não vai para além do progresso normal 
da técnica, não sendo mais do que o resultado óbvio da conjugação de 
premissas já conhecidas. 

Por último, para que a invenção possa ser patenteável, ela deve ser susceptível 
de aplicação industrial, ou seja, deve ter por objecto algo que possa ser uti-
lizado em qualquer género de indústria, incluindo a agricultura, a pesca e o 
artesanato (artigo 3.º, n.º 6, da Lei da Propriedade Industrial).

Se o preenchimento destes pressupostos se apresenta como condição neces-
sária da possibilidade da atribuição de uma patente de invenção, a verificação 
cumulativa de todos esses requisitos não é ainda condição suficiente da pa-
tenteabilidade. Assim é, pois o artigo 4.º da Lei da Propriedade Industrial vem 
estabelecer restrições ao âmbito de patenteabilidade traçado no artigo 3.º do 
mesmo diploma, qualificando como não patenteáveis:

 – as descobertas cuja utilização seja contrária à ordem pública, aos bons 
costumes, à saúde e segurança públicas (artigo 4.º, alínea a), da Lei da 
Propriedade Industrial); 

 – as concepções que não tenham realidade prática ou insusceptíveis de se-
rem industrializadas por meios mecânicos, físicos e/ou químicos, e, bem 
assim, como princípios científicos e descobertas (artigo 4.º, alínea b), da 
Lei da Propriedade Industrial);

 – os planos ou programas financeiros, as operações de crédito e as regras 
de jogo (artigo 4.º, alínea c), da Lei da Propriedade Industrial);

 – os produtos alimentares, químico-farmacêuticos e medicamentos desti-
nados ao homem ou outros animais, podendo, todavia, ser patenteados 
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os aparelhos ou processos do seu fabrico (artigo 4.º, alínea d), da Lei da 
Propriedade Industrial).

As patentes não são atribuídas ope legis. O preenchimento dos pressupostos 
do artigo 3.º (e o não preenchimento de qualquer das alíneas do artigo 4.º) 
da Lei da Propriedade Industrial não implica a atribuição imediata de uma 
patente. A concessão deste título jurídico envolve, ao invés, necessariamente 
um processo. Esse processo apenas pode ser iniciado mediante um requeri-
mento do interessado, o qual deverá ser redigido em língua portuguesa e con-
ter as seguintes indicações (artigo 5.º, n.º 1, da Lei da Propriedade Industrial):

 – o nome, a firma ou a denominação social do inventor, consoante o caso;
 – a nacionalidade e outras informações relativas ao depositante ou ao 

inventor;
 – as mesmas informações relativamente ao mandatário, se houver re-

presentação6;
 – o título que simboliza o objecto da invenção;
 – as reivindicações do que é considerado novo pelo inventor;
 – a cópia do pedido de patente ou de outro título de protecção que tenha 

sido depositado noutro país relativamente à mesma invenção;
 – a descrição do objecto da invenção, por forma a que este possa ser execu-

tado por uma pessoa normalmente competente na matéria;
 – os desenhos relativos à descrição ou às reivindicações, se tal for necessá-

rio para a execução da invenção;
 – o resumo, o qual se destina a fins de informação técnica.

O procedimento de atribuição de patentes é dominado por um princípio de 
exclusividade: cada pedido só pode referir-se a uma única invenção ou a um 
conjunto de invenções relacionadas de molde a darem corpo a «um único con-
ceito inventivo» (artigo 5.º, n.º 2, da Lei da Propriedade Industrial). Assim, 
um inventor que tenha realizado várias invenções deve apresentar, à partida, 
tantos pedidos quantas as invenções. 

Deferido o pedido, é atribuído ao inventor um direito exclusivo de beneficiar 
das potencialidades do invento. Esse direito é delimitado em função de facto-
res (i) objectivos, (ii) territoriais e (iii) temporais:

 – Os limites objectivos da patente são traçados pelo conteúdo das reivin-
dicações apresentadas pelo inventor, servindo a descrição e os desenhos 
para as interpretar.

6 Caso em que, nos termos do artigo 5.º, n.º 3, da Lei da Propriedade Industrial, se exige que o depositante se faça 
acompanhar de procuração devidamente reconhecida e outorgada pelo inventor. 
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 – Os limites territoriais correspondem aos limites da jurisdição internacio-
nal do Estado Angolano: o direito de patente conferido ao abrigo da Lei 
da Propriedade Industrial apenas atribui um direito exclusivo de explo-
rar a invenção no território angolano. O inventor que pretender proteger 
o seu invento num âmbito territorial mais extenso terá de fazer uso dos 
mecanismos internacionais disponíveis para o efeito7.

 – Os limites temporais traduzem-se no facto de a patente concedida ter 
a duração de quinze anos, contados a partir da data de depósito (artigo 
6.º, n.º 1, da Lei da Propriedade Industrial). Findo esse prazo, o objecto 
da patente (a invenção) considera-se de domínio público (artigo 6.º, n.º 
2, da Lei da Propriedade Industrial), podendo a invenção ser aproveitada 
por qualquer sujeito. 

O conteúdo do direito exclusivo concedido ao inventor pela patente pode ser 
concretizado se atentarmos às condutas que a lei qualifica como violações dos 
direitos conferidos pela patente, passíveis de sanção penal, nos termos do ar-
tigo 68.º da Lei da Propriedade Industrial. São estas, designadamente:

 – o fabrico sem autorização do titular da patente dos bens ou produtos 
compreendidos no seu objecto;

 – a utilização dos meios ou processos que são objecto de patente sem a de-
vida autorização;

 – a importação, a venda, a exposiçao à venda ou a ocultação, com o fim de 
ser vendido, de produto fabricado com violação da patente de invenção.

No que concerne à atribuição da patente, importa ainda salientar que, se o 
regime natural é o de que o beneficiário destes direitos seja o próprio inventor, 
existem situações particulares nas quais a patente é atribuída a outro sujeito. 
É, designadamente, o que sucede a propósito das invenções ocorridas durante 
a vigência do contrato de trabalho (artigo 12.º da Lei da Propriedade Indus-
trial). Nesse caso, a lei estabelece o seguinte regime:

 – Os direitos sobre a patente pertencem à entidade empregadora, se a in-
venção (ou eventuais aperfeiçoamentos) tiver ocorrido na pendência da 
relação contratual (i) na sequência de contrato de trabalho destinado a 
investigação no país, (ii) ou se tal resultar da natureza do trabalho pres-
tado (artigo 12.º, n.º 2, da Lei da Propriedade Industrial).

 – Inversamente, a patente pertencerá exclusivamente ao trabalhador se 
este desempenhar a sua actividade utilizando recursos próprios (artigo 
12.º, n.º 3, da Lei da Propriedade Industrial).

 – Quando haja contribuições iguais (ou, dir-se-á, sensivelmente iguais) 

7 Cfr. supra Capítulo 13.2.



342 PART E I I  — DIREITO COMERCIAL

para a realização das invenções, a patente pertencerá conjuntamente ao 
empregador e ao trabalhador, cabendo à empresa o direito de explora-
ção e ao trabalhador a remuneração que for fixada, salvo estipulação em 
contrário entre as partes (artigo 12.º, n.º 4, da Lei da Propriedade Indus-
trial). Nessa hipótese, contudo, o empregador terá de explorar o invento 
dentro do prazo de um ano contado da concessão da patente, sob pena 
de passar à exclusividade do trabalhador (artigo 12.º, n.º 5, da Lei da Pro-
priedade Industrial).

O titular da patente pode supervenientemente transferi-la para um terceiro, 
seja através de acto inter vivos – será uma hipótese de transmissão contratu-
al – seja por via de sucessão legítima ou testamentária – teremos então uma 
transmissão sucessória (artigo 8.º, n.º 1, da Lei da Propriedade Industrial). A 
transmissão pode abranger todo o tempo de existência dos respectivos direi-
tos ou apenas algum tempo, pode ser total ou parcial e ser utilizada em toda a 
parte ou só numa fracção do âmbito territorial da patente (artigo 8.º, n.º 2, da 
Lei da Propriedade Industrial).

Paralelamente, cumpre ainda referir que, de acordo com o disposto no artigo 
9.º, n.º 1, da Lei da Propriedade Industrial, quer o titular da patente quer um 
seu usufrutuário podem conceder a outrem, mediante negócio jurídico, uma 
licença para a sua exploração. Por regra, o beneficiário dessa licença não po-
derá transferir os direitos obtidos para terceiro, salvo autorização concedida 
pelo beneficiário da patente no acordo constitutivo da licença (artigo 9.º, n.º 
2, da Lei da Propriedade Industrial).

Se estas normas permitem que, durante o seu período de vigência, a patente 
sofra modificações subjectivas, o ordenamento prevê ainda a possibilidade de 
a patente ser objectivamente modificada, mediante o regime de alterações na 
invenção (artigo 7.º da Lei da Propriedade Industrial). Assim, durante o tem-
po em que a patente vigorar, podem ser introduzidas alterações na invenção, 
pelo seu titular ou herdeiros, que serão tituladas por simples certificados de 
alteração, que conferem os mesmos direitos da patente inicial, pelo tempo em 
que esta durar.

Já no que respeita às vicissitudes da patente, é possível apreender duas situa-
ções reguladas pela Lei da Propriedade Industrial: a nulidade e a caducidade 
da patente (artigo 14.º da Lei da Propriedade Industrial).

Nos termos do artigo 13.º da Lei da Propriedade Industrial, a patente será nula se:

 – o seu objecto não satisfizer os requisitos para a sua obtenção – o que co-
bre quer os requisitos de carácter processual (artigo 13.º, alíneas a) e e), 
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da Lei da Propriedade Industrial), quer a não patenteabilidade do inven-
to (artigo 13.º, alínea b), da Lei da Propriedade Industrial);

 – afectar direitos de terceiros, v. g., seja concedida sobre invento de que ou-
trem já beneficie de patente (artigo 13.º, alínea c), da Lei da Propriedade 
Industrial); ou

 – constar de título não correspondente ao seu verdadeiro objecto (artigo 
13.º, alínea d), da Lei da Propriedade Industrial).

Verificando-se qualquer uma destas causas, a patente não produz efeitos des-
de a data da respectiva concessão. Diferentemente, verificando-se uma das 
causas de caducidade, a patente cessa a partir desse momento, não atingindo, 
contudo, a tutela do direito no período decorrido entre a concessão da patente 
e a verificação do facto determinante da caducidade. Os casos de caducidade 
da patente são os seguintes:

 – o decurso do prazo temporal de protecção da patente (artigos 14.º, n.º 1, 
alínea c), e 6.º, n.º 2, da Lei da Propriedade Industrial);

 – a renúncia do seu titular ou dos respectivos sucessores (artigo 14.º, n.º 1, 
alínea b), da Lei da Propriedade Industrial);

 – a não exploração da patente dentro de quatro anos após a sua concessão 
(artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da Lei da Propriedade Industrial);

 – a interrupção da exploração da patente por um período de dois anos, sem 
que haja motivo de força maior (artigo 14.º, n.º 1, alínea d), da Lei da Pro-
priedade Industrial); e

 – o não pagamento das taxas obrigatórias, salvo quando o titular da paten-
te requeira a sua revalidação no prazo de seis meses contados da data em 
que deveria efectuar o pagamento da taxa (artigo 14.º, n.º 1, alínea e), da 
Lei da Propriedade Industrial).

Ante a ausência de indicações legais nesse sentido, poderia questionar-se 
se é possível a renovação da patente esgotado o prazo de quinze anos, por 
forma a obstar à sua caducidade. Parece, contudo, que esta questão deve 
ter resposta negativa, tendo em conta o interesse da exploração do invento 
por terceiros.

Adicionalmente, refira-se que é também o interesse que a comunidade pode 
ter na invenção objecto de protecção por patente que justifica que a Lei da 
Propriedade Industrial estabeleça dois mecanismos restritivos do direito do 
inventor, designadamente:

 – a privação da patente por motivo de interesse público;
 – a licença obrigatória de exploração do invento.
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A privação da patente por motivo de interesse público, estabelecida no artigo 
10.º da Lei da Propriedade Industrial, representa um mecanismo expropria-
tivo dos direitos atribuídos pela patente, justificado pela necessidade de pro-
mover um interesse público, designadamente, a segurança nacional, a saúde 
ou o desenvolvimento de sectores vitais da economia nacional. 

Exemplo: A, inventa uma vacina contra o dengue. A, explora a sua patente, 
produzindo essa vacina, mas exige preços elevados para a sua comercialização, 
o que impede a realização de campanhas de vacinação. Pode afirmar-se um in-
teresse público na exploração da patente por um organismo estatal.

Nestes casos, pode o Titular do Poder Executivo determinar que a exploração 
da invenção se faça por mecanismo estatal ou por terceiro designado pelo Mi-
nistro da tutela respectivo, ainda que o titular da patente não dê o seu consen-
timento. A expropriação da patente implica, contudo, que o Estado pague ao 
titular da patente uma justa indemnização. 

É também o interesse público que a exploração das patentes pode revestir que 
impõe um dever de licenciar, dentro do prazo de três anos após a sua conces-
são, a exploração da patente ao seu titular, quando, salvo caso de força maior 
comprovado, este não haja iniciado no país a exploração da invenção ou a te-
nha interrompido por tempo superior a um ano (artigo 11.º, n.º 1, da Lei da 
Propriedade Industrial). Pode ainda ser cominada a obrigação de concessão 
de licença a terceiro quando o titular da patente, ainda que a explore continu-
adamente, não o faça em termos que satisfaçam integralmente as necessida-
des do mercado (artigo 11.º, n.º 2, da Lei da Propriedade Industrial). 

Exemplo: B é titular de uma patente de um produto que permite uma mais 
eficiente colheita de cereais. B apenas tem acesso a pequenas instalações fa-
bris, produzindo poucas centenas de unidades por ano, quando se sabe que 
o mercado absorveria a produção de alguns milhares. C, que tem condições 
para produzir o produto em maior escala, requer que lhe seja atribuída uma 
licença obrigatória. 

Em qualquer caso, qualquer sujeito que pretenda a exploração da patente pode 
requerer a atribuição de uma licença obrigatória, independentemente da de-
monstração de um concreto interesse público na exploração. O titular da pa-
tente tem, contudo, o direito a exigir uma remuneração equitativa, bem como 
de fiscalizar a exploração da invenção, o que abrange a supervisão e a realiza-
ção de inspecções às instalações de fabrico, venda e utilização do objecto da 
invenção (artigo 11.º, n.º 6, da Lei da Propriedade Industrial). Obtida a licença 
obrigatória, o respectivo beneficiário terá o ónus de iniciar a exploração efec-
tiva (i. e., em moldes adequados para satisfazer as necessidades do mercado) 
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no prazo de doze meses após a sua concessão, não a podendo interromper por 
mais de um ano (artigo 11.º, n.º 5, da Lei da Propriedade Industrial).

13.5. OS MODELOS E DESENHOS

Os modelos de utilidade são criações que introduzem uma forma nova em 
objectos como instrumentos, ferramentas ou utensílios de trabalho que me-
lhorem ou aumentem as suas condições de aproveitamento ou de utilidade 
(artigo 15.º, n.º 1, da Lei da Propriedade Industrial). Pense-se, por exemplo, 
no martelo pneumático, que permite a realização das funções de um martelo 
com uma potência e uma eficiência muito superiores. Note-se, contudo, que 
nesta hipótese só a forma nova de utilização é que merece tutela, não o ins-
trumento ou utensílio em si a que ela é aplicada (artigo 15.º, n.º 2, da Lei da 
Propriedade Industrial).

Por seu turno, nos termos do artigo 16.º, n.º 1, da Lei da Propriedade Indus-
trial, os modelos industriais correspondem a qualquer forma plástica, asso-
ciada ou não a linhas ou cores, que possam servir de tipo na fabricação de 
um produto industrial ou artesanal. Pense-se, por exemplo, nos moldes para 
o fabrico de peças de automóveis.

Por fim, os desenhos industriais correspondem a disposições ou conjuntos 
novos de linhas ou cores que, com o fim industrial ou comercial, possam ser 
aplicados na ornamentação de um produto por qualquer processo manu-
al, mecânico, simples ou combinado (artigo 16.º, n.º 2). Pense-se, a título de 
exemplo, no padrão do tecido dos panos do Congo. 

A protecção destas figuras depende do seu registo no Sistema de Registo de 
Propriedade Industrial, o qual funciona junto do Instituto Angolano de Pro-
priedade Industrial (abreviadamente designado por IAPI). À semelhança do 
que sucede com os inventos, a lei distingue entre categorias de modelos e de-
senhos susceptíveis de obterem essa protecção do ordenamento (modelos e 
desenhos protegidos) e categorias de modelos e desenhos que não são sus-
ceptíveis de beneficiar dessa protecção (modelos de utilidade e modelos ou 
desenhos não protegidos). Assim, nos termos do artigo 17.º da Lei da Proprie-
dade Industrial, podem ser registados – e, consequentemente, beneficiar da 
inerente protecção:

 – os modelos e os desenhos que sejam novos; e
 – os modelos e os desenhos compostos por elementos já conhecidos que, 

no seu conjunto, realizem uma combinação original.
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Para efeitos de preenchimento do requisito da novidade, entende-se que um 
desenho ou modelo é novo quando ainda não tenha sido divulgado por forma 
a poder ser explorado por alguém da especialidade (artigo 19.º, n.º 1, da Lei da 
Propriedade Industrial), não se considerando que assim é se o desenho já tiver 
sido objecto de depósito, ainda que nulo ou caduco, se já estiver a ser utilizado 
de modo notório ou tiver caído no domínio público (artigo 19.º, n.º 2, da Lei da 
Propriedade Industrial).

A susceptibilidade da obtenção de um direito privativo sobre modelos de uti-
lidade e modelos ou desenhos industriais é negada pelo artigo 18.º da Lei da 
Propriedade Industrial, quando:

 – estejam em causa modelos que pela sua descrição e reivindicação sejam 
considerados invenções nos termos expostos supra;

 – estejam em causa modelos de carácter artístico, como obras de escritura, 
gravura, pintura ou arquitectura;

 – todos os que se encontrem em condições similares às previstas no artigo 
4.º da Lei da Propriedade Industrial, a propósito das patentes. 

Em rigor, apenas no último caso as figuras não poderão ser objecto de qual-
quer tutela jurídica; nos restantes, poderão ser protegidas a outros títulos.

Em termos semelhantes ao que sucede com as invenções, a protecção dispen-
sada pelo registo depende do depósito do modelo ou desenho, a requerimento 
do interessado, devendo o referido requerimento conter, nos termos do artigo 
23.º, n.º 1, da Lei da Propriedade Industrial:

 – a identificação do requerente;
 – o exemplar do objecto registado ou a representação gráfica do desenho 

ou modelo;
 – uma demonstração da novidade e da utilidade atribuídas aos modelos de 

utilidade, ou somente da novidade, caso se trate de desenho ou modelo 
industrial;

 – a indicação dos produtos visados pelo desenho ou modelo.

Caso o pedido preencha todos estes requisitos, deve ser deferido, sendo atri-
buído ao requerente um certificado de registo (artigo 24.º da Lei da Proprie-
dade Industrial). 

O artigo 23.º, n.º 2, da Lei da Propriedade Industrial consagra o princípio da 
exclusividade nos moldes já referenciados a propósito da patente, tendo o re-
querente de apresentar um requerimento por cada desenho ou modelo que 
pretenda registar.
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Uma vez efectuado o registo dos desenhos ou modelos, o respectivo benefi-
ciário passa a titular de um direito de uso exclusivo dos mesmos em todo o 
país (artigo 20.º da Lei da Propriedade Industrial), durante um período de 
cinco anos (artigo 21.º, n.º 1, da Lei da Propriedade Industrial), sendo este 
renovável por até dois novos períodos consecutivos de dois anos (artigo 21.º, 
n.º 2, da Lei da Propriedade Industrial). É igualmente possível a explora-
ção por pessoa diversa do seu titular (sendo-lhe conferida uma licença de 
exploração) com consentimento deste, nos termos do artigo 25.º da Lei da 
Propriedade Industrial.

No que concerne às causas de nulidade e de extinção destes direitos, impor-
ta desde logo salientar que, também aqui, o regime dos modelos e desenhos 
é decalcado do regime das patentes. Assim, no que concerne à nulidade dos 
títulos de depósito de modelos e desenhos, o artigo 27.º da Lei da Propriedade 
Industrial repete o estabelecido no artigo 13.º do mesmo diploma a propósito 
da nulidade das patentes, ao passo que o artigo 28.º, alínea b), da Lei da Pro-
priedade Industrial remete mesmo a determinação das causas de caducidade 
daqueles títulos para o que é estabelecido no artigo 14.º enquanto causas de 
caducidade das patentes. A esse conjunto de causas de caducidade estabele-
cidas por remissão devem, porém, acrescentar-se duas causas de caducidade 
próprias do regime dos modelos e desenhos:

 – a não exploração do modelo ou do desenho durante o período de um ano 
(artigo 28.º, alínea a), da Lei da Propriedade Industrial);

 – a alteração dos modelos ou desenhos, salvo quando as modificações re-
sultarem da ampliação ou redução das diferenças de cor ou de material 
do desenho ou modelo feitos pelo seu titular (artigo 22.º da Lei da Pro-
priedade Industrial).

13.6. A MARCA: GENERALIDADES

Nos termos do artigo 31.º, n.º 1, da Lei da Propriedade Industrial, o conceito de 
marca reporta-se ao conjunto dos sinais susceptíveis de representação gráfica 
destinados a distinguir produtos – bens materiais ou bens imateriais – ou ser-
viços de empresa, de outros idênticos ou semelhantes.

O regime jurídico regulador das marcas não é totalmente unitário. A precisa 
delimitação do complexo normativo aplicável a cada marca implica uma qua-
lificação face às subcategorias definidas no artigo 29.º, n.º 2, da Lei das Socie-
dades Comerciais – o qual estabelece que as marcas podem classificar-se, em 
função do sector de actividade no qual relevem, em:
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 – marcas industriais;
 – marcas comerciais; ou
 – marcas de serviços.

Em função da sua forma de apresentação, as marcas podem distinguir-se entre:

 – marcas nominativas: aquelas que são compostas por nomes, palavras ou 
frases publicitárias que possuam carácter distintivo;

 – marcas figurativas: aquelas que são produzidas a partir de figuras e 
desenhos;

 – marcas mistas: aquelas que combinam as duas possibilidades que se aca-
bam de referir (nome e imagem);

 – marcas formais ou tridimensionais: aquelas que são constituídas pela 
forma plástica de produto ou de embalagem cuja figura tenha capacida-
de distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico 
(por exemplo, as formas fantasiosas de frascos de perfume); e

 – marcas auditivas: aquelas que correspondem a sons representados 
graficamente.

Por fim, importa distinguir entre: 

 – marcas individuais; e 
 – marcas colectivas.

Esta distinção não deve ser entendida como fazendo apelo ao número de ti-
tulares da marca: uma marca individual pode ter vários titulares e a marca 
colectiva caracteriza-se por pertencer a uma pessoa colectiva. Dentro destas 
últimas, é comum distinguir entre as marcas de associação (i. e., pertencentes 
a uma associação de pessoas singulares ou pessoas colectivas) e as marcas de 
certificação (i. e., pertencentes a uma pessoa colectiva que controla a qualida-
de de certos produtos).

Conexo com esta distinção encontra-se o problema da interpretação do artigo 
30.º da Lei da Propriedade Industrial. No seu n.º 1, o preceito refere-se ao «direi-
to de usar marcas», não distinguindo entre marcas individuais e marcas colec-
tivas. As várias alíneas desse número parecem, aliás, apontar no sentido de que 
também está em causa um conceito global de marca, que abranja tanto a mar-
ca individual quanto a marca colectiva. Assim, os profissionais autónomos, os 
agricultores e os artesãos têm o direito de usar marca, independentemente de 
constituirem uma pessoa colectiva para exercer, através dela, a sua actividade. 

Apenas a alínea e) do n.º 1 do artigo 30.º da Lei da Propriedade Industrial – 
a qual se refere aos «grupos empresariais representativos de uma actividade 
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económica» – parece reportar-se exclusivamente à marca colectiva, como 
é estabelecido pelo n.º 2 desse mesmo preceito, sendo o conceito de marca 
colectiva entendido no significado que lhe é dado pelo respectivo n.º 3. Será, 
para estes efeitos, uma marca colectiva aquela «que é utilizada por um grupo 
económico para distinguir os produtos fabricados ou vendidos ou os serviços 
prestados por cada um dos elementos do grupo». Essa definição apenas vale, 
porém, na determinação do significado relevante do conceito de marca colecti-
va quando usado no artigo 30.º, n.º 2, da Lei da Propriedade Industrial. Tal não 
significa, designadamente, que as restantes marcas enunciadas nas alíneas do 
n.º 1 do mesmo preceito não possam ser assumidas por pessoas colectivas. 

Levanta-se ainda um segundo problema relativo ao âmbito de admissibilida-
de do registo de marca. Nos termos do artigo 31.º, n.º 1, da Lei da Propriedade 
Industrial – segundo o qual «podem ser considerados como marcas (…) todos 
os sinais materiais que sirvam para distinguir os produtos e serviços de qual-
quer empresa» –, essa admissibilidade encontra-se reservada à distinção dos 
produtos e serviços de empresas. A expressão empresa assume aqui o signifi-
cado de estabelecimento comercial (ou empresa em sentido objectivo)8. 

Contudo, este contexto deve ser compatibilizado com o artigo 7.º, n.º 1 bis, da 
Convenção de Paris, segundo o qual «os Estados da União comprometem-se a 
admitir o registo e a proteger as marcas colectivas pertencentes a colectivida-
des cuja existência não seja contrária à lei do país de origem, ainda que essas 
colectividades não possuam estabelecimento industrial ou comercial». Ora, 
encontrando-se o Estado Angolano vinculado a este instrumento internacio-
nal, deve procurar-se uma interpretação do artigo 31.º, n.º 1, da Lei da Proprie-
dade Industrial em conformidade com a Convenção de Paris, o que pressupõe 
realizar uma interpretação extensiva do conceito de empresa aí utilizado. 

§ A susceptibilidade de registo dos logótipos como marcas

O logótipo é um sinal distintivo, não referenciador de empresas ou produtos, 
mas de entidades ou sujeitos individuais ou colectivos, públicos ou privados, 
que exerçam uma actividade produtiva não necessariamente empresarial (ex. 
«FDUAN - Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto » acompa-
nhado do respectivo símbolo da instituição)9.

Do ponto de vista da sua composição, eles integram letras, associadas ou não a de-
senhos, em termos tais que consignem uma forma específica. A legislação ango-
lana não prevê qualquer mecanismo específico para a protecção destes sinais dis-
tintivos. Assim, os logótipos têm vindo, entre nós, a ser registados como marcas.

8 Cfr. supra Capítulo 7.

9 Sobre a matéria, cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Manual de direito comercial, pp. 353 ss.
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13.7. A MARCA: FUNÇÕES E PRINCÍPIOS ENFORMADORES

Em termos sistemáticos, poderá dizer-se que a marca cumpre essencialmente 
três funções10:

 – uma função de distinguir produtos: tradicionalmente, a marca indicava 
a origem ou a proveniência dos produtos e era esta a sua única função; 
nos dias de hoje, porém, ela é muitas vezes um sinal anónimo, sem qual-
quer referência ao respectivo titular, o que explica a tendência para que 
as marcas sejam livremente cedidas;

 – uma função de garantia de qualidade, que é desempenhada primacial-
mente pelas marcas de certificação colectivas. Contudo, deve entender-
-se que as próprias marcas individuais não deixam de desempenhá-la, 
representando igualmente uma garantia de qualidade do produto, posto 
que, nos termos do artigo 39.º, alíena e), da Lei da Propriedade Indus-
trial, havendo uma diminuição de qualidade da marca, pode dar-se a 
caducidade do registo – numa solução onde se denotam claramente pre-
ocupações de tutela do consumidor;

 – uma função atractiva ou publicitária: prosseguida essencialmente pelas 
chamadas marcas de grande prestígio. As marcas de grande prestígio 
não pretendem tanto ter uma função distintiva, antes aparecendo como 
símbolos de excelência. 

A identificação de uma marca pertencente a esta última categoria – a da mar-
ca de grande prestígio – deve assentar nos três seguintes indícios:

 –  a marca deve ser notória, ou seja, uma marca conhecida do grande público;
 – deve gozar de boa reputação, de uma boa qualidade dos respectivos pro-

dutos; e 
 – verificar-se-á que uma marca que se pretenda registar posteriormente e 

que seja semelhante tentará dela tirar partido. Relativamente a este as-
pecto, de resto, dispõe o artigo 6.º da Convenção de Paris que, mesmo 
que a marca notória não esteja registada no concreto país da União em 
que se pretenda registar outra semelhante que deseja tirar partido do seu 
prestígio, as autoridades devem recusar o registo dessa mesma marca 
semelhante.

A escolha das marcas, a serem registadas pelas pessoas singulares ou colec-
tivas, é um aspecto que é deixado essencialmente à autonomia privada. Con-
tudo, a conformação da marca deve respeitar a um conjunto de princípios, 
designadamente:

10 No sentido do texto, cfr. JOAQUIM DIAS MARQUES DE OLIVEIRA, Manual de direito comercial angolano, II, Cefo-
lex, Luanda, 2011, p. 126, e LUÍS COUTO GONÇALVES, Manual de direito industrial, pp. 157 ss.
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 – o princípio da capacidade distintiva;
 – o princípio da verdade;
 – o princípio da licitude; e
 – o princípio da novidade e da exclusividade11.

De seguida, estes serão analisados de forma individualizada. 

13.7.1. O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE DISTINTIVA

O princípio da capacidade distintiva encontra-se estabelecido no artigo 31.º, 
n.º 1, da Lei da Propriedade Industrial. Este traduz a ideia de que a marca deve 
permitir aos respectivos consumidores distinguir os produtos ou serviços de 
uma empresa face a outros semelhantes. 

Enunciado nestes termos, o princípio permite negar o carácter de marca a um 
conjunto de sinais. Assim, não poderão, desde logo, dar corpo a uma marca os 
sinais exclusivamente específicos, descritivos ou genéricos – sendo que são 
específicos os sinais que apenas designam a espécie de produto em causa (por 
exemplo, «ovo», «fruta», «móvel», «livro»), descritivos aqueles que se referem 
directamente a características ou propriedades dos produtos (por exemplo, 
«pura lã», «vinagre de vinho») e genéricos os relativos ao género ou à categoria 
onde se incluem os produtos da espécie que se pretende marcar (por exemplo, 
«gasosa» para sumo com gás).

Por outro lado, a marca também não poderá traduzir-se exclusivamente em 
sinais que se tenham tornado de uso comum (v. g., «super», «extra», «delux», 
«puro»), salvo se estes sinais aparecerem acompanhados de outros com capa-
cidade distintiva.

Excepcionalmente, deve ainda entender-se que é admissível o registo de 
marcas exclusivamente constituídas por designações genéricas, específicas, 
descritivas ou de uso comum, desde que antes desse mesmo registo elas já 
tenham sido publicitadas nesses moldes, adquirindo assim capacidade dis-
tintiva: é a doutrina do secondary meaning, a que se adere12. Exemplo disto é 
a marca de água «Pura».

Finalmente, no que respeita às chamadas marcas tridimensionais, o princípio 
em exame interdita a utilização de marcas que se resumam às formas natural, 

11 Assim, JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, pp. 380 ss.

12 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, p. 382. Em sentido diferente, cfr. MIGUEL NO-
GUEIRA SERENS, A «vulgarização» da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (ID EST, no nosso 
direito futuro), p. 86, que defende uma interpretação restritiva desta doutrina, não incluindo nela os signos gené-
ricos e específicos. 
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funcional ou esteticamente necessárias para um determinado produto, i. e., 
à forma usual ou normal que reveste o produto em causa (v. g., uma garrafa 
de forma cilíndrica para bebidas), às formas necessárias para a obtenção de 
um resultado técnico (posto que estas poderão ser protegidas noutra sede, en-
quanto modelos de utilidade) ou às formas que confiram valor substancial ao 
produto, i. e., a formas com carácter estético ou ornamental (visto que estas 
darão corpo, quando muito, a um modelo industrial).

No cômputo geral da análise do princípio e das exclusões que ele importa, 
poderá assim concluir-se que apenas formas arbitrárias ou não necessárias 
podem ser marcas (v. g., forma invulgar dos frascos para perfumes).

13.7.2. O PRINCÍPIO DA VERDADE

O princípio da verdade resulta do disposto na alínea b) do artigo 35.º da Lei 
da Propriedade Industrial, nos termos do qual não são susceptíves da pro-
tecção associada à marca os signos que forneçam «falsas indicações sobre a 
origem geográfica, fábrica, propriedade ou estabelecimento». Daqui infere-se 
a seguinte directriz normativa: se a marca indica a proveniência geográfica 
do produto, então deve fazê-lo de forma verdadeira. Contudo, já se nos afigu-
ra admissível a utilização de uma designação de fantasia para a indicação de 
proveniência do produto, se o carácter fantasioso dessa mesma designação 
for notório aos olhos do público e, portanto, não enganador (por exemplo, a 
designação «perfume do paraíso»).

13.7.3. O PRINCÍPIO DA LICITUDE

De acordo com o princípio da licitude, estabelecido na alínea g) do artigo 35.º 
da Lei da Propriedade Industrial, a marca não pode conter «expressões ou fi-
guras contrárias aos bons costumes ou ofensivas à lei e à ordem pública». 

13.7.4. PRINCÍPIO DA NOVIDADE E DA EXCLUSIVIDADE

Tendo em conta o disposto no artigo 31.º, n.º 1, da Lei da Propriedade Indus-
trial, os sinais integrantes da marca devem permitir «distinguir os produtos ou 
serviços de empresa de outra idênticos ou semelhantes»; por seu turno, o arti-
go 35.º, alínea f), da Lei da Propriedade Industrial vem vedar o registo de mar-
cas que constituam «reprodução ou imitação total ou parcial de marca já antes 
registada por outrem para os mesmos ou semelhantes produtos e serviços».

Da articulação destes dois trechos legais pode retirar-se o princípio da novi-
dade e da exclusividade da marca. Este princípio, por seu turno, pressupõe 
um duplo critério de aplicação. Assim, se, por um lado, se verifica que a marca 
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deve ser nova, por outro lado, tempera-se esta exigência com a introdução 
de um contexto, já que aquela novidade apenas tem de se verificar no seio de 
produtos idênticos ou semelhantes. Desta forma, não serão registáveis:

 – as marcas que sejam iguais a outras já registadas, para produtos também 
iguais;

 – as marcas que sejam iguais a outras já registadas, mas para produtos 
afins;

 – as marcas afins de outras já registadas para produtos iguais;
 – as marcas afins de outras já registadas para produtos afins.

Por outro lado, não existirá obstáculo ao registo de uma marca igual a uma 
marca já registada para um produto de diferente natureza.

Para efeitos das considerações atrás expostas, deve encontrar-se o critério que 
permita identificar os produtos e as marcas afins ou semelhantes. No que con-
cerne aos produtos, o critério de identidade relevante reconduz-se ao risco de 
confusão junto do público. Assim, serão semelhantes ou afins:

 – os produtos que tenham natureza, características e finalidade similares 
(por exemplo, o detergente em pó e o detergente líquido, ambos para la-
vagem de roupa ou de louça);

 – os que, tendo natureza diversa, tenham uma finalidade idêntica ou se-
melhante (por exemplo, fios de linho e fios de seda para confecção, man-
teiga e margarina), visto serem bens intermutáveis ou substituíveis (i. e., 
bens sucedâneos); e, finalmente,

 – os bens que, apesar de não estritamente substituíveis, sejam vistos pelo 
público como tendo a mesma origem, por serem economicamente com-
plementares (por exemplo, computadores e discos externos).

Já em relação às marcas, estão em causa marcas de natureza gráfica ou figura-
tiva semelhante, que possam suscitar confusão junto do grande público, o que 
deve ser apreciado segundo dois critérios: o critério da similitude e o critério 
da confundibilidade. Destarte, de acordo com o critério da similitude, as mar-
cas devem ser apreciadas globalmente, sendo que os elementos arbitrários ou 
de fantasia pesam mais que os elementos de uso comum, e, em caso de marca 
complementar ou mista, deverá dar-se mais importância ao núcleo da marca13.

Por sua vez, de acordo com o critério da confundibilidade, deve entender-se 
que as marcas são semelhantes ou afins se gerarem risco de confusão em senti-
do estrito – ou seja, se os consumidores supuserem tratar-se da mesma marca 

13 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, p. 390.
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e do mesmo produto – ou risco de associação – i. e., se os consumidores, não 
obstante distinguirem os sinais, ligarem um produto ao outro pensando tra-
tar-se de sujeitos com relações de coligação ou de licença entre si. A aferição 
da possibilidade de confundibilidade deve ser calculada em função dos se-
guintes factores:

 – o tipo de consumidores destinatários do produto, designadamente, o 
confronto mental feito por um consumidor médio dentro desse círculo 
entre o sinal actual que dá corpo à marca e o sinal registado. Está, pois, 
em causa o confronto entre a marca nova, cuja admissibilidade se preten-
de aferir, e a representação mental que ficou na memória do consumidor 
de outra marca já existente e registada com a qual ela se pode confundir;

 – o grau de semelhança da marca, sendo que quanto mais semelhanças 
entre as marcas existirem, maior será o risco de confusão; e

 – a força e a notoriedade da marca registada: a probabilidade de confusão 
será tanto maior quanto mais forte e conhecida for a marca registada. 
Em termos analíticos, poderá dizer-se que as marcas fortes têm grande 
capacidade distintiva, porque contêm expressões de fantasia, despertam 
mais atenção e perduram mais tempo na memória, acabando por repre-
sentar mais riscos, pois que outras pessoas poderão também usá-las na 
composição da sua própria marca; diferentemente, têm pouca capacida-
de distintiva aquelas que assentam em elementos específicos, genéricos 
ou descritivos de uso comum, pelo que aí o risco é menor. A notoriedade 
da marca é igualmente relevante: quanto maior for a notoriedade de que 
uma marca dispuser, maior é o risco de associação.

13.8. O DIREITO À MARCA: REGISTO, CONTEÚDO E EXTENSÃO

O procedimento constitutivo do direito à marca processa-se em termos se-
melhantes aos já referidos a propósito dos registos da patente, dos dese-
nhos e dos modelos: o registo da marca pressupõe a apresentação de um 
requerimento pelo interessado nos termos do artigo 33.º da Lei da Proprie-
dade Industrial. 

Também neste domínio rege o princípio da autonomia privada: a escolha da 
marca é uma decisão, à partida, livre do seu titular. Contudo, também a con-
formação da marca está sujeita a uma pluralidade de limites. Em primeiro 
lugar, deverá ser recusado o registo como marca dos sinais que não reúnam os 
requisitos de qualificação como marca (artigos 31.º e 35.º da Lei da Proprieda-
de Industrial). A protecção jurídica é ainda recusada às marcas que, em todos 
ou alguns dos seus elementos, contenham:
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 – indicações falsas ou susceptíveis de induzir o público em erro quanto 
à natureza, características ou utilidade dos produtos ou serviços que a 
marca distingue;

 – indicações falsas sobre a origem geográfica, fábrica, propriedade, oficina 
ou estabelecimento;

 – símbolos como insígnias, bandeiras, armas, sinetes oficiais adoptados 
pelo Estado, comissariados, de organizações internacionais ou de quais-
quer outras entidades públicas nacionais ou estrangeiras, sem a respec-
tiva autorização;

 – a firma, nome ou insígnia de estabelecimento que não pertençam ao re-
querente da marca e que o mesmo não tenha autorização para usar;

 – reprodução ou imitação, total ou parcial, de marca já antes registada por 
outrem para os produtos ou serviços iguais ou semelhantes e que pos-
sam suscitar erros ou confusões no mercado;

 – expressões ou figuras contrárias aos bons costumes ou ofensivas da lei 
ou da ordem pública; 

 – nomes individuais ou retratos sem a devida autorização das pessoas a 
quem respeitem. 

Não atentando contra nenhum destes limites, a marca é necessariamente 
concedida por um período de dez anos, o qual é sempre renovável (artigo 38.º, 
n.º 1, da Lei da Propriedade Industrial). Esse registo confere ao respectivo be-
neficiário fundamentalmente três direitos: o direito de uso exclusivo da mar-
ca, o direito de transmissão da propriedade e o direito de concessão de licença 
de exploração da mesma. 

O direito de uso exclusivo encontra-se previsto no artigo 29.º, n.º 1, da Lei da 
Propriedade Industrial, nos termos do qual «todo aquele que adoptar uma 
marca para distinguir os produtos da sua actividade económica gozará da 
propriedade e do exclusivo dela, desde que registada em conformidade com o 
estipulado nesta lei».

Por sua vez, o direito de transmissão da propriedade consiste na possibili-
dade de transmissão da marca independentemente dos bens a que se refere 
(artigo 36.º da Lei da Propriedade Industrial). Sendo transmitida com o esta-
belecimento – o que acontece em caso de trespasse do estabelecimento, salvo 
acordo em contrário (artigo 36.º, n.º 2, da Lei da Propriedade Industrial) –, 
será exigível a forma de escritura pública; porém, se for transmitida separa-
damente, a transmissão será válida por mero documento particular, ainda 
que só produza efeitos em relação a terceiros depois de registada. Nos termos 
gerais, a transmissão pode operar a título gratuito ou oneroso. A forma ne-
cessária para a celebração dos negócios translativos da marca é estabelecida 
pelo artigo 36.º, n.º 3, da Lei da Propriedade Industrial, por remissão para a 



356 PART E I I  — DIREITO COMERCIAL

forma que o ordenamento estabelece para a transmissão dos bens dos quais 
a marca é acessória.

Finalmente, o direito de concessão de exploração, previsto no artigo 37.º da 
Lei da Propriedade Industrial, traduz-se na possibilidade de o titular da mar-
ca registada a ceder, a título gratuito ou oneroso, a terceiro, nos termos de 
uma licença de uso ou de exploração. Esta licença pode ser total – i. e., pode 
abranger todos os produtos correspondentes à marca –, ou parcial – abran-
gendo apenas alguns desses produtos –, para certa zona do país ou para todo 
o território nacional, vigorar por todo o tempo de registo da marca (dez anos) 
ou por período mais curto, e ainda resultar de contrato de exclusividade – na 
hipótese de o licenciante não poder conceder outras licenças para a mesma 
zona – ou de contrato simples – se forem concedidas várias para a mesma 
zona (artigo 37.º, n.º 1, da Lei da Propriedade Industrial).

A concessão de exploração deve revestir forma escrita (artigo 37.º, n.º 1, da Lei 
da Propriedade Industrial), gozando o licenciado de todas as faculdades do li-
cenciante (n.º 3 do referido diploma), ainda que não possa ceder a sua posição 
contratual ou conceder sublicenças sem consentimento do titular (n.º 4 do 
referido diploma). Já o licenciante conserva o dever de controlar a qualidade 
dos produtos sobre os quais apõe a marca, sob pena de nulidade do contrato 
de licença, na hipótese de aquele não prever mecanismos para assegurar o 
controlo de qualidade (n.º 3 do referido diploma). Se o licenciado não cumprir 
esses parâmetros, o licenciante pode resolver o contrato com base no incum-
primento, nos termos gerais.

13.9. O NOME E A INSÍGNIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL

De acordo com o disposto no artigo 48.º da Lei da Propriedade Industrial, o 
nome do estabelecimento constitui o sinal nominativo que designa um esta-
belecimento, por forma a que ele se distinga de estabelecimentos idênticos 
ou similares pertencentes a outros titulares; diferentemente, a insígnia será 
o sinal figurativo ou emblemático que individualiza um estabelecimento e o 
distingue dos demais.

O regime destes sinais é semelhante aos já analisados: também aqui a protec-
ção é limitada um período de tempo (vinte anos, nos termos do artigo 53.º da 
Lei da Propriedade Industrial), ainda que sucessivamente renovável (artigo 
60.º da Lei da Propriedade Industrial), dependendo o seu registo de requeri-
mento do interessado (artigo 52.º da Lei da Propriedade Industrial), estando 
a sua admissibilidade sujeita aos mesmos padrões referidos a propósito das 
marcas (artigo 56.º da Lei da Propriedade Industrial). É possível a transmissão
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do nome e da insígnia, sendo as vicissitudes extintivas destes a nulidade (ar-
tigo 58.º da Lei da Propriedade Industrial) e a caducidade (artigo 59.º da Lei 
da Propriedade Industrial), tal como sucede nas outras figuras já estudadas.

À semelhança do que sucede com a marca, também quanto ao registo do 
nome e da insígnia do estabelecimento vigora uma pluralidade de princípios, 
designadamente:

 – o princípio da verdade;
 – o princípio da capacidade distintiva;
 – o princípio da novidade e da especialidade;
 – o princípio da licitude;
 – o princípio da unidade; e
 – o princípio da inalteralidade.

Vejamos cada um deles individualmente.

13.9.1. O PRINCÍPIO DA VERDADE

De acordo com o princípio da verdade, se o nome ou insígnia do estabeleci-
mento derem qualquer indicação sobre a actividade desse mesmo estabeleci-
mento, tais indicações terão de ser verdadeiras, não podendo induzir o públi-
co em erro. Não encontrando este princípio cominação expressa na lei, este 
resulta da remissão que o artigo 51.º, alínea h), da Lei da Propriedade Indus-
trial faz, ao delimitar o universo dos nomes e insígnias não registáveis, para o 
regime das marcas não registáveis. Abrangendo essa remissão as alíneas a) e 
b) do artigo 35.º da Lei da Propriedade Industrial – dos quais se infere o prin-
cípio da verdade das marcas –, resulta claro que esse mesmo princípio tem 
igual aplicação a propósito do nome e insígnia do estabelecimento comercial.

13.9.2. O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE DISTINTIVA

Os signos de que se compõe o nome ou insígnia do estabelecimento devem de-
sempenhar uma função individualizadora e diferenciadora daquele: eis o pos-
tulado essencial do princípio da capacidade distintiva, o qual se poderá retirar 
do disposto na alínea c) do artigo 51.º da Lei da Propriedade Industrial, que qua-
lifica como insusceptíveis de registo como nome ou insígnia do estabelecimento 
os «sinais ou indicações cujo uso se tornou genérico na linguagem comercial».

13.9.3.O PRINCÍPIO DA NOVIDADE E DA ESPECIALIDADE

Nos termos do artigo 58.º, alínea b), da Lei da Propriedade Industrial, é nulo o 
registo do nome e da insígnia quando estes constituírem «uma reprodução de 
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imitação de outro já antes registado». Desta previsão normativa retira-se que 
os nomes ou insígnias devem ser novos. O conceito de novo deve, contudo, 
ser sujeito a uma interpretação restritiva, de forma a assegurar a coerência 
valorativa do artigo 58.º, alínea b), com os artigos 31.º, n.º 1, e 35.º, alínea f), 
da Lei da Propriedade Industrial: o requisito da novidade só se impõe face a 
estabelecimentos que exerçam actividades semelhantes ou idênticas.

O princípio da novidade pode aindar resultar na ilicitude da reprodução ou 
imitação de nomes ou insígnias ainda que não registados. Nesse sentido de-
põem o artigo 52.º, n.º 2, da Lei da Propriedade Industrial, segundo o qual «o 
nome e a insígnia podem ser usados independentemente do registo» – o qual, 
de resto, se encontra em consonância com o artigo 8.º da Convenção de Paris, 
nos termos do qual «o nome comercial será protegido em todos os países da 
União, sem obrigação de registo, quer faça ou não parte de uma fábrica ou de 
comércio» –, e os artigos 72.º, alínea b), e 73.º, n.º 1, alínea e), da Lei da Pro-
priedade Industrial, que estabelecem a tutela penal do nome e insígnia sem 
diferenciarem em função da existência ou inexistência do seu registo. 

13.9.4. O PRINCÍPIO DA LICITUDE

O princípio da licitude estatui que o nome e a insígnia do estabelecimento 
não podem atentar contra a lei, a ordem pública ou os bons costumes. Esta 
directriz normativa retira-se, por um lado, do artigo 58.º, alínea a), da Lei da 
Propriedade Industrial, e, por outro, da conjugação dos artigos 51.º, alínea d), 
com o artigo 35.º, alínea f), do mesmo diploma, de onde decorrem. Se, do pri-
meiro dos preceitos referidos, apenas resulta a proscrição dos nomes e das in-
sígnias contrários à lei, da remissão operada para o artigo 35.º, alínea f), da Lei 
da Propriedade Industrial, resulta que, para além de se sujeitarem a um juízo 
de legalidade puro, os nomes e as insígnias estão sujeitos ainda a um juízo de 
conformidade com os bons costumes e com a ordem pública.

13.9.5. O PRINCÍPIO DA UNIDADE

De acordo com o princípio da unidade, cada estabelecimento só pode ter um 
nome e uma insígnia. O conceito de estabelecimento é aqui mais amplo do que 
o conceito tradicional em direito comercial: para além da empresa em sentido 
objectivo, devem considerar-se como tal, nos termos do artigo 48.º da Lei da 
Propriedade Industrial, sujeitos como os artesãos e os profissionais liberais.

13.9.6. O PRINCÍPIO DA INALTERALIDADE

O princípio da inalteralidade do nome e da insígnia resulta da articulação dos 
artigos 54.º e 59.º, alínea e), da Lei da Propriedade Industrial, nos termos dos 
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quais aqueles, uma vez registados, não poderão ser alterados, sob pena de ca-
ducidade do registo.

13.10. INDICAÇÃO DA PROVENIÊNCIA

Por indicação de proveniência entende-se, nos termos do artigo 61.º, n.º 1, da 
Lei da Propriedade Industrial, a expressão ou sinal através do qual se referen-
cia que um produto provém de um país, de uma região ou de um lugar geo-
gráfico determinado, qualquer deles notoriamente conhecidos (por exemplo, 
«Vinho do Porto» ou «Charutos Cubanos»). Ressalvadas ficam aquelas referên-
cias que correspondam a nomes geográficos que se tenham tornado comuns 
para designar a natureza, espécie ou género de produto em causa – por exem-
plo, «champanhe» (artigo 61.º, n.º 2, da Lei da Propriedade Industrial).

Diferentemente das demais figuras até agora estudadas, a protecção impos-
ta pela lei para a indicação de proveniência beneficia não só os fabricantes e 
produtores, como também os compradores do produto em questão, conforme 
resulta do disposto no artigo 62.º da Lei da Propriedade Industrial.

13.11. RECOMPENSAS

As recompensas são os sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos con-
cedidos a industriais como prémio de louvor ou referência pelos seus produ-
tos e serviços (artigo 41.º, n.º 1, da Lei da Propriedade Industrial).

Em termos de regime, verifica-se, mais uma vez, que o mesmo é construído a 
partir do modelo fornecido pelas patentes, embora apresente particularida-
des. Assim, a protecção conferida pela lei a estas figuras depende de registo 
(artigo 42.º da Lei da Propriedade Industrial), ainda que com a especificidade 
de este assumir efeitos meramente declarativos e não constitutivos. O registo 
é requerido pelos interessados, nos termos do artigo 43.º da Lei da Proprie-
dade Industrial, sendo recusado nos casos mencionados no artigo 44.º do 
mesmo diploma. Nos termos deste último preceito, o registo da recompensa 
deverá ser recusado quando:

 – seja ilícito (artigo 44.º, alínea a), da Lei da Propriedade Industrial);
 – a recompensa tenha sido revogada ou não pertença ao requerente (artigo 

44.º, alínea b), da Lei da Propriedade Industrial);
 – tenha havido transmissão da propriedade da recompensa sem a do es-

tabelecimento ou da parte que deste interessar (artigo 44.º, alínea c), da 
Lei da Propriedade Industrial).



360 PART E I I  — DIREITO COMERCIAL

As recompensas são propriedade de quem as receber, não podendo ser apli-
cadas a produtos ou serviços diversos daqueles relativamente aos quais foram 
conferidas (artigo 41.º, n.º 2, da Lei da Propriedade Industrial); podem, contu-
do, ser transmitidas, ainda que apenas no quadro da transmissão do estabele-
cimento cujos produtos justificaram a sua concessão, integrando o respectivo 
âmbito natural.

Também o registo das recompensas está sujeito a um juízo de conformidade 
com a lei (artigo 46.º da Lei da Propriedade Industrial). Por fim, importa notar 
que a protecção jurídica da recompensa cessa, por caducidade, em caso de 
renúncia do proprietário ou da sua revogação ou cancelamento (artigo 47.º da 
Lei da Propriedade Industrial).

13.12. CONSEQUÊNCIAS DA VIOLAÇÃO DA LEI DA PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL

Corolário natural e lógico da tutela jurídica dos direitos de propriedade indus-
trial é a cominação de consequências para os actos que as ponham em causa 
e lesem os respectivos titulares. Para além dos meios de tutela comuns, que 
sempre se aplicam a estes direitos, como a responsabilidade civil, no caso de 
violação destes direitos, ou o enriquecimento sem causa, no caso do seu apro-
veitamento indevido, a Lei da Propriedade Industrial estabelece remédios es-
pecíficos dos direitos de propriedade industrial, designadamente:

 – a acção cível de declaração de nulidade do registo; e
 – aplicação de sanções penais (de multa e de prisão) no caso da violação 

destes direitos.

A acção cível, regulada nos artigos 66.º e 67.º da Lei da Propriedade Industrial, 
visa a declaração de nulidade do registo da patente, da marca, da recompensa 
ou da insígnia e, bem assim, do depósito do modelo ou desenho, nos casos 
em que a lei comine essa consequência (artigo 66.º, n.º 1, da Lei da Proprie-
dade Industrial), podendo ser proposta em tribunal pelos sujeitos que nisso 
tenham interesse e pelo Ministério Público (artigo 66.º, n.º 2, da Lei da Pro-
priedade Industrial).

A estes mecanismos de tutela civil acresce a cominação de sanções de carác-
ter penal, cuja pena varia em função dos diferentes direitos de propriedade 
industrial tutelados. 



361C A PÍ T ULO 13  —   PROPRI E DA D E  I N D UST RI A L

Assim:

 – O fabrico de bens ou produtos compreendidos no objecto de uma patente 
sem a autorização do seu titular, a utilização dos meios ou processos que 
são objecto de patente sem a devida autorização, e a importação, venda, 
exposição à venda ou ocultação com o fim de venda de produto fabrica-
do com violação de patente de invenção são punidos com prisão até seis 
meses e multa de Akz 20.000.00 a Akz 100.000.00 (artigo 68.º da Lei da 
Propriedade Industrial).

 – A exploração, o fabrico e a produção de modelo de utilidade deposita-
do, sem licença do seu titular, a importação, venda, colocação à venda, 
ocultação com a finalidade de venda de produtos obtidos com violação 
de modelo de utilidade depositado, a reprodução (total ou parcial) ou ex-
ploração de desenho ou modelo industrial sem autorização do respecti-
vo proprietário, a importação, venda, colocação à venda e ocultação com 
fim de venda de objectos que sejam cópia ou imitação de desenho ou 
modelo industrial privilegiado e a exposição fraudulenta de modelo ou 
desenho depositado mas pertencente a outrem são punidos com multa 
de Akz 20.000.00 a Akz 100.000.00 (artigo 69.º da Lei da Propriedade 
Industrial).

 – A imitação ou reprodução (total ou parcial) de marca protegida sem a au-
torização do seu titular, a utilização de marca contrafeita ou imitada, a 
utilização fraudulenta de marca colectiva em condições diferentes das 
previstas no respectivo estatuto, a utilização de marca com falsa indica-
ção sobre a proveniência dos produtos, a venda ou colocação à venda dos 
produtos assinalados com marca com indicação falsa sobre a proveniên-
cia dos produtos e a utilização de marcas quando a sua protecção for ex-
cluída são punidas com multa de Akz 50.000.00, a qual poderá ser agra-
vada com prisão até 3 meses (artigo 70.º da Lei da Propriedade Industrial).

 – A referência como própria de recompensa registada em nome de outrem 
ou a utilização de recompensa não atribuída ou que nunca existiu é punida 
com multa até Akz 30.000.00 (artigo 71.º da Lei da Propriedade Industrial).

 – O uso indevido de nome e insígnia de estabelecimento alheio, a utili-
zação, no estabelecimento, na correspondência, em anúncio e noutros 
locais, de nome ou insígnia que constituam reprodução de outros no-
mes ou insígnias, registados ou não, são punidos com multa até Akz 
50.000.00 (artigo 72.º da Lei da Propriedade Industrial).



362 PART E I I  — DIREITO COMERCIAL

13.13. SÍNTESE

•	 São direitos privativos industriais (i) os sinais distintivos do estabelecimen-
to comercial, (ii) os sinais distintivos dos produtos, (iii) as invenções e (iv) 
os modelos de utilidade, os desenhos e os modelos industriais.

•	 Na ordem jurídica angolana, a propriedade industrial encontra uma dupli-
cidade de níveis de regulação. A um tempo, a matéria encontra regulação 
em instrumentos internacionais, designadamente na Convenção de Paris 
para a Protecção da Propriedade Industrial e no Tratado de Cooperação em 
Matéria de Patentes. A outro tempo, as fontes internas do direito angolano 
regulam os direitos de propriedade industrial através da Lei da Propriedade 
Industrial (Lei n.º 3/92, de 28 de Fevereiro).

•	 A Lei da Propriedade Industrial aplica-se a comerciantes e não comerciantes, 
que se dedicam à indústria, ao comércio, à agricultura e à indústria extractiva.

•	 As figuras especificamente protegidas são (i) as invenções, (ii) os modelos 
de utilidade, desenhos e modelos industriais, (iii) as marcas, (iv) o nome 
e insígnia do estabelecimento, (v) a indicação de proveniência e (vi) as 
recompensas.

•	 A invenção é uma ideia que resolve um problema técnico, através da cria-
ção de um novo produto ou de um novo processo de fabrico.

•	 A invenção é protegida por patente.

•	 Uma vez concedidas, as patentes estão sujeitas a limites objectivos, territo-
riais e temporais. Os limites objectivos são traçados pelo conteúdo das rei-
vindicações apresentadas pelo inventor, os limites territoriais correspon-
dem à jurisdição do Estado Angolano, e os limites temporais traduzem-se 
no facto de a patente ter uma duração de quinze anos, não renovável.

•	 O interesse público no progresso tecnológico justifica dois mecanismos de 
intervenção heterónoma no direito de patente: a privação da patente por 
motivo de interesse público e a licença obrigatória de exploração do invento. 

•	 Através do mecanismo da privação da patente, o Executivo pode reclamar 
ou atribuir a exploração da patente a outro sujeito que não o seu titular e 
mesmo contra a vontade deste. Este mecanismo tem, porém, cariz expro-
priativo e a sua utilização implica o pagamento de uma justa indemnização 
ao titular da patente.
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•	 Quando a patente não for utilizada em Angola pelo seu titular por um pe-
ríodo superior a três anos contados a partir do momento do seu registo, ou 
quando a exploração for interrompida por período superior a um ano, qual-
quer sujeito pode requerer uma licença de exploração, cuja concessão se 
afigura obrigatória.

•	 Os modelos de utilidade são criações que introduzem uma forma nova em 
objectos já existentes, melhorando ou aumentando as suas condições de 
aproveitamento e utilidade. Neste caso, o que é protegido é a nova forma de 
utilização e não o instrumento já existente.

•	 O modelo industrial é uma forma plástica, associada ou não a linhas e co-
res, a utilizar na fabricação de um produto industrial ou artesanal.

•	 Por desenho industrial entende-se a disposição ou o conjunto novo de li-
nhas e cores que, com o fim industrial ou comercial, possa ser aplicado na 
ornamentação de um produto por qualquer processo manual, mecânico, 
químico, simples ou combinado.

•	 A protecção dos modelos e desenhos depende de registo e tem a duração de 
cinco anos renováveis.

•	 A marca compreende o conjunto de sinais susceptíveis de representação 
gráfica, destinados a distinguir produtos ou serviços.

•	 As marcas podem ser (i) industriais, (ii) comerciais ou (iii) de serviços.

•	 As marcas podem ainda ser (i) nominativas, figurativas ou mistas, (ii) audi-
tivas e (iii) formais ou tridimensionais.

•	 A protecção da marca advém do respectivo registo, cujo processo e formali-
dades a lei regula especificamente.

•	 As marcas desempenham três funções: (i) a função de distinguir os produtos, (ii) 
uma função atractiva ou publicitária e (iii) uma função de garantia de qualidade.

•	 A constituição de uma marca deve atender aos seguintes princípios: (i) 
princípio da capacidade distintiva, (ii) princípio da verdade, (iii) princípio 
da licitude e (iv) princípio da novidade e da especialidade.

•	 Os direitos conferidos pelo registo têm a duração de dez anos, renováveis 
por iguais períodos.
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•	 Esses direitos são de três tipos, a saber: (i) direito de uso exclusivo da mar-
ca, (ii) direito de transmissão da propriedade e (iii) direito de concessão de 
licença de exploração.

•	 O direito da propriedade industrial angolano não fornece uma protecção 
jurídica autónoma aos logótipos, sendo estes registados como marcas. Es-
tes correspondem aos sinais distintivos, não referenciadores de empresas 
ou produtos, mas de entidades ou sujeitos individuais ou colectivos, pú-
blicos ou privados, que exerçam uma actividade produtiva não necessaria-
mente empresarial.

•	 O nome do estabelecimento é o sinal nominativo que designa o estabele-
cimento, por forma a que ele se distinga de estabelecimentos idênticos ou 
similares pertencentes a outros titulares.

•	 A insígnia é o sinal figurativo ou emblemático que individualiza um estabe-
lecimento e o distingue dos demais.

•	 O registo do nome ou da insígnia do estabelecimento é orientado pelos 
seguintes princípios: (i) princípio da verdade, (ii) princípio da capacidade 
distintiva, (iii) princípio da novidade e da especialidade, (iv) princípio da 
licitude, (v) princípio da unidade e (vi) princípio da inalteralidade.

•	 A lei regula o processo através do qual é concedida protecção a estas figu-
ras, a qual depende de registo, durando este por períodos de vinte anos, 
sucessivamente renováveis.

•	 O nome e a insígnia só podem ser transmitidos no quadro da transmissão 
do estabelecimento e estão sujeitos às mesmas formalidades a que aquela 
deve obedecer.

•	 Por indicação de proveniência entende-se a expressão ou o sinal através do 
qual se referencia que um produto provém de um país, de uma região ou de 
um lugar geográfico determinado, qualquer deles notoriamente conhecido.

•	 As recompensas são sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos concedidos 
a industriais como prémio de louvor ou referência pelos seus produtos e serviços.

•	 O registo das recompensas, ao contrário do dos restantes sinais distintivos, 
tem carácter meramente declarativo.

•	 As recompensas podem ser transmitidas no quadro da transmissão do esta-
belecimento, mas não isoladamente.
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CAPÍTULO 14
TIPOS DE SOCIEDADES COMERCIAIS
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14.1. O PRINCÍPIO DA TIPICIDADE (OU TAXATIVIDADE) DAS SOCIEDADES 
COMERCIAIS

Nos termos do artigo 2.º da Lei das Sociedades Comerciais, as sociedades que 
tenham por objecto a prática de actos comerciais devem adoptar um dos se-
guintes tipos: 

 – sociedades em nome colectivo (as quais são reguladas nos artigos 176.º e 
seguintes da Lei das Sociedades Comerciais);

 – sociedades em comandita, simples ou por acções1 (as quais são reguladas 
nos artigos 201.º e seguintes da Lei das Sociedades Comerciais);

 – sociedades por quotas (as quais são reguladas nos artigos 217.º e seguin-
tes da Lei das Sociedades Comerciais); ou

 – sociedades anónimas (as quais são reguladas nos artigos 301.º e seguin-
tes da Lei das Sociedades Comerciais).

Desta forma, a constituição de uma sociedade comercial apenas é válida se, 
e apenas se, a sociedade se reconduzir a um dos tipos elencados no artigo 2.º 
da Lei das Sociedades Comerciais. A esta imposição chama-se princípio da 
tipicidade (ou da taxatividade) das sociedades comerciais. 

O princípio da tipicidade das sociedades comerciais opera como uma restri-
ção à autonomia privada dos sócios ou potenciais sócios. Enquanto em direito 
privado a regra geral é a de que, se inexistir qualquer proibição legal que o 
vede, os sujeitos podem prosseguir os seus projectos pessoais e económicos 
de todas as formas que entenderem convenientes e pondo em vigor os efeitos 
jurídicos correspondentes ao que seja a sua vontade (artigo 405.º, n.º 1, do Có-
digo Civil), o direito das sociedades comerciais, especificamente no aspecto 
da constituição de sociedades comerciais, afasta-se destes moldes. 

Não obstante estes quatro tipos societários configurarem, do ponto de vista 
do ordenamento, formas jurídicas com igual dignidade, a realidade desenvol-
veu-se num sentido em que a relevância dos diferentes tipos de sociedades 
comerciais é muito heterogénea. Tendo como referência uma estatística so-
bre a forma jurídica das empresas em actividade em Angola no período entre 
2008 e 2011, realizada pelo Instituto Nacional de Estatística2, note-se que, no 
ano de 2011 – o último em relação ao qual existem, à data, dados disponíveis –, 
existiam em Angola 12.313 sociedades por quotas e 768 sociedades anónimas. 

1 Poder-se-ia discutir, como faz PEDRO PAIS DE VASCONCELOS (em A participação social nas sociedades comerciais, 
p. 30), se se está aqui perante um tipo com dois subtipos ou perante dois tipos societários distintos. A diferença 
seria, contudo, de nula relevância prática. No entanto, sendo a Lei das Sociedades Comerciais sistematizada de for-
ma a tratar cada tipo societário num título autónomo, e sendo as sociedades em comandita (simples e por acções) 
reguladas no mesmo título, parece preferível adoptar, por razões didácticas, uma visão unitária do tipo.

2 Disponível em http://www.ine.gov.ao.
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Em contraste, a recolha feita pelo Instituto Nacional de Estatística não dá con-
ta da existência de qualquer sociedade em nome colectivo ou em comandita 
constituída entre 2008 e 2011, o que dá uma clara noção da tendencial irrele-
vância destes tipos societários na prática societária angolana. 

Por outro lado, se é certo que, por regra, a opção por um dos quatro tipos so-
cietários legalmente configurados corresponde a uma decisão livre dos sócios 
fundadores, no exercício da sua autonomia privada, existem domínios de acti-
vidade em que o acesso apenas é admitido a sociedades de determinado tipo. 
É o que sucede, designadamente, nos domínios bancário e segurador. Assim:

 – o artigo 13.º, alínea b), da Lei das Instituições Financeiras determina que 
as instituições bancárias com sede em Angola devem adoptar necessa-
riamente a forma de sociedade anónima; e

 – o artigo 13.º, n.º 1, da Lei Geral da Actividade Seguradora restringe a 
constituição e o estabelecimento de sociedades que tenham como objec-
to o exercício da actividade seguradora às sociedades anónimas3.

14.2. AUTONOMIA PRIVADA E TIPICIDADE SOCIETÁRIA: A «ELASTICIDADE» 
DOS TIPOS SOCIETÁRIOS

O afastamento que o princípio da tipicidade das sociedades comerciais repre-
senta face ao princípio da autonomia privada é, porém, meramente parcial. A 
verdadeira extensão com que o princípio da tipicidade societária comprime 
a autonomia privada deixa-se compreender melhor quando se distinguem as 
várias vertentes incluídas nesta liberdade geral de produzir voluntariamente 
efeitos jurídicos. 

Desde logo, os sócios continuam a ter integral liberdade na sua decisão de 
contratar ou não contratar. A regra, em direito privado, é a de que ninguém 
pode ser forçado a celebrar um negócio jurídico. Isto vale por inteiro no domí-
nio da constituição de sociedades comerciais: se os potenciais sócios enten-
derem que os seus interesses não serão satisfeitos pela constituição de uma 
sociedade que se possa reconduzir aos tipos legalmente admitidos, mantêm 
sempre a liberdade de decidir não constituir a sociedade. 

Esta vertente da liberdade contratual tem um importante corolário: tal como 
existe uma completa liberdade de decidir celebrar ou não celebrar um negócio 
jurídico, existe igual liberdade de decidir celebrar ou não celebrar um negócio 

3 Aparentemente semelhante é o artigo 3.º, alínea y), da Lei dos Valores Mobiliários, que restringe a atribuição da 
qualidade de sociedade aberta a sociedades anónimas. Contudo, não está em causa a validade da constituição des-
tas sociedades mas apenas a sua sujeição a um determinado regime, razão pela qual a questão se coloca de forma 
radicalmente diferente do que sucede nos sectores bancário e segurador.
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jurídico com determinada pessoa. Isto implica uma liberdade de escolha dos 
co-contraentes, que se verifica, sem excepção, no domínio do direito das so-
ciedades comerciais: a liberdade de os sujeitos que constituem uma sociedade 
escolherem os seus futuros sócios não é, de forma alguma, atingida pelo prin-
cípio da tipicidade das sociedades comerciais. 

Lembrando, pois, a distinção da liberdade contratual em liberdade de celebra-
ção e liberdade de estipulação4, mostra-se claro que a primeira é deixada into-
cada pelo princípio da tipicidade societária. O âmbito onde este restringe a au-
tonomia privada é outro: o da conformação do conteúdo dos negócios jurídicos 
cons-titutivos da sociedade comercial – o que resulta numa restrição da liber-
dade de modelar as características da sociedade comercial criada pelos sócios. 

A imposição de que todas as sociedades comerciais se reconduzam a um dos 
tipos societários legalmente previstos significa exclusivamente que a socieda-
de tem de ser conformada pelos sócios de forma a preencher todos os elemen-
tos necessários de um dos quatro tipos que a lei põe à sua disposição. 

Ainda assim, é muito ampla a margem de autonomia que o princípio da tipici-
dade societária deixa às partes. Desde que aqueles elementos necessários este-
jam verificados, em tudo o resto (contanto que respeitados os limites gerais da 
ordem pública e dos bons costumes) reina o princípio da liberdade contratual, 
o qual tem mesmo assento expresso no artigo 11.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais. Diz-se, assim, que os tipos societários são abertos ou elásticos5. 

Esta abertura dos tipos societários traduz-se numa duplicidade de planos:

 – na possibilidade de afastar nos estatutos normas dispositivas que inte-
grem a regulação do modelo societário escolhido; e

 – na possibilidade de regular nos estatutos aspectos sobre os quais a lei, 
ao estabelecer as regras aplicáveis ao tipo societário de referência, não 
se pronunciou. 

Assim, grande parte das normas que integram a regulação de cada tipo socie-
tário permitem que os sócios afastem a sua aplicação, mediante estipulação 
em sentido contrário nos estatutos. Fala-se, neste caso, de normas dispositi-
vas ou supletivas, podendo esta dispositividade ser expressamente estabeleci-
da na letra da lei (vejam-se, exemplificativamente, os artigos 218.º, n.º 4, 224.º, 

4 Sobre esta distinção, relembre-se ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil, I, Almedina, Coimbra, 
2012, p. 952.

5 Cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A participação social nas sociedades comerciais, pp. 45 ss., e JOSÉ DE OLIVEI-
RA ASCENSÃO, Direito comercial, pp. 44 ss.
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n.º 3, 230.º, n.º 5, 339.º, n.os 1 e 2, 364.º, 372.º, todos da Lei das Sociedades Co-
merciais), ou resultar da interpretação dos preceitos legais à luz dos critérios 
gerais estabelecidos no artigo 9.º do Código Civil. 

Num segundo plano, o conteúdo dos estatutos societários não se restringe ne-
cessariamente aos aspectos que a lei impõe, como condição de validade, que 
sejam aí regulados e àqueles que a lei regula, admitindo o seu afastamento 
estatutário. As partes podem ir para além do que o legislador previu e criar 
direitos, obrigações ou estruturas que não são sequer contempladas pela lei 
(artigo 11.º da Lei das Sociedades Comerciais). Aqui os limites serão apenas os 
limites gerais do conteúdo dos negócios jurídicos, designadamente, aqueles 
estabelecidos no artigo 280.º, do Código Civil. 

Exemplo: A título de exemplo, pense-se na possibilidade que os sujeitos que 
constituem uma sociedade anónima têm de inserir na estrutura orgânica desta 
uma comissão de remunerações, ou um comité de ética. Não estando tais órgãos 
regulados de qualquer forma na lei (pois não se impõe a sua existência, não se re-
gula supletivamente o seu funcionamento, nem sequer se habilita expressamen-
te à sua instituição), se a vontade das partes fundadoras do contrato de socieda-
de for a de as constituir, para o efeito é suficiente a sua inserção nos estatutos. 

14.3. A RATIO DO PRINCÍPIO DA TIPICIDADE DAS SOCIEDADES COMERCIAIS

A compressão da autonomia privada que o princípio da tipicidade das so-
ciedades comerciais representa assenta numa pluralidade de justificações. 
Concretamente, é usual apresentar três ordens de razões que subjazem a 
este princípio:

 – Tutela da segurança jurídica: sendo as sociedades comerciais inter-
venientes fundamentais na economia nacional, passando por elas a 
generalidade dos negócios de relevante expressão económica, o prin-
cípio da tipicidade das sociedades comerciais permite uma tutela da 
confiança difusa. Num sistema dominado pelo princípio da tipicidade 
societária, o simples conhecimento do tipo que determinada sociedade 
reveste é suficiente para saber, com certeza, um conjunto de aspectos 
essenciais que são inerentes a essa sociedade, mesmo sem recorrer à 
consulta dos estatutos. 

 – Protecção de terceiros: essa tutela difusa da segurança jurídica concretiza-
-se na protecção de terceiros face à sociedade, mais especificamente dos 
credores e dos co-contraentes da sociedade. Tal justifica-se especialmen-
te nas sociedades de responsabilidade limitada (como são as sociedades 
por quotas e as sociedades anónimas), onde os sócios não respondem 
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pessoal e ilimitadamente pelas dívidas societárias. Este acréscimo de 
protecção dos sócios corresponde a um simétrico aumento do risco dos 
credores da sociedade em verem as suas dívidas não satisfeitas. Por ou-
tro lado, qualquer sujeito que contrate com a sociedade, por interposto 
dos seus representantes, vê a vinculação da sociedade ficar dependente 
do esquema de representação orgânica que esta assuma. Ao estabelecer 
modelos tipificados de responsabilidade patrimonial e de vinculação da 
sociedade para cada espécie de sociedade, o princípio da tipicidade fa-
vorece a cognoscibilidade por terceiros da sua situação face à sociedade.

 – Protecção do interesse dos próprios sócios: o princípio da tipicidade fa-
cilita, ainda, o conhecimento pelos sócios dos moldes em que se deve 
processar a sua relação com a sociedade (i. e. dos direitos e deveres que 
perante esta assumem) e com os restantes sócios. Esta protecção é tanto 
mais justificada quanto mais ampla for a possibilidade de se proceder à 
modificação dos direitos e deveres dos sócios perante a sociedade (maxi-
me, mediante a modificação dos estatutos) sem o consentimento indivi-
dual de cada um destes. Havendo uma taxatividade dos tipos societários, 
e tendo cada tipo societário limites intransponíveis, os sócios (mesmo os 
sócios minoritários) podem ter a certeza de que determinados aspectos 
da sua relação com a sociedade, ao não poderem ser alterados, permane-
cem fixos durante todo o decurso daquela relação. 

14.4. A EXTENSÃO DO PRINCÍPIO DA TIPICIDADE DAS SOCIEDADES 
COMERCIAIS: AS SOCIEDADES COM OBJECTO MISTO E AS SOCIEDADES 
CRIADAS POR ACTO LEGISLATIVO

Identificados o sentido e a justificação do princípio da tipicidade das socie-
dades comerciais, importa recortar o seu âmbito de aplicação, i. e., delimitar 
quais as sociedades que só são válidas se se reconduzirem a um dos tipos elen-
cados no artigo 2.º da Lei das Sociedades Comerciais. 

Uma primeira delimitação afigura-se evidente: este princípio apenas se aplica 
às sociedades comerciais e não às sociedades civis. Contudo, há que relembrar 
o caso das sociedades civis sob forma comercial e a possibilidade de consti-
tuição de uma sociedade comercial que tenha por objecto a prática exclusiva 
de actos não comerciais (artigo 1.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Desta forma, ou (i) a sociedade que tem como objecto a prática exclusiva de 
actos não comerciais não adopta um dos tipos societários, caso em que não 
é tratada como uma sociedade comercial, não lhe sendo aplicada – nem nas 
vantagens, nem nas desvantagens – a Lei das Sociedades Comerciais, ou (ii) a 
sociedade que tem como objecto a prática exclusiva de actos não comerciais 
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adopta um dos tipos de sociedade comercial taxativamente admitido pela Lei 
das Sociedades Comerciais, caso em que terá lugar a consequência de lhe ser 
aplicado este diploma, tendo, porém, para o efeito, não obstante a natureza 
não comercial do seu objecto social, de respeitar integralmente os limites do 
tipo escolhido. 

Menos imediata é a resposta à questão sobre a sujeição ao princípio da tipi-
cidade societária das sociedades com objecto misto, i. e. das sociedades cujo 
objecto social engloba simultaneamente a prática de actos comerciais e de na-
tureza não comercial. Nestes casos, poder-se-ia indagar: a sociedade não se 
reconduz de forma imediata ao conceito de sociedade comercial estabelecido 
no artigo 1.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais6, na medida em que o seu 
objecto não se reconduz apenas à prática de actos comerciais. Por outro lado, 
também não se reconduzirá de forma linear ao conceito de sociedade civil 
pressuposto no artigo 1.º, n.º 3, do mesmo diploma7, na medida em que o seu 
objecto também engloba a prática de actos de comércio. 

A solução unânime para estes casos é a sujeição destas sociedades ao princípio 
da tipicidade: afinal, se a sociedade tem no seu objecto social também a prá-
tica de actos de comércio, ela intervirá, pelo menos, de igual forma no tráfego 
comercial, como interviria se o seu objecto comercial se restringisse à parte 
correspondente a actos comerciais, com exclusão da parte correspondente a 
actos não comerciais. Assim sendo, todas as razões justificativas do princípio 
da tipicidade societária procedem também no que respeita às sociedades com 
objecto misto. De outra forma, ter-se-ia de concluir que uma sociedade que 
tivesse como objecto a prática de actos comerciais seria subtraída ao âmbito 
de aplicação do princípio da tipicidade societária se a esses actos comerciais 
adicionasse alguns actos de natureza não comercial, ficando, assim, aligeira-
da a tutela pelo ordenamento da segurança jurídica e da posição de terceiros 
e de sócios minoritários8.

Outro caso especial, que poderia colocar dúvidas quanto à sua sujeição 
ao princípio da tipicidade societária, é o das sociedades criadas por acto  
legislativo9. Constando o princípio da tipicidade das sociedades comerciais 

6 Segundo o qual, recorde-se, «são sociedades comerciais aquelas que tenham por objecto a prática de actos de co-
mércio e se constituam nos termos da presente lei». 

7 O qual se refere às sociedades que tenham por objecto «a prática de actos não comerciais». 

8 Cfr., com a mesma conclusão, JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, p. 42, PEDRO MAIA, 
Tipos de sociedades, p. 8, ainda que o artigo 1.º, n.º 4, do Código das Sociedades Comerciais português a deduza 
com maior facilidade, por possibilitar um argumento a contrario sensu quando permite às «sociedades que tenham 
exclusivamente como objecto a prática de actos não comerciais» a sua constituição enquanto sociedade comercial. 

9 É o caso das das sociedades de capitais públicos ou de capitais maioritariamente públicos, que resultaram da con-
versão das antigas Unidades Económicas Estatais (UEE) em sociedades comerciais.
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do artigo 2.º da Lei das Sociedades Comerciais, e tendo a Lei das Sociedades 
Comerciais a natureza de acto legislativo, afigura-se claro que esta pode ser 
derrogada por lei especial, como será aquela que, ao invés de regular todas as 
sociedades, ou classes de sociedades, estabeleça o regime aplicável a uma so-
ciedade concreta. A ideia de que a lei especial prevalece sobre a lei geral de 
igual hierarquia tem aqui uma aplicação directa: as sociedades criadas por 
acto legislativo não estão sujeitas ao princípio da tipicidade societária, sendo 
válidos os preceitos daquele acto que divirjam do que é injuntivamente estabe-
lecido para o tipo societário sobre o qual a sociedade constituída é modelada. 

14.5. A DELIMITAÇÃO DOS TIPOS SOCIETÁRIOS

A vigência do princípio da tipicidade das sociedades comerciais torna fulcral 
a delimitação de cada um dos tipos. Afinal, a afirmação segundo a qual os 
potenciais sócios só podem constituir uma sociedade que se reconduza a um 
dos tipos legalmente previstos fica incompleta, e dela não se pode extrair ne-
nhuma consequência prática, se não forem, num segundo momento, traçadas 
as características que identificam e traçam os limites de cada um desses tipos. 

Esta questão é dificultada pelo facto de a Lei das Sociedades Comerciais não 
conter qualquer definição legal de cada um dos tipos de sociedade em nome 
colectivo, de sociedade em comandita, de sociedade por quotas e de socieda-
de anónima. Ao contrário do que sucede no Código Civil, onde as secções que 
regulam os contratos em especial principiam por definições legais do tipo de 
seguida regulado10, a Lei das Sociedades Comerciais em lugar algum estabe-
lece as condições necessárias para que determinada sociedade comercial seja 
qualificada como pertencente a determinado tipo legal.

É certo que os Títulos II (referente às sociedades em nome colectivo), III (re-
ferente às sociedades em comandita), IV (referente às sociedades por quotas) 
e V (referente às sociedades anónimas) principiam, cada um deles, com uma 
norma que, sob a epígrafe «características gerais», estabelece os moldes em 
que os sócios são patrimonialmente responsáveis no respectivo tipo societá-
rio. O regime da responsabilidade patrimonial dos sócios é indubitavelmente 
um elemento caracterizador de cada tipo social. Porém, uma leitura global 
dos preceitos da Lei das Sociedades Comerciais que regulam os vários tipos 
de sociedades comerciais revela que apenas este elemento é insuficiente para 
proceder a essa qualificação. 

10 Confronte-se, por exemplo, com os artigos 874.º («compra e venda é o contrato pelo qual se transmite a proprieda-
de de uma coisa, ou outro direito, mediante um preço») ou 940.º, n.º 1 («doação é o contrato pelo qual uma pessoa, 
por espírito de liberalidade e à custa do seu património, dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um direito, ou 
assume uma obrigação, em benefício do outro contraente»), ambos do Código Civil. 
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Ao lado dos preceitos que estabelecem o regime da responsabilidade patrimo-
nial dos sócios, existem outros que são igualmente nucleares para a pondera-
ção de interesses subjacente a cada tipo societário e que não podem também 
ser derrogados pela vontade das partes. Desta forma, a sua observância pelos 
estatutos é condição necessária da recondução de uma concreta sociedade 
constituída a esse tipo legal de sociedade comercial. 

Desta forma, os tipos societários devem ser recortados em função de cinco 
aspectos do seu regime:

 – a responsabilidade dos sócios perante a sociedade e perante terceiros;
 – a estrutura orgânica da sociedade;
 – o regime de transmissão das participações sociais;
 – o número mínimo de sócios; e
 – o capital social mínimo.

Sem prejuízo do seu tratamento mais desenvolvido nos locais adequados 
destas lições, cabe, assim, elencar os aspectos de regime que representam os 
elementos essenciais de cada tipo societário, e dos quais depende, portanto, 
a qualificação de uma concreta sociedade comercial como pertencente a um 
tipo legal. 

14.5.1. A DELIMITAÇÃO DOS TIPOS SOCIETÁRIOS: (I) A RESPONSABILIDADE 
DOS SÓCIOS PERANTE A SOCIEDADE E PERANTE TERCEIROS 

A) Sociedades em nome colectivo

Nas sociedades em nome colectivo, a responsabilidade dos sócios assume a 
sua máxima extensão. Esta caracteriza-se, nos termos do artigo 176.º, n.º 1, da 
Lei das Sociedades Comerciais, por dois traços básicos:

 – Perante a sociedade, cada sócio responde pelo cumprimento da sua obri-
gação de entrada.

 – Perante terceiros credores da sociedade, cada sócio responde ilimitada-
mente pelas dívidas da sociedade, (i) subsidiariamente face à sociedade 
e (ii) solidariamente com os outros sócios. Isto significa que, (i) não obs-
tante a sua responsabilidade ilimitada, cada sócio se pode escusar a cum-
prir obrigações da sociedade perante terceiros enquanto o património 
da sociedade não for excutido (i. e. enquanto existir património socie-
tário que possa ser afecto à satisfação da obrigação em questão), e que, 
(ii) sendo os sócios responsáveis pelas dívidas da sociedade, cada credor 
societário pode, nos moldes do artigo 512.º, n.º 1, do Código Civil, exigir a 
totalidade do valor da obrigação a qualquer um dos sócios, sem prejuízo 
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de, posteriormente, nas relações entre os diferentes sócios, haver lugar 
a direito do regresso do sócio que foi chamado a cumprir a obrigação, 
face aos restantes sócios, na proporção da respectiva participação social 
e face à sociedade.

 – A estes traços acresce que a responsabilidade pelas dívidas societárias 
pode não se restringir aos sócios: se algum sujeito que não for sócio da 
sociedade inserir o seu nome na firma, nos termos do artigo 178.º, n.º 2, 
da Lei das Sociedades Comerciais, responderá perante terceiros como se 
fosse sócio. 

B) Sociedades por quotas

Também nas sociedades por quotas a responsabilidade patrimonial dos só-
cios deve ser dividida entre a responsabilidade perante a sociedade e a res-
ponsabilidade pelas dívidas da sociedade perante terceiros. 

Assim, nos termos do artigo 217.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, pe-
rante a sociedade, cada sócio é responsável, não só (i) pelas suas entradas, mas 
ainda (ii) solidariamente pelas entradas de todos os outros sócios. Tal signifi-
ca que, se um dos sócios não realizar a sua obrigação de entrada, a sociedade 
pode reclamar de qualquer dos outros sócios, nos moldes do artigo 512.º do 
Código Civil, o cumprimento integral dessa obrigação, ficando depois os só-
cios que a cumprirem com direito de regresso perante o sócio incumpridor. 

Por outro lado, nas sociedades por quotas, a regra é a de que a responsabili-
dade dos sócios é limitada ao cumprimento das obrigações de entrada. Mais 
concretamente, salvo cláusula estatutária em contrário, os sócios não respon-
dem por qualquer obrigação da sociedade perante terceiros (artigo 217.º, n.º 3, 
da Lei das Sociedades Comerciais). 

Importa, contudo, ressalvar que esta é uma regulação dispositiva. Os sócios 
podem, nos termos do artigo 218.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, 
estipular no contrato de sociedade a sua responsabilidade perante os credo-
res societários pelas dívidas por esta contraídas. Neste caso poderão também 
definir estatutariamente (i) o limite pecuniário desta responsabilidade e (ii) se 
essa responsabilidade se faz em moldes de solidariedade ou de subsidiarieda-
de em relação a ela (sendo que, neste último caso, a responsabilidade apenas 
se efectivará na fase de liquidação). 

O artigo 218.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais habilita os sócios a 
estipularem nos estatutos uma solução intermédia entre a limitação da res-
ponsabilidade pelas dívidas da sociedade e a responsabilidade pessoal dos 
sócios por estas últimas: a exclusão do direito de regresso do sócio que pagar 
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as dívidas sociais. Neste caso, mesmo que a sociedade incumpra as suas obri-
gações perante terceiros, o credor não poderá exigir a nenhum sócio que cum-
pra, com o seu património pessoal, as dívidas da sociedade. Nestes termos, os 
sócios continuam irresponsáveis perante terceiros pelas dívidas societárias. 
Porém, se um sócio cumprir voluntariamente as obrigações da sociedade pe-
rante terceiro (o que sempre seria admissível nos termos do artigo 767.º, n.º 1, 
do Código Civil), pode ser estatutariamente excluído o direito que lhe assisti-
ria de, num segundo momento, requerer à sociedade o reembolso da quantia 
despendida na satisfação das dívidas societárias a custas próprias. 

Note-se que quando a sociedade por quotas for unipessoal o regime regime de 
responsabilidade do sócio único se reconduz a uma mais ampla responsabili-
dade patrimonial. Isto porque o sócio único responde subsidiariamente com 
a sociedade até ao limite do capital social, podendo ainda responder solidária, 
subsidiária ou conjuntamente com a sociedade pelas dívidas perante tercei-
ros por montante estabelecido nos estatutos, o qual não pode ser inferior a 
metade do capital social (artigo 4.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 19/12, de 11 de Junho, 
Lei das Sociedades Unipessoais). 

C) Sociedades anónimas

O tipo de sociedade anónima é aquele que confere aos sócios um maior grau 
de limitação de responsabilidade patrimonial. É comum dizer-se que o regi-
me das sociedades anónimas estabelece uma dupla limitação da responsabi-
lidade dos sócios. Esta duplicidade de limites corresponde à sua manifestação 
nos dois planos de responsabilidade que têm vindo a ser expostos. Desta for-
ma, nos termos do artigo 301.º da Lei das Sociedades Comerciais:

 – os accionistas apenas respondem pelo cumprimento da sua obrigação de 
entrada, e não pela realização das entradas dos outros sócios, ainda que 
estas sejam incumpridas; e 

 – os accionistas não respondem, em caso algum, perante os credores so-
ciais pelas dívidas da sociedade. 

Aplicam-se às sociedades unipessoais anónimas as considerações já efectua-
das a propósito do regime de responsabilidade patrimonial do sócio único das 
sociedades unipessoais por quotas, estabelecido no artigo 4.º, n.os 1 e 2, da Lei 
n.º 19/12, de 11 de Junho, Lei das Sociedades Unipessoais.

D) Sociedades em comandita

Como decorre do artigo 201.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, o regi-
me da responsabilidade dos sócios nas sociedades em comandita é diferente 
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consoante o sócio seja comanditado ou comanditário. 

Os sócios comanditados respondem nos mesmos moldes previstos para os só-
cios das sociedades em nome colectivo, ou seja: 

 – perante a sociedade, cada sócio responde pelo cumprimento da sua obri-
gação de entrada;

 – perante terceiros credores da sociedade, cada sócio responde ilimitada-
mente pelas dívidas da sociedade, (i) subsidiariamente face à sociedade 
e (ii) solidariamente com os outros sócios.

Já os sócios comanditários respondem em moldes idênticos aos dos accionis-
tas. Designadamente: 

 – apenas respondem pelo cumprimento da sua obrigação de entrada;
 – não respondem, em caso algum, pelas dívidas da sociedade perante 

terceiros. 

Desta forma, o tipo de sociedade em comandita pode ser caracterizado como 
um tipo híbrido, no qual convivem, enquanto sócios da mesma sociedade, só-
cios de responsabilidade ilimitada (sócios comanditados) e sócios de respon-
sabilidade limitada (sócios comanditários). 

Esquema de síntese sobre a responsabilidade dos sócios perante a socie-
dade e perante terceiros

SNC SQ SA SC

Responsabilidade 
pela própria entrada

Integral Integral Integral Integral

Responsabilidade 
pela entrada dos 
outros sócios

Inexistente Responsabilidade 
solidária pelas 
entradas dos outros 
sócios

Inexistente Inexistente

Responsabilidade 
pelas dívidas da 
sociedade

Ilimitada 
(subsidiária face 
à sociedade e 
solidária entre os 
sócios)

Inexistente, salvo 
se tal for estipulado 
no contrato (até ao 
limite aí estipulado 
e nos moldes aí 
estipulados)

Inexistente Para os sócios 
comanditados: 
ilimitada 
(subsidiária face 
à sociedade e 
solidária entre os 
sócios)

Para os sócios 
comanditários: 
inexistente
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14.5.2. A DELIMITAÇÃO DOS TIPOS SOCIETÁRIOS: (II) A ESTRUTURA ORGÂNICA 
DA SOCIEDADE 

A) Sociedades em nome colectivo

A estrutura orgânica das sociedades em nome colectivo é composta por dois 
órgãos: a assembleia geral e a gerência.

A assembleia geral desempenha o papel de órgão supremo das sociedades em 
nome colectivo, sendo (i) composta por todos os sócios e (ii) tendo compe-
tência genérica para todas as matérias constantes da lei ou do contrato. Nos 
termos do artigo 191.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais, são ainda ne-
cessariamente da competência da assembleia geral as seguintes matérias: 

 – a apreciação do relatório de gestão e dos documentos de prestação de 
contas;

 – a aplicação dos resultados;
 – a resolução sobre a propositura de acções, a transacção sobre objecto da 

causa e a desistência do pedido ou da instância em acções propostas pela 
sociedade contra sócios ou gerentes; 

 – a nomeação de gerentes;
 – o consentimento para que um sócio exerça por conta própria ou alheia 

actividade concorrente com a da sociedade. 

Já a administração e a representação das sociedades em nome colectivo são 
deixadas à gerência. Esta é composta, em regra, por todos os sócios, poden-
do, porém, ser designados, por unanimidade, em assembleia, gerentes que 
não sejam sócios (artigo 193.º, n.os 1 e 2, da Lei das Sociedades Comerciais)11. 
Estes gerentes têm competência genérica para representar e administrar a  

11 Importa, ainda, notar que os gerentes são necessariamente pessoas singulares. Assim, se o sócio da sociedade em 
nome colectivo for também uma pessoa colectiva, esta deve nomear uma pessoa singular para exercer, em nome 
próprio, a gerência (artigo 193.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Outros traços Quem não seja 
sócio e incluir o 
nome na firma fica 
sujeito ao regime de 
responsabilidade 
dos sócios pelas 
dívidas da 
sociedade

É possível excluir 
estatutariamente o 
direito de regresso 
do sócio que 
cumprir as dívidas 
da sociedade

Se o sócio 
comanditário ou 
pessoa estranha à 
sociedade consentir 
que o seu nome 
figure na firma, 
fica sujeito à 
responsabilidade 
dos sócios por 
dívidas da 
sociedade, se 
provar que os 
terceiros sabiam 
que ele não era 
sócio comanditado
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sociedade, sendo os seus poderes iguais e independentes, salvo onde a lei ou 
os estatutos dispuserem diversamente (artigo 197.º, n.º 1, da Lei das Socieda-
des Comerciais). Isto significa que qualquer gerente tem poderes para indivi-
dualmente vincular a sociedade perante terceiros. 

Exemplo: Numa sociedade em nome colectivo com quatro gerentes, a assinatu-
ra de um gerente aposta num contrato de aquisição de um imóvel para a socie-
dade é suficiente para a vincular.

O poder de vinculação autónoma que é reconhecido aos gerentes das socieda-
des em nome colectivo é compensado pelo poder de oposição que é reconhe-
cido aos restantes. Assim, os restantes gerentes que não concordarem com um 
acto que outro pretenda praticar podem opor-se ao mesmo, nos termos do ar-
tigo 197.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, sendo, para o efeito, exigida 
uma maioria dos gerentes. Contudo, essa oposição apenas afecta a vinculação 
da sociedade se for conhecida pelos terceiros afectados (artigo 197.º, n.º 2, da 
Lei das Sociedades Comerciais).

Exemplo: Numa sociedade em nome colectivo com quatro gerentes, um gerente 
decide adquirir um imóvel para a sociedade. Os restantes gerentes decidiram 
opor-se a essa aquisição. Não obstante, o primeiro gerente celebra o contrato 
de aquisição do imóvel, não tendo o respectivo alienante conhecimento daquela 
oposição. A sociedade fica, nestas circunstâncias, vinculada pelo contrato. 

Exemplo: Numa sociedade em nome colectivo com quatro gerentes, um gerente 
decide adquirir um imóvel para a sociedade. Os restantes gerentes deliberam 
opor-se a essa aquisição. Não obstante, o primeiro gerente celebra o contrato 
de aquisição do imóvel, tendo o respectivo alienante conhecimento da oposição 
formulada pela maioria dos gerentes. O contrato de compra e venda do imóvel 
não vincula, nestas circunstâncias, a sociedade. 

B) Sociedades por quotas

A estrutura orgânica das sociedades por quotas é composta por dois orgãos 
obrigatórios(a assembleia geral e a gerência) e um facultativo (um órgão de 
fiscalização), com um dos moldes previstos para as sociedades anónimas, se o 
contrato de sociedade o determinar.

Também nas sociedades por quotas, o órgão com principal relevância é a as-
sembleia geral, a qual é composta por todos os sócios. Essa relevância prima-
cial tem, desde logo, duas expressões: 
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 – a existência de um núcleo irredutível de competências imperativas da 
assembleia geral, o qual abrange algumas das matérias mais fulcrais 
para a vida societária; e 

 – a parte final do artigo 282.º, da Lei das Sociedades Comerciais, ao estatuir 
que os gerentes devem sujeitar a sua actuação às deliberações dos sócios, 
subalterniza de forma evidente a margem de decisão do órgão de admi-
nistração às decisões que sejam tomadas colectivamente pelos sócios.

No que diz respeito à competência das assembleias gerais nas sociedades por 
quotas, podem ser identificadas três esferas:

 – uma esfera de competências imperativas, que não podem, mesmo no 
contrato de sociedade, ser alocadas a outros órgãos;

 – uma esfera de competências supletivas, que são atribuídas à assembleia 
geral, salvo se o contrato de sociedade dispuser em sentido contrário;

 – uma esfera de competências facultativas, que corresponde a todas as 
outras competências não atribuídas pela lei à assembleia geral e que os 
sócios lhe queiram cometer. 

Nos termos do artigo 272.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, fazem 
parte das competências imperativas da assembleia geral das sociedades por 
quotas: 

 – a exigência ou restituição de prestações suplementares;
 – a amortização de quotas, a aquisição, alienação e oneração de quotas 

próprias, bem como o consentimento para a divisão ou cessão de quotas;
 – a exclusão de sócios;
 – a destituição de qualquer membro dos órgãos sociais;
 – a aprovação do relatório de gestão e das contas do exercício, a aplicação 

dos lucros e a aprovação de medidas relativas aos prejuízos;
 – a exclusão ou limitação da responsabilidade dos gerentes ou dos mem-

bros dos órgãos sociais;
 – a propositura de acções pela sociedade contra qualquer sócio ou membro 

dos órgãos sociais, bem como a desistência e transacção nessas acções;
 – a alteração do contrato de sociedade;
 – a fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade e o regresso da 

sociedade dissolvida à actividade. 

Já a esfera de competências supletivas da assembleia geral das sociedades por 
quotas é legalmente recortada pelo artigo 272.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 
Comerciais. Nestes termos, serão da competência da assembleia geral, salvo 
cláusula de sentido contrário nos estatutos: 
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 – a nomeação de gerentes;
 – a nomeação de membros do órgão de fiscalização, caso este exista;
 – a alienação, a oneração, o arrendamento ou a constituição de outros di-

reitos pessoais de gozo sobre imóveis da sociedade;
 – a subscrição ou a aquisição de participações noutras sociedades e a sua 

alienação ou oneração;
 – a contracção de empréstimos junto de instituições de crédito.

A estas atribuições juntam-se todas aquelas que os sócios queiram estabelecer 
nos estatutos e não contrariem lei injuntiva. Como acima salientado, o prin-
cípio da tipicidade societária não subtrai o direito das sociedades comerciais 
ao império da autonomia privada. Os sócios continuam a ter capacidade, quer 
para criar soluções diferentes na distribuição de competências à assembleia 
geral onde a lei as tenha estabelecido de forma meramente supletiva, quer 
para atribuir competências à assembleia geral que não tenham sido sequer 
contempladas pelo legislador na repartição legal de competências. 

Desta forma, o leque de competências atribuído à assembleia geral pode va-
riar amplamente entre diferentes sociedades por quotas – o que ilustra a, aci-
ma referida, elasticidade dos tipos societários. 

Para além da assembleia geral, a estrutura orgânica das sociedades por quotas 
compreende necessariamente um órgão de administração, composto pelos 
gerentes da sociedade, o qual é regulado nos artigos 281.º e seguintes da Lei 
das Sociedades Comerciais. 

A gerência das sociedades por quotas pode ser composta por sócios ou por 
pessoas estranhas à sociedade, desde que sejam pessoas singulares com ple-
na capacidade jurídica e de agir. Ao contrário do que sucede nas sociedades 
anónimas (artigo 410.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais), o legislador 
vedou a nomeação de pessoas colectivas como gerentes, o que nos parece 
francamente injustificado. 

Aos gerentes compete administrar e representar a sociedade, devendo, como 
acima salientado, sujeitar a sua actuação não só às disposições legais e es-
tatutárias como também às deliberações dos sócios (artigo 282.º da Lei das 
Sociedades Comerciais). A sua nomeação é feita no contrato de sociedade, ou 
posteriormente, por deliberação da assembleia geral, salvo se os estatutos de-
terminarem noutro sentido (artigo 281.º, n.º 2, e artigo 271.º, n.º 2, alínea a), da 
Lei das Sociedades Comerciais)12. 

12 A Lei das Sociedades Comerciais, ao qualificar a competência de nomeação dos gestores como uma competência 
supletiva da assembleia geral, permite – apesar do que o artigo 281.º, n.º 2, do diploma pode fazer indiciar – a 
criação de mecanismos alternativos de nomeação dos gerentes, de que são exemplos a atribuição a um sócio do 
direito especial de designar um gerente ou a possibilidade de instituir mecanismos de cooptação entre os gerentes. 
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Diferentemente do que sucede nas sociedades em nome colectivo, nas socie-
dades por quotas a gerência funciona de forma plural13. Tal significa que, por 
regra, quando existirem vários gerentes, os poderes são exercidos conjunta-
mente por estes (artigo 284.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais). No 
ponto específico da vinculação da sociedade por quotas perante terceiros, 
esta gestão plural traduz-se na necessidade de celebração ou ratificação dos 
negócios pela maioria dos gerentes para que estes vinculem a sociedade (arti-
go 284.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais)14.

Por fim, para além da assembleia geral e da gerência, a Lei das Sociedades 
Comerciais prevê, no artigo 292.º, a possibilidade de o contrato de sociedade 
instituir um órgão de fiscalização, ao qual serão aplicáveis as disposições das 
sociedades anónimas. Importa enfatizar a facultatividade da existência deste 
órgão: se os sócios nada disserem no contrato de sociedade, a estrutura orgâ-
nica da sociedade por quotas não compreenderá qualquer órgão de fiscaliza-
ção. Os sócios ficam, porém, habilitados a instituir tal órgão, se, no exercício 
da sua autonomia privada, o entenderem conveniente. 

C) Sociedades anónimas

A estrutura orgânica das sociedades anónimas é necessariamente composta 
por três órgãos: a assembleia geral (de accionistas), um órgão de administra-
ção (conselho de administração ou administrador único) e um órgão de fisca-
lização (conselho fiscal ou fiscal único). 

Também nas sociedades anónimas a assembleia geral é composta, em regra, 
por todo os accionistas. Todavia, neste tipo societário pode suceder que nem 
a todos os sócios seja atribuído o poder de participar na formação das delibe-
rações tomadas em assembleia geral. Importa referir duas classes de casos em 
que nem a todos os accionistas é reconhecido o direito de voto: 

 – quando a sociedade tenha emitido acções preferenciais sem voto, caso 
em que existem accionistas que beneficiam de um dividendo prioritário 
e de uma preferência na liquidação da sociedade, e que, em contraparti-
da, são privados da sua integral participação na vida societária, maxime 
do voto correspondente à fracção do capital social15;

13 Entre nós é cada vez mais comum ver nos estatutos de sociedades por quotas a consagração de um conselho de 
gerência, ainda que se possa discutir a validade legal de tal inserção, atenta a designação do órgão tipificada na Lei 
das Sociedades Comerciais ser a gerência.

14 Tal não prejudica, nos termos do n.º 4 do mesmo preceito, que os gerentes deleguem em algum ou alguns deles 
a competência para celebrar determinados negócios ou espécies de negócios. Contudo, nesse caso, os gerentes 
delegados só vinculam a sociedade se a delegação lhes atribuir expressamente esse poder. 

15 Sobre estas, cfr. infra Capítulo 19.
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 – quando os estatutos da sociedade estabeleçam um número de acções mí-
nimo para que o direito de voto seja concedido (caso em que apenas os ac-
cionistas com uma participação social que transcenda esse limite podem 
participar na formação das deliberações tomadas em assembleia geral)16.

No que concerne à competência da assembleia geral nas sociedades anóni-
mas, importa salientar que esta é delimitada pelo artigo 393.º, n.º 2, da Lei das 
Sociedades Comerciais, segundo o qual «os accionistas deliberam sobre todas 
as questões que interessem à sociedade, desde que não compreendidas nas 
atribuições dos restantes órgãos sociais, e sobre as matérias que lhes forem 
especialmente atribuídas por lei ou pelo contrato social».

Daqui retiram-se dois corolários. Em primeiro lugar, a competência das as-
sembleias gerais das sociedades anónimas é variável consoante a sociedade: 
desde que tal não conflitue com as competências injuntivamente atribuídas 
a outros órgãos, as competências da assembleia geral serão tão mais amplas 
quanto maior for o leque de matérias que lhe forem cometidas nos estatutos 
da sociedade. Em segundo lugar, esta competência é subsidiária face às com-
petências dos restantes órgãos societários: ao invés de à assembleia geral ser 
atribuída uma competência tendencialmente omnicompreensiva, o universo 
das matérias sobre as quais a assembleia geral pode deliberar é negativamente 
delimitado pela atribuição de competências aos restantes órgãos sociais. Esta 
ideia é concretizada no artigo 393.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais, 
a propósito da competência da assembleia geral em matérias de gestão: a as-
sembleia geral só pode pronunciar-se sobre estas matérias quando o órgão de 
administração o solicitar, e, mesmo então, deve entender-se que o órgão de 
administração não fica vinculado pelo sentido da deliberação dos sócios. 

A estrutura orgânica das sociedades anónimas compreende obrigatoriamen-
te, em segundo lugar, um órgão de administração. Este pode ser colectivo 
(caso em que se designará conselho de administração) ou singular (caso em 
que se estará perante um administrador único). No entanto, apenas em cir-
cunstâncias muito delimitadas é permitido aos sócios que optarem pela solu-
ção do administrador único. Nos termos do artigo 315.º, n.º 2, essa estrutura 
orgânica simplificada apenas é admitida quando:

 – o número mínimo de sócios seja reduzido a 2;
 – o capital social não ultrapasse uma quantia equivalente a USD 50.000,00; 

ou quando
 – a lei especialmente o determine. 

16 Neste caso, contudo, como decorre do artigo 399.º, n.º 6, a Lei das Sociedades Comerciais permite que os pequenos 
accionistas, que individualmente tenham um número de acções inferior ao estatutariamente definido como limiar 
mínimo para o exercício do direito de voto, se possam agrupar de forma a atingir o número mínimo ou um número 
superior de acções e fazer-se representar por um deles. 
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Em qualquer caso, os administradores não têm necessariamente de ser ac-
cionistas. Pelo contrário, na prática é até usual que as sociedades anónimas 
procurem uma gestão profissional tendencialmente fora do universo dos ac-
cionistas. Se a pessoa designada para exercer a administração for uma pessoa 
colectiva, ela deverá nomear uma pessoa singular para exercer o cargo (artigo 
410.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). No caso de o órgão de adminis-
tração assumir a forma de conselho de administração, este deverá ser consti-
tuído por um número ímpar de membros17. Em todo o caso, a sua designação 
será feita directamente no contrato ou através de eleição em assembleia geral 
(artigo 411.º da Lei das Sociedades Comerciais). 

A competência da administração abrange todos os actos necessários para a 
gestão e representação da sociedade (artigo 425.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 
Comerciais). Em matéria de gestão da sociedade, o conselho de administra-
ção das sociedades anónimas goza de uma ampla competência, designada-
mente, face às assembleias gerais. Comparando com o regime das sociedades 
por quotas, encontra-se aqui uma diferença com significativa relevância. En-
quanto a gerência das sociedades por quotas deve conformar a sua actuação 
com as deliberações da assembleia geral (artigo 282.º, parte final, da Lei das 
Sociedades Comerciais), o conselho de administração das sociedades anóni-
mas apenas se subordina às deliberações da assembleia geral nos casos em 
que a lei ou o contrato a isso obriguem (artigo 425.º, n.º 1, alínea b), da Lei das 
Sociedades Comerciais)18.

Por fim, o tipo de sociedade anónima integra como órgão necessário um órgão 
de fiscalização, o qual pode assumir a forma de conselho fiscal, quando seja 
colectivo, ou de fiscal único. Compete-lhe, nos termos do artigo 441.º, da Lei 
das Sociedades Comerciais (aplicável ao fiscal único ex vi artigo 432.º, n.º 2, da 
Lei das Sociedades Comerciais):

 – fiscalizar a administração da sociedade;
 – zelar pela observância da lei e do contrato de sociedade;
 – verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos 

que lhe servem de suporte;
 – verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que entenda ade- 

quada, a extensão da caixa e as existências de qualquer espécie de bens 
ou valores por ela recebidas em garantia, depósito ou outro título;

 – verificar a exactidão do balanço e da demonstração dos resultados;

17 A exigência legal de o conselho de administração ser constituído por um número ímpar de membros poderia fa-
cilmente ser afastada se se previsse, ao invés, que ao presidente do conselho de administração fosse conferido voto 
de qualidade, o que possibilitaria o desempate.

18 As competências do conselho de administração podem ser delegadas numa comissão executiva ou em administra-
dores delegados. Sobre estas delegações, cfr. infra Capítulo 27.
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 – verificar se os critérios valorimétricos adoptados pela sociedade condu-
zem a uma correcta avaliação do património e dos resultados; 

 – elaborar anualmente um relatório sobre a sua acção fiscalizadora e dar pa-
recer sobre o relatório, contas e propostas apresentados pela administração;

 – convocar a assembleia geral, quando o presidente da mesa o não faça;
 – cumprir as demais atribuições que lhe sejam conferidas pela lei ou pelo 

contrato de sociedade.

A opção pela composição singular ou colectiva do órgão de fiscalização das 
sociedades anónimas não é, por regra, discricionária. Tal como sucede com a 
possibilidade de conformação do órgão de administração como administra-
dor único, também aqui a modelação da estrutura societária como integrando 
um fiscal único apenas é admitida em situações muito circunscritas, designa-
damente quando (artigo 432.º, n.º 1, alínea b), em remissão para o artigo 315.º, 
n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais):

 – o número mínimo de sócios seja reduzido a dois;
 – o capital social não ultrapasse uma quantia equivalente a USD 50.000,00; 

ou quando
 – a lei especialmente o determine. 

Nestes casos, deverá também, nos termos do artigo 432.º, n.º 1, alínea b), da 
Lei das Sociedades Comerciais, ser desde logo designado um membro suplen-
te do fiscal único. 

Quando não esteja preenchido qualquer dos referidos requisitos, ou quando, 
verificando-se esse preenchimento, os sócios não optem pelo sistema do fiscal 
único, a estrutura orgânica da sociedade anónima integrará necessariamente 
um conselho fiscal. Nos termos do artigo 432.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Co-
merciais, este conselho deve ser composto por três ou cinco membros efectivos, 
conforme estipulado no contrato de sociedade, e dois membros suplentes. 

D) Sociedades em comandita: remissão

A estrutura orgânica da sociedade em comandita não encontra regulação es-
pecífica na Lei das Sociedades Comerciais. As características deste tipo so-
cietário referentes à sua estrutura orgânica são definidas através de um par 
de remissões, correspondentes aos dois subtipos nos quais as sociedades por 
comandita se dividem. Desta forma:

 – às sociedades em comandita simples é aplicável o regime das sociedades 
em nome colectivo (artigo 210.º da Lei das Sociedades Comerciais); e

 – às sociedades em comandita por acções é aplicável o regime das  
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sociedades anónimas (artigo 215.º da Lei das Sociedades Comerciais), 
com a especificidade, decorrente do artigo 205.º, n.º 1, da Lei das Socie-
dades Comerciais, de que a gerência apenas pode ser composta por só-
cios comanditados, salvo se o contrato dispuser diferentemente. 

Esquema de síntese sobre a estrutura orgânica das sociedades
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14.5.3. A DELIMITAÇÃO DOS TIPOS SOCIETÁRIOS: (III) A TRANSMISSÃO DE 
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS

Um terceiro aspecto que se pode ter como delimitador dos tipos societários é 
o do regime da transmissão de participações sociais. Os regimes de transmis-
são de participações sociais referentes aos diferentes tipos societários reflec-
tem diferentes ponderações entre dois interesses divergentes. Envolvendo a 
transmissão de participações sociais uma substituição de um sócio (o sócio 
alienante) por outro (o sócio adquirente), podem contrapor-se o interesse do 
sócio alienante em maximizar a sua liberdade de disposição do próprio patri-
mónio (representado pelas partes sociais, quotas ou acções de que é titular), 
com o interesse dos restantes sócios e da própria sociedade, a quem convirá 
ter a possibilidade de impedir a transmissão da participação social sempre 
que se afigure indesejável a entrada do adquirente como sócio ou, mesmo, a 
exigência de permanência do sócio alienante na estrutura pessoal da socie-
dade. 

A) Sociedades em nome colectivo

Nas sociedades em nome colectivo, o conflito de interesses subjacente à regu-
lação da transmissão das participações sociais é resolvido num sentido mini-
mizador da liberdade de disposição do próprio património pelos sócios. Neste 
tipo social, as participações sociais só podem ser transmitidas com o consen-
timento de todos os sócios (artigo 184.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comer-
ciais). Esta restrição bem se compreende se tivermos em mente o que atrás se 
expôs sobre o sistema de gerência das sociedades em nome colectivo: afinal, 
tendo todos os sócios das sociedades em nome colectivo o direito de integrar 
a gerência da sociedade (artigo 193.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais), 
tendo mesmo poderes iguais para administrar e representar a sociedade (arti-
go 197.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais), a entrada de um novo sócio, 
para os restantes sócios e para a sociedade, é potencialmente gravosa. Afinal, 
um sócio-gerente irresponsável pode ter consequências desastrosas para a 
empresa societária e, consequentemente, para o património dos sócios. 

Contudo, os sócios não se encontram condicionados na sua liberdade de dis-
por das próprias participações sociais à obtenção de um consentimento ex-
terno. Se os restantes sócios não consentirem na alienação da participação 
social, o sócio que a pretendia alienar pode exonerar-se, desde que estejam 
preenchidos os requisitos elencados no artigo 187.º, n.º 1, alínea a), da Lei das 
Sociedades Comerciais. Nesse caso, poderá extinguir a sua participação so-
cial, recebendo, em contrapartida, o respectivo valor (artigo 187.º, n.º 5, da Lei 
das Sociedades Comerciais).
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Ainda assim, a restrição da liberdade de disposição da participação social nas 
sociedades em nome colectivo é ampla, na medida em que o sócio que (i) não 
obtenha o consentimento dos restantes, (ii) nem se encontre numa situação 
que se reconduza à previsão do artigo 187.º, n.º 1, alínea a), da Lei das Socie-
dades Comerciais, se encontra impossibilitado de dispor da sua participação.

Esquema de síntese sobre a alienação de uma parte social

B) Sociedades por quotas

Já nas sociedades por quotas a ponderação de interesses feita entre o interes-
se de cada sócio individual na possibilidade de dispor da própria participação 
e o interesse dos restantes sócios e da própria sociedade na possibilidade de 
ter influência sobre as alterações da estrutura pessoal da sociedade assume 
moldes menos restritivos.

A regra geral ainda é a da necessidade de aprovação do negócio translativo das 
participações sociais. Esta autorização deve ser, contudo, dada pela própria 
sociedade e não pelos vários sócios, individualmente considerados (artigo 
251.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). Logo aqui há uma relevância 
prática assinalável: para que a sociedade aprove a transmissão das participa-
ções sociais, basta que seja aprovada uma deliberação social nesse sentido, 
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tomada pela maioria simples dos votos emitidos (artigo 279.º da Lei das Socie-
dades Comerciais). E, para esse efeito, basta que a maioria (e não – enfatize-se 
– a totalidade) dos sócios manifeste o seu assentimento. 

O regime de transmissão das participações sociais do tipo de sociedades por 
quotas compreende também casos de excepção, em que a cessão de quotas 
não depende de consentimento da sociedade. Assim, caso o adquirente da 
quota seja:

 – o cônjuge do sócio alienante,
 – ascendente do sócio alienante,
 – descendente do sócio alienante, ou
 – outro sócio,

a cessão de quotas não depende do consentimento da sociedade.

Importa, ademais, notar que o regime da cessão de quotas estabelecido nos 
artigos 251.º e seguintes da Lei das Sociedades Comerciais tem, em larga me-
dida, natureza dispositiva. Nos termos do artigo 252.º da Lei das Sociedades 
Comerciais, este regime pode tanto ser agravado como aligeirado. Assim, a 
um tempo, os estatutos podem proibir in toto a cessão de quotas – sendo, po-
rém, nesses casos, atribuído aos sócios um direito de exoneração, uma vez de-
corridos dez anos sobre o seu ingresso na sociedade (artigo 252.º, n.º 1, alínea 
a), da Lei das Sociedades Comerciais) –, ou exigir, com base no artigo 252.º, 
n.º 1, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais, o consentimento para as 
situações que, por regra, não estão sujeitas a tal requisito (designadamente, as 
transmissões a cônjuge, ascendente e descendente). 

A outro tempo, são igualmente válidas as cláusulas que tornem o regime da 
cessão de quotas mais permissivo, dispensando o consentimento da sociedade 
(quer em geral, para todos os negócios de cessão de quotas concebíveis, quer 
apenas para determinados grupos de cessões de quotas), enquanto requisito 
de eficácia do negócio translativo (artigo 252.º, n.º 1, alínea b), da Lei das So-
ciedades Comerciais). Por maioria de razão, são também válidas as cláusulas 
que, sem restringir totalmente, ou sem dispensar totalmente o consentimen-
to, coloquem à cessão de quotas requisitos mais ou menos restritos do que 
aqueles que a lei estabelece. 

A sujeição da eficácia da cessão de quotas ao consentimento da sociedade co-
loca a questão quanto à posição do sócio que pretende alienar a sua partici-
pação em caso de esse consentimento ser rejeitado. Relembre-se que todo o 
regime da transmissão das participações sociais assenta numa harmonização 
entre, por um lado, o interesse do sócio na possibilidade de dispor do seu pa-
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trimónio e, por outro, o eventual interesse da sociedade e dos restantes sócios 
na estabilidade no universo de sócios da sociedade. 

Sendo a eficácia da cessão de quotas sujeita ao consentimento da sociedade, a 
recusa do consentimento da sociedade significaria que, nessa colisão de inte-
resses, o interesse do sócio na possibilidade de dispor do seu património seria 
totalmente sacrificado em benefício dos interesses dos restantes sócios e da so-
ciedade, em vez de se proceder a uma concordância prática entre os mesmos. 
Precisamente por esta razão, o regime da cessão de quotas prevê mecanismos 
alternativos de satisfação do interesse do sócio que pretende alienar a sua par-
ticipação social e vê o necessário consentimento da sociedade ser-lhe recusado. 

Assim, o artigo 254.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais determina que 
«caso a sociedade recuse o consentimento, deve, no prazo de dez dias a con-
tar da data da aprovação da deliberação, […] apresentar-lhe uma proposta de 
aquisição ou de amortização da quota». A falta de apresentação desta propos-
ta equivale, nos termos do artigo 254.º, n.º 3, alínea a), da Lei das Sociedades 
Comerciais, à dispensa de consentimento para a cessão: o negócio pode, pois, 
ser celebrado pelo sócio, independentemente da oposição da sociedade. 

Igual efeito tem a proposta que apenas abranja uma parte das quotas que o ce-
dente pretendia alienar, que não compreenda uma contrapartida em dinheiro 
igual ao valor resultante do negócio projectado pelo cedente (salvo se a cessão 
for gratuita ou o valor se mostrar simulado, caso em que o valor deve ser cal-
culado nos termos do artigo 1021.º do Código Civil), ou que diferir o momento 
do pagamento, sem que simultaneamente ofereça garantias adequadas (cfr. as 
alíneas do artigo 254.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Recebida a proposta de aquisição ou amortização da quota, o sócio pode, 
por sua vez, aceitá-la, ou rejeitá-la. Caso aceite a proposta, a sociedade tem 
sessenta dias a contar da data em que toma conhecimento da aceitação para 
executar a aquisição ou amortização da quota. Não o fazendo, ficciona-se a 
concessão do consentimento pedido (artigo 254.º, n.º 2, alínea a), da Lei das 
Sociedades Comerciais). No caso de a proposta apresentada pela sociedade 
não ser aceite pelo cedente no prazo de quinze dias, esta caduca (i. e. «fica sem 
efeito», na linguagem do artigo 254.º, n.º 2, alínea b), da Lei das Sociedades 
Comerciais), mantendo-se a recusa do consentimento. 
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Esquema de síntese sobre o consentimento da sociedade à cessão  
de quotas 

Por último, refira-se que a cessão de quotas está sujeita, sob pena de nulidade 
(artigo 220.º do Código Civil), a escritura pública (artigo 251.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais e artigo 89.º, alínea i), do Código do Notariado). 

C) Sociedades anónimas

Já o regime típico da transmissão de participações sociais nas sociedades anó-
nimas (o regime da transmissão de acções) reveste uma maior lineariedade. 
Aqui a regra é a livre transmissibilidade das acções (artigo 350.º, n.º 1, da Lei 
das Sociedades Comerciais). 

Pelo menos, assim é quando os sócios nada estipulam em sentido contrário. 
Apesar de o artigo 350.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais estabelecer, 
de forma aparentemente categórica, que essa transmissibilidade «não pode 
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ser excluída através de estipulação contratual», na aferição da margem de es-
tipulação dos accionistas quanto à liberdade de transmissibilidade das acções 
importa conjugar cuidadosamente esse preceito com outros, que abrem mar-
gens de dispositividade no regime da transmissão de acções, os quais permi-
tem aos sócios impor alguns condicionamentos a essa transmissão. 

Afinal, quando as acções emitidas pela sociedade sejam ao portador, a lei 
não admite qualquer limitação à sua transmissibilidade (artigo 349.º da 
Lei das Sociedades Comerciais). Quando as acções emitidas pela sociedade 
sejam nominativas, o artigo 350.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais 
permite que sejam estatutariamente estabelecidas restrições à transmissi-
bilidade das acções19:

 – condicionando a transmissão ao consentimento da sociedade (artigo 
350.º, n.º 2, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais);

 – fixando direitos de preferência a favor dos outros accionistas, assim 
como as condições do respectivo exercício (artigo 350.º, n.º 2, alínea b), 
da Lei das Sociedades Comerciais); ou

 – subordinando a transmissão de acções e a constituição de penhor e 
usufruto sobre elas à existência de determinados requisitos confor-
mes com o interesse social20 (artigo 350.º, n.º 2, alínea c), da Lei das 
Sociedades Comerciais).

Em todo o caso, a preocupação com a tutela do tráfego negocial de acções não 
fica prejudicada por estas limitações, na medida em que estas, para que sejam 
oponíveis a terceiros adquirentes de boa-fé, têm de ser inscritas nos próprios 
títulos das acções (artigo 350.º, n.º 5, da Lei das Sociedades Comerciais).

Ainda que a regra geral seja a da livre transmissibilidade das acções e que a 
sujeição destas transmissões ao consentimento da sociedade apenas tenha 
lugar quando tal resultar dos estatutos, a Lei das Sociedades Comerciais cura 
também, tal como faz no regime da cessão de quotas, de estabelecer mecanis-
mos que impeçam que o sócio que pretende alienar a sua participação social 
fique integralmente privado dessa possibilidade, mesmo que a sociedade não 
consinta na transmissão. 

Assim, recebido o pedido de consentimento, a sociedade deve dar-lhe respos-
ta no prazo fixado nos estatutos, o qual não pode ser superior a sessenta dias 

19 Para a distinção entre acções ao portador e acções nominativas, cfr. infra Capítulo 19.

20 Nos sectores de actividade económica em que a lei especial determina que a maioria do capital social das so-
ciedades anónimas que aí operam deva ser detido por cidadãos ou empresas angolanas, é conveniente que, pelo 
menos, cinquenta e um por cento (51%) do seu capital social seja representado por acções nominativas, de modo a 
facilmente as entidades de tutela poderem controlar se esta exigência legal é respeitada. 
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(artigo 351.º, n.º 1, n.º 4, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais). Não o 
fazendo, é dispensado o consentimento para a transmissão das acções (artigo 
351.º, n.º 1, n.º 4, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais). 

Rejeitando fundamentadamente o consentimento para a transmissão das ac-
ções, a sociedade fica obrigada – nos termos obrigatoriamente definidos nos 
estatutos, caso sejam estipuladas limitações à transmissibilidade das acções 
– a fazer adquirir as acções nas condições estipuladas para a transmissão para 
a qual foi pedido o seu consentimento (artigo 351.º, n.º 4, alínea c), da Lei das 
Sociedades Comerciais), ou, no caso de ser pedido consentimento para uma 
transmissão gratuita, pelo seu preço real (artigo 351.º, n.º 5, da Lei das Socie-
dades Comerciais)21.

Esquema de síntese sobre a transmissão de acções

21 A lei não estabelece a consequência do incumprimento da violação de a sociedade fazer adquirir as acções por 
terceiro. Antes se remete para os estatutos a regulação desse incumprimento. Contudo, sendo o regime da trans-
missibilidade das acções pautado por uma preocupação com a circulação negocial de participações sociais muito 
mais intensa do que aquela que se encontra subjacente ao regime da cessão de quotas, parece que as consequências 
desse incumprimento nunca poderão ser menos severas do que aquelas estabelecidas no artigo 254.º, n.º 3, alínea 
a), da Lei das Sociedades Comerciais.
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valor real, se trans-
missão for gratuita)
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D) Sociedades em comandita

Por fim, a regulação da transmissão de participações sociais no tipo de socie-
dade em comandita depende de uma dupla distinção. Em primeiro lugar, o 
regime é diferente para as participações dos sócios comanditados e para as 
participações dos sócios comanditários. Por outro lado, dentro da transmis-
são de participações sociais dos sócios comanditários, o regime será diferente 
consoante a sociedade em comandita seja simples ou por acções. 

A transmissão de participações sociais pelos sócios comanditados está, por 
regra, sujeita a aprovação por deliberação dos sócios (artigo 204.º, n.º 1, da Lei 
das Sociedades Comerciais). Apenas assim não será se os estatutos dispuse-
rem diferentemente. 

A transmissão de participações sociais pelos sócios comanditários é, por sua 
vez, regulada através de duas remissões, recortadas em função do subtipo de 
sociedade em comandita (artigo 204.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais): 

 – As participações sociais dos sócios comanditários em sociedades em co-
mandita simples segue o regime da sociedade por quotas.

 – As participações sociais dos sócios comanditários em sociedades em co-
mandita por acções segue o regime das sociedades anónimas. 

Esquema de síntese sobre a transmissibilidade das participações sociais
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dita por ac-
ções: seguem 
o regime das 
sociedades 
anónimas.
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14.5.4. A DELIMITAÇÃO DOS TIPOS SOCIETÁRIOS: (IV) O NÚMERO MÍNIMO 
DE SÓCIOS

Um quarto elemento delimitador dos tipos societários é o número mínimo de 
sócios exigido por lei para a constituição da sociedade. Importa salientar, logo 
à partida, que a este propósito impõe-se a conjugação da Lei das Sociedades 
Comerciais com a Lei n.º 19/12, de 11 de Junho, também designada como Lei 
das Sociedades Unipessoais.

A regra geral quanto ao número mínimo de sócios de uma sociedade encon-
tra-se, na parte geral, no artigo 8.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais. 

Admissibi-
lidade de 
cláusulas 
estatutá-
rias que 
excluam a 
necessidade 
de consenti-
mento

Sim. Não aplicável. Sim.

Admissibi-
lidade de 
cláusulas 
estatutárias 
limitativas 
da transmis-
são

 – Possibilidade de 
exclusão in totum 
da cessão de quo-
tas (sendo nesse 
caso atribuído aos 
sócios um direito 
de exoneração 
decorridos 10 
anos sobre o 
seu ingresso na 
sociedade);

 – Possibilidade de 
ser estipulada 
a exigência do 
consentimento 
para a cessão de 
quota a cônjuge, 
ascendente ou 
descendente.

 – Invalidade das cláu-
sulas que excluam in 
totum a transmissibili-
dade de acções;

 – Invalidade de quais-
quer cláusulas que 
limitem a transmissi-
bilidade das acções ao 
portador;

 – Admissibilidade 
de limitações à 
transmissão de acções 
nominativas (condi-
cionamento à autori-
zação da sociedade, 
estabelecimento de 
direitos de preferência 
e subordinação da 
transmissão de acções 
a requisitos referentes 
à conformidade com o 
interesse social);

Não aplicável.

Mecanismos 
de tutela do 
sócio a quem 
é negada a 
autorização 
para a trans-
missão

O sócio a 
quem for 
negada a 
transmissão 
da parte social 
pode exone-
rar-se, desde 
que estejam 
preenchidos 
os requisitos 
do art. 187.º, 
n.º 1, alínea a), 
LSC.

A sociedade que 
recuse o consen-
timento deve, no 
prazo de 10 dias, 
apresentar uma 
proposta de aquisi-
ção ou amortização 
da quota.

A sociedade que recuse 
o consentimento deve 
fazer adquirir as acções 
nas condições estipula-
das para a transmissão 
para a qual foi pedido o 
seu consentimento, ou, 
no caso de transmissões 
gratuitas, pelo seu preço 
real.

Não previstos.



397C A PÍ T ULO 14  —   T I POS D E  SOC I E DA D E S COM E RC I A I S

Nos termos desse preceito, «salvo disposição legal em contrário, o número mí-
nimo de partes de um contrato de sociedade é de dois». Desta forma, sempre 
que não existir regra especial quanto ao número de sócios, a regularidade da 
constituição da sociedade exigirá a associação de, pelo menos, dois sócios. 

Existem, contudo, normas especiais a propósito das sociedades anónimas e 
das sociedades em comandita por acções, bem como normas que permitem a 
constituição de sociedades unipessoais por quotas ou anónimas. 

A) Sociedades em nome colectivo

Não existindo norma especial que regule o número mínimo de sócios das so-
ciedades em nome colectivo, aplica-se o limite mínimo de dois sócios, cons-
tante do artigo 8.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais. 

B) Sociedades por quotas

De igual modo, a regulação específica do tipo de sociedades por quotas não 
compreende nenhuma norma especial sobre o número mínimo de sócios. 
Também aqui se aplicará, portanto, a regra geral do artigo 8.º, n.º 2, da Lei das 
Sociedades Comerciais: o número mínimo de sócios de uma sociedade por 
quotas legalmente admissível são dois. 

Com a Lei n.º 19/12, de 11 de Junho, passa a ser admitida a constituição de 
sociedades unipessoais por quotas (artigo 2.º, alínea a), do referido diploma). 
Na verdade, está-se aqui perante um subtipo societário: para além das regras 
gerais estatuídas para todas as sociedades comerciais e das regras específicas 
modeladoras do tipo de sociedade por quotas, aplicar-se-ão também, e com 
prevalência sobre as restantes (lex especialis derogat lex generalis), as normas 
constantes da Lei das Sociedades Unipessoais. 

C) Sociedades anónimas

Em afastamento da regra geral do artigo 8.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Co-
merciais, o número mínimo de sócios de uma sociedade anónima é, nos ter-
mos do artigo 304.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, de cinco. Este 
número decresce para dois no caso de o Estado ou outras entidades públicas 
deterem mais de cinquenta por cento (50%) do capital social, caso em que o 
número mínimo de accionistas é, segundo o artigo 304.º, n.º 2, da Lei das So-
ciedades Comerciais, de dois. 

Para além destes aspectos de regime, há que ter em conta o diploma que habi-
lita à constituição de sociedades unipessoais. Nos termos do artigo 2.º, alínea 
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b), da Lei n.º 19/12, de 11 de Junho, é possível constituir sociedades anónimas 
unipessoais. Nestas, como é evidente, o número mínimo (e o único número 
admissível) de sócios é de um sócio único. Tal como exposto a propósito das 
sociedades unipessoais por quotas, trata-se aqui de um subtipo de socieda-
de anónima, com algumas regras específicas face às regras gerais através das 
quais o tipo é conformado nos artigos 301.º e seguintes da Lei das Sociedades 
Comerciais. 

D) Sociedades em comandita

O Título da Lei das Sociedades Comerciais referente às sociedades em coman-
dita compreende uma norma especial sobre o número mínimo de sócios, de-
signadamente o artigo 215.º. Este aplica-se, porém, apenas às sociedades em 
comandita por acções. Daqui decorre um corolário: às sociedades em coman-
dita simples aplica-se o artigo 8.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, 
sendo, consequentemente, o número mínimo de sócios dois. 

Quanto às sociedades em comandita por acções, regula, como exposto, o ar-
tigo 215.º da Lei das Sociedades Comerciais. Segundo este, «a sociedade em 
comandita por acções não pode constituir-se com menos de cinco sócios 
comanditários». Exigindo o tipo de sociedade em comandita a coexistência 
de sócios comanditários e de sócios comanditados (artigo 201.º, n.º 1, da Lei 
das Sociedades Comerciais), não pode a estrutura de sócios da sociedade em 
comandita deixar de integrar, ademais, pelo menos um sócio comanditado. 
Desta forma, o número mínimo de sócios nas sociedades em comandita por 
acções é de seis.

Esquema de síntese sobre o número mínimo de sócios

14.5.5. A DELIMITAÇÃO DOS TIPOS SOCIETÁRIOS: (V) O CAPITAL SOCIAL 
MÍNIMO

Por fim, o quinto elemento relevante para a delimitação dos tipos societários 
é o capital social mínimo que é exigido a cada tipo de sociedade comercial. 

SNC

SQ SA
SC

Regra 
geral

Unipes-
soais

Regra 
geral

SA de 
capitais 
públicos

Unipes-
soais

SCS SCA

Número 
mínimo 
de sócios

2 2 1 5 2 1 2
6
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A) Sociedades em nome colectivo

A Lei das Sociedades Comerciais não estabelece qualquer limite de capital so-
cial mínimo nas sociedades em nome colectivo. A inexistência de um capital 
social mínimo nas sociedades em nome colectivo não é senão uma decorrência 
do facto de o tipo societário admitir que todos os sócios da sociedade em nome 
colectivo sejam sócios de indústria, e de, ainda que à indústria de cada sócio 
seja atribuído um valor para o efeito de quinhoar nos lucros e nas perdas da 
sociedade, o valor da contribuição do sócio de indústria não ser computado no 
capital social (artigo 179.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais)22. Pela mes-
ma razão, não existe também um valor mínimo para a parte social de cada sócio.

B) Sociedades por quotas

Já no domínio das sociedades por quotas vigora uma imposição de capital 
social mínimo. Assim, o artigo 221.º da Lei das Sociedades Comerciais impõe 
que todas as sociedades por quotas tenham um capital social mínimo fixado 
em kwanzas que seja equivalente a USD 1.00023. O valor deste capital social é 
composto pela soma das fracções de capital pertencentes a cada um dos só-
cios, as quais se designam, no domínio das sociedades por quotas, como quo-
tas (artigo 221.º da Lei das Sociedades Comerciais). 

Aquando da constituição da sociedade, os sócios devem entrar para o patri-
mónio societário com bens que tenham um valor que pelo menos iguale o va-
lor nominal da sua quota. Entradas em indústria não são, pois, permitidas, 
sendo apenas admissíveis entradas em dinheiro e em espécie (i. e., em bens 
avaliáveis em dinheiro), nos termos do artigo 222.º, n.º 1, da Lei das Socieda-
des Comerciais24.

O valor mínimo de cada quota não pode ser inferior ao equivalente em kwan-
zas a USD 100 (artigo 241.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais).

C) Sociedades anónimas

Também no domínio das sociedades anónimas é estabelecido um capital so-

22 Recorde-se que, nos termos do artigo 177.º, n.º 1, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais, as entradas dos 
sócios de uma sociedade em nome colectivo podem ser em indústria, dinheiro ou espécie. 

23 O mesmo valor é repetido a propósito da regulação específica das sociedades unipessoais por quotas: cfr. o artigo 
16.º, n.º 1, da Lei n.º 19/12, de 11 de Junho.

24 Não obstante, os sócios podem contribuir com o seu trabalho ou serviços, ficando vinculados à realização de 
prestações acessórias, artigo 2130.º da Lei das Sociedades Comerciais,as quais podem corresponder a obrigações 
de faccere. A diferença nuclear entre estas prestações e uma entrada em indústria é evidente: o seu valor não é 
computado na determinação do capital social nem, consequentemente, serve para a determinação da quota do 
sócio vinculado. 
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cial mínimo: o equivalente em kwanzas a USD 20.000 (artigo 305.º, n.º 3, da 
Lei das Sociedades Comerciais)25. Este valor corresponde à soma do valor no-
minal de todas as participações detidas pelos sócios, as quais se designam nes-
te tipo societário como acções (artigo 301.º, da Lei das Sociedades Comerciais). 

O valor unitário de cada acção não pode, por sua vez, ser inferior a uma quan-
tia em kwanzas equivalente a USD 5 (artigo 305.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 
Comerciais). O valor nominal das acções tem uma necessária e directa corre-
lação com a contribuição inicial de cada sócio para a sociedade. Descontando 
a possibilidade de ser definido um prémio de subscrição (ou ágio), os sócios 
devem entrar para a sociedade com bens (entradas em espécie) ou dinheiro 
no valor das acções que subscrevem. Também nas sociedades anónimas não é 
admitida a realização de entradas em indústria (artigo 306.º, n.º 3, da Lei das 
Sociedades Comerciais), sendo porém admissível a estipulação da obrigação 
dos sócios à realização de prestações acessórias (artigo 319.º da Lei das So-
ciedades Comerciais), o que sempre lhes permitirá aportar o seu trabalho ou 
serviços ao empreendimento societário. 

D) Sociedades em comandita

Não se encontrando no Título III da Lei das Sociedades Comerciais, onde são 
reguladas as sociedades em comandita, qualquer preceito que verse sobre as 
exigências de capital social colocadas às sociedades deste tipo, aplicam-se as 
remissões operadas pelos artigos 210.º e 214.º da Lei das Sociedades Comer-
ciais, respectivamente quanto à regulação das sociedades em comandita sim-
ples e das sociedades em comandita por acções. 

Assim, as sociedades em comandita simples devem seguir, no que concerne 
ao regime do capital social, o estatuído para as sociedades em nome colectivo: 
não estão, pois, sujeitas, como supra exposto, a qualquer exigência mínima de 
capital social. 

Já as sociedades em comandita por acções vêem o seu regime do capital social 
regulado por remissão para o regime das sociedades anónimas: assim, para a 
sua constituição será necessário cumprir o capital mínimo equivalente a USD 
20.000, não podendo cada acção ter um valor nominal inferior a USD 5.

25 O mesmo é repetido a propósito das sociedades unipessoais anónimas: cfr. o artigo 16.º, n.º 2, da Lei n.º 19/12, de 
11 de Junho. Importa, porém, referir que existe no ordenamento angolano legislação especial que consagra para 
sociedades anónimas que actuem em determinados sectores (v. g., no sector bancário e no sector segurador) exi-
gências mais severas de capital social mínimo, bem como normas que isentam sociedades anónimas da observân-
cia de um capital social mínimo (como sucede relativamente às sociedades abertas). Sobre estes regimes especiais, 
cfr. infra Capítulo 24.
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Esquema de síntese sobre o regime do capital social

14.6. SOCIEDADES DE PESSOAS E SOCIEDADES DE CAPITAIS: SIGNIFICADO 
E UTILIDADE DA DISTINÇÃO

Ao lado da tipologia legal de sociedades comerciais – a qual, como visto, integra 
os tipos de sociedade em nome colectivo, sociedade por quotas, sociedade anó-
nima, e sociedade em comandita –, é tradicional na doutrina gizar uma distinção 
entre, por um lado, sociedades de pessoas e, por outro, sociedades de capitais. 

Seriam sociedades de pessoas aquelas que se caracterizassem por uma deci-
siva importância da pessoa dos sócios no exercício da actividade social. Por 
outro lado, nas sociedades de capitais, as características pessoais do sócio se-
riam tendencialmente irrelevantes, dependendo a posição do sócio enquanto 
tal do seu contributo patrimonial para o exercício da actividade societária. 

Importa, todavia, salientar que esta distinção não tem acolhimento legal. Em 
momento algum os preceitos legais se referem a sociedades de pessoas ou a 
sociedades de capitais, nem, por maioria de razão, diferenciam o regime apli-
cável a uma sociedade comercial consoante ela se reconduza a um ou outro 
tipo. Os conceitos aqui usados são puramente doutrinais. 

Por outro lado, esta distinção não é rigorosamente binária. Antes, os modelos 
da sociedade de pessoas e da sociedade de capitais seriam pólos. A questão 
sobre a qualificação de um tipo societário, ou mesmo de uma concreta socie-
dade comercial, como sociedade de pessoas ou sociedade de capitais nem 
sempre pode receber uma resposta taxativa e inequívoca. Pelo contrário, é 
frequente encontrar traços de pessoalidade e traços capitalísticos na mesma 
sociedade comercial. 

Não obstante esta gradatividade, afigura-se claro que alguns dos tipos legais 
de sociedades comerciais foram concebidos pelo legislador como sociedades 

SNC SQ SA
SC

SCS SCA

Capital social 
mínimo

Inexistente Valor equiva-
lente a USD 
1,000

Valor equiva-
lente a USD 
20,000

Regulado por 
remissão para o 
regime das SNC

Regulado por 
remissão para o 
regime das SA

Valor mínimo de 
cada participa-
ção social

Inexistente USD 100 USD 5

Tipos de entra-
das admissíveis

Dinheiro, espé-
cie e indústria

Dinheiro e 
espécie

Dinheiro e 
espécie
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de pessoas ou sociedades de capitais – ainda que a elasticidade dos tipos em 
questão permita aproximações marginais à classe de sociedades contrária. 
São os casos, respectivamente, das sociedades em nome colectivo e das so-
ciedades anónimas. 

Assim, nas sociedades em nome colectivo, os sócios são por regra gerentes, as 
partes sociais só podem ser transmitidas, por regra, com prévio consentimen-
to de todos os sócios, a alteração do contrato de sociedade requer unanimida-
de, a sucessão por morte na parte do sócio falecido está, em princípio, afasta-
da, e a responsabilidade patrimonial dos sócios é ilimitada. Por antítese, nas 
sociedades anónimas, as acções são, em regra, livremente transmissíveis, a 
administração é feita por profissionais que não se encontram sequer vincula-
dos às deliberações da assembleia geral de accionistas, as alterações ao con-
trato de sociedade podem ser feitas por maioria, podendo mesmo ocorrer que 
existam sócios que o são sem que possam participar no direccionamento da 
vida societária, designadamente por serem privados do direito de voto. 

Atendendo à similitude de regimes – como acima visto, em vários pontos con-
formados por remissões expressas –, o que se afirma a propósito da inserção 
das sociedades em nome colectivo face ao binómio sociedade de pessoas/so-
ciedade de capitais procede, em larga maioria, para as sociedades em coman-
dita simples, enquanto o que se diz sobre as sociedades anónimas procede 
também, em grande parte, para as sociedades em comandita por acções, pelo 
menos no que se refere aos sócios comanditários.

Menos linear será a qualificação das sociedades por quotas perante esta con-
traposição. Neste regime encontram-se claros traços personalistas, como é a 
obrigatoriedade da identificação dos sócios nos estatutos da sociedade e da 
publicidade registal dessa identidade, bem como traços característicos das 
sociedades de capitais, como a inadmissibilidade da realização de entradas 
em indústria ou a tendencial limitação da responsabilidade patrimonial dos 
sócios. A resposta é, ademais, dificultada pela flexibilidade do regime das so-
ciedades por quotas, composto em larga escala por normas supletivas. 

Em função do que os sócios estipulem no contrato de sociedade, as sociedades 
por quotas podem assumir maior vocação personalística ou maior vocação ca-
pitalística. Tudo dependerá, por exemplo, do grau de liberdade na cessão de 
quotas que é deixado aos sócios, da atribuição da gerência aos sócios, ou da 
decisão da inserção do nome dos sócios na firma societária. 

Mesmo nas sociedades em nome colectivo ou nas sociedades anónimas, a au-
tonomia privada dos sócios pode enfatizar ou atenuar os traços característicos 
das sociedades de pessoas ou das sociedades de capitais. É, designadamente, 
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o que sucede nas sociedades familiares que se constituem sob a forma de so-
ciedade anónima, em que há acções nominativas que não podem ser transmi-
tidas sem consentimento da sociedade e direito de preferência dos sócios na 
aquisição de acções. 

Por fim, importa salientar que, não obstante a lei não recorrer a esta distinção, 
e a mesma não se apresentar como uma dicotomia estanque, a distinção entre 
sociedades de pessoas e sociedades de capitais, para além do efeito didáctico 
que desempenha, ao enfatizar que em diferentes sociedades as características 
pessoais dos sócios têm uma importância muito superior à que revestem nou-
tras sociedades comerciais, tem uma relevância prática a dois níveis:

 – na interpretação da lei, por a identificação de soluções legislativas de 
sentido personalístico ou capitalístico nas normas que regulam deter-
minado tipo societário servir de elemento sistemático de interpretação 
para a interpretação em idêntico sentido de preceitos que integrem o 
mesmo regime e que sejam de conteúdo normativo duvidoso;

 – na interpretação do negócio jurídico constitutivo da sociedade, por a este 
propósito ser fundamental saber como os sócios idealizaram a sociedade 
e a relevância que, nessa concepção, quer a participação pessoal de cada 
sócio, quer a contribuição patrimonial feita por cada um destes, assume 
na prossecução da actividade societária.

14.7. SÍNTESE

•	 O direito das sociedades comerciais angolano é marcado pelo princípio da 
tipicidade societária: tal significa que apenas podem ser constituídas socie-
dades de um dos quatro tipos legalmente previstos (sociedades em nome co-
lectivo, sociedades em comandita, sociedades por quotas e sociedades anó-
nimas).

•	 Esta tipicidade justifica-se pela (i) protecção da segurança jurídica, pela (ii) 
protecção de terceiros, e pela (iii) protecção dos próprios sócios.

•	 Em todo o caso, o princípio da tipicidade das sociedades comerciais não 
anula a autonomia dos sócios na conformação das sociedades comerciais: 
estes mantêm sempre a possibilidade de estipular cláusulas atípicas nos es-
tatutos, regulando matérias das quais a lei não cure, ou derrogando normas 
supletivas. Fala-se a este propósito de uma elasticidade dos tipos societários.

•	 O princípio da tipicidade societária aplica-se a todas as sociedades em cujo 
objecto se integre a prática de actos comerciais, mesmo às sociedades com 
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objecto misto.

•	 Não se aplica, porém, às sociedades comerciais constituídas por acto legis-
lativo, pois aí o acto constitutivo da sociedade tem força para derrogar a Lei 
das Sociedades Comerciais, ela própria um acto legislativo.

•	 Os diferentes tipos societários devem ser delimitados em função (i) da res-
ponsabilidade dos sócios perante a sociedade e perante terceiros, (ii) da es-
trutura organizatória da sociedade, (iii) do regime de transmissão das par-
ticipações sociais, (iv) do número mínimo de sócios e (v) do capital social 
mínimo exigido.

•	 Para além dos tipos de sociedades comerciais legalmente admitidos, a 
doutrina distingue usualmente as sociedades comerciais em sociedades 
de pessoas e sociedades de capitais, consoante o aspecto de importân-
cia predominante na pertença de um sócio à sociedade seja o seu envol-
vimento pessoal ou a sua participação patrimonial, para o exercício da  
actividade societária.

•	 Esta distinção não é estabelecida por qualquer preceito legal. Tem, porém, 
relevância prática na interpretação da lei e na interpretação do negócio ju-
rídico constitutivo da sociedade.

•	 Se as sociedades em nome colectivo são paradigma de sociedades de pesso-
as e as sociedades anónimas são paradigma de sociedades de capitais, nem 
sempre é possível reconduzir facilmente cada concreta sociedade a um des-
tes tipos. Assim é devido à elasticidade dos tipos societários. Sociedades 
de pessoas e sociedades de capitais são assim meros pólos entre os quais a 
generalidade das sociedades se insere.

•	 Sempre que o regime legal do tipo societário permite aos sócios a escolha 
por características mais personalísticas ou mais capitalísticas, designada-
mente quando estabelece soluções legislativas de forma meramente dis-
positiva, apenas em concreto se poderá apontar num ou noutro sentido 
quanto à natureza de determinada sociedade. Assim sucede tipicamente 
nas sociedades por quotas, dada a amplitude que é dada aos sócios pelo 
respectivo regime legal para conformarem a sociedade por eles constituída. 
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15.1. A PERSONALIDADE JURÍDICA DAS SOCIEDADES COMERCIAIS

15.1.1. AQUISIÇÃO E EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

As sociedades comerciais adquirem personalidade jurídica (colectiva) com 
o registo definitivo do contrato de sociedade, cessando a mesma com o 
registo de encerramento e liquidação da sociedade (artigo 5.º da Lei das  
Sociedades Comerciais).

O contrato de sociedade deve ser celebrado por escritura pública (art.º 8.º, n.º 
1, Lei das Sociedades Comerciais) e está sujeito a registo obrigatório (artigo 
20.º da Lei das Sociedades Comerciais e artigos 3.º, alínea e), e 9.º do Códi-
go de Registo Comercial). O momento do registo assume, assim, relevância 
constitutiva: se a sociedade começar a exercer a sua actividade em momento 
anterior ao da inscrição registal, estar-se-á perante uma sociedade irregular, 
ficando os negócios por esta celebrados sujeitos ao regime estabelecido nos 
artigos 38.º a 42.º da Lei das Sociedades Comerciais1. 

O direito societário angolano consagra, assim, um sistema de aquisição semi-
-automática da personalidade colectiva, dado que a mesma não depende de 
lei especial (outorga), de um acto específico estadual (concessão) ou de um 
acto administrativo especial (autorização), mas apenas da observância de re-
quisitos de forma (a celebração do contrato de sociedade por escritura públi-
ca) e de formalidades registrais (a inscrição no registo comercial).

Já no caso de fusão e de cisão, o registo é necessário para a atribuição de per-
sonalidade jurídica plena às novas sociedades que resultem destas operações, 
nos termos dos artigos 114.º e 120.º da Lei das Sociedades Comerciais. Por 
outro lado, no que respeita à modificação e transformação de sociedades co-
merciais, estas não dependem, em regra, da eficácia do registo (artigos 130.º e 
seguintes da Lei das Sociedades Comerciais).

15.1.2. CONSEQUÊNCIAS DA AQUISIÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA

Da atribuição de personalidade jurídica às sociedades comerciais resulta um 
conjunto de atributos e de consequências, uma vez que estas são sujeitos de 
direito. Com a aquisição da personalidade colectiva, a sociedade torna-se um 
centro de imputação de efeitos jurídicos autónomo face aos correspondentes 
às pessoas dos sócios. Assim:

 – Os direitos e deveres da sociedade não são direitos e deveres dos sócios, 
e vice-versa.

1 Sobre as sociedades irregulares, cfr. infra Capítulo 17.



407CAPÍTULO 15 —  PERSON A L I DA D E  E  C A PAC I DA D E  DAS SOC I E DA D E S COM E RC I A I S

 – A sociedade tem firma (artigo 10.º, n.º 1, alínea c), da Lei das Sociedades 
Comerciais) e sede (artigo 10.º, n.º 1, alínea e), da Lei das Sociedades Co-
merciais) próprias.

 – A sociedade tem órgãos próprios.
 – Os actos dos gerentes ou administradores da sociedade, praticados nessa 

qualidade, são imputados exclusivamente à sociedade, e não aos sócios.
 – Pelas dívidas sociais responde o património social, com a ressalva de o 

património dos sócios responder subsidiariamente pelas dívidas sociais 
nas sociedades em nome colectivo (artigo 176.º, n.º 1, da Lei das Socieda-
des Comerciais), nas sociedades em comandita simples (artigo 210.º da 
Lei das Sociedades Comerciais, que remete para o regime das socieda-
des em nome colectivo) e nas sociedades por quotas (prevista no artigo 
218.º da Lei das Sociedades Comerciais, apenas no caso de se estipular 
no contrato de sociedade que um ou mais sócios respondem perante os 
credores sociais até determinado montante, seja a responsabilidade pa-
trimonial dos sócios solidária ou subsidiária com a da sociedade).

 – A sociedade é titular do património social, enquanto os sócios apenas 
são titulares de participações sociais na sociedade.

 – O património social não responde pelas dívidas pessoais dos sócios, em-
bora as participações sociais de que os sócios são titulares possam res-
ponder perante os credores pessoais destes. 

 – Os sócios não podem dispor dos bens da sociedade, mas apenas da sua 
participação social.

15.1.3. A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

A atribuição de personalidade jurídica às sociedades comerciais tem por con-
sequência a separação entre o património social e o património pessoal dos 
sócios, sem intersecções entre ambos – ou seja, o património social encontra-
-se afectado às dívidas sociais, e apenas a estas, enquanto o património pes-
soal dos sócios responde pelas dívidas contraídas por estes, sem prejuízo dos 
casos de responsabilidade patrimonial dos sócios que decorram do regime 
legal de cada tipo societário, tal como anteriormente referido.

Existem, contudo, circunstâncias particulares em que os sócios violam o fim 
para o qual a personalidade jurídica foi atribuída à sociedade, e, nessas si-
tuações, surge a necessidade de levantar ou desconsiderar a personalidade 
jurídica da sociedade para conseguir imputar as obrigações da sociedade 
às pessoas singulares (sócios e/ou administradores) que estão na origem da 
constituição de tais obrigações. Importa, porém, salientar que essa descon-
sideração terá exclusivamente lugar em situações que se podem considerar 
patológicas. 
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O instituto do levantamento ou desconsideração da personalidade colectiva, 
cuja construção coube essencialmente à jurisprudência norte-americana e à 
jurisprudência e doutrina alemãs, caracteriza-se por determinar, em casos 
excepcionais, a inobservância das normas que sustentam a personalidade 
colectiva enquanto centro de imputação de efeitos jurídicos autónomos, de 
forma a neutralizar utilizações disfuncionais da autonomia da personalidade 
jurídica da sociedade, por parte dos respectivos sócios ou dos seus gerentes/
administradores.

Em causa estão essencialmente dois grupos de casos:

 – casos de imputação (Zurechnungsdurchgriff): situações em que devem 
ser imputados aos sócios certos conhecimentos, qualidades ou compor-
tamentos atribuídos à sociedade, e vice-versa;

 – casos de responsabilidade (Haftungsdurchgriff): situações em que os 
sócios serão responsabilizados patrimonialmente pelas dívidas sociais, 
quebrando-se o princípio da separação (Trennungsprinzip) ou da limita-
ção da responsabilidade destes, designadamente, nas sociedades anóni-
mas e nas sociedades por quotas.

A concretização da desconsideração da personalidade jurídica, que tem por 
base uma concepção substancialista da personalidade jurídica colectiva (ou 
seja, não há fronteiras inultrapassáveis entre sócios e sociedade), tem assen-
tado em teorias subjectivas (pretende-se reprimir o dolo e a má-fé), em teorias 
objectivas (pretende-se impedir o atentado aos interesses tutelados, indepen-
dentemente da intenção do agente), no operador jurídico da interpretação te-
leológica (pretende-se garantir que a personalidade não será exercida fora do 
escopo das disposições legais e negociais em jogo) e no operador jurídico do 
abuso de direito (pretende-se evitar que se excedam os limites impostos pelo 
fim social ou económico do direito de constituir e fazer funcionar a sociedade, 
que levarão a um desrespeito dos interesses dos credores da sociedade). O le-
vantamento da personalidade colectiva vale ainda em cumulação com outros 
remédios jurídicos.

Pode formular-se, de forma meramente indicativa, uma constelação de situa- 
ções típicas de desconsideração, integradas nos casos de imputação e nos 
casos de responsabilidade identificados supra. Por não se tratar de um elen-
co taxativo, há situações de levantamento que não se deixam reconduzir a  
nenhuma destas, ou situações de levantamento que se reconduzem a mais do 
que um destes exemplos.

Assim, dentro dos casos de imputação, destacam-se os dois mais ilustrativos de 
interposição da personalidade colectiva para a prossecução de determinados 
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fins que não seriam licitamente obtidos sem a existência da sociedade comer-
cial. Em consequência, considerar-se-á que os actos aqui descritos vinculam 
os sócios ou administradores que promoveram a sua prática, e não a sociedade.

 – Violação de obrigações de não-concorrência: em todos os casos em que 
uma pessoa, por efeito de um trespasse, fica obrigada (de forma expres-
sa ou implícita) a não concorrer, durante um determinado período de 
tempo, com o trespassário, e constitui, dentro desse período temporal, 
uma sociedade comercial, detendo nesta a maioria do capital social (ge-
ralmente, constitui-se uma sociedade unipessoal por quotas), e/ou pas-
sando a exercer nesta funções de gestão.

 – Violações da proibição da venda a filhos ou a netos sem consentimento: 
em todos os casos em que a venda a filhos ou a netos seja proibida, nos 
termos do artigo 877.º do Código Civil, e é realizada a venda de um es-
tabelecimento pelos pais a uma sociedade constituída por um ou mais 
filhos, sem que os restantes filhos consintam nessa venda.

Nos casos de responsabilidade, descritos infra, a consequência já não será a 
da vinculação aos actos praticados, pelos sócios ou pelos administradores que 
promoveram a sua realização, mas antes a da sua responsabilização patrimo-
nial pelas dívidas sociais emergentes de tais actos. 

 – Subcapitalização material manifesta: em todos os casos em que uma so-
ciedade se constitui com capitais próprios insuficientes para o exercício 
da respectiva actividade, insuficiência essa que não é revelada aos ter-
ceiros que com ela contactam (subcapitalização inicial), ou quando a di-
minuição dos capitais próprios se manifeste em momento posterior, de-
corrente, por exemplo, de perdas graves ou de ampliação da actividade 
social, sem que tal insuficiência seja suprida pelos sócios – designada-
mente, mediante as formas típicas de autofinanciamento da sociedade, 
como a realização de prestações acessórias, de prestações suplementa-
res ou de suprimentos (subcapitalização superveniente). Nestas situa-
ções, em regra, o sócio actua por intermédio da sociedade que lhe pro-
porciona uma responsabilidade limitada, atendendo aos mecanismos 
de actuação da responsabilidade patrimonial delimitados, transferindo-
-se, assim, grande parte do risco negocial para terceiros. Esta proibição 
de subcapitalização é particularmente relevante no contexto da unipes-
soalidade societária, regime para o qual se encontra prevista uma nor-
ma legal específica. De acordo com o artigo 26.º da Lei das Sociedades 
Unipessoais, deve ser liquidada e dissolvida por iniciativa de qualquer 
interessado ou terceiro de boa-fé ou por iniciativa do Ministério Público 
a sociedade unipessoal que apresente ou declare património inferior ao 
montante do seu capital social, por três anos sucessivos.
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Exemplo: A constituição, por grandes sociedades e/ou grandes grupos empre-
sariais, de sociedades de fachada, com o capital social mínimo, como forma de 
limitar a sua responsabilidade por violação de disposições legais ou contratuais 
e para mitigação do risco associado ao escopo especulativo da sua actuação.

 – Mistura de patrimónios: quando não sejam claras as fronteiras entre o 
património social da sociedade e o património pessoal do(s) sócio(s), não 
existindo, de facto, uma segregação entre estes. A confusão de esferas 
pode resultar da inobservância de normas jurídicas societárias relativas 
à autonomia patrimonial, à conservação do capital social e à prestação 
de contas, não sendo, contudo, necessária uma violação de normas ju-
rídicas para a verificação da mesma. A preocupação com uma eventual 
confusão de esferas é especialmente notória nas sociedades unipesso-
ais, razão pela qual o artigo 22.º da Lei das Sociedades Unipessoais vem 
exigir, entre outros, que os negócios celebrados entre o sócio único e a 
sociedade sejam acompanhados do relatório de gestão e dos documen-
tos de prestação de contas, podendo qualquer interessado consultá-los, 
a todo o tempo, na sede da sociedade, sob pena de nulidade do negócio. 
Em sentido convergente, o artigo 89.º da Lei das Sociedades Comerciais 
estabelece que, declarada falida uma sociedade com número de sócios 
inferior ao prescrito na lei, estes respondem ilimitadamente pelas obri-
gações sociais contraídas no período posterior à concentração das quotas 
ou das acções, provando-se que, nesse período, não foram observados os 
preceitos legais que estabelecem a afectação do património da sociedade 
ao cumprimento das respectivas obrigações. 

Exemplo: A e B, sócios de uma sociedade por quotas, promovem a circulação de 
bens do património social para o seu património, sem quaisquer registos contabi-
lísticos e fora das regras de distribuição de bens da sociedade aos respectivos sócios.

 – Descapitalização provocada: equivale ao aniquilamento da existência da 
sociedade (Existenzvernichtung), correspondendo às situações em que 
uma determinada sociedade com problemas de liquidez cessa a sua ac-
tividade, sendo deslocada a sua produção para outra sociedade já exis-
tente, com os mesmos sócios, ficando a sociedade vazia, sem património 
que lhe permita cumprir as suas obrigações perante os credores sociais. 
Nestas situações, está geralmente em causa a violação do dever de leal-
dade dos sócios.

Exemplo: A e B, sócios da sociedade comercial X, percebendo que esta tem mui-
tos credores, decidem «começar de novo», constituindo a sociedade comercial 
Y, para a qual transferem todo o património da sociedade comercial X, prosse-
guindo na sociedade Y a actividade que praticavam na sociedade X.
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 – Abuso da personalidade: corresponde a um grupo residual, reunindo to-
das as situações em que a personalidade colectiva é exercida de forma 
abusiva, reconduzindo-se tal exercício à figura do abuso de direito (arti-
go 334.º do Código Civil).

15.2. A CAPACIDADE JURÍDICA DAS SOCIEDADES COMERCIAIS

15.2.1. DELIMITAÇÃO DA CAPACIDADE JURÍDICA EM FUNÇÃO DO FIM SOCIAL

Ao contrário do que sucede com a capacidade de gozo das pessoas singulares, 
que é plena (artigo 67.º do Código Civil), a capacidade de gozo das sociedades 
comerciais encontra-se limitada pelo respectivo fim, conformada de acordo 
com o princípio da especialidade.

Assim, na esteira do disposto no artigo 160.º do Código Civil, o artigo 6.º, n.º 1, 
da Lei das Sociedades Comerciais estabelece que a capacidade de gozo da so-
ciedade «compreende os direitos e as obrigações necessários ou convenientes 
à prossecução do seu fim, com a excepção daqueles que lhe sejam vedados por 
lei ou que sejam inseparáveis da personalidade singular». 

Na análise da extensão da capacidade de gozo das sociedades comerciais, im-
porta, desta forma, considerar isoladamente:

 – as limitações da capacidade de gozo decorrentes do objecto mediato;
 – as limitações da capacidade de gozo decorrentes da especial natureza da 

personalidade colectiva; e
 – as limitações da capacidade de gozo decorrentes de específicas normas 

legais.

O artigo 6.º da Lei das Sociedades Comerciais regula, ainda, em especial, a ca-
pacidade da sociedade para a prática de liberalidades e para a concessão de ga-
rantias, concretizando em que circunstâncias estes actos são ou não tidos como 
contrários ao fim social e, logo, como extravasando ou não a capacidade de gozo 
societária. Cabe, assim, analisar, de forma pormenorizada, estes limites.

15.2.2. AS LIMITAÇÕES DA CAPACIDADE DE GOZO DECORRENTES  
DO FIM SOCIAL

No que concerne ao fim social ou objecto mediato (artigo 160.º do Código Civil 
e artigo 6.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais), importa referir que o fim 
da sociedade comercial é, em regra, o lucro, para posterior repartição entre os 
sócios. Geralmente designado por objecto mediato, o escopo lucrativo limita a 



412 PART E I I I  — SOCIEDADES COMERCIAIS

capacidade de gozo da sociedade comercial, pelo que não pode a sociedade pra-
ticar os actos que não sejam necessários ou convenientes à obtenção do lucro. 

Sendo praticado pela sociedade um acto que não é necessário nem convenien-
te à prossecução do fim lucrativo da sociedade, o mesmo deve ser considera-
do nulo, por violação de disposições normativas de carácter injuntivo (artigo 
294.º do Código Civil)2, o que prejudica a vinculação da sociedade perante 
terceiros. Adicionalmente, estes actos podem originar a responsabilidade ci-
vil dos administradores responsáveis pela prática dos mesmos (artigo 77.º, n.º 
1, da Lei das Sociedades Comerciais).

Exemplo: O administrador de uma sociedade comercial cujo objecto consiste 
na prestação de serviços de limpeza decide afectar, durante um mês, os traba-
lhadores da sociedade à limpeza da casa de praia de um dos sócios.

À nulidade derivada da prática de um acto contrário ao fim lucrativo da socie-
dade, i. e., fora da capacidade de gozo da mesma, não pode ser oposta a boa-fé 
ou a má-fé de terceiro, ao abrigo das disposições normativas dos artigos 283.º 
ou 428.º da Lei das Sociedades Comerciais. Com efeito, a aplicabilidade destas 
normas pressupõe, como questão prévia, a capacidade de gozo da sociedade 
comercial. Como se verá adiante, estes preceitos apenas poderão ser convoca-
dos quando esteja em causa a relação entre os actos praticados (dentro do fim 
lucrativo) e o objecto social.

Ao invés do que sucede com os actos praticados para além do objecto mediato 
da sociedade, a capacidade de gozo da sociedade não é limitada em função do 
seu objecto imediato, ou seja, pela actividade comercial concreta que a socie-
dade se propõe exercer (o objecto societário no sentido estabelecido no artigo 
13.º da Lei das Sociedades Comerciais). Desta forma, o objecto da sociedade, 
determinado por regras estatutárias, não limita a sua capacidade de gozo.

Exemplo: O administrador de uma sociedade comercial cujo objecto consiste 
na prestação de serviços de limpeza decide comprar um apartamento para ar-
rendar a pessoas que permaneçam por curtos períodos de tempo em Luanda.

No entanto, os órgãos da sociedade que a vinculem externamente encontram-
-se obrigados a não exceder o objecto fixado pelas regras estatutárias, sob 
pena de responderem civilmente perante a sociedade (artigo 6.º, n.º 4, da Lei 

2 Em sentido diverso, considerando que o fim não limita a capacidade de gozo da sociedade comercial, apresen-
tando-se esta capacidade de gozo como plena ou genérica, apenas limitada extrinsecamente pela natureza das 
coisas e por normas legais, cfr. PEDRO DE ALBUQUERQUE, «A vinculação das sociedades comerciais por garantia 
de dívidas de terceiros», pp. 693 ss.; ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Código das Sociedades Comerciais anotado, 
anotação ao artigo 6.º.
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das Sociedades Comerciais). Note-se que os gerentes e administradores têm a 
sua competência limitada à prática dos actos que forem necessários ou con-
venientes à prossecução do objecto social, com respeito pelas deliberações 
dos sócios, conforme disposto no artigo 194.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 
Comerciais (aplicável às sociedades em nome colectivo e, subsidiariamente, 
às sociedades em comandita simples), no artigo 282.º da Lei das Sociedades 
Comerciais (aplicável às sociedades por quotas), bem como no artigo 424.º 
da Lei das Sociedades Comerciais (aplicável às sociedades anónimas e, subsi-
diariamente, nos termos do artigo 214.º, da Lei das Sociedades Comerciais, às 
sociedades em comandita por acções).

Na análise das limitações emergentes do objecto social para a vinculação (e já 
não para a capacidade de gozo) da sociedade comercial, importa considerar 
isoladamente os diferentes tipos societários. Assim, nas sociedades em nome 
colectivo e nas sociedades em comandita simples, sendo praticados, pelos 
gerentes, actos fora do objecto da sociedade (mas para os quais a sociedade 
tem capacidade de gozo), conforme regulado nos estatutos, os mesmos serão 
ineficazes em relação à sociedade, a não ser que se verifique a confirmação, 
expressa ou tácita, dos referidos actos, por deliberação unânime dos sócios 
(artigo 194.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais).

A solução acolhida para as sociedades por quotas (artigo 283.º da Lei das 
Sociedades Comerciais), para as sociedades anónimas e para as sociedades 
em comandita por acções (artigo 428.º da Lei das Sociedades Comerciais) é 
substancialmente diferente: os gerentes e administradores têm poderes para 
vincular as sociedades por actos alheios ao seu objecto social (desde que a 
sociedade tenha capacidade de gozo para os mesmos), não podendo estas, 
em regra, opor a terceiros as limitações resultantes do mesmo. Desta forma, 
os actos praticados nestes termos serão válidos e eficazes. Só assim não será 
quando a sociedade provar que o terceiro se encontrava de má-fé, i. e., sabia 
ou não podia ignorar que o acto excedia o objecto social, não respeitando, as-
sim, a cláusula estatutária referente ao mesmo (artigos 283.º, n.º 2, e 428.º, n.º 
2, ambos da Lei das Sociedades Comerciais). Provando-se a má-fé de terceiro, 
o acto deverá ser considerado ineficaz. 

Deve salientar-se, porém, que a mera publicidade dos estatutos não basta 
para provar a má-fé do terceiro (artigos 283.º, n.º 3, e 428.º, n.º 3, ambos da Lei 
das Sociedades Comerciais). Todavia, se a sociedade assumir, por deliberação 
expressa ou tácita dos sócios, o acto praticado em desconformidade com as 
limitações resultantes do objecto social, já não poderá esta opor a terceiros a 
sua desvinculação, nem poderá, em princípio, responsabilizar civilmente o 
gerente ou administrador que praticou o referido acto.
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15.2.3. DIREITOS OU OBRIGAÇÕES VEDADOS POR LEI OU INSEPARÁVEIS DA 
PERSONALIDADE SINGULAR

De acordo com o artigo 6.º, n.º 1, in fine, da Lei das Sociedades Comerciais, 
encontram-se exceptuados da capacidade de gozo da sociedade comercial 
aqueles direitos ou obrigações que lhe sejam vedados por lei ou que sejam 
inseparáveis da personalidade singular. 

São inseparáveis da personalidade singular, não podendo, consequentemen-
te, ser atribuídas às sociedades comerciais, todas aquelas situações jurídicas 
relativas a estados civis, de família ou sucessórios, situações que impliquem 
a existência de um ser humano, bem como situações de direito público desti-
nadas à sua titularidade por cidadãos. Tal não obsta a que se possa considerar 
que as sociedades detêm certos direitos de personalidade (v. g., o direito ao 
bom nome). 

Os actos praticados pela sociedade em inobservância destes limites ex natura, 
e que excedam a capacidade de gozo da mesma, são nulos, por impossibilida-
de legal (artigo 280.º, n.º 1, do Código Civil).

Exemplo: Uma sociedade comercial decide adoptar uma criança.

15.2.4. LIMITAÇÕES DECORRENTES DE NORMAS LEGAIS ESPECÍFICAS

O limite à capacidade de gozo correspondente aos direitos ou obrigações ve-
dados por lei refere-se ao exercício de poderes, pela sociedade, que, não sendo 
em abstracto incompatíveis com a personalidade colectiva, apenas são confe-
ridos pela lei a pessoas singulares. Nestas situações, os actos praticados pela 
sociedade em inobservância destes limites ex lege, e que excedam a capacida-
de de gozo da mesma, são nulos, por violação da lei (artigo 280.º, n.º 1, e artigo 
294.º, ambos do Código Civil).

Exemplo: Uma sociedade comercial pretende constituir direito real de uso e de 
habitação sobre um prédio urbano, regulado nos artigos 1484.º e seguintes do 
Código Civil.

15.2.5. DELIMITAÇÃO DA CAPACIDADE JURÍDICA EM FUNÇÃO DAS 
LIBERALIDADES E GARANTIAS CONCEDIDAS PELA SOCIEDADE A TERCEIROS

§ As liberalidades 

Considerando o fim lucrativo da sociedade, a sociedade não pode realizar do-
ações, uma vez que estas correspondem a actos gratuitos (artigo 6.º, n.º 2, da 
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Lei das Sociedades Comerciais)3.

Também a prática de uma liberalidade poderia, à partida, ser considerada 
contrária ao fim lucrativo da sociedade. Todavia, resulta do artigo 6.º, n.º 2, 
da Lei das Sociedades Comerciais que «as liberalidades que possam ser consi-
deradas usuais, segundo as circunstâncias da época e as condições da própria 
sociedade, não são havidas como contrárias ao fim desta». As liberalidades aí 
previstas não são consideradas doações, uma vez que nelas inexiste animus 
donandi: estes actos gratuitos consistem antes numa forma mais elaborada 
de prosseguir o fim lucrativo (artigo 940.º, n.º 2, do Código Civil), procuran-
do contribuir para gerar lucros através da promoção da imagem da sociedade 
perante terceiros.

3 A ideia de que a sociedade comercial não tem capacidade para a realização de doações não obsta à admissibilida-
de de uma responsabilidade social das empresas e, em particular, das sociedades comerciais. A responsabilidade 
social das empresas (corporate social responsability) foi um tema que, durante o final da década de 60 e início da 
década de 70, ganhou destaque, quer nos Estados Unidos da América, quer na Europa (particularmente, em França 
e em Inglaterra), quando as empresas passaram a elaborar e a publicar relatórios sobre as actividades de carácter 
social – cfr. LORD WEDDERBURN OF CHARLTON, «The legal development of corporate responsibility: for whom 
will corporate managers be trustees?», in Corporate governance and directors´ liabilities (coord. HOPT/TEUBNER), 
De Gruyter, Berlin, New York, 1985, pp. 3-54. Em 2001, a Comissão das Comunidades Europeias definiu a responsa-
bilidade social das empresas como sendo «a integração voluntária de preocupações sociais e ambientais por parte 
das empresas nas suas operações e na sua interacção com outras partes interessadas», resultando deste conceito 
que «os gestores não devem prestar contas apenas aos accionistas, mas, antes, a todos os que se relacionam com 
as empresas, ou para cujo negócio contribuem […] dado que as empresas devem integrar nas suas operações o 
impacto económico, social e ambiental» (cfr. MANUEL ALVES MONTEIRO, «Responsabilidade social das empre-
sas (RSE)», in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Lisboa, 
n.º 21, Ago. 2005, p. 66). A responsabilidade social das empresas materializa-se em duas dimensões: a interna e a 
externa. Na sua dimensão interna, as práticas socialmente responsáveis relacionam-se com a gestão dos recursos 
humanos, a saúde e segurança no trabalho, a adaptação à mudança e a gestão do impacto ambiental e dos recursos 
naturais; já numa dimensão externa, a responsabilidade social das empresas materializa-se na rede de relações 
com as comunidades locais, com os clientes e fornecedores, com os accionistas e investidores, na observância 
dos direitos humanos consagrados universalmente, bem como na gestão global do meio ambiente (ibidem, pp. 
66-67). Não deve, todavia – e sobretudo para o tema da capacidade da sociedade que releva em texto –, confundir-
-se espírito de liberalidade e filantropia com responsabilidade social, «uma vez que aquela é casuística, enquanto 
a segunda pressupõe acções contínuas no contexto da estratégia de longo prazo definida pela empresa, capazes 
de gerar benefícios económicos, possibilitando dessa forma a prossecução de criação de valor para a empresa […] 
beneficiando, nomeadamente, em termos do reforço da sua imagem, e os investimentos a realizar terão de ter um 
carácter estratégico, sujeitos a um adequado planeamento» (ibidem, p. 67). Neste contexto, tem sido entendido que, 
no conjunto de interesses a valorizar pelos administradores na gestão da sociedade, há que considerar também um 
campo de responsabilidade social da actividade societária – neste sentido, na doutrina portuguesa, e com apoio no 
artigo 64.º, n.º 1, alínea b), do Código das Sociedades Comerciais português («ponderando os interesses dos outros 
sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade, tais como os seus trabalhadores, clientes e credores»), cfr. 
MANUEL CARNEIRO DA FRADA, «A business judgement rule no quadro dos deveres gerais dos administradores», 
in Revista da Ordem dos Advogados, Ordem dos Advogados, Lisboa, ano 67, vol. I, Jan. 2007, p. 190. Em sentido 
convergente, cfr. CATARINA SERRA, «Responsabilidade social das empresas através do direito (e o direito à luz da 
responsabilidade social das empresas)», in Responsabilidade social: uma visão ibero-americana (coord. Maria Alice 
Nunes Costa/et alii), Almedina, Coimbra, 2011, pp. 599-632; e ainda KLAUS J. HOPT, «Desenvolvimentos recentes 
da corporate governance na Europa: perspectivas para o futuro», in Miscelâneas do IDET, n.º 5, Almedina, Coim-
bra, 2008, p. 16, salientando que a sociedade deve comportar-se como «bom cidadão corporativo» (good corporate 
citizen), mas limitada aos interesses dos accionistas. Importa notar, todavia, que, ao contrário do artigo 64.º, n.º 1, 
alínea b), do Código das Sociedades Comerciais português, o artigo 69.º da Lei das Sociedades Comerciais manda 
aos administradores, sob a epígrafe do «dever de diligência», atender apenas, na sua actuação, ao «interesse desta 
[da sociedade] […] e sem prejuízo dos interesses dos sócios e dos trabalhadores». Contudo, tal não impede a admis-
sibilidade de uma responsabilidade social das sociedades comerciais angolanas, tão só determina a sujeição da 
gestão da sociedade à prossecução, com preferência, dos interesses dos sócios e dos trabalhadores.
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Exemplo: Uma sociedade comercial cujo objecto consiste na realização de em-
preitadas civis em Luanda decide patrocinar uma equipa de um clube de fute-
bol local durante uma época.

No que concerne às liberalidades não usuais (por exemplo, por causa do seu 
valor), elas podem ainda ser necessárias ou convenientes à prossecução do 
fim lucrativo da sociedade, caso em que, mesmo assim, serão válidas4.

Exemplo: Uma sociedade comercial que se dedica à produção e comercializa-
ção de equipamentos hospitalares decide oferecer os equipamentos que comer-
cializa e apoiar financeiramente o tratamento médico de uma criança, sendo 
esse apoio amplamente publicitado nos jornais da região e com reconhecimento 
público da comunidade médica.

§ As garantias reais ou pessoais concedidas pela sociedade a terceiros 

Também a prestação de garantias a terceiras entidades pode ser considerada 
um acto contrário ao fim lucrativo da sociedade, sendo, consequentemente, 
nulo. Nos termos do artigo 6.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais, apenas 
assim não será se, alternativamente:

 – a garantia for prestada a título oneroso;
 – existir interesse próprio da sociedade na prestação da garantia; ou
 – existir uma relação de domínio ou de grupo entre a sociedade que conce-

de a garantia e a sociedade cuja dívida é garantida. 

Na concessão onerosa de garantias, como entendem Osório de Castro, Soveral 
Martins e Coutinho de Abreu, a nulidade só deve ter lugar por força do dispos-
to no artigo 6.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais quando a garantia seja 
prestada a título gratuito. Sendo remunerada a prestação da garantia, já não 
existirá um acto contrário ao fim lucrativo da sociedade, embora a prestação 
da mesma possa ser nula a outro título.

Exemplo: Será nulo o acto pelo qual uma sociedade comercial se constitui fia-
dora para garantia de uma dívida contraída por um dos sócios junto de um 
banco, com quem celebrou um mútuo bancário.

No que respeita à exigência de justificado interesse próprio da sociedade ga-
rante na prestação da garantia, assinale-se que, ainda que a garantia não seja 

4 Admitindo a validade das liberalidades não usuais, independentemente da sua prática a título oneroso ou a título 
gratuito, desde que não exista nenhuma norma injuntiva que proíba a realização das mesmas, cfr. ANTÓNIO ME-
NEZES CORDEIRO, Código das Sociedades Comerciais anotado, anotação ao artigo 6.º. Num sentido intermédio, 
entendendo que as liberalidades não usuais praticadas a título oneroso serão válidas se respeitarem o fim social, 
cfr. ALEXANDRE SOVERAL MARTINS, Código das Sociedades Comerciais em comentário, anotação ao artigo 6.º.
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prestada a título oneroso, poderá a constituição da mesma ser válida, se exis-
tir uma relação entre a prestação da garantia e o interesse da sociedade (o 
interesse social).

Exemplo: Uma sociedade comercial constitui uma hipoteca sobre um prédio 
seu, para garantia de uma dívida contraída por uma empresa que é uma das 
suas maiores clientes.

O interesse próprio da sociedade deve ser justificado e alegado, devendo, nes-
ta medida, ser concretizadas as vantagens que a sociedade retirará para si por 
ter prestado a garantia. Cabe ao credor da sociedade (beneficiário da garantia) 
provar a existência desse justificado interesse próprio, uma vez que é o credor 
que tem interesse em afirmar a validade da garantia5.

Acresce que as sociedades (garante e garantida) que se encontrem na mesma 
relação de domínio ou de grupo podem prestar garantias a título gratuito en-
tre si, nos termos do artigo 6.º, n.º 3, in fine, da Lei das Sociedades Comerciais.

Exemplo: Uma sociedade comercial avaliza uma livrança emitida pela socie-
dade na qual detém oitenta por cento (80%) do capital social.

O conceito de domínio ou de relação de grupo, tal como delineado na Lei das 
Sociedades Comerciais6, apenas releva para as sociedades por quotas, para as 
sociedades anónimas e para as sociedades em comandita por acções. Assim, só 
as sociedades destes tipos podem validamente prestar garantias, a título gra-
tuito, ao abrigo do artigo 6.º, n.º 3, in fine, da Lei das Sociedades Comerciais7.

Importa ainda assinalar a existência de casos especiais, em que é admitida 
a prestação de garantias por sociedades comerciais. Para além das situações 
em que, conforme o disposto no artigo 6.º, n.º 1 e n.º 3, da Lei das Sociedades 
Comerciais, é admitida a prestação de garantias por sociedades comerciais, 
a concessão de garantias encontrar-se-á dentro da capacidade de gozo da so-
ciedade sempre que for compreendida por uma regra especial que a admita. 
Assim é, designadamente, na situação referida no artigo 418.º, n.º 1, da Lei 
das Sociedades Comerciais, aplicável exclusivamente às sociedades anóni-
mas, nos termos do qual a sociedade pode garantir empréstimos ou conceder 

5 Contrariamente, cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Código das Sociedades Comerciais anotado, anotação ao 
artigo 6.º.

6 Para o conceito de domínio, cfr. artigos 469.º ss. da Lei das Sociedades Comerciais; para o conceito de grupo paritá-
rio, cfr. artigos 478.º, 479.º e 480.º ss. da Lei das Sociedades Comerciais; para o conceito de relação de subordinação, 
cfr. artigos 481.º a 487.º da Lei das Sociedades Comerciais.

7 No sentido de que a prestação de garantias, ao abrigo da relação de domínio ou de grupo, apenas será válida quan-
do a garante seja a sociedade totalmente dominante ou directora, e não vice-versa, cfr. OSÓRIO DE CASTRO, «De 
novo sobre a prestação de garantias das sociedades a outras entidades», pp. 843 ss.
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financiamentos a administradores, desde que até ao limite da remuneração 
mensal destes.

15.3. A CAPACIDADE DE EXERCÍCIO: REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE 
(REMISSÃO)

As sociedades comerciais são representadas organicamente pelos membros 
dos órgãos de representação, vinculando estes a sociedade, quando actuam 
nessa qualidade8. Nas sociedades por quotas, os membros dos órgãos que 
actuam em representação da sociedade são os gerentes, enquanto nas socie-
dades anónimas são os administradores. Tal não obsta a que as sociedades 
possam actuar através de representantes voluntários, mediante a nomeação 
de procuradores ou mandatários (artigo 281.º, n.º 5, da Lei das Sociedades Co-
merciais), que, nessa qualidade, poderão vincular a sociedade. 

Adicionalmente, nas sociedades por quotas podem ser delegados poderes de 
representação em gerentes-delegados (artigo 284.º, n.º 4, da Lei das Socieda-
des Comerciais), e, nas sociedades anónimas, podem sê-lo em administrado-
res-delegados (artigos 411.º, n.º 3, e 426.º, ambos da Lei das Sociedades Co-
merciais). Todavia, os negócios por eles celebrados só vinculam a sociedade 
se a delegação lhes atribuir especificamente tais poderes, em conformidade 
com o disposto no artigo 426.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais.

15.4. SÍNTESE

•	 O contrato de sociedade deve ser celebrado por escritura pública, adquirin-
do a sociedade comercial personalidade jurídica com o registo definitivo do 
contrato de sociedade, que tem uma função constitutiva.

•	 Com a aquisição da personalidade colectiva, a sociedade torna-se um cen-
tro de imputação de efeitos jurídicos autónomo, estabelecendo-se a sepa-
ração clara entre os direitos e deveres da sociedade e os direitos e deveres 
dos sócios.

•	 O levantamento ou desconsideração da personalidade jurídica da socieda-
de permite a neutralização de utilizações disfuncionais da autonomia da 
personalidade jurídica da sociedade, por parte dos respectivos sócios ou 
dos seus gerentes/administradores.

8 O tema da vinculação e representação da sociedade será abordado adiante: cfr. infra Capítulo 28.



419CAPÍTULO 15 —  PERSON A L I DA D E  E  C A PAC I DA D E  DAS SOC I E DA D E S COM E RC I A I S

•	 Verifica-se uma constelação, meramente indicativa, de situações típicas 
de desconsideração, integradas nos casos de imputação e nos casos de 
responsabilidade.

•	 A capacidade de gozo das sociedades comerciais encontra-se limitada pelo 
respectivo fim (objecto mediato), mas não pelo objecto social.

•	 Será nulo o acto praticado pela sociedade que não seja necessário nem con-
veniente à prossecução do fim lucrativo da sociedade.

•	 Encontram-se igualmente exceptuados da capacidade de gozo da socieda-
de comercial os direitos ou as obrigações que lhe sejam vedados por lei ou 
que sejam inseparáveis da personalidade singular.

•	 Os actos praticados pela sociedade em inobservância do objecto social, mas 
respeitando o fim lucrativo da mesma, poderão determinar a responsabili-
dade civil dos gerentes/administradores.

•	 As liberalidades usuais praticadas pela sociedade são válidas, uma vez que 
não são praticadas a título gratuito. 

•	 As garantias a terceiras entidades prestadas pela sociedade serão válidas 
se a garantia for prestada a título oneroso, se existir interesse próprio da 
sociedade na prestação da garantia ou se existir uma relação de domínio ou 
de grupo entre a sociedade que concede a garantia e a sociedade cuja dívida 
é garantida.
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16.1. A CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES COMERCIAIS: INTRODUÇÃO 

As sociedades comerciais constituem-se, em regra, mediante a celebração 
do contrato de sociedade por todos os sócios fundadores da sociedade, com 
a subsequente inscrição no registo do contrato de sociedade. Nos termos do 
artigo 8.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, este contrato deve ser cele-
brado por escritura pública1. 

A constituição de sociedades comerciais não é, porém, um acto instantâneo. 
Ao invés, existe um procedimento específico, consistente em diferentes eta-
pas, que a constituição de sociedades implica. Este procedimento de cons-
tituição atende, sobretudo, aos traços particulares do estado actual da eco-
nomia angolana, em particular, à sujeição do investimento privado a regras 
específicas. De seguida, considerar-se-ão as etapas de constituição de uma 
sociedade comercial:

 – actos prévios;
 – acto constitutivo;
 – actos posteriores.

16.2. ACTOS PRÉVIOS

16.2.1. CERTIFICADO DE ADMISSIBILIDADE DE FIRMA

Uma vez escolhido o tipo societário, o primeiro passo na constituição de uma 
sociedade comercial consiste em definir o respectivo objecto social e a firma.

Para que não se constitua uma sociedade comercial com firma idêntica ou 
confundível com a de outra sociedade que já actue no comércio jurídico, tor-
na-se necessária a obtenção de um Certificado de Admissibilidade de Firma, 
ou seja, uma autorização formal, emitida pelo Ficheiro Central de Denomina-
ções Sociais (FCDS) – criado pelo Decreto n.º 47/03, de 8 de Julho, e integrado 
na orgânica do Ministério da Justiça, como serviço executivo central e que 
tem como principais atribuições a pesquisa, a despistagem, o registo e a emis-
são de admissibilidade das firmas e denominações das sociedades comerciais 
(artigos 1.º e 2.º do referido diploma). 

1 A Lei n.º 16/14, de 29 de Setembro, Lei sobre a Redução dos Encargos de Constituição de Sociedades Comerciais, 
veio reduzir significativamente o valor dos emolumentos aplicados pelas diversas entidades governamentais que 
intervêm no processo de constituição de sociedades. Assim, a constituição de sociedades por quotas (bem como 
de sociedades em nome colectivo e de sociedades em comandita simples) tem encargos fixos de Akz. 10.000 (art. 
3.º, n.º 1 do referido diploma), sendo às sociedades anónimas (e às sociedades em comandita por acções) aplicado o 
valor de Akz. 40.000 (nos termos do art. 3.º, n.º 2 do mesmo diploma). Os referidos valores são aplicados também às 
sociedades unipessoais. Note-se que dos encargos de constituição de sociedades estão excluídos oe emolumentos 
aplicados pela Agência Nacional para o Investimento Privado (ANIP), que, caso a sociedade se constitua ao abrigo 
da Lei do Investimento Privado, acrescerão.
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Para o efeito, previamente ao requerimento para emissão de Certificado de 
Admissibilidade de Firma, deverão os interessados pesquisar a possível con-
fundibilidade do nome escolhido, bem como garantir a observância dos prin-
cípios que presidem à constituição de firmas, nos termos do artigo 4.º do De-
creto n.º 47/03, de 8 de Julho, sob pena de a referida firma não ser autorizada 
pelo Ficheiro Central de Denominações Sociais.

16.2.2. DOCUMENTO COMPROVATIVO DE DEPÓSITO DO CAPITAL SOCIAL

Previamente ao acto de constituição, deverão ser depositadas numa conta 
bancária aberta em nome da futura sociedade comercial, junto de uma ins-
tituição financeira domiciliada em Angola, as importâncias correspondentes 
às entradas em dinheiro dos sócios, para efeitos de comprovação da existên-
cia do capital social da sociedade. O banco comercial onde este depósito for 
efectuado deve emitir um Documento Comprovativo de Depósito do capital 
social (artigos 223.º e 308.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais, aplicáveis 
respectivamente às sociedades por quotas e às sociedades anónimas). 

Desta conta bancária não poderão, em regra, ser efectuados levantamentos 
antes de a sociedade estar definitivamente registada.

16.3. ACTO CONSTITUTIVO 

16.3.1. ESCRITURA PÚBLICA

Em conformidade com o disposto no artigo 8.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais, o contrato de sociedade encontra-se, em geral, sujeito a escritura 
pública, sob pena de nulidade do mesmo.

Importa referir, com arrimo no artigo 30.º, n.º 5, da Lei das Sociedades Comer-
ciais, que, antes de lavrar a escritura pública, o notário deve exigir a apresen-
tação do guia de depósito das entradas e, tratando-se de entradas em espécie, 
deve exigir igualmente o relatório do contabilista ou perito relativo à avalia-
ção deste tipo de entradas, desde que o mesmo tenha sido elaborado dentro 
dos noventa dias anteriores à celebração do contrato de sociedade, devendo, 
em qualquer caso, o seu autor informar os fundadores da sociedade das alte-
rações relevantes de valores de que tenha conhecimento, ocorridas durante 
aquele período.
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16.3.2. REGISTO COMERCIAL

Depois de celebrada a escritura pública, o contrato de sociedade deve ser ins-
crito no registo comercial (artigo 20.º da Lei das Sociedades Comerciais), jun-
to da Conservatória do Registo Comercial competente, num prazo de noventa 
dias a contar da data em que a escritura tenha ocorrido (artigo 122.º, n.º 1, 
alínea a), da Lei n.º 1/97, de 17 de Janeiro, relativa à Simplificação e Moderni-
zação dos Registos Predial, Comercial e do Serviço Notarial).

O registo da sociedade é obrigatório, correspondendo a uma obrigação dos 
membros do órgão de gestão da sociedade que, se incumprida, poderá dar 
origem a responsabilidade civil, nos termos do artigo 76.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais.

Para além dos efeitos previstos no artigo 21.º da Lei das Sociedades Comer-
ciais (assunção de actos praticados antes do registo em nome da sociedade), 
importa sublinhar que as sociedades gozam de personalidade jurídica a partir 
da data do registo do contrato pelo qual se constituem (artigo 5.º da Lei das So-
ciedades Comerciais), assumindo, por isso, o registo uma função constitutiva. 
Nestes termos, pode concluir-se que o direito angolano consagra, no que às 
sociedades comerciais diz respeito, um sistema de aquisição semi-automática 
da personalidade jurídica, dado que (i) a mera vontade das partes não é su-
ficiente para a atribuição da personalidade jurídica, e, por outro lado, (ii) a 
atribuição da personalidade jurídica não depende de um sistema de outorga, 
de concessão ou de autorização. 

16.4. ACTOS POSTERIORES

16.4.1. PUBLICAÇÃO DO ACTO CONSTITUTIVO 

A constituição da sociedade comercial é um acto sujeito a publicação obriga-
tória, na III série do Diário da República, sendo promovida oficiosamente pela 
Conservatória do Registo Comercial (artigo 169.º da Lei n.º 1/97, de 17 de Janei-
ro, relativa à Simplificação e Modernização dos Registos Predial, Comercial 
e do Serviço Notarial). Tratando-se de sociedades anónimas com subscrição 
pública, as publicações são igualmente feitas em jornal diário de Luanda (ar-
tigo 167.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Nas situações em que a publicação não tenha sido promovida, vem o artigo 
169.º da Lei das Sociedades Comerciais determinar que os actos são ineficazes 
em relação a terceiros, salvo se a sociedade provar que o acto está registado e 
que o terceiro tem conhecimento dele. 
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16.4.2. OUTROS ACTOS POSTERIORES

A sociedade deverá ainda:

 – estar inscrita junto do Bairro Fiscal da sua sede social, de modo a obter 
um Certificado de Início de Actividade;

 – registar-se junto do Instituto Nacional de Estatística e obter um Certifi-
cado de Registo Estatístico; 

 – inscrever os seus funcionários junto do Instituto Nacional de Segurança 
Social;

 – requerer, junto dos Ministérios que tutelam a sua actividade, os alvarás e 
as licenças necessários à prossecução do seu objecto social.

Refira-se, por fim, que todo o processo constitutivo da sociedade comercial 
pode ser levado a cabo no Guichet Único de Empresa (GUE), em conformidade 
com o disposto no artigo 4.º do Decreto n.º 48/03, de 8 de Julho. O Guichet 
Único de Empresa (GUE) é um serviço público especial interorgânico que tem 
por finalidade conferir celeridade aos processos de constituição, alteração ou 
extinção de empresas e actos afins, concentrando, para tal, num único espaço, 
delegações ou extensões de todos os serviços intervenientes no processo (arti-
go 1.º do Decreto n.º 48/03, de 8 de Julho).

Deste modo, os sócios obtêm num só lugar toda a documentação respeitante 
à sociedade comercial que constituíram, com excepção dos alvarás e licenças, 
que deverão requerer directamente junto de cada um dos Ministérios compe-
tentes para a sua emissão.

16.5. A CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES UNIPESSOAIS

O Ofício Circular n.º 4268/GMJDH/2013, de 29 de Agosto de 2013, aprovou 
um regime provisório de aplicação da Lei das Sociedades Unipessoais (Lei 
n.º 19/12, de 11 de Junho). O regime constante do Ofício Circular n.º 4268/
GMJDH/2013, de 29 de Agosto de 2013, tem aplicação até que seja publicada a 
regulamentação da Lei das Sociedades Unipessoais. Com a aprovação do re-
ferido regime provisório, tornou-se possível a constituição de uma sociedade 
unipessoal em Angola, junto do Guichet Único da Empresa (nomeadamente, a 
Secção da Conservatória do Registo Comercial e o Cartório Notarial instalados 
no Guichet Único da Empresa), com as seguintes especificidades:

 – A constituição de uma sociedade unipessoal tem de revestir a forma es-
crita e a assinatura do sócio único ou do seu representante tem de ser 
reconhecida presencialmente por notário. Sendo o sócio uma pessoa  
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colectiva ou entidade sujeita à representação legal, deve ser junta pro-
va do seu estatuto ou identidade (artigo 12.º, n.os 1, 2 e 3, da Lei das So-
ciedades Unipessoais e artigo Segundo do Ofício Circular n.º 4268/
GMJDH/2013, de 29 de Agosto de 2013). 

 – As sociedades unipessoais devem ter sede obrigatória em território 
da República de Angola (artigo Terceiro do Ofício Circular n.º 4268/
GMJDH/2013, de 29 de Agosto de 2013).

 – Tratando-se de pessoa singular, o sócio único terá de declarar sob jura-
mento, no acto constitutivo, que não é titular de outra sociedade unipes-
soal (artigo Segundo, n.º 2, do Ofício Circular n.º 4268/GMJDH/2013, de 
29 de Agosto de 2013).

 – Tratando-se da constituição de uma sociedade unipessoal anónima, 
é ainda necessário que nos estatutos conste o número das acções emi-
tidas, bem como a identificação da instituição financeira angolana na 
qual as mesmas se encontram depositadas (artigo Segundo, n.º 4, do Ofí-
cio Circular n.º 4268/GMJDH/2013, de 29 de Agosto de 2013). 

Cumpre assinalar que, para o caso das sociedades criadas na sequência de 
processos de investimento privado estrangeiro, a constituição de socieda-
des unipessoais requer a prévia aprovação da Agência Nacional para o In-
vestimento Privado e a celebração do respectivo contrato de investimento 
privado (artigo Sexto, n.º 2, do Ofício Circular n.º 4268/GMJDH/2013, de 29 
de Agosto de 2013).

16.6. A CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES QUE SEJAM MICRO, PEQUENAS  
E MÉDIAS EMPRESAS

O Executivo Angolano vem há muito implementando medidas destinadas 
a incentivar o empresariado privado nacional, em particular, fomentando 
o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas. Note-se que, 
tradicionalmente, as Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME)2 têm sido 
dos principais instrumentos de sustentação das economias modernas, in-
cluindo as dos países mais desenvolvidos, não apenas por participarem na 
redução do desemprego, mas também por se ajustarem às necessidades das 
comunidades e, com isso, contribuírem significativamente para a redução 
da informalidade e da pobreza. 

Esse fomento, que tem assento na Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas 
(Lei n.º 30/11, de 13 de Setembro), por sua vez regulamentada pelo Regulamen-
to da Lei n.º 30/11, de 13 de Setembro, das Micro, Pequenas e Médias Empresas, 

2 Cfr. supra Capítulo 7.
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aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 43/12, de 13 de Março, verifica-se atra-
vés da adopção e implementação de uma ambiciosa estratégia de incremento 
das MPME, da simplificação de práticas administrativas, da regulamentação 
e da facilitação do acesso aos mercados e a novas oportunidades de negócios, 
bem como da formalização de parcerias visando o desenvolvimento de novos 
produtos e serviços em geral.

Importa ainda notar que apenas são consideradas como MPME as entidades 
que tenham adoptado, na sua constituição, a forma de sociedades em nome 
colectivo ou sociedades por quotas (artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento da Lei 
n.º 30/11, de 13 de Setembro, das Micro, Pequenas e Médias Empresas). Por 
sua vez, as sociedades unipessoais são equiparadas, pelo artigo Sexto, n.º 3, 
do Ofício Circular n.º 4268/GMJDH/2013, de 29 de Agosto de 2013, aos micro, 
pequenos e médios empreendedores, seguindo o enquadramento por catego-
ria e a tipologia definida no artigo 5.º da Lei das Micro, Pequenas e Médias 
Empresas e no artigo 4.º do Regulamento da Lei n.º 30/11, de 13 de Setembro, 
das Micro, Pequenas e Médias Empresas.

As MPME distinguem-se através de dois critérios: o número de trabalhadores 
efectivos e o volume de facturação total anual, sendo esta última a prevalecen-
te sempre que for necessário decidir sobre a classificação das mesmas (artigo 
5.º, n.º 1, da Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas). Nos termos do n.º 2 
do artigo 5.º da Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas, consideram-se:

 – micro empresas: aquelas que empreguem até 10 trabalhadores e/ou te-
nham uma facturação bruta anual não superior em Kz ao equivalente a 
USD 250 mil;

 – pequenas empresas: aquelas que empreguem mais de 10 e até 100 tra-
balhadores e/ou tenham uma facturação bruta anual em Kz superior ao 
equivalente a USD 250 mil e igual ou inferior a USD 3 milhões;

 – médias empresas: aquelas que empreguem mais de 100 até 200 trabalha-
dores e/ou tenham uma facturação bruta anual em Kz superior ao equi-
valente a USD 3 milhões e igual ou inferior a USD 10 milhões.

Esta classificação visa, nomeadamente, a atribuição do estatuto de MPME 
pelo Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (INAPEM), 
através de trâmites especiais, caracterizados pela simplificação e celeridade, 
a empresas que necessitem de comprovar o referido estatuto perante entida-
des públicas e privadas, no âmbito dos programas de incentivo e apoio à ac-
tividade; permitir que a afectação de fundos públicos destinados à promoção 
das MPME se realize com a máxima transparência e rigor; instituir uma base 
de dados fiável de MPME, acessível às entidades interessadas, para efeitos de 
contratação, parcerias e outras finalidades; melhorar os dados estatísticos e 
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MICRO EMPRESAS PEQUENAS EMPRESAS MÉDIAS EMPRESAS

 – Até 10 trabalhadores e/ou
 – Facturação bruta anual não 
superior a USD 250.000,00

 – De 10 a 100 trabalhadores 
e/ou

 – Facturação bruta anual 
de USD 250.000,00 a USD 
3.000.000,00

 – De 100 a 200 trabalhadores 
e/ou

 – Facturação bruta anual de 
USD 3.000.000,00 a USD 
10.000.000,00

de gestão de informação para a criação de políticas públicas de combate à po-
breza, promoção do emprego e empreendedorismo e desenvolvimento econó-
mico e social, dotando o Instituto Nacional de Estatística dos meios humanos 
e materiais necessários à prossecução deste fim (artigo 10.º da Lei das Micro, 
Pequenas e Médias Empresas).

Esquema de classificação das micro, pequenas e médias empresas

Entre os programas de apoio às MPME, é de destacar, no contexto da cons-
tituição de sociedades comerciais que sejam micro e pequenas empresas, o 
Regime Especial de Constituição Imediata das Micro e Pequenas Empresas, 
plasmado nos artigos 15.º e ss. do Regulamento do Balcão Único do Empreen-
dedor (Decreto Presidencial n.º 40/12, de 13 de Março).

De acordo com o artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento do Balcão Único do Em-
preendedor, as micro e pequenas empresas podem revestir a forma de so-
ciedades comerciais e estão sujeitas a um regime especial de constituição 
imediata. Revestindo a forma de sociedades comerciais, é necessário, para 
desencadear este processo especial de constituição, que apresentem o Certi-
ficado de Admissibilidade de Firma emitido pelo Ficheiro Central de Deno-
minações Sociais e que optem por modelo de estatutos aprovado pelo Órgão 
Auxiliar do Titular do Poder Executivo responsável pelo sector da Justiça, sob 
proposta do Director Nacional dos Registos e do Notariado (artigo 15.º, n.º 2, 
do referido diploma).

O procedimento de constituição inicia-se com a formulação do respectivo pe-
dido pelos interessados na constituição junto do serviço competente – cuja 
competência é determinada nos termos do artigo 16.º do Regulamento do 
Balcão Único do Empreendedor, devendo tais interessados manifestar a sua 
opção pela firma e pelo modelo de acto constitutivo (artigo 18.º, n.º 1, do Regu-
lamento do Balcão Único do Empreendedor). A prossecução do procedimento 
dependerá ainda da verificação inicial da identidade, da capacidade e dos po-
deres de representação dos interessados para o acto (artigo 18.º, n.º 2, do Re-
gulamento do Balcão Único do Empreendedor), pelo que os interessados de-
vem apresentar os documentos comprovativos da sua identidade, capacidade 
e poderes de representação para o acto (artigo 19.º, n.º 1, do Regulamento do 
Balcão Único do Empreendedor), podendo ainda proceder à entrega imediata 
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da declaração de início da actividade para efeitos fiscais (artigo 19.º, n.º 2, do 
Regulamento do Balcão Único do Empreendedor).

A sequência do procedimento, bem como a recusa de titulação pelo oficial de 
registos do pacto constitutivo da sociedade, encontram-se reguladas nos arti-
gos 20.º a 23.º do Regulamento do Balcão Único do Empreendedor, sendo de 
destacar que, na fase de conclusão do procedimento, há lugar a:

 – entrega da documentação à sociedade – concluído o procedimento de 
constituição da sociedade, o serviço competente entrega de imediato 
aos representantes da sociedade, a título gratuito, uma certidão dos es-
tatutos e do registo destes últimos, bem como o recibo comprovativo do 
pagamento dos encargos devidos (artigo 22.º do Regulamento do Balcão 
Único do Empreendedor);

 – diligências subsequentes à conclusão do procedimento – é nesta fase 
que, entre outras, o serviço competente promove as publicações legais, 
remete a declaração de início de actividade ao serviço fiscal competente, 
disponibiliza aos serviços competentes os dados necessários para efei-
tos de comunicação do início de actividade da sociedade à Inspecção-
-Geral do Trabalho, bem como os dados necessários à Segurança Social 
e, quando for o caso, remete a pasta da sociedade à Conservatória do 
Registo Comercial territorialmente competente, nos termos do Código 
do Registo Comercial (artigo 23.º do Regulamento do Balcão Único do 
Empreendedor).

Destaque-se ainda que, no que concerne ao Regime Especial de Licenciamen-
to de Actividades, plasmado nos artigos 24.º e ss. do Regulamento do Balcão 
Único do Empreendedor, as micro e pequenas empresas (e até pessoas singu-
lares) que exerçam uma das actividades abrangidas pela lista anexa ao Regu-
lamento do Balcão Único do Empreendedor estão sujeitas, nos casos em que 
for devido, ao regime de licenciamento provisório do Administrador Munici-
pal ou do Director Provincial do Comércio, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 
16.º da Lei n.º 1/07, de 14 de Maio. Esta licença vem, assim, permitir que o in-
teressado proceda imediatamente à abertura do estabelecimento comercial, à 
exploração do armazém ou ao início de actividade, consoante os casos, com 
dispensa de vistoria prévia, após pagamento das taxas devidas (artigo 24.º, n.os 
1 e 2, do Regulamento do Balcão Único do Empreendedor).

Por fim, ainda no contexto do fomento ao desenvolvimento das micro, pe-
quenas e médias empresas, é de salientar que o Estado e demais entidades 
públicas devem destinar pelo menos vinte e cinco por cento (25%) do seu or-
çamento para a aquisição de bens e serviços às micro, pequenas e médias em-
presas (artigo 15.º, n.º 1, da Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas). Por 



431CAPÍTULO 16 —  CONSTITUIÇÃO  D E  SOC I E DA D E S COM E RC I A I S  E  I N V E ST I M E N TO PRI VA D O

seu turno, as empresas privadas de grande dimensão que forneçam serviços 
ao Estado devem reservar dez por cento (10%) do valor dos contratos que ce-
lebrem para adquirir bens ou serviços às micro, pequenas e médias empresas 
(artigo 15.º, n.º 2, do mesmo diploma). 

16.7. A CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS DO SECTOR EMPRESARIAL PÚBLICO

A constituição de empresas do sector empresarial público está sujeita a um 
regime especial, plasmado na Lei de Bases do Sector Empresarial Público (Lei 
n.º 11/13, de 3 de Setembro).

Integram o sector empresarial público as empresas públicas, as empresas com 
domínio público e as empresas com participações públicas minoritárias (artigo 
2.º da Lei de Bases do Sector Empresarial Público), desta forma caracterizadas:

 – Empresas públicas são aquelas que, por diploma legal, assim são expres-
samente qualificadas e cujo capital é integralmente detido pelo Estado 
(artigo 3.º da Lei de Bases do Sector Empresarial Público). A denomina-
ção das empresas públicas deve integrar a expressão empresa pública 
ou EP (artigo 40.º, n.º 3, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público).

 – Empresas com domínio público são as sociedades comerciais criadas ao 
abrigo da Lei das Sociedades Comerciais, em que o Estado, directamente, 
ou através de outras entidades públicas, exerce isolada ou conjuntamen-
te uma influência dominante em virtude (i) da detenção da totalidade ou 
da maioria do capital ou dos direitos de voto ou (ii) do direito de designar 
ou de destituir a maioria dos membros dos órgãos de administração ou 
de fiscalização (artigo 4.º da Lei de Bases do Sector Empresarial Público).

 – Empresas com participações públicas minoritárias referem-se àquelas 
situações em que o conjunto das participações detidas pelo Estado ou 
outras entidades públicas não origine uma empresa pública ou uma 
empresa com domínio público. Note-se que a integração das empresas 
participadas no Sector Empresarial Público aplica-se apenas à respecti-
va participação pública, designadamente no que se refere ao seu registo 
e controlo, bem como ao exercício pelo Estado dos seus direitos de sócio, 
cujo conteúdo deve levar em consideração os princípios decorrentes da 
Lei de Bases do Sector Empresarial Público e demais legislação aplicável 
às empresas que integram o sector empresarial público (artigo 5.º da Lei 
de Bases do Sector Empresarial Público).

A iniciativa de constituição de uma empresa pública ou de uma empresa com 
domínio público depende do interesse subjacente à constituição da empresa. 
Tratando-se de empresas de interesse estratégico, a iniciativa para a sua  
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constituição cabe ao Titular do Poder Executivo, ouvidos o Ministro respon-
sável pelo sector empresarial público e o Ministro responsável pelo sector de 
actividade da empresa, ou então por iniciativa destes. No que respeita às res-
tantes empresas públicas e empresas de domínio público, a iniciativa para a 
sua constituição cabe ao Ministro responsável pelo sector de actividade ou ao 
Governador Provincial, com o aval do Ministro responsável pelo sector em-
presarial público (artigo 12.º da Lei de Bases do Sector Empresarial Público).

Neste contexto, estabelece o artigo 13.º da Lei de Bases do Sector Empresarial 
Público que revestem interesse estratégico as empresas públicas ou as empre-
sas de domínio público (i) cujo objecto se insira em sectores de actividade de 
reserva relativa ou absoluta do Estado; (ii) que sejam titulares de infra-estru-
turas de domínio exclusivo do Estado; (iii) que revelem importância para o 
cumprimento dos objectivos fundamentais do programa de desenvolvimento 
do país; (iv) que se dediquem à prestação de serviços e à produção de bens de 
utilidade pública; e (v) que apresentem um volume de investimentos efectua-
dos ou previstos pelo Estado.

A proposta de criação de uma empresa pública ou com domínio público deve 
assentar num estudo de viabilidade técnica e financeira, que inclua, entre 
outros, a caracterização completa do projecto, o período de instalação e ar-
ranque, os planos de investimento, exploração e financiamento (incluindo a 
demonstração da rentabilidade esperada do projecto), as projecções de procu-
ra e de mercado expectável, a justificação económica e social, numa óptica de 
custo-benefício, o quadro inicial de pessoal e plano de formação profissional, 
bem como outros elementos necessários a uma correcta apreciação da pro-
posta (artigo 14.º, n.os 1 e 2, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público). 
A proposta de criação de uma empresa deve ainda ser acompanhada de um 
projecto de estatutos, o qual deve conter, desde logo, as respectivas menções 
obrigatórias (v. g., denominação, classificação, sede, objecto social, capital so-
cial3, composição, competências e funcionamento dos órgãos sociais, e até 
regras especiais de gestão, caso se trate de empresas a que se refere o n.º 2 do 
artigo 8.º da Lei de Bases do Sector Empresarial Público).

No que respeita à forma de criação de empresas públicas, determina o artigo 
40.º da Lei de Bases do Sector Empresarial Público que as empresas públicas de 
interesse estratégico são criadas por Decreto Presidencial, que aprova também 
os respectivos estatutos, enquanto as restantes empresas públicas são criadas 

3 De acordo com o disposto no artigo 42.º da Lei de Bases do Sector Empresarial Público, as empresas públicas têm 
um capital, designado por capital estatutário, detido pelo Estado e/ou por outras entidades públicas, devendo o 
Estado colocar à disposição das empresas públicas, no momento da sua criação, o capital adequado ao exercício da 
sua actividade, a realizar em dinheiro ou espécie. O montante do capital estatutário pode ser aumentado através de 
entradas patrimoniais ou por meio de incorporação de reservas ou de outros fundos próprios.
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por Decreto Executivo Conjunto do Ministro responsável pelo sector empre-
sarial público e do Ministro responsável pelo sector de actividade, por dele-
gação do Titular do Poder Executivo. Os estatutos das empresas públicas são 
aprovados e publicados como anexo ao diploma que as cria. Por seu turno, 
o diploma da criação constitui título bastante para a inscrição da respectiva 
empresa no registo comercial, que é efectuado oficiosamente, pela Conserva-
tória do Registo Comercial competente, no prazo de 30 dias a contar da data 
da publicação do referido diploma.

Já no que respeita à forma de criação de empresas de capital integral ou maio-
ritariamente público (empresas com domínio público) – que não revistam 
interesse estratégico4 –, estas são criadas nos termos da Lei das Sociedades 
Comerciais (artigo 65.º, n.º 1, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público). 
Contudo, a sua constituição carece de autorização prévia do Ministro respon-
sável pelo sector empresarial público, por delegação do Titular do Poder Exe-
cutivo (artigo 65.º, n.º 2, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público).

Por fim, relativamente à constituição de sociedades com participações públi-
cas minoritárias, é de destacar o facto de esta se reger pelo disposto no regime 
das sociedades comerciais (artigo 70.º da Lei de Bases do Sector Empresarial 
Público). Todavia, sempre que a participação pública seja superior a quinze 
por cento (15%) do respectivo capital social, a estas empresas é cominado, en-
tre outros, o dever especial de remeter ao Ministro responsável pelo sector 
empresarial público a informação destinada aos sócios, nas datas em que a 
estes deva ser disponibilizada, nos termos da Lei das Sociedades Comerciais.

16.8. A CONSTITUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

A constituição de instituições financeiras obedece também a um regime es-
pecial, plasmado na Lei das Instituições Financeiras (Lei n.º 13/05, de 30 de 
Setembro).

16.8.1. CLASSIFICAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

As instituições financeiras classificam-se em instituições financeiras bancá-
rias e instituições financeiras não bancárias.

4 Tratando-se da constituição de empresas com domínio público de interesse estratégico (cfr. a alusão a estas nos 
artigos 12.º e 13.º da Lei de Bases do Sector Empresarial Público), entendemos que, se a iniciativa para a sua cons-
tituição cabe ao Titular do Poder Executivo, ouvidos o Ministro responsável pelo sector empresarial público e o 
Ministro responsável pelo sector de actividade da empresa, ou por iniciativa destes, então a forma da sua constitui-
ção deve obedecer ao disposto no artigo 40.º, n.º 1, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público, i. e., devem ser 
criadas por Decreto Presidencial, que aprova também os respectivos estatutos. 
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As instituições financeiras bancárias correspondem «aos bancos em geral» 
(artigo 3.º, n.º 2, da Lei das Instituições Financeiras), ou seja, «empresas cuja 
actividade principal consiste em receber do público depósitos ou outros fun-
dos reembolsáveis, a fim de os aplicar por conta própria, mediante a conces-
são de crédito, de acordo com o artigo 4.º da Lei das Instituições Financeiras» 
(artigo 2.º, n.º 11, da Lei das Instituições Financeiras). 

Já as instituições financeiras não bancárias correspondem àquelas enuncia-
das no artigo 5.º da Lei das Instituições Financeiras, a saber:

 – instituições financeiras não bancárias ligadas à moeda e ao crédito, sujei-
tas à jurisdição do Banco Nacional de Angola: casas de câmbio, socieda-
des cooperativas de crédito, sociedades de cessão financeira, sociedades 
de locação financeira, sociedades mediadoras dos mercados monetário 
ou de câmbios, sociedades de microcrédito, sociedades prestadoras de 
serviço de pagamento, sociedades operadoras de sistemas de pagamen-
tos, compensação ou câmara de compensação, nos termos da Lei do Sis-
tema de Pagamentos de Angola, e outras sociedades que sejam como tal 
qualificadas por lei (artigo 5.º, n.º 1, da Lei das Instituições Financeiras);

 – instituições financeiras não bancárias ligadas à actividade seguradora e 
à previdência social, sujeitas à jurisdição da Agência Angolana de Regu-
lação e Supervisão de Seguros: as sociedades seguradoras e ressegurado-
ras, os fundos de pensões e suas sociedades gestoras e outras sociedades 
que sejam como tal qualificadas por lei (artigo 5.º, n.º 2, da Lei das Insti-
tuições Financeiras);

 – instituições financeiras não bancárias ligadas ao mercado de capitais e 
ao investimento, sujeitas à jurisdição da Comissão do Mercado de Capi-
tais: sociedades corretoras de valores mobiliários, sociedades de capital 
de risco, sociedades distribuidoras de valores mobiliários, sociedades 
gestoras de participações sociais, sociedades de investimento, socieda-
des gestoras de patrimónios, sociedades gestoras de fundos de investi-
mento, sociedades gestoras de fundos de titularização, sociedades de 
gestão e investimento imobiliário, sociedades operadoras de sistemas ou 
câmaras de liquidação e compensação de valores mobiliários com obser-
vância da Lei do Sistema de Pagamentos de Angola, e outras sociedades 
que sejam como tal qualificadas por lei (artigo 5.º, n.º 3, da Lei das Insti-
tuições Financeiras).

Note-se que as instituições financeiras que revistam a forma de empresa públi-
ca ficam igualmente sujeitas à Lei das Instituições Financeiras, sem prejuízo 
do disposto na Lei de Bases do Sector Empresarial Público e na demais legisla-
ção que lhes for aplicável (artigo 1.º, n.º 2, da Lei das Instituições Financeiras).
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16.8.2. CONSTITUIÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL DAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS BANCÁRIAS

O processo constitutivo de instituições financeiras bancárias com sede em 
Angola encontra-se regulado no artigo 12.º e ss. da Lei das Instituições Finan-
ceiras. Estas devem ter por objecto exclusivo o exercício da sua actividade le-
galmente permitida (nos termos do artigo 4.º da Lei das Instituições Financei-
ras), adoptar a forma de sociedade anónima, ter o capital social não inferior 
ao mínimo legal e representado por acções nominativas (artigo 13.º da Lei das 
Instituições Financeiras).

No que concerne ao capital social das instituições financeiras bancárias com 
sede em Angola, compete ao Banco Nacional de Angola estabelecer, por Avi-
so, o respectivo capital social mínimo (artigo 14.º, n.º 1, da Lei das Instituições 
Financeiras). De acordo com o artigo 1.º do Aviso 04/07, de 12 de Setembro, do 
Banco Nacional de Angola, as instituições financeiras autorizadas a funcionar 
pelo Banco Nacional de Angola devem ter o seu capital social integralmente 
realizado em moeda nacional com os seguintes valores mínimos:

 – Kz 600.000.000,00 (seiscentos milhões de Kwanzas) para os bancos;
 – Kz 50.000.000,00 (cinquenta milhões de Kwanzas) para as sociedades de 

cessão financeira e para as sociedades de locação financeira;
 – Kz 10.000.000,00 (dez milhões de Kwanzas) para as sociedades de micro-

crédito, sociedades mediadoras dos mercados monetário ou de câmbio e 
sociedades cooperativas de crédito;

 – Kz 3.000.000,00 (três milhões de Kwanzas) para as casas de câmbio.

Na data da constituição da instituição financeira bancária com sede em Ango-
la, o capital social mínimo, nos termos estabelecidos no referido Aviso, deve 
estar integralmente subscrito e realizado (artigo 14.º, n.º 2, da Lei das Institui-
ções Financeiras). Quando esteja em causa a subscrição de capital acima do 
capital social mínimo, exige-se, ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 3, da 
Lei das Instituições Financeiras, a realização de, pelo menos, cinquenta por 
cento (50%) do montante subscrito que ultrapassar o capital mínimo, deven-
do o remanescente desse montante estar realizado integralmente no prazo de 
seis meses a contar da data da constituição da instituição financeira bancária. 
Todos os montantes recebidos dos accionistas subscritores serão depositados 
no Banco Nacional de Angola no prazo de cinco dias úteis, a contar da data da 
recepção pelo Banco Nacional de Angola do pedido de autorização da consti-
tuição da instituição financeira bancária, permanecendo indisponíveis até à 
finalização do respectivo processo de autorização para funcionamento (artigo 
14.º, n.º 4, da Lei das Instituições Financeiras). 
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§ Autorização das instituições financeiras bancárias: concessão, recusa, cadu-
cidade e revogação

Determinante no processo de autorização das instituições financeiras bancá-
rias com sede em Angola é a autorização a conceder pelo Banco Nacional de 
Angola (artigo 16.º, n.º 1, da Lei das Instituições Financeiras). Sublinhe-se que 
a constituição de filiais de instituições financeiras bancárias, que tenham a 
sua sede principal e efectiva de administração em país estrangeiro, ou estejam 
em relação de domínio com instituições financeiras bancárias estrangeiras ou 
não residentes, também depende de autorização: esta, porém, deve ser con-
cedida pelo Titular do Poder Executivo, mediante parecer favorável do Banco 
Nacional de Angola (artigo 16.º, n.º 2, da Lei das Instituições Financeiras). Em 
qualquer circunstância, a constituição destas filiais de instituições financei-
ras bancárias não pode beneficiar de um regime mais favorável relativamente 
àquele que for aplicável às restantes instituições financeiras bancárias (artigo 
16.º, n.º 3, da Lei das Instituições Financeiras).

O pedido de autorização da instituição financeira bancária será instruído e 
entregue no Banco Nacional de Angola com os elementos constantes do artigo 
17.º, n.os 2 e 3, da Lei das Instituições Financeiras, a saber5:

 – projecto de estatutos, com indicação expressa do tipo de operações a reali-
zar, nos termos previstos no artigo 4.º da Lei das Instituições Financeiras;

 – prova de capacidade económica e financeira dos accionistas fundadores;
 – estudo de viabilidade económica e financeira projectado para os três 

primeiros anos de actividade, incluindo o programa de actividades, a 
implantação geográfica, a estrutura organizativa e os meios técnicos e 
humanos a envolver;

 – identificação dos accionistas fundadores, com especificação do capital a 
ser subscrito por cada um deles;

 – exposição fundamentada sobre a adequação da estrutura accionista;
 – apresentação do comprovativo de um depósito prévio correspondente a 

cinco por cento do capital social mínimo, podendo este depósito ser subs-
tituído por uma garantia bancária aceite pelo Banco Nacional de Angola;

 – documento comprovativo da idoneidade dos accionistas fundadores, no 
que for susceptível de, directa ou indirectamente, exercer influência sig-
nificativa na actividade da instituição;

 – informações relativas a accionistas fundadores que sejam pessoas colec-
tivas detentoras de participações qualificadas na instituição a constituir, 
correspondentes à: (i) apresentação dos estatutos e divulgação da relação 

5 Sem prejuízo de, ao abrigo do disposto no artigo 17.º, n.º 4, da Lei das Instituições Financeiras, o Banco Nacional de 
Angola solicitar aos requerentes informações complementares e efectuar as averiguações que considere necessárias.
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dos membros do órgão de administração; (ii) apresentação do balanço e 
contas dos últimos três anos; (iii) divulgação da relação dos sócios que 
detenham participações qualificadas na pessoa colectiva participante; 
(iv) divulgação da relação das sociedades em cujo capital a pessoa co-
lectiva participante detenha participações qualificadas, bem como ex-
posição ilustrativa da estrutura de grupo a que pertença. A apresentação 
destes elementos pode, porém, ser dispensada quando o Banco Nacional 
de Angola manifeste que delas já tenha conhecimento (artigo 17.º, n.º 3, 
da Lei das Instituições Financeiras). 

Ainda que se trate da constituição de instituições financeiras bancárias, sem-
pre que o objecto destas compreenda alguma actividade sob supervisão de ou-
tros organismos de supervisão, o Banco Nacional de Angola, antes de proferir 
a decisão sobre o pedido de autorização, deve solicitar informações à respec-
tiva entidade supervisora, nomeadamente sobre a idoneidade dos detentores 
de participações qualificadas (artigo 18.º, n.º 1, da Lei das Instituições Finan-
ceiras); não sendo as informações solicitadas respondidas no prazo máximo 
de trinta dias, deve considerar-se que não existe qualquer informação a pres-
tar (artigo 18.º, n.º 2, da Lei das Instituições Financeiras).

A decisão do Banco Nacional de Angola deve ser notificada aos interessados 
no prazo de seis meses a contar da recepção do pedido de autorização ou, se 
for o caso, a contar da data da recepção das informações complementares so-
licitadas aos requerentes, mas nunca depois de decorridos doze meses sobre 
a data da entrega inicial do pedido (artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Instituições 
Financeiras); na falta da notificação dentro dos prazos referidos, presume-se, 
ao abrigo do disposto no artigo 19.º, n.º 2, da Lei das Instituições Financeiras, 
o indeferimento tácito do pedido.

No que respeita às hipóteses de recusa de autorização pelo Banco Nacional 
de Angola, esta deve ocorrer sempre que se verifiquem os seguintes eventos 
previstos no artigo 20.º, n.º 1, da Lei das Instituições Financeiras: 

 – o pedido de autorização para a constituição não estiver instruído com to-
das as informações e documentos necessários ou a instrução do pedido 
enfermar de inexactidões e falsidades – podendo, porém, o Banco Nacio-
nal de Angola, antes de recusar a autorização, notificar os requerentes 
para suprir a deficiência dentro de prazo a ser estabelecido por si, nos 
termos do artigo 20.º, n.º 2, da Lei das Instituições Financeiras;

 – a instituição a constituir não corresponder ao disposto no artigo 13.º da 
Lei das Instituições Financeiras; 

 – o Banco Nacional de Angola não considerar demonstrado que os  
detentores de participações qualificadas satisfazem os requisitos do  
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número 2 do artigo 23.º da Lei das Instituições Financeiras;
 – a instituição a constituir não dispuser de meios técnicos e recursos finan-

ceiros suficientes para o tipo e volume das operações que pretenda realizar;
 – os membros do órgão de administração e de fiscalização não preencham 

os requisitos estabelecidos no n.º 1 do artigo 26.º e artigo 27.º da Lei das 
Instituições Financeiras.

A autorização conferida pelo Banco Nacional de Angola caducará se os reque-
rentes a ela expressamente renunciarem, se a instituição não for constituída 
no prazo de três meses a contar da data da referida autorização, ou se não ini-
ciar a actividade no prazo de doze meses, a contar da mesma data (artigo 21.º, 
n.º 1, da Lei das Instituições Financeiras). Todavia, em circunstâncias excep-
cionais, mediante requerimento da instituição, devidamente fundamentado, 
poderá o Banco Nacional de Angola prorrogar, por uma única vez, até seis me-
ses, o prazo de início da actividade (artigo 21.º, n.º 2, da Lei das Instituições 
Financeiras). É ainda causa de caducidade da autorização a dissolução da ins-
tituição financeira, sem prejuízo da prática dos actos necessários à respectiva 
liquidação (artigo 21.º, n.º 3, da Lei das Instituições Financeiras).

Situação diferente da caducidade da autorização do Banco Nacional de Ango-
la é a sua revogação pelo Banco Nacional de Angola, ainda que se trate igual-
mente de uma vicissitude da autorização. A revogação da autorização implica 
a dissolução e liquidação da instituição financeira bancária (artigo 24.º, n.º 2, 
da Lei das Instituições Financeiras). Em conformidade com o disposto no arti-
go 24.º, n.º 1, da Lei das Instituições Financeiras, a autorização da instituição 
financeira bancária pode ser revogada com base em diversos fundamentos le-
galmente previstos, entre os quais:

 – se a autorização tiver sido obtida por meio de falsas declarações ou ou-
tros expedientes ilícitos, independentemente das sanções penais que ao 
caso couberem; 

 – se deixar de se verificar algum dos requisitos estabelecidos no artigo 13.º 
da Lei das Instituições Financeiras; 

 – se a actividade da instituição financeira bancária não corresponder ao 
objecto estatutário autorizado;

 – se a instituição financeira cessar a sua actividade;
 – se a instituição não puder honrar os seus compromissos, nomeadamente 

quanto à segurança dos fundos que lhe tiverem sido confiados;
 – se a instituição violar as leis e os regulamentos que disciplinam a sua 

actividade ou não observar as determinações do Banco Nacional de  
Angola, pondo em risco os interesses dos depositantes e demais credo-
res ou as condições normais de funcionamento do mercado monetário, 
financeiro ou cambial.
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Em regra, a revogação da autorização é da competência do Banco Nacional 
de Angola (artigo 25.º, n.º 1, da Lei das Instituições Financeiras); contudo, 
tratando-se da revogação de autorizações para a constituição de filiais de ins-
tituições financeiras bancárias, que tenham a sua sede principal e efectiva de 
administração em país estrangeiro, ou estejam em relação de domínio com 
entidade estrangeira ou não residente (aquelas referidas no artigo 16.º, n.º 2, 
da Lei das Instituições Financeiras), a competência da mesma é atribuída ao 
Titular do Poder Executivo, mediante prévio parecer do Banco Nacional de 
Angola (artigo 25.º, n.º 2, da Lei das Instituições Financeiras). 

A decisão de revogação deve ser fundamentada e notificada à instituição fi-
nanceira bancária, no prazo máximo de dez dias úteis contados a partir da data 
da recepção pela instituição em causa (artigo 25.º, n.º 3, da Lei das Instituições 
Financeiras). Acresce que, nos termos do artigo 24.º, n.º 3, da Lei das Insti-
tuições Financeiras, o Banco Nacional de Angola deve comunicar à Comissão 
do Mercado de Capitais ou à Agência Angolana de Regulação e Supervisão de 
Seguros a revogação da autorização concedida à instituição financeira bancá-
ria cujo objecto compreenda alguma actividade regulada por essas entidades.

De resto, o processo de constituição das instituições financeiras bancárias 
obedece ao disposto na Lei das Sociedades Comerciais relativamente à consti-
tuição de sociedades anónimas.

§ Registo das instituições financeiras bancárias

As instituições financeiras bancárias não podem iniciar a sua actividade en-
quanto não se encontrarem inscritas em registo especial no Banco Nacional 
de Angola (artigo 49.º da Lei das Instituições Financeiras) – que se encontra 
regulado no Aviso n.º 11/2013, de 10 de Julho, do Banco Nacional de Angola 
–, devendo ser remetidos ao Banco Nacional de Angola, para esses efeitos, os 
seguintes elementos:

 – escritura pública de constituição;
 – identificação dos membros dos órgãos de administração, de fiscalização 

e da mesa da Assembleia Geral designados6; 

6 De acordo com o artigo 51.º da Lei das Instituições Financeiras, também estes estão sujeitos a registo (incluindo 
os administradores não executivos), que deve ser solicitado ao Banco Nacional de Angola após a respectiva desig-
nação, mediante requerimento da instituição financeira bancária. Em caso de recondução, esta deve ser averbada 
no registo, a requerimento da instituição. Assinale-se que, de acordo com o disposto no artigo 51.º, n.os 3 e 4, da Lei 
das Instituições Financeiras, a falta de idoneidade ou experiência dos membros do órgão de administração ou fis-
calização é fundamento de recusa de registo, devendo estes cessar imediatamente funções. Por outro lado, importa 
sublinhar que a falta de registo não determina a invalidade dos actos praticados pela pessoa em causa no exercício 
das suas funções (artigo 51.º, n.º 6, da Lei das Instituições Financeiras). Dispõe ainda o artigo 51.º, n.º 7, da Lei das 
Instituições Financeiras que o mesmo se aplica, com as necessárias adaptações, aos directores das instituições 
financeiras bancárias e aos gerentes das sucursais e dos escritórios de representação referidos no artigo 37.º da Lei 
das Instituições Financeiras.
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 – acordos parassociais referidos no artigo 79.º da Lei das Instituições 
Financeiras;

 – alterações que entretanto se tenham verificado nos elementos constan-
tes dos pontos anteriores.

O prazo para requerer o registo da instituição financeira bancária é de trinta 
dias a contar da data do registo comercial definitivo ou, tratando-se de insti-
tuições com sede no estrangeiro estabelecidas em Angola, da sua autorização 
para o estabelecimento em Angola (artigo 53.º, n.º 2, da Lei das Instituições 
Financeiras). O registo considera-se efectuado se o Banco Nacional de Angola 
nada objectar no prazo de trinta dias a contar da data em que receber o pedido 
devidamente instruído; no caso de ter existido a solicitação de informações 
complementares, o registo considera-se efectuado se o Banco Nacional de 
Angola nada objectar no prazo de trinta dias a contar da data em que receber 
as informações solicitadas (artigo 53.º, n.º 4, da Lei das Instituições Financei-
ras). Do registo são passadas certidões a quem demonstrar interesse legítimo 
(artigo 53.º, n.º 5, da Lei das Instituições Financeiras).

§ Actividade no estrangeiro: sucursais no estrangeiro de instituições financei-
ras bancárias com sede em Angola e escritórios de representação no estrangeiro 
de instituições financeiras bancárias com sede em Angola

De acordo com o disposto no artigo 33.º da Lei das Instituições Financeiras, 
as instituições financeiras bancárias com sede em Angola que pretendam es-
tabelecer sucursal no estrangeiro devem comunicar7 previamente esse facto 
ao Banco Nacional de Angola, especificando (i) o país onde se propõem esta-
belecer a sucursal, (ii) o programa de actividades, no qual sejam indicados, 
nomeadamente, o tipo de operações a realizar e a estrutura de organização da 
sucursal, e (iii) a identificação dos responsáveis da sucursal.

O Banco Nacional de Angola pode recusar a pretensão relativa à constituição 
de sucursal no estrangeiro, com base nos fundamentos previstos no já analisa-
do artigo 20.º da Lei das Instituições Financeiras, relativo aos fundamentos de 
recusa de autorização para constituição de instituições financeiras bancárias 
(artigo 33.º, n.º 1, da Lei das Instituições Financeiras). Não sendo liminarmen-
te rejeitada tal pretensão, o Banco Nacional de Angola, no prazo de noventa 
dias a contar da recepção das informações elencadas, deve comunicar o pedi-
do de constituição da sucursal à autoridade de supervisão do país de acolhi-
mento e certificar-se igualmente de que as operações projectadas estão com-
preendidas na autorização e informar desse facto a instituição interessada. 

7 Apesar de o artigo 33.º, n.º 1, da Lei das Instituições Financeiras se referir a uma notificação a ser feita ao Banco 
Nacional de Angola, trata-se de um verdadeiro pedido de autorização, podendo, conforme exposto em texto, haver 
recusa do Banco Nacional de Angola da pretensão de constituição de uma sucursal no estrangeiro.
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Adicionalmente, e para tais efeitos, o Banco Nacional de Angola deve comuni-
car à autoridade de supervisão do país de acolhimento o montante dos fundos 
próprios e o rácio de solvabilidade da instituição financeira bancária (artigo 
34.º da Lei das Instituições Financeiras). Se o Banco Nacional de Angola não 
proceder à comunicação no referido prazo de noventa dias, presume-se, con-
forme determina o artigo 34.º, n.º 3, da Lei das Instituições Financeiras, que 
foi aprovada a comunicação.

A sucursal não pode, em qualquer circunstância, efectuar operações que não 
constem do objecto social da empresa-mãe ou do programa de actividades re-
ferido supra (artigo 33.º, n.º 3, da Lei das Instituições Financeiras). No que 
concerne à gestão corrente da sucursal, determina o artigo 33.º, n.º 5, da Lei 
das Instituições Financeiras que esta deve ser confiada a gerentes que se en-
contrem sujeitos a todos os requisitos de idoneidade e experiência exigidos 
aos membros do órgão de administração das instituições financeiras bancá-
rias (conforme requisitos constantes dos artigos 26.º e 27.º da Lei das Institui-
ções Financeiras).

Ainda no plano da actividade bancária no estrangeiro, o estabelecimento no 
estrangeiro de escritórios de representação de instituições financeiras ban-
cárias com sede em Angola carece de registo no Banco Nacional de Angola, 
previsto no artigo 49.º da Lei das Instituições Financeiras (artigo 35.º, n.º 2, da 
Lei das Instituições Financeiras)8.

§ Actividade em Angola: sucursais em Angola de instituições financeiras bancá-
rias com sede no estrangeiro e escritórios de representação em Angola de insti-
tuições financeiras bancárias com sede no estrangeiro (remissão)

O estabelecimento de sucursais em Angola de instituições financeiras bancá-
rias com sede no estrangeiro fica dependente de autorização, a ser concedida, 
caso a caso, pelo Titular do Poder Executivo, mediante prévio parecer do Ban-
co Nacional de Angola (artigo 41.º da Lei das Instituições Financeiras).

Para tais efeitos, resulta do artigo 42.º da Lei das Instituições Financeiras que 
deve ser apresentado ao Banco Nacional de Angola um requerimento com os 
seguintes elementos:

 – estudo de viabilidade económica e financeira, projectado para os três 
primeiros anos da actividade, incluindo o programa de actividades, a 
implantação geográfica, a estrutura organizativa e os meios técnicos e 
humanos a envolver;

8 Sobre a figura dos escritórios de representação, cfr. Capítulo 16.9 infra.
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 – certificado, emitido pela autoridade de supervisão do país de origem, de 
que as operações da sucursal estão compreendidas na autorização da ins-
tituição de crédito, e de que não há impedimento à abertura da sucursal;

 – identificação dos gerentes da sucursal;
 – demonstração da suficiência dos meios técnicos e recursos financeiros 

relativamente ao tipo e volume das operações que pretenda realizar;
 – cópia dos estatutos da respectiva instituição financeira bancária;
 – declaração de compromisso de que será efectuado o depósito dos mon-

tantes correspondentes ao capital afecto às operações da sucursal. Note-
-se que, em conformidade com o disposto no artigo 43.º da Lei das Insti-
tuições Financeiras, às operações a realizar pela sucursal deve ser afecto 
o capital adequado à garantia dessas operações, e não inferior ao míni-
mo previsto na lei angolana para instituições financeiras bancárias da 
mesma natureza com sede em Angola.

A gerência da sucursal deve ser confiada a uma direcção com um mínimo de 
dois gerentes, com poderes bastantes para tratar e resolver definitivamente, 
em território angolano, todos os assuntos que respeitem à sua actividade (ar-
tigo 42.º, n.º 2, da Lei das Instituições Financeiras). Acresce que, pelo menos, 
dois terços do pessoal das sucursais, tanto administrativo como técnico, deve 
ser constituído por residentes nacionais (artigo 42.º, n.º 3, da Lei das Institui-
ções Financeiras).

Nos termos do artigo 43.º da Lei das Instituições Financeiras, exige-se ainda 
que as sucursais tenham um capital afecto (que não se confunde com o ca-
pital social) «adequado à garantia [das operações a realizar pela sucursal], e 
não inferior ao mínimo previsto na lei angolana para instituições financeiras 
bancárias da mesma natureza com sede em Angola». Note-se que não existe 
exigência legal semelhante para a constituição de sucursais de entidades es-
trangeiras que não sejam instituições financeiras, mas as Conservatórias do 
Registo Comercial têm vindo a exigir que às suas sucursais em Angola se afec-
te um capital mínimo. 

Em sede de responsabilidade patrimonial, é de salientar que as sucursais são 
patrimonialmente autónomas e o seu activo só responde por obrigações assu-
midas em outros países, pela instituição bancária, depois de satisfeitas todas 
as obrigações contraídas em Angola (artigo 44.º, n.º 2, da Lei das Instituições 
Financeiras) – o que, de alguma forma, permite a introdução da mitigação do 
risco patrimonial de actuação em Angola de entidades financeiras estrangei-
ras. Já num outro plano, a instituição financeira bancária responde pelas obri-
gações assumidas pela sua sucursal em Angola (artigo 44.º, n.º 1, da Lei das 
Instituições Financeiras).
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Determina ainda o artigo 45.º da Lei das Instituições Financeiras que a ins-
tituição financeira bancária deve manter centralizada na sucursal que haja 
estabelecido no país toda a contabilidade específica das operações realizadas 
em Angola, sendo obrigatório o uso da língua portuguesa na escrituração dos 
livros. Da mesma forma, o sistema contabilístico e informático das sucursais 
das instituições financeiras bancárias com sede no estrangeiro deve ser autó-
nomo do sistema da empresa-mãe.

Note-se, por fim, que, quando no país de origem for revogada ou caducar a 
autorização da instituição financeira bancária que disponha de sucursal em 
Angola, esta deve comunicar imediatamente tal facto ao Banco Nacional de 
Angola, que tomará as providências adequadas para impedir que a entidade 
em causa inicie novas operações e para salvaguardar os interesses dos depo-
sitantes e de outros credores. A revogação ou caducidade da autorização no 
país de origem determina imediatamente a sua revogação ou caducidade em 
Angola (artigo 49.º da Lei das Instituições Financeiras).

Ainda no âmbito da actividade em Angola de entidades estrangeiras, é de re-
ferir a figura dos escritórios de representação de instituições financeiras ban-
cárias estrangeiras, cuja análise é estabelecida no ponto 16.9 infra, para onde 
se faz a devida remissão.

16.8.3. A CONSTITUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO BANCÁRIAS

As instituições financeiras não bancárias com sede em Angola devem (i) cor-
responder a uma das espécies referidas no artigo 5.º da Lei das Instituições 
Financeiras, (ii) ter por objecto as actividades previstas nos respectivos diplo-
mas regulamentares, e (iii) ter capital social não inferior ao mínimo legal – 
que é estabelecido pelos organismos de supervisão competentes (artigos 91.º 
e 92.º da Lei das Instituições Financeiras).

No que concerne ao regime que regula a constituição destas, deve aplicar-se, 
em termos gerais, o regime constante da Lei das Instituições Financeiras já 
explanado supra, salvo o disposto em lei especial. Assim, no que respeita ao 
processo de autorização para a constituição de instituições financeiras não 
bancárias, dispõe o artigo 93.º, n.º 1, da Lei das Instituições Financeiras que 
este se encontra a cargo do organismo de supervisão competente, que, caso a 
caso, terá competência para a emissão da respectiva autorização. 

A título de exemplo, atente-se no disposto no artigo 12.º da Lei dos Valores 
Mobiliários (Lei n.º 12/05, de 23 de Setembro), de acordo com o qual a consti-
tuição de entidades sujeitas à supervisão da Comissão do Mercado de Capitais, 
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constantes do artigo 14.º, n.os 1 e 2, da Lei dos Valores Mobiliários9, depende 
de autorização a conceder caso a caso pela Comissão do Mercado de Capitais. 
Esta autorização, por sua vez, deve ser comunicada ao Banco Nacional de An-
gola pela Comissão do Mercado de Capitais. 

Da mesma forma, no âmbito da actividade seguradora e de mediação de se-
guros, de acordo com a Lei Geral da Actividade Seguradora (Lei n.º 1/2000, de 
3 de Fevereiro), este tipo de actividade só pode ser exercido em território an-
golano por sociedades relativamente às quais tenha existido uma autorização 
específica e prévia por parte do Ministro das Finanças para a sua constituição 
(artigo 3.º, n.os 1 e 2, da Lei Geral da Actividade Seguradora). Note-se, contudo, 
que, tratando-se de empresas de seguros que tenham por accionistas pessoas 
singulares ou colectivas não-residentes, quando o capital subscrito, no todo 
ou em parte, ultrapasse cinquenta por cento (50%) do capital social, a autori-
zação para a constituição das mesmas é da competência do Titular do Poder 
Executivo, sob prévio parecer do Ministro das Finanças (artigo 3.º, n.º 3, da Lei 
Geral da Actividade Seguradora). 

Tratando-se de instituições seguradoras – i. e., as mútuas e cooperativas ou 
outras organizações do género, sempre que estas se constituam tendo em vis-
ta a prossecução de um fim segurador ou pratiquem operações de seguro (arti-
go 13.º, n.º 2, da Lei Geral da Actividade Seguradora) –, cumpre assinalar que, 
nos termos do artigo 13.º da Lei Geral da Actividade Seguradora, estas devem 
ser sociedades comerciais anónimas (i) de capitais públicos, (ii) de capitais 
mistos ou (iii) de capitais privados. É, por isso, vedado o exercício da activida-
de seguradora a pessoas singulares. Já no que concerne às agências das socie-
dades internacionais de seguros e/ou de resseguros de que o Estado Angolano 
seja membro accionista ao abrigo de acordos multilaterais ou bilaterais, a sua 
instalação local carece de protocolo próprio, a celebrar com o Executivo (arti-
go 13.º, n.º 4, da Lei Geral da Actividade Seguradora). 

A autorização para constituição e estabelecimento de uma nova seguradora – 
que, como se viu, compete ao Ministro das Finanças – é sempre precedida de 
parecer da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG). 

9 De acordo com esta disposição normativa, estão sujeitas à supervisão da Comissão do Mercado de Capitais (i) as 
bolsas de valores de mercadorias e de futuros, sistemas de liquidação e sistemas centralizados de valores mobiliá-
rios; (ii) agentes de intermediação financeira e consultores autónomos de investimento; (iii) emitentes de valores 
mobiliários; (iv) entidades corretoras e distribuidoras de valores mobiliários; (v) investidores institucionais e titu-
lares de participações qualificadas em sociedades abertas; (vi) fundos de garantia ou outros sistemas de indemni-
zação dos investidores e respectivas entidades gestoras; (vii) auditores e analistas financeiros; (viii) sociedades de 
investimento; (ix) sociedades gestoras de patrimónios; (x) sociedades gestoras de fundos de titularização de crédi-
tos; (xi) sociedades gestoras de participações sociais; e (xii) outras pessoas que exerçam actividades relacionadas 
com a emissão, a distribuição, a negociação e o registo ou o depósito de valores mobiliários ou em geral com a or-
ganização e o funcionamento dos mercados de valores mobiliários. Estão ainda sujeitas à supervisão da Comissão 
do Mercado de Capitais as entidades que exerçam actividades de carácter transnacional, sempre que as referidas 
actividades tenham conexão com mercados, operações ou valores mobiliários sujeitos a lei ou regulamentação 
angolana (artigo 14.º, n.º 2, da Lei dos Valores Mobiliários).
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Deste modo, a apresentação do pedido de autorização e documentos que o 
instruem deve se feita perante a ARSEG, em duas vias, uma que servirá para 
a emissão de parecer pela ARSEG e outra que seguirá, juntamente com este 
parecer, para o Ministro das Finanças.

A concessão da autorização para constituição e estabelecimento de uma nova 
seguradora baseia-se também em critérios de oportunidade e conveniência, 
determinados pela conjuntura económico-financeira do país, e de interesses 
específicos do mercado de seguros (artigo 14.º, n.º 1 e 2, da Lei Geral da Acti-
vidade Seguradora)10. No caso de não ser concedida a autorização pelo Minis-
tro das Finanças, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º da Lei Geral da Actividade 
Seguradora, o interessado tem direito de recurso perante o Titular do Poder 
Executivo (artigo 14.º, n.º 3, da Lei Geral da Actividade Seguradora). 

O pedido de autorização de constituição de uma instituição seguradora deve 
ser acompanhado de um estudo de viabilidade económica (artigo 15.º da Lei 
Geral da Actividade Seguradora). 

A autorização concedida nos termos do artigo 3.º da Lei Geral da Actividade 
Seguradora pode, todavia, ser revogada pelo Ministro das Finanças11 – caso 
em que a seguradora entra imediatamente em liquidação (artigo 39.º da Lei 
Geral da Actividade Seguradora) –, sem prejuízo da regulamentação sobre a 
insuficiência das garantias financeiras e sobre as infracções, quando, ao abri-
go do disposto no artigo 16.º da Lei Geral da Actividade Seguradora, se verifi-
que alguma das seguintes situações:

 – ter a mesma sido obtida por meio de falsas declarações ou outros meios 
ilícitos, sem prejuízo das sanções penais que no caso couberem;

 – a seguradora cessar ou reduzir significativamente a actividade por perí-
odo superior a seis meses;

 – deixar de se verificar alguma das condições de acesso à actividade exigi-
das na Lei Geral da Actividade Seguradora.

10 Todavia, às sociedades comerciais de capitais públicos (seguradoras de capitais públicos) não são aplicáveis as 
normas relativas à autorização estabelecidas na alínea b) do artigo 14.º da presente lei (artigo 21.º da Lei Geral da 
Actividade Seguradora). No que concerne às sociedades de seguros com recurso ao investimento estrangeiro (segu-
radoras com capital estrangeiro), determina o artigo 22.º da Lei Geral da Actividade Seguradora que à constituição 
destas são aplicáveis os seguintes requisitos: (i) que, pelo menos, sessenta por cento (60%) do capital estrangeiro 
a investir seja proveniente de instituições seguradoras e financeiras; (ii) que, pelo menos, trinta por cento (30%) 
do capital social subscrito, realizado e/ou autorizado seja proveniente de entidades nacionais, privadas, públicas, 
mistas, pessoas colectivas ou individuais, bem como de fundos públicos com receitas próprias não orçamentadas 
pelo Estado; (iii) certificado da entidade competente do seu país comprovando a sua idoneidade e experiência na 
actividade seguradora; (iv) a apresentação dos estatutos da sociedade; e (v) a apresentação de outros elementos 
previstos no artigo 14.º da Lei Geral da Actividade Seguradora. 

11 De acordo com o artigo 16.º, n.º 2, da Lei Geral da Actividade Seguradora, da revogação definida cabe recurso para 
o Titular do Poder Executivo.
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A autorização concedida pode caducar se os requerentes a ela expressamente 
renunciarem, bem como se a seguradora não se constituir formalmente no 
prazo de seis meses a contar da data da concessão da autorização, ainda que 
o Ministro das Finanças possa, em casos devidamente justificados, prorrogar 
o prazo referido até ao limite máximo de noventa dias (artigo 17.º da Lei Geral 
da Actividade Seguradora).

Ainda no domínio da constituição de instituições seguradoras, é de salientar 
que as seguradoras estão sujeitas a registo especial junto da Agência Regula-
dora de Supervisão de Seguros (ARSEG), sem o que não podem iniciar a sua 
actividade (artigo 18.º da Lei Geral da Actividade Seguradora), o que deve su-
ceder no prazo de seis meses contados a partir do seu registo (artigo 19.º, n.º 
1, da Lei Geral da Actividade Seguradora). Note-se que, aquando do início da 
actividade, as seguradoras devem apresentar à ARSEG (i) o balanço de aber-
tura e (ii) os reajustamentos aos elementos do projecto inicial por factos sig-
nificativos entretanto ocorridos (artigo 19.º, n.º 2, da Lei Geral da Actividade 
Seguradora).

Sem prejuízo da aplicabilidade dos regimes especiais supra mencionados, à 
autorização da constituição e ao correspondente pedido aplica-se o disposto 
nos já analisados artigos 16.º a 19.º da Lei das Instituições Financeiras, com as 
necessárias adaptações (artigo 93.º, n.º 2, da Lei das Instituições Financeiras).

Tal autorização será recusada sempre que se verifique um dos factos constan-
tes do artigo 94.º da Lei das Instituições Financeiras:

 – o pedido de autorização não estiver instruído com todas as informações 
e documentos necessários ou a instrução do pedido enfermar de inexac-
tidões ou de falsidades, caso em que o organismo de supervisão compe-
tente, antes de recusar a autorização, notificará os requerentes dentro do 
prazo por ele estabelecido;

 – a sociedade a constituir não corresponder aos requisitos estabelecidos 
no artigo 91.º da Lei das Instituições Financeiras;

 – o organismo de supervisão competente não considerar demonstrado que 
todos os detentores de participações qualificadas satisfazem os requisitos 
estabelecidos no número 2 do artigo 23.º da Lei das Instituições Financeiras;

 – a sociedade não dispuser de meios técnicos e recursos financeiros sufi-
cientes para o tipo e volume das operações que pretende realizar.

Note-se que, ao abrigo do disposto no artigo 95.º da Lei das Instituições Finan-
ceiras, a autorização de uma instituição financeira não bancária caduca se os re-
querentes a ela expressamente renunciarem, se a sociedade não for constituída 
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no prazo de seis meses ou se não iniciar a actividade no prazo de doze meses 
a contar da data da sua constituição – embora, neste último caso, em circuns-
tâncias excepcionais, mediante requerimento da instituição, devidamente 
fundamentado, o organismo de supervisão competente possa prorrogar, por 
uma única vez, até seis meses, o prazo de início da actividade. Acresce que a 
autorização caduca ainda se a sociedade for dissolvida, sem prejuízo da práti-
ca dos actos necessários à respectiva liquidação.

Por outro lado, no que concerne à revogação da autorização – que implicará a 
dissolução e liquidação da sociedade –, de acordo com o artigo 96.º da Lei das 
Instituições Financeiras, esta apenas pode ocorrer com base nos seguintes 
fundamentos (para além de outros previstos em demais legislação aplicável):

 – a autorização tiver sido obtida por meio de falsas declarações ou outros 
expedientes ilícitos, independentemente das sanções penais que ao 
caso couberem;

 – deixar de se verificar algum dos requisitos estabelecidos em lei;
 – a instituição financeira em causa cessar a actividade por período supe-

rior a seis meses ou definitivamente;
 – a instituição financeira em causa não conseguir cumprir os seus compro-

missos, nomeadamente quanto à segurança dos fundos que lhe tiverem 
sido confiados;

 – a instituição financeira em causa violar as leis e regulamentos que disci-
plinam a sua actividade ou não observar as determinações do organismo 
de supervisão competente, pondo em risco os interesses dos investido-
res e demais credores ou as condições normais de funcionamento do 
mercado monetário, financeiro ou cambial.

A revogação da autorização é da competência do organismo de supervisão 
competente – neste caso, do Ministro das Finanças (artigo 16.º da Lei Geral da 
Actividade Seguradora). A decisão de revogação deve ser fundamentada e no-
tificada à instituição financeira, no prazo máximo de dez dias úteis contados 
a partir da data da recepção pela instituição em causa. O organismo de super-
visão competente deve dar publicidade da decisão de revogação, referida no 
presente artigo, no prazo de dez dias úteis, contados a partir da data da recep-
ção pela instituição em causa (artigo 25.º, n.os 3 e 4, ex vi artigo 97.º, ambos da 
Lei das Instituições Financeiras).
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16.9. A CONSTITUIÇÃO DE ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO EM ANGOLA 
DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS

O escritório de representação, a par das sucursais12, é uma forma de represen-
tação directa em Angola de empresas estrangeiras não-residentes cambiais. 
O estabelecimento e a actividade de escritórios de representação em Angola 
encontram-se regulados no Regulamento sobre Escritórios de Representação 
de Empresas Estrangeiras Não-Residentes Cambiais, estabelecido com o De-
creto n.º 7/90, de 24 de Março.

O escritório de representação tem como objecto de actividade zelar pelos inte-
resses da empresa que representa, acompanhando os negócios que mantenha 
com entidades residentes cambiais, desde que o lugar de cumprimento das 
obrigações seja o território nacional (artigo 2.º do Regulamento sobre Escritó-
rios de Representação de Empresas Estrangeiras Não-Residentes Cambiais). 
Ao escritório de representação não é reconhecida capacidade jurídica para 
praticar actos de comércio de qualquer natureza, ficando-lhe expressamente 
proibido arrecadar receitas em moeda nacional ou estrangeira, embora deva 
ser titular de uma conta de depósito bancário em moeda nacional para prover 
às suas despesas (artigos 3.º e 4.º do Regulamento sobre Escritórios de Repre-
sentação de Empresas Estrangeiras Não-Residentes Cambiais).

A abertura de escritórios de representação deve, nos termos do artigo 5.º do 
Regulamento sobre Escritórios de Representação de Empresas Estrangeiras 
Não-Residentes Cambiais, ser autorizada pelo Governador do Banco Nacional 
de Angola, a conceder por despacho, cujo requerimento com assinatura reco-
nhecida notarialmente deve acompanhar os seguintes elementos:

 – estatutos;
 – certificado do registo da matrícula comercial da empresa-mãe no país de 

origem;
 – deliberação ou certidão do órgão competente da empresa sobre a abertu-

ra do escritório de representação;
 – certificado passado pelo competente agente consular angolano compro-

vativo de que se acha constituída e funciona de harmonia com a lei do 
país em que se constituiu;

 – procuração devidamente autenticada atribuindo poderes bastantes ao 
responsável pelo escritório de representação.

12 No que concerne à abertura de sucursais em Angola de empresas estrangeiras não-residentes cambiais, esta rege-
-se pelas disposições contidas na Lei do Investimento Privado, sempre que se encontre preenchido o âmbito de 
aplicação desta, i. e., um montante mínimo de investimento de USD 1.000.000, nos termos do artigo 12.º, n.º 1, 
alínea e), da Lei do Investimento Privado.
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Note-se que, nos termos do artigo 14.º do Regulamento sobre Escritórios de 
Representação de Empresas Estrangeiras Não-Residentes Cambiais, é vedada 
a abertura de escritório de representação de empresas não-residentes cam-
biais que tenham como objecto único de actividade o exercício de representa-
ções, assim como é igualmente vedada a abertura de escritório de representa-
ção de sucursais não-residentes de empresas estrangeiras.

Autorizada a abertura do escritório de representação, o Banco Nacional de 
Angola emitirá a competente licença de importação de capitais comunicando 
ao interessado o despacho de autorização (artigo 6.º do Regulamento sobre 
Escritórios de Representação de Empresas Estrangeiras Não-Residentes Cam-
biais). Uma vez obtida a licença, o interessado procederá à importação dos 
capitais necessários à abertura da conta bancária onde depositará uma cau-
ção, que se destina a garantir o cumprimento das obrigações decorrentes de 
actos e contratos do próprio escritório de representação ou da empresa-mãe 
que representa (artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento sobre Escritórios de Repre-
sentação de Empresas Estrangeiras Não-Residentes Cambiais). O montante 
da caução será fixado no despacho de autorização da abertura do escritório de 
representação, e não podendo, em qualquer circunstância, o saldo da conta 
do escritório de representação ser inferior ao valor da caução fixada (artigo 
7.º, n.os 2 e 3, do Regulamento sobre Escritórios de Representação de Empresas 
Estrangeiras Não-Residentes Cambiais). 

Uma vez obtida a licença, para complemento do processo de abertura do es-
critório de representação junto do Banco Nacional de Angola, o interessado 
deverá ainda apresentar neste, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes 
documentos:

 – um exemplar da folha do Diário da República com a publicação dos esta-
tutos da empresa estrangeira, devidamente traduzidos;

 – certidão da matrícula na Conservatória do Registo Comercial;
 – comprovativo da inscrição fiscal;
 – fotocópia do extracto da conta do depósito bancário referente à caução. 

O escritório de representação deverá importar a moeda estrangeira necessária 
à cobertura dos encargos internos resultantes do seu funcionamento, estando 
obrigado a vendê-la a uma instituição de crédito autorizada a exercer o comér-
cio de câmbios (artigo 9.º do Regulamento sobre Escritórios de Representação 
de Empresas Estrangeiras Não-Residentes Cambiais). No que respeita à sua 
identificação em território angolano, é de salientar que o escritório de repre-
sentação terá um único estabelecimento, em cuja fachada deverá figurar uma 
placa com a designação da firma ou denominação da empresa representada, 
seguida dos dizeres Escritório de Representação – dizeres esses que deverão 
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constar em todos os registos e demais escrituração do escritório de represen-
tação (artigo 10.º do Regulamento sobre Escritórios de Representação de Em-
presas Estrangeiras Não-Residentes Cambiais).

Ao escritório de representação é especialmente vedado, nos termos do artigo 
12.º do Regulamento sobre Escritórios de Representação de Empresas Estran-
geiras Não-Residentes Cambiais, (i) adquirir acções ou partes de capital de 
empresas; (ii) tomar de arrendamento imóveis que não sejam indispensáveis 
à sua instalação e funcionamento; (iii) participar na emissão de acções ou 
obrigações de quaisquer empresas, designada-mente através da tomada firme 
dos respectivos títulos para posterior colocação junto do público; (iv) praticar 
actos de comércio de qualquer natureza; e (v) representar terceiras entidades 
distintas da empresa representada. 

Ainda no contexto das suas limitações, assinale-se que, ao abrigo do disposto 
no artigo 11.º do Regulamento sobre Escritórios de Representação de Empresas 
Estrangeiras Não-Residentes Cambiais, o escritório de representação empre-
gará um número de seis trabalhadores, dos quais cinquenta por cento (50%) 
devem ser nacionais – ainda que o número de trabalhadores referido possa 
elevar-se a oito, mediante parecer favorável do Banco Nacional de Angola. 

§ Em especial: escritórios de representação de instituições de crédito sediadas 
no estrangeiro

O estabelecimento e a actividade de escritórios de representação em Angola de 
instituições de crédito sediadas no estrangeiro encontram-se regulados na Lei 
das Instituições Financeiras, de acordo com a qual compete ao Banco Nacio-
nal de Angola autorizar e definir os termos e condições da constituição de es-
critórios de representação das instituições financeiras bancárias com sede no 
exterior do país (artigo 35.º, n.º 1, da Lei das Instituições Financeiras). No con-
texto do enquadramento legal aplicável, é ainda de relevar, sobre esta matéria, 
o Decreto n.º 37/92, de 7 de Agosto, que regula, em especial, a constituição de 
escritórios de representação de instituições de crédito sediadas no estrangeiro.

De acordo com o Decreto n.º 37/92, de 7 de Agosto, nos seus artigos 1.º e 3.º, a 
instalação e o funcionamento dos escritórios de representação dependem de 
autorização do Governador do Banco Nacional de Angola, a conceder por des-
pacho, cujo requerimento com assinatura reconhecida notarialmente deve 
acompanhar os seguintes elementos:

 – estatutos da instituição financeira bancária estrangeira;
 – certificado, passado pela entidade competente, de que a requerente se 

acha legalmente constituída e autorizada a exercer a sua actividade;
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 – certificado do último balanço aprovado;
 – deliberação ou certidão do órgão competente da requerente sobre a aber-

tura do escritório de representação;
 – procuração, devidamente autenticada, atribuindo poderes bastantes ao 

responsável pelo escritório de representação;
 – documentação pessoal do responsável pelo escritório de representação, 

devidamente reconhecida, autenticada e traduzida (nos casos em que 
forem passados no estrangeiro e escritos em língua estrangeira), nome-
adamente (i) cópia autenticada do passaporte, (ii) curriculum vitae, (iii) 
registo criminal e (iv) atestado médico;

 – pagamento de uma caução, fixada em USD 60.000,00 (sessenta mil dóla-
res americanos), a ser depositada numa conta junto ao Banco Nacional 
de Angola, mediante coordenada bancária deste (e que é devolvida com 
a extinção do escritório de representação).

Nos termos do artigo 5.º do Decreto n.º 37/92, de 7 de Agosto, uma vez obtida 
a autorização para a instalação do escritório de representação, para efeitos de 
registo junto do Banco Nacional de Angola, o escritório de representação deve 
apresentar, no prazo de noventa dias, os seguintes documentos:

 – certidão da matrícula na Conservatória do Registo Comercial;
 – comprovativo da inscrição fiscal;
 – fotocópia do extracto da conta de depósito bancário referente à caução. 

Acresce que a instalação e o funcionamento em Angola de escritórios de re-
presentação de instituições financeiras bancárias com sede no estrangeiro 
dependem, sem prejuízo da legislação aplicável em matéria de registo co-
mercial, de registo especial prévio no Banco Nacional de Angola, mediante 
apresentação de certificado emitido pelas autoridades de supervisão do país 
de origem (artigo 46.º, n.º 1, da Lei das Instituições Financeiras). Este registo 
especial, como se referiu supra, encontra-se regulado no Aviso n.º 11/2013, de 
10 de Julho, do Banco Nacional de Angola.

O artigo 6.º do Decreto n.º 37/92, de 7 de Agosto, dispõe que o escritório de re-
presentação deverá importar a moeda estrangeira necessária à cobertura dos 
encargos internos resultantes do seu funcionamento, mediante uma licença 
de importação de capitais concedida pelo Banco Nacional de Angola.

O início da actividade dos escritórios de representação deve ter lugar nos três 
meses seguintes ao seu registo no Banco Nacional de Angola, podendo este, 
se houver motivo fundado, prorrogar o prazo por igual período (artigo 46.º, 
n.º 2, da Lei das Instituições Financeiras e artigo 12.º do Decreto n.º 37/92, 
de 7 de Agosto). Caso o escritório de representação não observe tais prazos, 



452 PART E I I I  — SOCIEDADES COMERCIAIS

o direito ao exercício da actividade caduca e, bem assim, o correspondente 
registo (artigo 46.º, n.º 3, da Lei das Instituições Financeiras). Cada escritório 
de representação deve funcionar num único local, em instalações de sua livre 
escolha, não lhe sendo permitidas outras senão aquela (artigo 7.º do Decreto 
n.º 37/92, de 7 de Agosto).

No que concerne ao âmbito de actividade dos escritórios de representação, 
importa sublinhar que, ao abrigo do disposto no artigo 47.º, n.º 1, da Lei das 
Instituições Financeiras, a actividade dos escritórios de representação decor-
re na estrita dependência das instituições financeiras bancárias que represen-
tam, apenas lhes sendo permitido zelar pelos interesses dessas instituições 
em Angola e informar previamente sobre a realização de quaisquer operações. 

Neste contexto, é proibido aos escritórios de representação, nos termos do ar-
tigo 47.º, n.º 2, da Lei das Instituições Financeiras e do artigo 9.º do Decreto n.º 
37/92, de 7 de Agosto, (i) efectuar qualquer tipo de operações bancárias, bem 
assim como praticar outros actos de comércio de qualquer natureza que pos-
sam interferir sobre os mercados monetário, financeiro ou cambial; (ii) adqui-
rir acções ou partes de capital de quaisquer sociedades; (iii) adquirir ou tomar 
de arrendamento imóveis que não sejam os indispensáveis à sua instalação 
e funcionamento ou à residência do seu gerente ou representante máximo; 
(iv) participar na emissão de acções ou obrigações de qualquer empresa, de-
signadamente através da tomada firme dos respectivos títulos para posterior 
colocação; (v) celebrar contratos e acordos ou adoptar práticas concretas de 
qualquer natureza que possam interferir sobre os mercados monetário, finan-
ceiro ou cambial; e (vi) representar terceiras entidades distintas da instituição 
representada.

Ainda no domínio das limitações dos escritórios de representação de institui-
ções financeiras bancárias, deve sublinhar-se a regra plasmada no artigo 8.º 
do Decreto n.º 37/92, de 30 de Agosto, já referida, quanto ao número máximo 
de trabalhadores. Os gerentes dos escritórios de representação de instituições 
de crédito estrangeiras devem, por seu turno, ter residência permanente em 
território nacional e dispor de plenos poderes para resolver definitivamente 
com o Estado e com os particulares, no país, todos os assuntos que respei-
tem ao exercício da actividade da instituição financeira, devendo ainda, para 
o efeito, possuir conhecimento bastante da língua portuguesa (artigo 10.º do 
Decreto n.º 37/92, de 7 de Agosto).

Note-se, por fim, que, nos termos do artigo 13.º do Decreto n.º 37/92, de 7 de 
Agosto, os escritórios de representação estão sujeitos à supervisão do Banco 
Nacional de Angola, a qual poderá ser feita nas próprias instalações e implicar 
o exame dos livros de contabilidade e de quaisquer outros elementos que o 
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ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO

Objectivo  – Angariar negócios para a sociedade-mãe 

Principais características  – Não pode celebrar contratos em nome próprio 
 – Só pode comprar/arrendar um único imóvel 
 – Só pode contratar um máximo de seis empregados (oito, em casos 
excepcionais)

Investimento mínimo  – USD 60.000,00
 –  Este valor é uma caução, que deve ser devolvida aquando da cessação de 
actividade do escritório de representação 

Aprovação  –  Deve ser aprovado pelo Banco Nacional de Angola

Banco Nacional de Angola julgue necessários e convenientes ao exercício da 
sua fiscalização.

Esquema de síntese sobre escritórios de representação

16.10. A CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES DE FIM ESPECÍFICO MEDIANTE 
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

16.10.1. CARACTERÍSTICAS E ELEMENTOS ESSENCIAIS DAS PARCERIAS 
PÚBLICO-PRIVADAS

Em Janeiro de 2011, a Assembleia Nacional aprovou a Lei das Parcerias Pú-
blico-Privadas (Lei n.º 2/11, de 14 de Janeiro). O objectivo desta lei consiste 
em definir os termos gerais do envolvimento do Estado nos vários estádios de 
uma parceria público-privada, permitindo ao Estado beneficiar das vantagens 
das capacidades de gestão do sector privado, melhorando assim a qualidade 
dos serviços prestados pelo Estado, e contribuir para a obtenção de poupanças 
na prestação desses serviços, bem como na utilização dos recursos públicos. 

As parcerias público-privadas são instituídas por contrato ou união de contra-
tos, nos termos dos quais uma entidade privada (designada por parceiro priva-
do) estabelece uma vinculação duradoura, perante o parceiro público, através 
da qual assegura o desenvolvimento de uma actividade destinada à satisfação 
de uma necessidade colectiva, ficando a responsabilidade pelo financiamento 
e pelo investimento e exploração, no todo ou em parte, a cargo do parceiro pri-
vado. Os contratos de parcerias público-privadas incluem, designadamente, 
os contratos de concessão relativos a obras ou serviços públicos, contratos de 
fornecimento contínuo, contratos de prestação de serviços, contratos de ges-
tão e contratos de colaboração relativos à utilização de estabelecimentos ou 
infra-estruturas já existentes. A sua análise nesta sede justifica-se porquanto 
as parcerias público-privadas deverão ser implementadas através de uma so-
ciedade comercial constituída para o efeito (i. e., uma sociedade veículo).
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Nos termos do artigo 2.º, n.º 2, da Lei das Parcerias Público-Privadas, conside-
ram-se parceiros públicos o Estado Angolano e as autarquias locais (que, ape-
sar de constitucionalmente previstas, estão ainda em processo de criação), os 
fundos e serviços autónomos e as entidades públicas empresariais. A Lei das 
Parcerias Público-Privadas também se aplica aos casos em que o parceiro pri-
vado é uma cooperativa ou uma entidade de fim não lucrativo (artigo 2.º, n.º 3, 
da Lei das Parcerias Público-Privadas). Note-se, contudo, que ficam excluídos 
do âmbito de aplicação da Lei das Parcerias Público-Privadas (i) as emprei-
tadas de obras públicas, (ii) os contratos públicos de aprovisionamento, (iii) 
as parcerias público-privadas cujo valor seja inferior a 500.000.000 Kwanzas 
(aproximadamente USD 5.000.000, à taxa de câmbio de 7 de Março de 2011) e 
(iv) todos os demais contratos de fornecimento (de bens e serviços) cujo prazo 
seja igual ou inferior a três anos, sem previsão de renovação automática (arti-
go 2.º, n.º 6, da Lei das Parcerias Público-Privadas).

A criação de uma parceria público-privada encontra-se sujeita ao preenchi-
mento de vários pressupostos, descritos no artigo 6.º da Lei das Parcerias Pú-
blico-Privadas, a saber: 

 – A parceria público-privada deve estar em consonância com o Plano Geral 
das Parcerias Público-Privadas, que é um plano plurianual e multissec-
torial preparado em colaboração por todos os departamentos ministe-
riais, que deve ser aprovado pelo Executivo; admitem-se, contudo, ex-
cepções em casos devidamente fundamentados.

 – A parceria público-privada deve cumprir as normas relativas à progra-
mação financeira do Estado, tal como prevista na Lei do Orçamento Ge-
ral do Estado.

 – Deve existir uma indicação clara dos objectivos da parceria público-privada.
 – Deve configurar-se um modelo de parceria que apresente vantagens para 

o parceiro público, em comparação com outros modelos que visem o 
mesmo fim, e que, ao mesmo tempo, apresente ao parceiro privado pers-
pectivas de remuneração adequada, tendo em conta o montante investi-
do, o grau de risco envolvido e o tempo estimado de execução do projecto.

 – Tem de existir compatibilidade com as leis e demais instrumentos normati-
vos (por exemplo, de carácter ambiental) e demais requisitos de autorização.

 – Deve ser apresentado um modelo de parceria que evite ou reduza, na 
medida do possível e salvo se houver fundamentação para tal, a possi-
bilidade de alterações unilaterais ao contrato pelo parceiro público ou 
quaisquer outros factos ou circunstâncias que possam conduzir à repo-
sição do equilíbrio financeiro.

 – A parceria público-privada tem de nascer de uma negociação conducen-
te a um resultado competitivo (do ponto de vista económico e social).

 – São requeridas a identificação da entidade pública responsável pela  
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realização dos pagamentos que devam ser feitos no âmbito da parceria 
público-privada e a identificação da origem dos recursos financeiros ne-
cessários à realização desses pagamentos.

 – A partilha dos riscos de um projecto deve estar claramente definida no 
contrato, devendo ter por base o princípio de que o risco deve ser supor-
tado pela parte que está em melhores condições para gerir esse mesmo 
risco ao mais baixo custo. 

16.10.2. AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO MINISTERIAL DE AVALIAÇÃO DAS 
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Resulta do artigo 9.º da Lei das Parcerias Público-Privadas que, antes de ser 
submetida à apreciação do Executivo, uma parceria público-privada deve ser 
avaliada, em primeiro lugar, pela Comissão Ministerial de Avaliação das Parce-
rias Público-Privadas (CMAPP). A Comissão Ministerial de Avaliação das Par-
cerias Público-Privadas é composta pelo Ministro da Economia, pelo Ministro 
das Finanças e pelo Ministro do Planeamento. Para projectos relativos a um 
sector específico, admite-se a participação do Ministro da tutela responsável.

A Comissão Ministerial de Avaliação das Parcerias Público-Privadas é respon-
sável, entre outras coisas, pela preparação de um manual de procedimentos 
para os projectos a desenvolver através de parcerias público-privadas, pela 
aprovação dos projectos, por propôr ao Executivo as soluções e medidas que 
entenda mais convenientes relativamente ao processo de contratação (que 
deverá ser aprovado pelo Executivo) e aprovar os relatórios relacionados com 
a execução dos projectos, preparados pelos Ministérios competentes (artigos 
9.º e 10.º da Lei das Parcerias Público-Privadas).

16.10.3. PROCESSO 

A Lei das Parcerias Público-Privadas estabelece o processo destinado à pre-
paração do projecto, indicando os estudos e demais documentação que o de-
verão instruir. Todo o pacote deverá ser preparado pelo Ministro responsável 
pelo projecto (artigos 10.º e 11.º da Lei das Parcerias Público-Privadas). Segui-
damente, a Comissão Ministerial de Avaliação das Parcerias Público-Privadas 
avaliará o projecto, tendo em conta a informação e documentação recebida.

A Comissão Ministerial de Avaliação das Parcerias Público-Privadas determi-
nará quando é que um projecto terá condições para ser enviado para concurso, 
podendo, então, o Ministro responsável dar início ao processo de selecção do 
parceiro privado e à negociação dos termos da parceria (artigo 12.º, n.º 1, da Lei 
das Parcerias Público-Privadas). A Comissão Ministerial de Avaliação das Par-
cerias Público-Privadas pode, após proposta do Ministro responsável, decidir 
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suspender ou cancelar o processo, se os resultados das negociações não ob-
servarem os fins de interesse público que a referida parceria visa promover, 
não tendo as partes envolvidas direito a qualquer indemnização (artigo 12.º, 
n.º 3, da Lei das Parcerias Público-Privadas). O processo também terminará se 
apenas um candidato estiver disponível, salvo se a Comissão Ministerial de 
Avaliação das Parcerias Público-Privadas decidir expressamente o contrário 
(artigo 12.º, n.º 4, da Lei das Parcerias Público-Privadas).

16.10.4. SOCIEDADE DE FIM ESPECÍFICO

Antes de o contrato de parceria ser celebrado, é necessário, nos termos do arti-
go 13.º da Lei das Parcerias Público-Privadas, constituir uma sociedade de fim 
específico. Essa entidade, que poderá assumir qualquer dos tipos legais pre-
vistos para as sociedades comerciais, será responsável pela implementação e 
pela gestão do projecto. Caso a receita anual da sociedade de fim específico 
exceda o montante que venha a ser determinado pela Comissão Ministerial de 
Avaliação das Parcerias Público-Privadas, essa sociedade deve adoptar a for-
ma de sociedade anónima – que poderá, inclusivamente, emitir valores mo-
biliários admitidos à negociação em mercado nacional ou internacional. Se 
a receita anual desta sociedade de fim específico ultrapassar um outro mon-
tante definido pela Comissão Ministerial de Avaliação das Parcerias Público-
-Privadas, ela será obrigada a adoptar normas de contabilidade constantes do 
padrão IFRS (International Finance Report Standard).

Importa notar que a transmissão do controlo da sociedade de fim específico 
requer a aprovação da Administração Pública, nos termos que forem defini-
dos no contrato de parceria (artigo 13.º, n.º 2, da Lei das Parcerias Público-
-Privadas). Caso esta autorização não seja concedida, o contrato de parceria 
terminará. Acresce ainda que não é permitido à Administração Pública deter 
a maioria do capital da sociedade de fim específico, salvo quando as partici-
pações sociais tenham sido adquiridas por uma instituição financeira contro-
lada pelo poder público, na sequência do incumprimento dos contratos de 
financiamento relacionados com a parceria público-privada (artigo 13.º, n.os  
5 e 6, da Lei das Parcerias Público-Privadas).

16.11. O REGIME DO INVESTIMENTO PRIVADO: PERSPECTIVA HISTÓRICA 
E PRINCÍPIOS GERAIS

Numa breve descrição histórica da regulação do investimento privado em An-
gola, cabe distinguir a fase anterior à independência nacional e a fase poste-
rior à independência nacional.
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16.11.1. FASE ANTERIOR À INDEPENDÊNCIA NACIONAL

No que se reporta ao período anterior à independência de Angola, cumpre 
assinalar que, no período colonial, a regulamentação do investimento privado 
se encontrava plasmada na Lei n.º 1956, de 17 de Maio de 1937, de acordo com 
a qual a constituição e instalação de empresas estava sujeita a prévia autoriza-
ção do Governo Colonial.

Posteriormente, em 1961, na sequência do início da luta armada em Angola – 
à semelhança do que sucedia noutros países africanos –, o Governo Colonial 
tomou uma série de medidas económicas, entre elas, o Decreto-Lei n.º 44.016, 
de 8 de Novembro de 1961, que tinha como objectivo promover a formação de 
uma economia nacional no espaço português, com a adopção de planos de de-
senvolvimento territorial, a supressão progressiva de direitos alfandegários, 
visando a criação de um mercado unificado (onde se incluíam as colónias), 
bem como a criação de automatismos para liquidação das transacções das 
mercadorias (operações de capitais) de origem nacional e de serviços entre os 
territórios portugueses. 

Acresce que, mais tarde, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 44.652, 
de 27 de Outubro de 1962, foi estabelecido um Programa de Acção do Governo 
Colonial para o desenvolvimento dos sectores mais importantes da economia, 
no âmbito do qual se procedeu a uma revisão do Segundo Plano de Fomento 
Nacional e se criou o Fundo de Fomento Económico, alteraram-se algumas 
disposições legais que regulavam o investimento estrangeiro, e procedeu-se à 
reorganização do sistema de crédito e da estrutura bancária e à coordenação 
dos mercados monetário e financeiro da metrópole e das províncias, numa 
tentativa de promover o investimento estrangeiro em território nacional, de 
forma a desenvolver a economia. 

Antes da independência nacional, é ainda de salientar a importância da cria-
ção do Espaço Económico Português (EEP), no contexto da adesão de Portugal 
à EFTA (European Free Trade Association), que ocorreu em 1959. Neste âm-
bito, pretendeu-se, através de uma política de integração nacional, estimular 
o aparecimento de uma indústria colonial que fosse concorrencial e comple-
mentar da indústria da metrópole, assim se potencializando os efeitos posi-
tivos esperados da zona de comércio livre no Espaço Económico Português 
e da participação na EFTA. Desta forma, procedeu-se a uma reorientação da 
política de condicionamento industrial. 

A alteração mais significativa foi a transferência para as colónias da respon-
sabilidade do condicionamento que não estivesse submetido ao regime na-
cional. Esta alteração deu-se em 1965, com o Decreto-Lei n.º 46.666, de 29 de 
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Novembro de 1965 (Novo Regime do Condicionamento Industrial), que deter-
minou a sujeição de determinadas actividades industriais (sobretudo indús-
tria de grande projecção, que implicasse capitais avultados, conforme descrita 
em lista anexa ao referido Decreto-Lei) a um condicionamento nacional (i. e., 
a uma licença específica emitida pelo Governador-Geral), estabelecendo-se 
o procedimento para a obtenção de tal licença, procedimento esse que reves-
tia natureza pública. Tratava-se, como se verá infra, dos primórdios do actual 
procedimento de investimento privado. 

Além disso, os Governadores Provinciais passaram a ter autonomia de decisão 
para autorizar investimentos no respectivo território (condicionamento terri-
torial). Paralelamente, foram estabelecidas políticas fiscais e de crédito para 
promover o investimento privado. Em Angola, tal significou que cerca de no-
venta e nove por cento (99%) dos pedidos de implantação industrial ficaram 
dependentes da aprovação do Governador-Geral (que podia, inclusivamente, 
optar pela isenção de tal aprovação)13. 

16.11.2. FASE POSTERIOR À INDEPENDÊNCIA NACIONAL

Em 11 de Novembro de 1975, com a independência nacional, o Governo An-
golano teve necessidade de tomar uma série de medidas importantes no âm-
bito do desenvolvimento económico, atento o facto de a estratégia colonial 
do investimento em Angola ter conduzido a uma baixa capacidade técnica 
nacional, à escassez de recursos financeiros e à reduzida qualificação dos 
trabalhadores. Neste sentido, em 1979, foi aprovada a Lei n.º 10/79, de 22 de 
Junho, que veio estabelecer o Regime do Investimento Estrangeiro, de acor-
do com a qual foi definido o conceito de «investimento» e foram consagradas 
áreas onde era proibido investir, tendo-se determinado uma subordinação 
genérica de todos os investimentos ao Plano Nacional, devendo tais inves-
timentos encontrar-se funcionalizados à realização dos objectivos traçados 
pelo MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) para o desenvolvi-
mento de Angola. 

Mais tarde, durante o Programa de Saneamento Económico e Financeiro 
(SEF), que vigorou entre 1986 e 1990, foi criado o Instituto do Investimento 
Estrangeiro (IIE), dependente do Ministro do Plano, e foi aprovada a Lei n.º 
18/88, de 16 de Julho de 1988, que teve como objectivos (i) reforçar as garan-
tias e os incentivos aos investidores estrangeiros; (ii) simplificar o processo 
negocial de investimento estrangeiro; (iii) expandir as áreas onde era possível 

13 Neste sentido, cfr. NUNO VALÉRIO/PAULA FONTOURA, «A evolução económica de Angola durante o segundo 
período colonial: uma tentativa de síntese», in Análise Social, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 
Lisboa, Lisboa, vol. XXIX (5.º), n.º 129, 1994, p. 1203.
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investir – passou a ser permitido o investimento estrangeiro nas instituições 
de crédito, no comércio externo, na imprensa e no sector editorial, na rádio e 
outras comunicações, embora se mantivesse abrangido pela proibição de in-
vestimento estrangeiro o sector dos transportes aéreos e dos transportes ma-
rítimos de longo curso; (iv) prever a criação de empresas mistas e empresas 
conjuntas – designadamente, a associação de investidores estrangeiros com 
nacionais, mediante a aquisição da totalidade ou parte de empresas nacio-
nais; e (v) a possibilidade de delegação da autorização a ser concedida pelo 
Conselho de Ministros, simplificando-se, desta forma, o processo de autori-
zação. A Lei n.º 18/88 foi posteriormente revogada pela Lei n.º 15/94, de 23 de 
Setembro, do Investimento Estrangeiro.

Em 2002, com as assinaturas dos vários Acordos de Paz, abrem-se novas 
perspectivas para o desenvolvimento de Angola. Nesse contexto, assinale-se, 
nomeadamente, a criação do Governo de Unidade e Reconciliação Nacional 
(GURN), durante a guerra civil, no âmbito do Protocolo de Lusaka, que teve 
como missão criar as condições para o estabelecimento da paz e democrati-
zação do país.

Reconhecendo que o investimento privado desempenhava um papel crucial 
na economia nacional, foi aprovada a Lei n.º 11/03, de 13 de Maio (Lei de Bases 
do Investimento Privado). Quando comparada com a Lei n.º 18/88, de 16 de 
Julho e com a Lei n.º 15/94, de 23 de Setembro, pode concluir-se que se trata 
de uma lei mais liberal no que concerne ao investimento estrangeiro, atenta a 
necessidade de atrair mais investimento estrangeiro para desenvolver o país. 

A Lei n.º 11/03, de 13 de Maio, estabelecendo dois regimes distintos de inves-
timento, veio admitir o investimento externo por parte de pessoas singulares 
ou colectivas nacionais, estabeleceu o princípio da igualdade entre investidor 
externo e interno, baseou-se num princípio de livre iniciativa económica (ex-
cepto nas áreas definidas por lei como reserva do Estado), e veio determinar a 
concessão de um grande leque de garantias e protecção ao investidor privado 
(a designada protecção dos direitos de cidadania económica), submetendo 
quaisquer investimentos privados externos (salvo os sectores dela excluídos, 
como era o caso do petrolífero e do diamantífero) à aprovação da Agência Na-
cional para o Investimento Privado, mediante a emissão de um Certificado de 
Registo de Investimento Privado (CRIP). 

Paralelamente, mediante a aprovação da Lei n.º 44/03, de 4 de Julho, foi cria-
da a Agência Nacional para o Investimento Privado (ANIP), cujos estatutos 
constam actualmente do Decreto Presidencial n.º 113/11, de 2 de Junho. A 
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Agência Nacional para o Investimento Privado é uma pessoa colectiva públi-
ca, com sede em Luanda, que se encontra sujeita à tutela e superintendência 
do Titular do Poder Executivo (artigos 1.º, 2.º e 3.º do Decreto Presidencial n.º 
113/11, de 2 de Junho).14 

A Agência Nacional para o Investimento Privado tem como principais fins, 
nos termos do artigo 4.º dos seus estatutos, (i) a promoção das condições pro-
pícias e o fornecimento dos apoios necessários à realização de investimentos 
no território nacional, quer estes sejam de origem nacional ou estrangeira, 
de acordo com o estabelecido na Lei do Investimento Privado (actualmente, 
como se viu, a Lei n.º 20/11, de 20 de Maio) e na correspondente legislação 
complementar; (ii) assegurar a recepção e o acompanhamento de todos os 
projectos de investimento, de acordo com a legislação em vigor; (iii) registar e 
acompanhar, em coordenação com o Banco Nacional de Angola, nos termos 
da legislação cambial e demais legislação complementar em vigor e que vier a 
ser aprovada, os investimentos de investidores nacionais no exterior, no âm-
bito da internacionalização das empresas angolanas. 

Para tal, ao abrigo do disposto no artigo 5.º dos seus estatutos, a Agência Na-
cional para o Investimento Privado deverá (i) recepcionar e registar todas as 
intenções de investimento privado reguladas pela Lei do Investimento Priva-
do; (ii) assegurar a tramitação administrativa integrada de todos os processos, 
incluindo a candidatura de incentivos financeiros e fiscais, licenciamentos e 
instalação, bem como a negociação de contratos de investimento a submeter 
ao Titular do Poder Executivo; (iii) decidir sobre os processos de investimento, 
nos termos da Lei do Investimento Privado; (iv) funcionar como interlocutor 
único do investidor, representando todas as entidades administrativas envol-
vidas, sem prejuízo das respectivas competências próprias; e (v) acompanhar 
os projectos de investimento já realizados ou em curso.

Com a entrada em vigor da actual Lei do Investimento Privado, alterou-se sig-
nificativamente o regime de investimento previsto na antiga Lei n.º 11/03, de 
13 de Maio de 2003, delineando-se agora o regime de investimento privado 
com base no seguinte enquadramento de direitos e deveres dos investidores:

 – Direitos e garantias: é assegurado aos investidores privados o direito a 
um tratamento justo, não arbitrariamente discriminatório, e equitativo, 
garantindo-lhes protecção, segurança, acesso aos meios e instâncias ju-

14 As alterações introduzidas pelo Decreto Presidencial n.º 189/13, de 18 de Novembro, publicado no Diário da Re-
pública, I Série, n.º 21, que modificou a redacção do art. 14º, n.º 2 dos Estatutos da ANIP, determinaram que o 
Presidente da ANIP é equiparado a Secretário de Estado (na redacção anterior apenas se referia que o Presidente 
da ANIP seria expressamente nomeado por decreto de nomeação). Se não havia dúvidas, esta alteração veio ainda 
tornar mais evidente que os contratos  de investimento privado outorgados pela ANIP são-no, efectivamente, em 
nome e por conta do Estado Angolano, vinculando-o.
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diciais; o direito de exportar dividendos em conformidade com a imple-
mentação do respectivo projecto de investimento, e após a sua devida 
execução; o respeito pelos direitos adquiridos e pelo direito de proprie-
dade; a não interferência do Estado na gestão, manutenção e exploração 
das empresas e o direito de importar directamente bens do estrangeiro, 
e de autonomamente exportar bens produzidos pelo investidor privado 
(artigos 15.º a 18.º da Lei do Investimento Privado). 

 – Deveres: é imposto aos investidores privados a importação de capitais 
para o território angolano no prazo máximo de noventa dias a contar da 
data em que o Banco Nacional de Angola emita a respectiva licença de 
importação; abrir e manter contas bancárias junto de um banco comer-
cial angolano; empregar e dar formação a trabalhadores e funcionários 
de nacionalidade angolana, mediante o pagamento de uma justa retri-
buição e assegurando benefícios sociais equiparáveis aos concedidos 
aos trabalhadores e funcionários estrangeiros, bem como implementar 
a angolanização progressiva dos quadros de direcção e chefia (gestores e 
directores), sem qualquer tipo de discriminação; cumprir todas as obri-
gações tributárias e contributivas a que se encontrem adstritos (artigos 
23.º e 24.º da Lei do Investimento Privado). 

A Lei do Investimento Privado vem reafirmar que o investimento privado con-
tinua a ser uma aposta estratégica do Estado para a mobilização de recursos 
humanos, financeiros, materiais e tecnológicos, com vista ao desenvolvimen-
to económico e social do país, ao aumento da competitividade da economia, 
ao crescimento da oferta de emprego e, em geral, à melhoria das condições 
de vida das populações, numa clara intenção de valorizar os investimentos 
que tragam uma efectiva mais-valia para o país e que se desenvolvam por um 
período longo. 

Por outro lado, a actual Lei do Investimento Privado visa introduzir ajusta-
mentos que se revelam necessários, de modo a harmonizar os interesses ge-
rais do Estado com os interesses dos investidores privados. É este contexto que 
serve de base à lista de princípios gerais e de garantias destinados a proteger e 
promover os investimentos em Angola. Note-se, aliás, mais especificamente, 
que o legislador impõe que o investimento contribua para o desenvolvimento 
económico sustentável e significativo de Angola, devendo respeitar os princí-
pios e objectivos de política económica nacional (plasmados nos artigos 5.º a 
8.º da Lei do Investimento Privado), entre os quais se destacam: 

 – o respeito pela propriedade privada;
 – o respeito pelas regras do mercado livre e da sã concorrência entre agen-

tes económicos;
 – o respeito pela livre iniciativa (excepto para as áreas que são reserva do Es-
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tado) – para investimentos de qualquer tipo em todo o território nacional;
 – a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros e protecção dos 

direitos de cidadania económica para nacionais;
 – a promoção da livre circulação dos bens e dos capitais nos termos dos 

limites legais;
 – o respeito pelo integral cumprimento dos acordos e tratados internacionais;
 – a existência de garantias de segurança e protecção de incentivos que se 

traduzam num tratamento justo, não arbitrariamente discriminatório e 
equitativo à empresa.

Adicionalmente, importa salientar que se verificou um abandono do sistema 
geral de incentivos, sendo estes atribuídos: (i) caso a caso, com carácter ex-
cepcional; (ii) aos projectos que tenham um impacto económico e social rele-
vante na economia; e (iii) sem prejudicar a arrecadação de receitas públicas, 
adequando-se a sua concessão à reforma tributária em curso.

16.12. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI DO INVESTIMENTO PRIVADO: 
INVESTIMENTO PRIVADO INTERNO E INVESTIMENTO PRIVADO EXTERNO

A Lei do Investimento Privado aplica-se tanto ao investimento privado inter-
no, como ao externo (artigos 9.º a 13.º do referido diploma). O critério utilizado 
pelo legislador para distinguir investimento interno de investimento externo 
é um critério de natureza cambial, tendo em conta a repercussão do investi-
mento na balança de pagamentos de Angola.

Os investimentos externos podem ser realizados por qualquer pessoa, singu-
lar ou colectiva, residente cambial ou não, independentemente da sua nacio-
nalidade, que introduza ou utilize no território nacional capitais domiciliados 
no exterior de Angola, sendo conferido a estas pessoas o direito a transferir 
os lucros e dividendos para o exterior advenientes de tais investimentos. In-
clui-se aqui, sobretudo, a situação em que o investimento externo passa pela 
constituição de uma sociedade de direito angolano, bem como a aquisição de 
participações sociais numa sociedade de direito angolano já constituída, com 
recurso a capitais importados. As situações de reinvestimento são também 
classificadas como investimento externo: é o caso da aplicação, em território 
nacional, da totalidade ou de parte dos lucros gerados em virtude de um in-
vestimento externo anterior e que, nos termos da Lei do Investimento Priva-
do, sejam passíveis de exportação. 

Por oposição, investimento interno será aquele que é realizado com recurso a 
capitais domiciliados em Angola e que, por opção do investidor, poderá ser ou 
não objecto de um processo de investimento privado junto da Agência Nacio-
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nal para o Investimento Privado.

16.13. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI DO INVESTIMENTO PRIVADO: 
MONTANTES DO INVESTIMENTO

Do ponto de vista do montante do investimento, a Lei do Investimento Priva-
do é aplicável apenas a investimentos (nacionais e estrangeiros) em Angola 
cujo montante seja igual ou superior a USD 1.000.000 (um milhão de dólares 
americanos), ou o equivalente em kwanzas. 

Desta forma, os investimentos de montantes inferiores não ficam submetidos 
ao regime jurídico da Lei do Investimento Privado (artigo 3.º do referido di-
ploma). Os investidores que desejem aportar a Angola um montante mínimo 
de USD 500.000 (artigo 91.º, n.º 4, da Lei do Investimento Privado) deverão 
requerer o seu licenciamento ao Banco Nacional de Angola. De acordo com o 
artigo 91.º, n.º 3, do mesmo diploma, este montante de investimento não con-
fere ao investidor a prerrogativa de expatriar os dividendos por ele gerados. Se 
o investimento for de montante inferior a USD 500.000, ele deverá ser regula-
do pelo disposto na Lei Cambial (artigo 91.º, n.º 3, da Lei do Investimento Pri-
vado), também não conferindo o direito à expatriação de dividendos (artigo 
91.º, n.º 2, da Lei do Investimento Privado). 

Na prática, porém, o que tem sucedido é que o Banco Nacional de Angola 
não tem estado a licenciar investimentos externos de valor inferior a USD 
1.000.000, o que conduz a que se considere que um investidor estrangeiro que 
deseje constituir uma sociedade comercial em Angola ou adquirir participa-
ções sociais em sociedade já existente deverá realizar um investimento míni-
mo de USD 1.000.000.

Note-se, por último, que, sendo vários os investidores estrangeiros, para que 
cada um deles possa beneficiar do direito de expatriação de dividendos, é ne-
cessário que cada um realize individualmente um investimento no valor mí-
nimo de USD 1.000.000, nos termos do artigo 3º, n.º 4, conjugado com o artigo 
19.º da Lei do Investimento Privado.

Tendo a Agência Nacional para o Investimento Privado concedido a sua apro-
vação ao projecto de investimento, fica o investidor obrigado a aportar ao país 
o montante a investir em capital, devendo solicitar ao Banco Nacional de An-
gola que emita a correspondente licença de importação de capitais, nos ter-
mos da Lei Cambial (artigo 49.º, n.º 1, da Lei do Investimento Privado). Uma 
vez que o investimento poderá consistir também na importação de maquina-
ria e materiais inerentes ao projecto, deverá, neste caso, o investidor solicitar 
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a respectiva autorização alfandegária.

16.14. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI DO INVESTIMENTO PRIVADO: 
OPÇÕES DE INVESTIMENTO PRIVADO EXTERNO

Como se deixou antever, na actual Lei do Investimento Privado, investimento 
privado aparece amplamente definido, englobando investimentos em novas 
actividades e investimentos em empresas e projectos já existentes.

No que respeita às principais modalidades de estabelecimento em território 
angolano, cabe enunciar as várias formas de representação permitidas pela 
lei, que podem ser detidas individual ou conjuntamente, com parceiros na-
cionais ou estrangeiros. 

Esquema sobre as modalidades de implementação de uma empresa em 
Angola

Assim, é de destacar: 

 – a constituição de sociedades comerciais: para além do regime de consti-
tuição resultante da Lei das Sociedades Comerciais, tal como explanado 
supra (de 16.1 a 16.6), é adicionalmente aplicável o regime constitutivo 
plasmado na Lei do Investimento Privado;

Joint
Venture

Sucursal de
empresa

estrangeira

Escritorio de
representação

Que empresa
constituir em

Angola?

Aquisição de
participações
em sociedade

já existente

Nova
sociedade
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 – a aquisição da totalidade ou parte de participações de sociedades de 
direito angolano já existentes: para além do regime jurídico relativo à 
transmissão de participações sociais resultante da Lei das Sociedades 
Comerciais (que será analisado em Capítulo 20 infra), é adicionalmente 
aplicável o regime constitutivo plasmado na Lei do Investimento Privado;

 – a criação de agrupamentos de empresas ou joint ventures: para além da 
legislação que seja aplicável – designadamente, a Lei sobre os Contratos 
de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamentos de Empresas (Ca-
pítulo 35 infra) –, é aplicável o regime constitutivo plasmado na Lei do 
Investimento Privado;

 – a criação de escritórios de representação: é aplicável o regime jurídico 
analisado em 16.9 supra, encontrando-se a constituição destes fora da 
alçada da Lei do Investimento Privado;

 – a constituição de sucursais: para além da legislação que seja aplicável 
– designadamente, o disposto no artigo 15.º da Lei das Sociedades Co-
merciais –, é aplicável o regime constitutivo plasmado na Lei do Investi-
mento Privado. Importa notar que as sucursais de empresas estrangeiras 
são, por norma, qualificadas como entidades locais não autónomas da 
empresa-mãe, funcionando como uma extensão local da mesma, ape-
sar da capacidade própria e da autonomia que detêm. Como principais 
características destas destacam-se (i) a inexistência de personalidade 
jurídica e (ii) a responsabilidade patrimonial ilimitada da empresa-mãe 
pela actividade desenvolvida pela sucursal em Angola. A administração 
da sucursal fica, em regra, a cargo de um gerente (procurador designado 
pela empresa-mãe), não existindo nas sucursais órgãos sociais ou órgãos 
de representação próprios.

Esquema de síntese sobre as opções mais correntes de constituição de uma 
empresa em Angola, à luz da Lei do Investimento Privado

SUCURSAL NOVA SOCIEDADE
AQUISIÇÃO DE
PARTICIPAÇÕES

JOINT VENTURE

Objectivo Seguir as orienta-
ções da sociedade-
-mãe 

Desenvolver o 
negócio de forma 
independente 

Tornar-se sócio de 
uma sociedade já 
existente 

Desenvolver um 
projecto particular 
e específico 

Principais caracte-
rísticas

 – Não tem 
personalidade 
jurídica 

 – A sociedade-mãe 
é responsável 
pela actividade 
da sucursal em 
Angola

 – Pode ser uma sociedade por quotas 
ou uma sociedade anónima (não se 
têm constituído sociedades em nome 
colectivo ou em comandita) 

 – Contrato de 
consórcio 

 – Contrato de 
associação em 
participação 

 – Outros contratos

Investimento 
mínimo

 – USD 1 milhão – permite a repatriação de dividendos 

Aprovação  – USD 10 milhões – deve ser aprovado pelo Titular do Poder Executivo 
 – USD 1 milhão – deve ser aprovado pelo Conselho de Administração da ANIP
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§ Em especial: o regime jurídico dos contratos de assistência técnica e de gestão 
entre empresas angolanas e estrangeiras e a Lei do Investimento Privado

Deve assinalar-se o regime jurídico dos contratos de assistência técnica e de 
gestão entre empresas angolanas e estrangeiras, no contexto da Lei do Inves-
timento Privado, atentas as condicionantes legais à celebração dos mesmos.

Em 27 de Outubro de 2011, foi publicado o Decreto Presidencial n.º 273/11, que 
aprovou o Regulamento sobre a Contratação de Prestação de Serviços de As-
sistência Técnica Estrangeira ou de Gestão. De acordo com o seu artigo 1.º, n.º 
1, este regulamento visa estabelecer os termos e condições a que deve obede-
cer a realização de contratos de prestação de serviços de assistência técnica 
estrangeira ou de gestão – i. e., a relação jurídico-obrigacional que tem por 
objecto a aquisição a entidades colectivas não residentes de serviços adminis-
trativos, científicos e técnicos especializados, necessários para manter, me-
lhorar ou aumentar a capacidade produtiva, quer de bens quer de serviços, 
bem como o aumento do nível de formação profissional dos trabalhadores 
que exigem dos seus executores conhecimentos que não podem ser obtidos 
no país (artigo 2.º, alínea a), do referido diploma) –, a serem celebrados pelas 
empresas privadas ou mistas (i.e., onde se reúnam capitais públicos e capitais 
privados), e em que estas empresas sejam as beneficiárias da prestação dos 
referidos serviços. 

Estas empresas, de acordo com o artigo 2.º, alínea b), do Regulamento sobre a 
Contratação de Prestação de Serviços de Assistência Técnica Estrangeira ou de 
Gestão, correspondem a pessoas colectivas residentes que exerçam legalmen-
te a sua actividade económica em território nacional. Note-se, todavia, que 
não estão abrangidos pelo referido diploma os contratos de tecnologia e a con-
tratação individual de especialistas, conforme decorre do seu artigo 1.º, n.º 2.

Sendo o valor global anual do contrato a celebrar igual ou inferior a USD 
1.000.000 (nos termos da alteração introduzida pelo Decreto Presidencial n.º 
123/13, de 28 de Agosto) e destinando-se o mesmo a vigorar por prazos meno-
res ou iguais a doze meses, a sua celebração é da exclusiva responsabilidade 
da entidade beneficiária residente – ou seja, da empresa angolana. Esta deve, 
contudo, nos termos do artigo 1.º, n.º 3, do referido Regulamento, dar conhe-
cimento do referido contrato ao Ministério da Economia.

Já no que respeita a contratos de prestação de serviços de assistência técnica 
estrangeira ou de gestão de valor superior a USD 1.000.000 (nos termos da 
alteração introduzida pelo Decreto Presidencial n.º 123/13, de 28 de Agosto), 
tais contratos apenas poderão ser celebrados após análise e decisão final (pré-
via) por uma comissão de avaliação, a ser constituída junto do Ministério da 
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Economia e integrando um representante deste Ministério (que presidirá ou 
designará o respectivo presidente), do Banco Nacional de Angola e do Minis-
tério da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, nos termos dos 
artigos 1.º, n.º 4, e 9.º e ss. do Regulamento sobre a Contratação de Prestação 
de Serviços de Assistência Técnica Estrangeira ou de Gestão.

Em conformidade com o disposto no artigo 3.º do Regulamento sobre a Con-
tratação de Prestação de Serviços de Assistência Técnica Estrangeira ou de 
Gestão, a prestação de serviço de assistência técnica estrangeira ou de ges-
tão apenas pode ser contratada no exterior quando, (i) devido à sua especia-
lização e complexidade, tais serviços não possam ser obtidos no país; (ii) se 
enquadrem na realização de programas pré-determinados que envolvam co-
nhecimentos especializados, dentro de prazos fixados; (iii) a sua contratação 
implique significativas vantagens para a empresa ou o serviço que a solicite e 
para a economia nacional; e (iv) o seu objecto concorra de forma decisiva para 
o desenvolvimento económico do país.

Naquilo que releva no contexto do investimento privado, cumpre salientar 
que não é permitida a celebração de contratos de prestação de serviços de as-
sistência técnica estrangeira ou de gestão entre empresas (deve aqui enten-
der-se sociedades comerciais) constituídas ao abrigo da Lei do Investimento 
Privado, conforme dispõe o artigo 1.º, n.º 6, do Regulamento sobre a Contrata-
ção de Prestação de Serviços de Assistência Técnica Estrangeira ou de Gestão, 
sempre que tais contratos de prestação de serviços forem celebrados «com os 
respectivos associados estrangeiros». Só assim não será «em casos excepcio-
nais, devidamente autorizados pela Agência Nacional de Investimento Pri-
vado, após prévio parecer favorável do Ministério da Economia, devendo os 
mesmos ter uma duração previamente estabelecida» (artigo 1.º, n.º 6, do Re-
gulamento sobre a Contratação de Prestação de Serviços de Assistência Técni-
ca Estrangeira ou de Gestão). 

Trata-se de uma norma que pode revestir extrema importância para investi-
dores estrangeiros, uma vez que dela decorrem relevantes restrições. Releva, 
por isso, o artigo 19.º do referido Regulamento, ao determinar que os contratos 
que subsistissem já aquando da sua entrada em vigor «mantêm-se válidos até 
o seu prazo de validade expirar, devendo os mesmos ser registados no Minis-
tério da Economia no prazo máximo de 60 dias úteis após a entrada em vigor 
[do Regulamento]».

Importa, contudo, sublinhar que não se afigura isento de dúvidas o conceito 
de associados estrangeiros, relevante para excluir a admissibilidade deste tipo 
de contratos quando as entidades beneficiárias dos mesmos sejam empresas 
constituídas ao abrigo da Lei do Investimento Privado. Entendemos que o as-
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sociado estrangeiro, neste contexto, corresponde ao conceito de investidor 
externo, tal como definido no art. 2.º, al. g), da Lei do Investimento Privado, o 
que, na maioria dos casos, corresponderá à empresa estrangeira que adquiriu 
a qualidade de sócio de uma sociedade angolana. O propósito desta restrição, 
acreditamos, foi o de combater a sistemática descapitalização das empresas 
angolanas constituídas ao abrigo do regime do investimento privado estran-
geiro que, antes da emissão deste diploma, vinha sucedendo.

Retenha-se, por fim, que, sendo válidos, à luz do Regulamento sobre a Con-
tratação de Prestação de Serviços de Assistência Técnica Estrangeira ou de 
Gestão, os referidos contratos de prestação de serviços de assistência técnica 
ou de gestão, os mesmos se encontram adstritos a um conjunto de regras que 
determinam a existência de cláusulas obrigatórias e cláusulas proibidas15, e 
devem ser celebrados pelo tempo considerado razoavelmente necessário para 
o cumprimento integral do respectivo objecto – entendendo-se, como tal, um 
prazo não superior a trinta e seis meses, salvo autorização do Ministério da 
Economia, em casos excepcionais, para celebração por prazo superior (artigo 
7.º do referido diploma).

16.15. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI DO INVESTIMENTO PRIVADO: 
EXCLUSÕES E REGIMES ESPECIAIS DE INVESTIMENTO (REMISSÃO)

No que concerne à área de actividade a que se reporta o investimento, a Lei 
do Investimento Privado exclui do seu âmbito de aplicação os investimentos 
no sector petrolífero e diamantífero, bem como noutros sectores que estejam 
sujeitos a um regime jurídico especial, na medida em que os respectivos di-
plomas legais estabeleçam um regime jurídico diverso do consagrado na Lei 
do Investimento Privado (artigo 4.º do referido diploma).

No contexto de tais regimes especiais de investimento, importa assinalar os 
já referidos regimes relativos à constituição de instituições financeiras ban-
cárias e não bancárias (Capítulo 16.8 supra), à constituição de escritórios de 
representação (Capítulo 16.9 supra) e à constituição de parcerias público-pri-
vadas (Capítulo 16.10 supra), que se encontram subtraídos ao âmbito de apli-
cação da Lei do Investimento Privado, e para os quais se remete.

15 O Regulamento, no seu artigo 4.º, estabelece a obrigatoriedade de aposição de determinadas cláusulas nos con-
tratos por ele abrangidos, v. g., a definição detalhada do objecto contratual, dos resultados previstos, do programa 
de trabalhos, do cronograma das acções a desenvolver, da força de trabalho estrangeira necessária, do relatório de 
execução final, a identificação dos técnicos e do seu tempo de trabalho, a indicação da lei angolana como aplicável, 
etc. Do mesmo modo, proíbe-se a utilização de certas cláusulas, igualmente identificadas no Regulamento, como 
sejam aquelas que prevejam objectos vagos ou imprecisos, preços exorbitantes, ou impliquem desequilíbrio entre 
as prestações recíprocas (artigo 5.º do referido diploma). No que respeita ao «preço global do contrato», é de notar 
que a sua indicação e definição detalhada é exigida pelo Regulamento (artigo 6.º do Regulamento).
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Refira-se também que o Regulamento sobre a Contratação de Prestação de 
Serviços de Assistência Técnica Estrangeira ou de Gestão, com as alterações 
que lhe foram introduzidas pelo Decreto Presidencial n.º 123/13, de 28 de 
Agosto, veio estabelecer um regime especial para os contratos de assistência 
técnica estrangeira ou de gestão celebrados por empresas prestadoras de ser-
viços ao sector petrolífero.

Esquema de síntese sobre aplicação da Lei do Investimento Privado

16.16. APLICAÇÃO NO TEMPO DA LEI DO INVESTIMENTO PRIVADO: 
REGIME TRANSITÓRIO

De acordo com o artigo 95.º da Lei do Investimento Privado, esta e a legislação 
que a regulamenta não se aplicam a projectos de investimento aprovados pre-
viamente à sua entrada em vigor, continuando estes projectos, até ao respecti-
vo termo da sua implementação, a serem regidos pelas disposições da legisla-
ção e dos contratos específicos com base nos quais a autorização foi concedida. 
Desta forma, todas as vicissitudes relativas, v. g., projectos de investimento 
previamente aprovados pela Lei de Bases do Investimento Privado de 2003, 
que entretanto ocorram (nomeadamente, alguma alteração ao projecto) são 
disciplinadas por essa Lei de Bases do Investimento Privado de 2003. 

Contudo, um investidor privado cujo projecto de investimento foi aprovado 
no âmbito da Lei de Bases do Investimento Privado de 2003 pode requerer 
à Agência Nacional para o Investimento Privado a reaprovação do seu pro-
jecto de investimento, de acordo com a Lei do Investimento Privado vigente, 
de modo a poder beneficiar do regime de incentivos naquela estabelecido, 
seguindo-se os trâmites procedimentais constantes da actual Lei do Investi-
mento Privado (artigo 95.º, n.º 2, da Lei do Investimento Privado).

Por outro lado, é de sublinhar que os incentivos e benefícios fiscais e aduanei-
ros e outras facilidades já concedidas ao abrigo das leis anteriores relativas ao 
investimento privado mantêm-se em vigor pelos prazos que foram estabeleci-
dos, não sendo permitida qualquer prorrogação dos mesmos (artigo 95.º, n.º 3, 
da Lei do Investimento Privado). Está aqui em causa a protecção dos direitos 
adquiridos pelo investidor estrangeiro.

A LIP APLICA-SE A: A LIP NÃO SE APLICA A:

 – Investimento nacional e estrangeiro
 – Investimento em novas empresas ou em empresas 
já existentes

 – Investimentos de valor igual ou superior a 1 
milhão de dólares

 – Investimentos na área petrolífera e diamantífera
 – Investimentos em instituições financeiras ou 
seguradoras

 – Outros investimentos regulados por lei especial
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16.17. PROCESSO PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE INVESTIMENTO

16.17.1. ÓRGÃO RESPONSÁVEL E FONTE DO INVESTIMENTO

A Agência Nacional para o Investimento Privado é o órgão responsável pela 
execução da política nacional relacionada com os investimentos que se en-
contram sob a alçada da Lei do Investimento Privado (artigo 7.º, n.º 2, da Lei 
do Investimento Privado). 

No que concerne à fonte do investimento, note-se que a Lei do Investimento 
Privado abandonou o regime de declaração prévia que era estabelecido pela 
Lei n.º 11/03, de 13 de Maio de 2003, sendo actualmente obrigatório que todos 
os investimentos constem de um contrato celebrado entre a Agência Nacional 
para o Investimento Privado e o investidor, no qual se estabelecem as condi-
ções para o investimento e os incentivos concedidos ao investidor (artigo 51.º 
da Lei do Investimento Privado). O contrato de investimento é, agora, nego-
ciado casuisticamente com cada investidor, nele se plasmando as regras con-
cretas que pautam a implementação de cada projecto de investimento.

16.17.2. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE INVESTIMENTO

Uma parte do procedimento contratual é conduzida por uma Comissão de Ne-
gociação de Facilidades de Investimento (CNFI), criada pela Agência Nacional 
para o Investimento Privado, cuja missão é negociar as condições em que os 
incentivos relacionados com cada investimento são atribuídos. A Comissão 
de Negociação de Facilidades de Investimento é constituída por representan-
tes das autoridades fiscais e alfandegárias, bem como do Banco Nacional de 
Angola (artigo 58.º da Lei do Investimento Privado). 

O procedimento para aprovação de um projecto de investimento, tal como se 
encontra plasmado nos artigos 54.º e ss. da Lei do Investimento Privado e no 
Decreto Presidencial n.º 84/12, de 14 de Maio, pode, sumariamente, descrever-
-se da seguinte forma:

 – apresentação da proposta de investimento completo perante a Agência 
Nacional para o Investimento Privado;

 – se o processo estiver incorrecto ou incompleto, a Agência Nacional para o 
Investimento Privado deverá notificar o investidor, tendo este um perío-
do de quinze dias para corrigir ou completar a proposta que apresentou;

 – após a Agência Nacional para o Investimento Privado ter aceite a proposta, 
esta tem trinta dias para analisar a proposta, negociar o contrato de inves-
timento e submeter a proposta à aprovação das autoridades competentes;

 – em simultâneo com a aceitação do projecto pela Agência Nacional para 
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o Investimento Privado, a Comissão de Negociação de Facilidades de In-
vestimento tem quinze dias para analisar e avaliar a proposta, negocian-
do com o investidor os incentivos e benefícios que hajam sido requeridos;

 – no prazo de cinco dias a contar do termo do prazo indicado, a Comissão 
de Negociação de Facilidades de Investimento emite a sua opinião final 
sobre o projecto;

 – após terem terminado as negociações com o investidor, a Agência Nacio-
nal para o Investimento Privado tem cinco dias para emitir a sua opinião 
fundamentada;

 – caso as negociações não possam ser concluídas pela Agência Nacional para 
o Investimento Privado no prazo de trinta dias, o projecto será recusado;

 – caso as negociações sejam concluídas com sucesso, a proposta (junta-
mente com as opiniões da Agência Nacional para o Investimento Priva-
do e da Comissão de Negociação de Facilidades de Investimento) deverá 
ser remetida para aprovação da entidade competente. O Conselho de Ad-
ministração da Agência Nacional para o Investimento Privado é compe-
tente para aprovar projectos cujo investimento seja de montante inferior 
ou equivalente a USD 10.000.000 (dez milhões de dólares americanos). 
Por outro lado, cabe ao Titular do Poder Executivo aprovar os projectos 
de investimento de montante superior a USD 10.000.000 (dez milhões 
de dólares americanos). A respectiva decisão deverá ser proferida, no 
caso de caber à Agência Nacional para o Investimento Privado, no prazo 
de quinze dias, e, no caso de caber ao Titular do Poder Executivo, no pra-
zo de trinta dias, após, respectivamente, o recebimento do processo pelo 
Conselho de Administração da Agência Nacional para o Investimento 
Privado ou pelo Titular do Poder Executivo;

 – caso o projecto seja rejeitado, a Agência Nacional para o Investimento 
Privado informará o investidor das razões que conduziram à respectiva 
rejeição;

 – caso o projecto seja aprovado, a Agência Nacional para o Investimento 
Privado celebra o contrato com o investidor e emite um certificado que 
atesta a aprovação do investimento respectivo (o designado Certificado 
de Registo de Investimento Privado – CRIP). O contrato é depois remetido 
para publicação no boletim oficial (Diário da República). Após a emissão 
do Certificado de Registo de Investimento Privado, a Agência Nacional 
para o Investimento Privado enviará oficiosamente ao Banco Nacional 
de Angola uma cópia do referido certificado, e de outros documentos 
relevantes, para que o Banco Nacional de Angola autorize e licencie a 
operação de importação de capitais, no prazo máximo de quinze dias. 
Para estes efeitos, o investidor pode importar os capitais necessários 
através de um banco comercial que opere em Angola, num prazo de no-
venta dias, e, caso esteja previsto no projecto, poderá igualmente impor-
tar os equipamentos necessários. Integrando o projecto de investimento 
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a constituição de uma sociedade comercial, segue-se depois o regime 
normal relativo ao acto constitutivo da sociedade comercial e à prática 
de actos posteriores à sua constituição, designadamente, a promoção do 
registo e das publicações necessárias, bem como a obtenção do alvará 
comercial e de outras autorizações e licenças que se afigurem indispen-
sáveis para que a sociedade prossiga o seu objecto social.

Esquema de síntese sobre o procedimento para a aprovação dos 
projectos de investimento pela Agência Nacional para o Investimento 
Privado

16.17.3. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO

De acordo com o artigo 70.º da Lei do Investimento Privado, o projecto de in-
vestimento deverá ser implementado no prazo estabelecido no contrato de 
investimento e no Certificado de Registo de Investimento Privado. O prazo 
poderá, contudo, ser prorrogado em situações excepcionais.

Note-se que as empresas que tenham sido constituídas para implementar o 
projecto devem contratar nacionais angolanos e facultar-lhes condições de 
trabalho adequadas. É possível contratar estrangeiros qualificados, mas é ne-
cessário assegurar a criação de um programa de formação e de capacitação de 
nacionais angolanos, para que eles possam vir a substituir a força de traba-
lho estrangeira. É ainda necessário assegurar um rácio de setenta por cento 
(70%) de trabalhadores angolanos (nos termos do artigo 3.º, n.os 1 e 2, do De-
creto n.º 5/95, de 7 de Abril) e ter presente se os trabalhadores estrangeiros não  

Apreciação do
projecto e

negociação do
contrato de

investimento

Aceitação do
projecto de

investimento pela
ANIP

Assinatura do
contrato de

investimento

Registo do
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Parecer da CNFI
e parecer do
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15 dias30 dias 10 dias
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residentes a contratar preenchem os requisitos previstos no Decreto n.º 
6/2001, de 19 de Janeiro, que regula o emprego da força de trabalho estrangei-
ra não residente.

16.17.4. SANÇÕES

A Lei do Investimento Privado contém, a partir do artigo 83.º, um conjunto 
de medidas que devem ser observadas para assegurar a efectiva implementa-
ção das suas disposições e do contrato de investimento. Entre elas incluem-se 
multas, perda dos benefícios e incentivos, bem como a revogação do investi-
mento aprovado.

16.18. LEI DO INVESTIMENTO PRIVADO: REPATRIAÇÃO DE CAPITAIS

Depois de implementado o projecto de investimento privado externo e me-
diante prova da sua execução, de acordo com as regras definidas na Lei do 
Investimento Privado (designadamente, nos artigos 19.º e 20.º), nas condições 
estabelecidas na respectiva autorização do Banco Nacional de Angola e nos 
termos da legislação cambial aplicável, é garantido ao investidor externo, pelo 
artigo 18.º da Lei do Investimento Privado, o direito de transferir para o exte-
rior (i. e., para o país onde o investidor tem o seu domicílio):

 – os dividendos ou os lucros distribuídos, depois de se ter verificado que 
foram pagos os impostos devidos, tendo em conta o montante do capital 
investido e a sua correspondência com as respectivas participações no 
capital próprio da sociedade;

 – o produto da liquidação dos seus investimentos, incluindo as mais-va-
lias, depois de pagos os impostos devidos;

 – quaisquer importâncias que lhe sejam devidas, com dedução dos respec-
tivos impostos, previstas em actos ou contratos que, nos termos da pre-
sente lei, constituam investimento privado;

 – produto de indemnizações, nos termos do n.º 3 do artigo 16.º da Lei do 
Investimento Privado;

 – royalties ou outros rendimentos de remuneração de investimentos indi-
rectos, associados à cedência de transferência de tecnologia.

Cumpre, todavia, assinalar que o n.º 2 do artigo 18.º da Lei do Investimento 
Privado introduz limites à repatriação de dividendos, ao determinar que este 
repatriamento «é objectivamente proporcional e graduado, respeitando-se os 
limites do artigo 20.º, nomeadamente em função do valor investido, do período 
da concessão e da dimensão dos incentivos e benefícios fiscais e aduaneiros, do 
prazo do investimento, dos lucros efectivamente realizados, do impacto socio-
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-económico do investimento e da sua influência na diminuição das assimetrias 
regionais, do impacto do repatriamento dos lucros e dividendos na balança 
de pagamentos do país». Para além disso, resulta do artigo 18.º, n.º 3, da Lei 
do Investimento Privado que «os termos da [referida] proporção e graduação 
percentual do repatriamento dos lucros e dividendos […] são objecto de uma 
ponderação e negociação casuísticas, de acordo com dados objectivos, devendo 
estes constar obrigatoriamente do contrato de investimento a celebrar». 

Desta forma, resulta claro que a proporção e as percentagens exactas dos lu-
cros e dividendos repatriáveis serão objecto de acordo entre a Agência Nacio-
nal para o Investimento Privado e o investidor, devendo constar do contrato 
de investimento. 

O artigo 20.º da Lei do Investimento Privado vem, por sua vez, estabelecer os 
critérios para a graduação do direito de repatriamento de lucros e dividendos 
em função do valor do investimento e da sua zona de implantação (que se de-
terminam com base no artigo 35.º da Lei do Investimento Privado, conforme 
referido infra). Assim:

 – Nos projectos de investimento externo implementados na Zona A e que 
sejam inferiores a USD 10.000.000,00 (dez milhões de dólares dos Esta-
dos Unidos da América), só podem ser repatriados lucros, dividendos e 
afins, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º, decorridos três anos após a sua 
implementação efectiva.

 – Nos projectos de investimento externo implementados na Zona A e que 
sejam iguais ou superiores a USD 10.000.000,00 (dez milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América), mas inferiores a USD 50.000.000,00 
(cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América), só po-
dem ser repatriados lucros, dividendos e afins, nos termos do n.º 1 do 
artigo 18.º, decorridos dois anos após a sua implementação efectiva.

 – Nos projectos de investimento externo implementados na Zona B e que 
sejam inferiores a USD 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares dos Esta-
dos Unidos da América), só podem ser repatriados lucros e dividendos, 
nos termos do n.º 1 do artigo 18.º, decorridos dois anos após a sua imple-
mentação efectiva. 

Contudo, e como já se disse, existe um limite mínimo do investimento, plas-
mado no artigo 19.º da Lei do Investimento Privado, para o repatriamento de 
capitais: apenas é permitido o repatriamento proporcional de capitais gerados 
como lucros, dividendos e afins, a partir das operações de investimento exter-
no, desde que este investimento atinja o limite mínimo, por cada investidor, 
de USD 1.000.000,00 (um milhão de dólares dos Estados Unidos da América).
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O processo de repatriação e dividendos é enquadrado nos termos da Lei Cam-
bial (Lei n.º 5/97, de 27 de Junho), do Aviso n.º 13/13, de 6 de Agosto, do Banco 
Nacional de Angola (que regulamenta as operações de invisíveis correntes) e 
do Aviso n.º 4/03, de 28 de Fevereiro, do Banco Nacional de Angola (que esta-
belece os procedimentos necessários para que o investidor estrangeiro trans-
fira lucros e dividendos para o exterior).

Assim, o procedimento administrativo para a transferência de lucros e divi-
dendos é o seguinte: (i) a sociedade deve remeter um pedido formal ao seu 
banco comercial, juntamente com a documentação por ele requerida, desig-
nadamente o comprovativo de que foram pagos ao Estado Angolano os im-
postos devidos e evidência de que tais dividendos decorrem das receitas ge-
radas pela sociedade; este pedido deve ser efectuado no primeiro semestre 
subsequente ao termo do exercício a que os dividendos respeitam (nos termos 
do artigo 5.º, n.º 2, do Aviso n.º 4/03); (ii) o banco comercial solicita depois 
ao Banco Nacional de Angola autorização para a venda da moeda estrangeira 
necessária para efectuar o pagamento dos dividendos; (iii) o Banco Nacional 
de Angola tem trinta dias (artigo 6.º do Aviso n.º 4/03) para requerer docu-
mentação/informação adicional, recusar a autorização (caso em que deve 
fundamentar a recusa e notificar o interessado) ou autorizar a transferência 
(emitindo para o efeito uma licença para a respectiva operação de invisíveis 
correntes); (iv) recebida a autorização do Banco Nacional de Angola, o banco 
comercial executa a operação de pagamento de dividendos no exterior. 

Hoje em dia este processo encontra-se enquadrado pelo Sistema Integrado de 
Operações Cambiais (SINOC), a que tanto os bancos comerciais como o Banco 
Nacional de Angola têm acesso, como se refere no Aviso n.º 13/13. No caso de o va-
lor dos dividendos ser bastante elevado e susceptível de causar impacto na balan-
ça de pagamentos de Angola, o artigo 3.º do Aviso n.º 4/03 confere ao Banco Na-
cional de Angola a prerrogativa de suspender temporariamente o seu pagamento 
ou de autorizar pagamentos parcelares e diferidos no tempo. Sem prejuízo, o di-
reito do investidor estrangeiro de receber os seus lucros é sempre assegurado. Por 
essa razão, o Banco Nacional de Angola sempre terá de notificar o interessado 
de qualquer decisão que, neste sentido, tome. Não obstante, não temos conheci-
mento de que o Banco Nacional de Angola, nos últimos anos, se tenha socorrido 
desta prerrogativa, aplicável apenas a situações de carácter excepcional.

16.19. LEI DO INVESTIMENTO PRIVADO: BENEFÍCIOS FISCAIS  
E ADUANEIROS E INCENTIVOS

A Lei do Investimento Privado estabelece, nos seus artigos 25.º a 48.º, a base 
legal para a atribuição de benefícios fiscais e aduaneiros e incentivos aos  
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investidores. Esses benefícios e incentivos – que correspondem a medidas 
que implicam uma redução ou isenção do montante a pagar dos impostos em 
vigor, com o fim de promover o desenvolvimento de factores à escala macro-
económica para o país, bem como de favorecer actividades de reconhecido 
interesse público, social ou cultural – incluem, entre outros, deduções fiscais, 
amortizações e depreciações aceleradas, créditos fiscais, redução e isenção de 
impostos, contribuições e direitos, ou alargamento do prazo para pagamento 
de impostos (artigo 26.º da Lei do Investimento Privado).

A concessão dos incentivos e facilidades previstos na Lei do Investimento Pri-
vado é feita tendo em conta os objectivos económicos e sociais plasmados no 
seu artigo 27.º, designadamente:

 – incentivar o crescimento da economia;
 – promover as regiões mais desfavorecidas, sobretudo no interior do país;
 – aumentar a capacidade produtiva nacional, com base na incorporação 

de matérias-primas locais, e elevar o valor acrescentado dos bens produ-
zidos no país;

 – induzir a criação de novos postos de trabalho para trabalhadores nacio-
nais e elevar a qualificação da mão-de-obra angolana.

É de realçar que estes incentivos assumem carácter excepcional, em confor-
midade com o disposto no artigo 28.º da Lei do Investimento Privado, dado 
que os mesmos «não constituem regra, nem são de concessão automática ou 
indiscriminada, nem ilimitados no tempo». Por isso, na ponderação sobre a 
proporção e graduação dos incentivos e benefícios fiscais e aduaneiros a con-
ceder, devem seguir-se os critérios enunciados no n.º 2 do artigo 18.º da Lei do 
Investimento Privado, além da objectiva consideração sobre o tipo de investi-
mento e a sua inserção na estratégia de desenvolvimento económico do país, 
a percepção de mais-valias directas e indirectas, a complexidade do investi-
mento e o período estimado para o retorno do capital (artigo 28.º, n.º 4, da Lei 
do Investimento Privado).

Destaque-se ainda que, ao abrigo do disposto no artigo 29.º da Lei do Investi-
mento Privado, pode haver uma concessão extraordinária de incentivos e bene-
fícios fiscais que resulte de uma negociação, no âmbito do regime contratual de 
investimento privado, designadamente nos casos de projectos de investimento 
privado avaliados acima de USD 50.000.000,00 (casos previstos no n.º 3 do ar-
tigo 60.º da Lei do Investimento Privado), ou nos casos em que, sendo o inves-
timento declarado pelo Titular do Poder Executivo como altamente relevante 
para o desenvolvimento estratégico da economia nacional, considerando a im-
portância do sector de actividade em causa, o local e o valor do investimento 
e a redução das assimetrias regionais, este se afigure ainda, cumulativamente:
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 – ser capaz de induzir a criação ou manutenção de, pelo menos, quinhen-
tos postos de trabalho directos para cidadãos nacionais; 

 – ser capaz de contribuir em larga escala, de modo quantificado e certifi-
cado, para o impulsionamento da inovação tecnológica e investigação 
científica no país; 

 – serem as exportações anuais directamente resultantes do investimento 
superiores a USD 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares dos Es-
tados Unidos da América).

Assinale-se, ademais, que, de acordo com o artigo 32.º da Lei do Investimento 
Privado, o direito aos incentivos é transmissível, no âmbito da cessão prevista 
no artigo 81.º (i. e., casos em que os projectos de investimento privado sejam 
precedidos de concurso público ou de outra modalidade de contratação pú-
blica), mediante prévia autorização do titular do Ministério das Finanças, ou-
vida a Agência Nacional de Investimento Privado, desde que se mantenham 
os pressupostos em que se basearam para a sua concessão e os deveres decor-
rentes do projecto de investimento, devendo o proponente ser notificado no 
prazo de oito dias após a recepção da petição.

Conforme resulta do artigo 35.º da Lei do Investimento Privado, para efeitos 
da atribuição de incentivos fiscais às operações de investimento, o país é orga-
nizado nas seguintes zonas de desenvolvimento: 

 – Zona A (zonas mais desenvolvidas) – Província de Luanda, os municípios 
sede das Províncias de Benguela, Cabinda, Huíla e o município do Lobito; 

 – Zona B (zonas medianamente desenvolvidas) – restantes municípios das 
Províncias de Benguela, Cabinda e Huíla e Províncias do Bengo, Cuanza-
-Norte, Cuanza-Sul, Malange, Namibe e Uíge; 

 – Zona C (zonas menos desenvolvidas) – Províncias do Bié, Cunene, Hu-
ambo, Cuando-Cubango, Lunda-Norte, Lunda-Sul, Moxico e Zaire.

Podem ainda ser definidas Zonas Económicas Especiais, que, segundo o arti-
go 36.º da Lei do Investimento Privado, devem ser descritas em diploma pró-
prio. As Zonas Económicas Especiais constituem um modelo de organização 
económica e um forte mecanismo de industrialização e desenvolvimento do 
sector produtivo e empresarial, atento o regime especial de incentivos fiscais 
e aduaneiros atribuídos às empresas que assumam o papel de Entidade Ges-
tora e de Empresas de Exploração nessa zona. Neste contexto, assinale-se, a 
título de exemplo, o Regime Jurídico da Zona Económica Especial Luanda-
-Bengo, constituída pelo Decreto Presidencial n.º 49/11, de 9 de Março, no qua-
dro do processo de reconstrução do país, com vista, entre outros, à promoção 
da produção de bens e serviços para satisfação das crescentes necessidades 
do mercado interno e para exportação, à diversificação da economia, à criação 
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de empregos, de rendimento e ao fomento do empresariado angolano, bem 
como à regulação dos critérios de acesso para a implementação de unidades 
industriais.

16.20. SÍNTESE

•	 As sociedades comerciais de direito angolano constituem-se, em regra, me-
diante a celebração do contrato de sociedade sujeito a escritura pública, 
estando dependentes da realização de um conjunto alargado de (i) actos 
prévios, (ii) actos constitutivos, (iii) e actos posteriores.

•	 Para além da exigência de escritura pública, neste contexto, destaca-se a 
importância do registo, dado que as sociedades gozam de personalidade ju-
rídica a partir da data do registo do contrato pelo qual se constituem (artigo 
5.º da Lei das Sociedades Comerciais), assumindo, por isso, o registo uma 
função constitutiva. 

•	 A constituição de sociedades unipessoais é regulada pela Lei das Socieda-
des Unipessoais e pelo regime provisório constante do Ofício Circular n.º 
4268/GMJDH/2013, de 29 de Agosto de 2013, sendo possível a constituição 
de uma sociedade unipessoal em Angola, junto do Guichet Único da Em-
presa.

•	 A constituição de sociedades em nome colectivo ou por quotas que sejam 
micro, pequenas e médias empresas obedece ao Regime Especial de Cons-
tituição Imediata das Micro e Pequenas Empresas, plasmado nos artigos 
15.º e ss. do Regulamento do Balcão Único do Empreendedor (Decreto Pre-
sidencial n.º 40/12, de 13 de Março). Neste contexto, destaca-se o Regime 
Especial de Licenciamento de Actividades (artigos 24.º e ss. do Regula-
mento do Balcão Único do Empreendedor), de acordo com o qual as mi-
cro e pequenas empresas (e até pessoas singulares) que exerçam uma das 
actividades abrangidas na lista anexa ao Regulamento do Balcão Único do 
Empreendedor podem proceder imediatamente à abertura do estabeleci-
mento comercial, à exploração do armazém ou ao início de actividade, con-
soante os casos, com dispensa de vistoria prévia, após pagamento das taxas.

•	 A constituição de empresas do sector empresarial público obedece ao dis-
posto na Lei de Bases do Sector Empresarial Público (Lei n.º 11/13, de 3 de 
Setembro), e o seu regime depende do tipo de empresas em causa: empre-
sas públicas, empresas com domínio público e empresas com participações 
públicas minoritárias.
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•	 A constituição de instituições financeiras obedece também a um regime es-
pecial, plasmado na Lei das Instituições Financeiras (Lei n.º 13/05, de 30 de 
Setembro), que varia em função de se tratar da constituição de instituições 
financeiras bancárias (em que a autorização para a constituição cabe, em 
exclusivo, ao Banco Nacional de Angola, em articulação com o Executivo 
Angolano) e de instituições financeiras não bancárias (em que a autoriza-
ção para a constituição cabe ao organismo de supervisão competente, em 
articulação com o Executivo Angolano).

•	 A supervisão do Banco Nacional de Angola neste domínio estende-se igual-
mente à (i) actividade no estrangeiro, i. e., às sucursais no estrangeiro de 
instituições financeiras bancárias com sede em Angola e aos escritórios 
de representação no estrangeiro de instituições financeiras bancárias com 
sede em Angola, e à (ii) actividade em Angola, i. e., às sucursais em Angola 
de instituições financeiras bancárias com sede no estrangeiro e escritórios 
de representação em Angola de instituições financeiras bancárias com sede 
no estrangeiro.

•	 O estabelecimento e a actividade de escritórios de representação em An-
gola encontram-se regulados no Regulamento sobre Escritórios de Repre-
sentação de Empresas Estrangeiras Não-Residentes Cambiais, estabelecido 
com o Decreto n.º 7/90, de 24 de Março, e na Lei das Instituições Financei-
ras. Tratando-se de escritórios de representação em Angola de instituições 
de crédito sediadas no estrangeiro, a constituição dos mesmos encontra-se 
regulada na Lei das Instituições Financeiras e no Decreto n.º 37/92, de 30 
de Agosto.

•	 A constituição de sociedades de fim específico através de parcerias público-
-privadas encontra-se regulada pela Lei n.º 2/11, de 14 de Janeiro. As parce-
rias público-privadas são instituídas por contrato ou uma união de contra-
tos, nos termos dos quais uma entidade privada (designada por parceiro 
privado) estabelece uma vinculação duradoura, perante o parceiro público, 
através da qual assegura o desenvolvimento de uma actividade destinada à 
satisfação de uma necessidade colectiva, ficando a responsabilidade pelo 
financiamento e pelo investimento e exploração, no todo ou em parte, a 
cargo do parceiro privado (v. g., contratos de concessão relativos a obras ou 
serviços públicos, contratos de fornecimento contínuo, contratos de pres-
tação de serviços, contratos de gestão e contratos de colaboração relativos à 
utilização de estabelecimentos ou infra-estruturas já existentes, etc.).
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•	 A Lei n.º 20/11, de 20 de Maio (Lei do Investimento Privado), que veio substituir 
a Lei n.º 11/03, de 13 de Maio de 2003 (Lei de Bases do Investimento Privado), 
encontra-se regulamentada, no que concerne ao procedimento de aprovação 
de investimentos, pelo Decreto Presidencial n.º 84/12, de 14 de Maio.

•	 Com a entrada em vigor da actual Lei do Investimento Privado, alterou-
-se significativamente o regime de investimento previsto na antiga Lei n.º 
11/03, de 13 de Maio de 2003, delineando-se agora o regime de investimento 
privado com base num particular enquadramento de direitos e deveres dos 
investidores.

•	 A Lei do Investimento Privado aplica-se tanto ao investimento privado in-
terno como ao externo.

•	 A Lei do Investimento Privado é aplicável apenas a investimentos (na-
cionais e estrangeiros) em Angola cujo montante seja igual ou superior a 
USD 1.000.000 (um milhão de dólares americanos), ou o equivalente em 
kwanzas. No que respeita às principais formas de estabelecimento de uma 
actividade empresarial em território angolano, cabe enunciar (i) a consti-
tuição de sociedades comerciais, (ii) a aquisição da totalidade ou parte de 
participações de sociedades de direito angolano já existentes, (iii) a criação 
de joint ventures, (iv) a criação de escritórios de representação e (v) a cons-
tituição de sucursais.

•	 Só a título excepcional é permitida a celebração de contratos de prestação 
de serviços de assistência técnica estrangeira ou de gestão entre empresas 
(societárias) constituídas ao abrigo da Lei do Investimento Privado, confor-
me dispõe o artigo 1.º, n.º 6, do Regulamento sobre a Contratação de Pres-
tação de Serviços de Assistência Técnica Estrangeira ou de Gestão, sempre 
que tais contratos de prestação de serviços forem celebrados «com os res-
pectivos associados estrangeiros».

•	 A Agência Nacional para o Investimento Privado é o órgão responsável pela 
execução da política nacional relacionada com os investimentos que se en-
contram sob a alçada da Lei do Investimento Privado.

•	 A Lei do Investimento Privado abandonou o regime de declaração prévia 
que era estabelecido pela Lei n.º 11/03, de 13 de Maio de 2003, sendo actu-
almente obrigatório que todos os investimentos constem de um contrato 
negociado casuisticamente e celebrado entre a Agência Nacional para o 
Investimento Privado e o investidor, no qual se estabelecem as condições 
para o investimento e os incentivos concedidos ao investidor.
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•	 É garantido ao investidor externo, pelo artigo 18.º da Lei do Investimento 
Privado, o direito de transferir para o exterior capitais que resultem do seu 
investimento em Angola (v. g., dividendos ou os lucros distribuídos, produ-
to da liquidação dos seus investimentos, incluindo as mais-valias, royalties 
ou outros rendimentos de remuneração de investimentos indirectos).

•	 A concessão dos incentivos e das facilidades previstos na Lei do Investimen-
to Privado é feita tendo em conta os objectivos económicos e sociais plas-
mados no seu artigo 27.º, assumindo estes incentivos carácter excepcional.
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17.1. O CONTRATO DE SOCIEDADE: CONTEÚDO E MENÇÕES 
OBRIGATÓRIAS

O artigo 11.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais estabelece o princípio ge-
ral da liberdade contratual: as partes podem fixar, livremente, o conteúdo do 
contrato de sociedade, sem prejuízo do disposto em normas legais imperativas. 
Já no que concerne ao afastamento de normas societárias dispositivas, impor-
ta referir que estas se aplicam às sociedades, salvo quando, ao abrigo do dispos-
to nos artigos 10.º, n.º 4, e 11.º, n.º 2, ambos da Lei das Sociedades Comerciais:

 – as normas estatutárias, derrogando a norma legal, estipulem de modo 
diverso;

 – exista deliberação social que derrogue a norma legal. Nesta situação, a 
deliberação social apenas será válida perante (i) norma legal que expres-
samente admita o seu afastamento por simples deliberação ou (ii) norma 
estatutária que autorize a derrogação dos preceitos dispositivos por de-
liberação dos sócios.

De acordo com o disposto no artigo 10.º, n.os 1 e 2 da Lei das Sociedades Co-
merciais, do contrato de qualquer tipo de sociedade devem, como conteúdo 
mínimo, obrigatoriamente constar: 

 – os nomes ou firmas de todos os sócios e os outros dados de identificação 
destes; 

 – o tipo de sociedade; 
 – a firma da sociedade; 
 – o objecto da sociedade; 
 – a sede da sociedade; 
 – o capital social, salvo nas sociedades em nome colectivo, em que todos os 

sócios contribuam apenas com a sua indústria; 
 – a quota de capital e a natureza da entrada de cada sócio, bem como os paga-

mentos efectuados por conta de cada quota, sob pena de serem considera-
das ineficazes as estipulações relativas às eventuais entradas em espécie; 

 – a descrição e o valor dos bens diferentes de dinheiro, com que tenha sido 
realizada a entrada; a omissão destes elementos conduz também à inefi-
cácia das estipulações relativas às entradas em espécie;

 –  os direitos especiais que porventura se confiram a alguns sócios, nos ter-
mos dos artigos 18.º e 26.º da Lei das Sociedades Comerciais.

Como se verá adiante, a falta de determinadas menções obrigatórias pode mo-
tivar a nulidade do contrato de sociedade.
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17.2. A INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS ESTATUTOS DAS 
SOCIEDADES COMERCIAIS

A Lei das Sociedades Comerciais não consagra qualquer regra específica sobre 
a interpretação e integração do contrato de sociedade. Poder-se-ia, pois, en-
tender que, na falta de disposição especial, se aplicariam linearmente as nor-
mas gerais constantes do Código Civil (artigos 236.º a 239.º do Código Civil). 
Contudo, a aplicação de tais normas mostra-se desadequada, uma vez que, 
por um lado, (i) o contrato de sociedade não é um contrato comum, na medida 
em que não tem uma eficácia meramente inter partes, porquanto pela cele-
bração e registo do contrato de sociedade se constitui uma pessoa colectiva 
autónoma, dotada de um património autónomo e segregado do património 
dos seus sócios, a qual interage com terceiros; e, (ii) por outro lado, os artigos 
236.º a 239.º do Código Civil apelam amplamente à vontade real das partes, à 
posição do real declaratário (o que remete para as circunstâncias da emissão 
da declaração negocial e para o conhecimento que o declaratário tem delas), e 
para a vontade hipotética das partes – cuja inferência parte necessariamente 
das particularidades de cada parte que sejam conhecidas da sua contraparte. 

Daqui decorre que a aplicação das regras gerais de interpretação das decla-
rações negociais aos estatutos das sociedades conduziria a que os terceiros 
(i. e., sócios não fundadores da sociedade, credores da sociedade e sujeitos 
que com ela negoceiem) que contactassem com a sociedade fossem colocados 
numa posição na qual lhes fosse impossível conhecer o sentido dos estatutos1. 
Aliás, é precisamente a exigência da cognoscibilidade das regras estatutárias 
que justifica a necessidade de registo para a plena produção de efeitos erga 
omnes pelo contrato de sociedade (artigo 5.º e artigos 39.º e seguintes da Lei 
das Sociedades Comerciais). 

Neste contexto, destaca-se a tese que apresenta critérios diferenciados de in-
terpretação dos estatutos: quanto às cláusulas que se cingissem a modelar as 
obrigações dos sócios, aplicar-se-iam as regras gerais dos negócios jurídicos; 
já as cláusulas que contendessem com interesses de terceiros, maxime dos 
credores sociais, bem como aquelas que possuíssem natureza corporativa, de-
veriam ser interpretadas de forma objectiva. Contudo, nem sempre se apon-
tam os critérios que concretizam esta interpretação objectiva2. Na medida em 
que a dimensão obrigacional tem uma maior relevância nas sociedades de 
pessoas e a dimensão corporativa tem uma maior relevância nas sociedades 

1 Neste sentido, por todos, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, pp. 494 ss. 

2 Cfr. ADRIANO VAZ SERRA, «Anotação ao Acórdão do STJ de 24 de Outubro de 1969», in Revista de Legislação e 
Jurisprudência, Coimbra, ano 103, n.º 3438, 1970-1971, pp. 522 ss., e ANTÓNIO CAEIRO, «Destituição do gerente 
designado no pacto social», in Temas de direito das sociedades, Almedina, Coimbra, 1984, pp. 363 ss.
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de capitais, esta tese tendencialmente desaguaria na seguinte ideia: os esta-
tutos das sociedades de pessoas deveriam ser interpretados de acordo com as 
regras de interpretação das declarações negociais, enquanto os estatutos das 
sociedades de capitais seguiriam critérios objectivos de interpretação. 

Esta tese, partindo de uma intuição fundamentalmente correcta – a de que 
nem todas as cláusulas do contrato de sociedade têm implicações directas na 
esfera de terceiros – acaba por manter o problema que pretende resolver: o da 
colocação de terceiros numa posição de impossibilidade de conhecimento do 
verdadeiro significado dos estatutos. E isto por duas ordens de razões:

 – Em primeiro lugar, os estatutos devem ser interpretados como um todo 
coerente. Desta forma, cada uma das cláusulas serve de base a um ele-
mento sistemático de interpretação dos estatutos. Nomeadamente, na 
interpretação de uma cláusula com relevância para terceiros, pode ser 
necessário recorrer, enquanto elemento interpretativo, ao significado 
de uma outra cláusula, a qual, em si, apenas produz efeitos meramen-
te obrigacionais. Se o conteúdo desta última cláusula, que em si apenas 
produz efeitos inter partes, é relevante para a determinação do signifi-
cado de uma cláusula com relevância externa, então a interpretação da 
primeira cláusula pode ter uma mediata, ou indirecta, relevância em 
cláusulas do interesse de terceiros. A sua interpretação de acordo com as 
regras gerais de direito civil continua a propiciar situações nas quais os 
terceiros que interajam com a sociedade são impedidos de conhecer as 
regras estatutárias.

 – Podendo haver transmissão inter vivos ou mortis causa das participações 
sociais, as cláusulas que aparentemente apenas produzem efeitos na 
esfera dos sujeitos que celebram o contrato de sociedade, por serem de 
carácter meramente obrigacional, têm relevância na esfera de sujeitos 
que, sendo terceiros no momento da celebração do contrato de socieda-
de, podem assumir a posição jurídica de sócio. 

Nesta medida, a aplicação dos critérios do artigo 236.º do Código Civil à in-
terpretação dos estatutos, ainda que mitigada no seu âmbito de aplicação, 
afigura-se sempre contrária aos princípios da publicidade dos estatutos e da 
cognoscibilidade das cláusulas estatutárias que sejam invocáveis perante ter-
ceiros. Isto é suficiente para afastar a sua aplicação. Não se deve esquecer que 
o artigo 1.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais estabelece que os casos 
que não forem regulados pela Lei das Sociedades Comerciais nem pelo Código 
Comercial – que nada estabelece em matéria de interpretação negocial –, são 
regulados pelas normas do Código Civil. São-no, porém, apenas na medida em 
que estas sejam conformes com os princípios da Lei das Sociedades Comer-
ciais – o que, no caso da interpretação dos estatutos, não sucede.
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Por estas razões, a interpretação dos estatutos das sociedades comerciais deve 
afastar-se, na sua globalidade, das normas sobre a interpretação das declarações 
negociais. Desta forma, a interpretação dos estatutos deve seguir as mesmas re-
gras que se aplicam a propósito da aplicação da lei (artigo 9.º do Código Civil). Esta 
solução encontra-se, aliás, em harmonia com a intenção típica de quem constitui 
uma sociedade comercial: quando as partes preparam os estatutos de uma so-
ciedade, estas têm a perfeita consciência de estar a regular para o futuro e para 
um universo de sujeitos que pode transcender – e, pelo menos nas sociedades 
de capitais, quase certamente transcenderá – o conjunto dos sócios fundadores. 

As cláusulas estatutárias são, ademais, normalmente redigidas de um modo 
impessoal. Mesmo do ponto de vista formal, os estatutos das sociedades apro-
ximam-se mais da redacção de textos legislativos do que dos comuns contratos, 
que os artigos 236.º a 239.º do Código Civil têm em vista quando estabelecem os 
critérios de interpretação das declarações negociais. Por estas razões, os esta-
tutos são até frequentemente caracterizados como fontes privadas de direito3.

A interpretação dos estatutos deve, pois, partir do seu texto, e ter na corres-
pondência com o significado possível do texto o limite da interpretação possí-
vel. No demais, devem ser considerados os elementos sistemáticos que o pró-
prio estatuto fornece (designadamente, deve procurar-se a coerência entre os 
vários preceitos estatutários) e, fundamentalmente, deve procurar-se que a 
interpretação de cada cláusula estatutária promova, na maior medida possí-
vel, a sua razão de ser objectiva – o que, no caso das sociedades comerciais, 
significa a sua justificação económica. Os elementos históricos serão também 
atendíveis. Porém, apenas na medida em que sejam cognoscíveis pela genera-
lidade dos sujeitos a quem o significado dos estatutos possa interessar4. 

17.3. AS SOCIEDADES IRREGULARES

Estaremos na presença de uma sociedade irregular quando o iter formativo da 
sociedade comercial ainda não se encontre concluído, i. e., quando a mesma 

3 Assim, MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Introdução ao direito, Almedina, Coimbra, 2013, pp. 162-163. 

4 Neste sentido, por todos, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, pp. 497 ss., e, tendencialmen-
te, HUGO DUARTE FONSECA, Sobre a interpretação do contrato de sociedade nas sociedades por quotas, passim. 
Como salienta o primeiro dos autores citados, a esta regra apenas haverá que fazer duas excepções. A primeira 
consiste na interpretação de cláusulas totalmente extra-societárias que as partes decidam, ao abrigo da liberdade 
negocial, inserir no contrato de sociedade. Na medida em que elas não tenham qualquer conexão com o restante 
texto do pacto, a sua interpretação deverá seguir as regras gerais da interpretação das declarações negociais. Por 
outro lado, deve-se impedir a ocorrência de situações de venire contra factum proprium, designadamente que um 
sujeito adopte uma actuação societária numa interpretaçao subjectiva dos estatutos, a invoque para seu benefício 
perante outros sócios ou perante a sociedade, e, posteriormente, venha a prevalecer-se da interpretação objectiva 
para sustentar uma outra interpretação, que lhe seja mais conveniente a outro propósito. Nestes casos, poder-se-á 
estar perante uma situação de abuso de direito (artigo 334.º do Código Civil) ou de responsabilidade por violação 
de deveres de boa-fé (artigo 762.º, n.º 2, do Código Civil). 
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ainda não seja dotada de personalidade jurídica, porque ainda não registada 
(artigo 5.º da Lei das Sociedades Comerciais). 

Nessa situação – bastante frequente na prática, dado que é usual que a acti-
vidade comercial se inicie antes da concepção efectiva da pessoa jurídica –, 
e até ao momento do registo do contrato, estaremos perante uma entidade 
distinta de uma sociedade comercial, cuja natureza neste momento de pré-
-vida é discutida.

17.4. O REGIME DAS RELAÇÕES DA SOCIEDADE COM TERCEIROS ANTES 
DA ESCRITURA PÚBLICA – AS SOCIEDADES APARENTES (ARTIGO 38.º,  
N.º 1, DA LEI DAS SOCIEDADES COMERCIAIS)

A Lei das Sociedades Comerciais, no seu artigo 38.º, n.º 1, identifica uma re-
alidade embrionária das sociedades comerciais irregulares: as chamadas so-
ciedades aparentes. Nestas, através da utilização de uma firma comum ou de 
qualquer outro meio com exterioridade relevante para a criação de uma apa-
rência, dois ou mais indivíduos levam um terceiro a confiar que existe entre 
esses sujeitos um contrato de sociedade constitutivo de uma sociedade co-
mercial regular. 

A Lei das Sociedades Comerciais determina que, nestes casos de criação de 
uma falsa aparência, aqueles que levam um terceiro a crer na existência da 
sociedade responderão pessoalmente, de forma solidária, por todas as obriga-
ções que qualquer um deles tenha constituído usando a firma. Assim, tutela-
-se a confiança do terceiro que acreditou na existência de uma sociedade, o 
que constitui uma manifestação do princípio da boa-fé. 

Exemplo: Y e Z combinam entre si fazerem-se passar por sócios de uma socie-
dade (que, na verdade, não existe), com a firma Peixe Fresco, S.A. Sempre men-
cionando a sociedade falsa, Z celebra com o pescador António um contrato de 
fornecimento de 10 atuns pelo valor de Akz 200. 000. Neste caso, António pode-
rá exigir o pagamento dos Akz 200.000 a Y ou Z.

A importância de uma disposição normativa com este teor tem vindo, contu-
do, a ser contestada por alguns autores, como Menezes Cordeiro5, para quem, 
na óptica dos terceiros, é discutível a diferenciação legal das situações previs-
tas nos diferentes números do artigo 36.º do Código das Sociedades Comer-
ciais português, correspondente ao artigo 38.º da Lei das Sociedades Comer-
ciais. Atendendo à dificuldade de os terceiros poderem saber da existência 

5 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, pp. 482-483.
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ou não da intenção de celebração de um contrato de sociedade, pondera-se a 
aplicação tout court do n.º 2 do artigo 38.º da Lei das Sociedades Comerciais. 

17.5. O REGIME DAS RELAÇÕES DA SOCIEDADE COM TERCEIROS ANTES 
DA ESCRITURA PÚBLICA – A PRÉ-SOCIEDADE (ARTIGO 38.º, N.º 2, DA LEI 
DAS SOCIEDADES COMERCIAIS)

O artigo 38.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais trata de uma situação 
diversa da das sociedades aparentes. Na situação regulada por esta disposição 
normativa, dois ou mais indivíduos chegam a acordo6 relativamente à consti-
tuição da sociedade comercial. Contudo, antes de formalizarem o negócio atra-
vés de escritura pública, começam a desenvolver a actividade da sociedade. 

A não observância da forma legalmente prescrita determina a nulidade do 
contrato de sociedade, como resulta do artigo 220.º do Código Civil e do ar-
tigo 44.º, n.º 1, alínea e), da Lei das Sociedades Comerciais. Neste contexto, 
discute-se se, para além do regime da irregularidade da sociedade, atendendo 
à incompletude do seu iter formativo, estamos igualmente na presença de um 
contrato de sociedade inválido que reclame a aplicação dos artigos 43.º e se-
guintes da Lei das Sociedades Comerciais. 

Atendendo ao regime especial decorrente do artigo 38.º, n.º 2, não se justifica 
a remissão para os artigos 43.º e seguintes da Lei das Sociedades Comerciais, 
aplicando-se antes as regras das sociedades civis7 que se encontram nos ar-
tigos 980.º e seguintes do Código Civil. Recorde-se que, nos termos do artigo 
981.º, n.º 1, do Código Civil, a celebração de um contrato visando a constitui-
ção de uma sociedade civil não exige forma especial.

Resulta do artigo 997.º, n.º 1, do Código Civil que, pelas dívidas contraídas em 
nome da sociedade, respondem (i) a própria sociedade, com o seu património 
social, e, (ii) a título subsidiário, os sócios, com o seu património pessoal, soli-
dariamente entre si. Atendendo à subsidiariedade existente entre o património 
social e o património pessoal dos sócios, estes podem opor ao credor o benefí-
cio da excussão prévia, tal como resulta do artigo 997.º, n.º 2, do Código Civil.

6 Cuja vinculatividade jurídica se pressupõe. Nestes termos, poderemos estar na presença de fenómenos ainda rudi-
mentares da contratação preliminar (v. g., acordos de princípios, memorandos de entendimentos, side letters, etc.), 
como de contratos-promessa.

7 A remissão para o regime das sociedades civis leva alguns autores a defenderem que se trata de uma sociedade civil 
(cfr. ANTÓNIO FERRER CORREIA, «A autonomia patrimonial como pressuposto da personalidade jurídica», in 
Estudos vários de direito, Universidade de Coimbra, Coimbra, 1982, pp. 547 ss.). No sentido de que se trata, ainda 
assim, de uma sociedade comercial, cfr., entre outros, JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, 
II, p. 178. 
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Exemplo: Giovanni (comerciante em nome individual) era proprietário de um 
restaurante de comida italiana em Luanda. Como o negócio corria bem, pre-
cisava de fazer obras para melhorar o espaço e aumentar a capacidade do res-
taurante. Porém, não tinha dinheiro suficiente para fazer face ao investimento. 
Giovanni propôs a Bernardo a constituição de uma sociedade: Bernardo entra-
va com 10.000 USD e Giovanni entrava com o estabelecimento comercial cor-
respondente ao restaurante. Como as obras eram necessárias para não perder 
clientela, enquanto não conseguiam marcar a escritura do contrato de socie-
dade, começaram logo a fazer as obras e a celebrar contratos com os empreitei-
ros em nome da sociedade. Neste caso, os empreiteiros credores devem executar 
primeiro o património da sociedade (restaurante e $10.000 USD), e só se este for 
insuficiente para satisfazer as dívidas poderão executar o património de Gio-
vanni e de Bernardo.

17.6. O REGIME DAS RELAÇÕES DA SOCIEDADE COM TERCEIROS DEPOIS 
DA ESCRITURA PÚBLICA E ANTES DO REGISTO (ARTIGOS 40.º, 41.º E 42.º 
DA LEI DAS SOCIEDADES COMERCIAIS) 

Caso o contrato de sociedade seja validamente celebrado, mas não tenha sido 
ainda submetido a registo, a sociedade ainda não tem personalidade jurídica. 
Esta situação ainda comum entre nós, em particular nas províncias que não 
dispõem de um Guiché Único de Empresa. Os processos de registo das socie-
dades podem prolongar-se no tempo, criando um hiato temporal relevante 
entre a escritura pública e o registo. Importa referir que a ratio desta dispo-
sição normativa dirige-se à garantia e protecção dos terceiros que contratam 
com a sociedade, aplicando-se um regime bastante exigente em termos de 
responsabilidade pessoal para pressionar a realização do registo.

Ao contrário do que sucede na situação referida nos pontos anteriores, aten-
dendo a que o contrato foi validamente celebrado, haverá diferenças de re-
gime consoante o tipo de sociedade (sociedade de pessoas8 ou sociedade de 
capitais) adoptado no contrato.

No que respeita às sociedades por quotas e às sociedades anónimas9 há que dis-
tinguir duas hipóteses previstas no artigo 42.º da Lei das Sociedades Comerciais:

8 Note-se que, nas sociedades em nome colectivo, determina o artigo 40.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais 
que, pelas obrigações da sociedade não registada, responderão todos os sócios, de forma solidária e ilimitada, que, 
expressa ou tacitamente, tenham consentido na celebração do negócio de que a obrigação emerge. Já nas socie-
dades em comandita simples, pelas obrigações das sociedades não registadas, serão responsáveis, solidária e ili-
mitadamente, todos os sócios comanditados que tenham consentido na celebração do negócio de onde emerge a 
obrigação (artigo 41.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais).

9 Este regime é também aplicável às sociedades em comandita por acções.
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 – Todos os que autorizaram ou agiram em representação da sociedade no 
negócio de que emerge a obrigação da sociedade, ou se consentiram na 
celebração desse negócio, respondem de forma solidária e ilimitada pe-
las referidas dívidas (artigo 42.º, n.º 1, primeira parte, da Lei das Socie-
dades Comerciais).

 – Aqueles que não tenham intervindo no referido negócio, nem autorizado 
a celebração do mesmo, respondem somente até ao montante das entra-
das a que se vincularam, acrescidas das importâncias de eventuais lu-
cros ou distribuições de reservas de que tenham beneficiado (artigo 42.º, 
n.º 1, segunda parte, da Lei das Sociedades Comerciais).

Questiona-se se os sócios demandados por força do artigo 42.º da Lei das Socie-
dades Comerciais podem invocar o benefício de excussão prévia do patrimó-
nio social. Deve entender-se que a sociedade ou o património social também 
responderá. Se é essa a solução aplicável aos negócios celebrados em nome 
da sociedade antes da celebração do contrato de sociedade (artigo 38.º, n.º 2, 
da Lei das Sociedades Comerciais), não seria coerente, por um argumento de 
maioria de razão, que tal não acontecesse em relação a negócios realizados 
depois da celebração do contrato de sociedade. Note-se que a responsabilida-
de dos sócios que autorizaram (e que respondem ilimitadamente) e daqueles 
que não autorizaram os negócios (e que beneficiam de uma responsabilidade 
limitada) é solidária – seguindo-se a regra geral da solidariedade passiva das 
obrigações comerciais (artigo 100.º do Código Comercial). 

17.7. REGIME DAS RELAÇÕES ENTRE OS SÓCIOS DEPOIS DA ESCRITURA 
PÚBLICA E ANTES DO REGISTO (ARTIGO 39.º DA LEI DAS SOCIEDADES 
COMERCIAIS)

O artigo 39.º da Lei das Sociedades Comerciais regula as relações dos sócios 
entre a celebração do contrato de sociedade e o registo da constituição da so-
ciedade. Tem sido questionado por alguns autores se este artigo poderia, para 
além das relações entre os sócios, determinar também o regime aplicável às 
matérias ligadas ao funcionamento da sociedade, ou seja, todas as relações 
internas, durante o período a que se reporta. O elemento sistemático de inter-
pretação depõe neste sentido: a Secção II do Capítulo do Código Civil dedica-
do ao contrato de sociedade, apesar de ter o título «relações entre os sócios», 
regula diversos aspectos do funcionamento interno da sociedade, e remete 
para a legislação societária.

Estatui-se aí que (i) as modificações ao contrato de sociedade e (ii) a trans-
missão inter vivos da participação social dependem do consentimento unâ-
nime dos sócios. Esta expressão tem dois entendimentos possíveis: numa  
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interpretação, estaremos perante uma deliberação da sociedade, obtida por 
unanimidade; num segundo sentido possível, estaremos perante um consen-
timento isolado de cada sócio, a autorizar o acto em causa (a transmissão da 
participação social ou a alteração do contrato de sociedade). 

Tem sido reconhecido pela generalidade dos autores, e com argumentos as-
sinaláveis, que, atendendo à ausência de registo, haveria razão para se dar 
uma certa prevalência à sociedade-contrato sobre a sociedade-entidade, o que 
justificaria a concordância de todas as partes do contrato para a sua alteração 
objectiva (em consonância com o princípio pacta sunt servanda, plasmado no 
artigo 406.º, n.º 1, do Código Civil) ou subjectiva (o que reclama uma aplicação 
do disposto no artigo 424.º, n.º 1, do Código Civil). No que concerne à transmis-
são de participações sociais, note-se ainda que, não estando realizado o registo 
da sociedade, existiria sempre a possibilidade de os sócios serem chamados a 
responder por dívidas da sociedade, de forma ilimitada e solidária, assumindo 
assim especial relevância para os sócios a substituição de um sócio por outro 
ou mesmo a concentração de participações sociais num dos sócios.

Este entendimento terá relevância para a justificação da aplicação analógi-
ca do artigo 60.º da Lei das Sociedades Comerciais aos casos de ausência de 
consentimento ou alteração do contrato de sociedade no período entre a ce-
lebração do contrato e o registo do mesmo: o acto de alteração do contrato 
de sociedade ou de transmissão da participação social será ineficaz perante 
a sociedade e perante os outros sócios enquanto o interessado não der o seu 
acordo expresso ou tácito.
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Esquema de síntese sobre as relações internas e as relações externas 
nas sociedades irregulares

17.8. A ASSUNÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS REALIZADOS EM NOME 
DA SOCIEDADE; REGIME DAS RELAÇÕES INTERNAS E DAS RELAÇÕES 
EXTERNAS DEPOIS DO REGISTO

O artigo 21.º da Lei das Sociedades Comerciais regula um dos efeitos do re-
gisto definitivo do acto constitutivo da sociedade comercial: a assunção dos 
negócios jurídicos realizados em nome da sociedade antes do registo. 

Actos 
Preparatórios Contrato Promessa

Celebração do 
Contrato de 

Sociedade por 
Escritura pública Registo

art. 38.º, n.º 1 LSC
(sociedade 
aparente)

art. 38.º, n.º 2 LSC 
(pré-sociedade)

art. 38.º, n.º 1 LSC 
(pré-sociedade)

art. 39.º, 40.º, 41.º 
e 42.º LSC

(pré-sociedade)

art. 21.º LSC
(assunção pela 

sociedade dos negó- 
cios celebrados 

antes do registo)

R
E

G
IM

E

Aqueles que levam 
um terceiro a 
crer na existência 
da sociedade 
respondem pesso-
almente, de forma 
solidária, por todas 
as obrigações cons-
tituídas usando a 
firma.

Regime das 
sociedades civis 
simples (artigos 
980.º ss. CC). Pelas 
dívidas contraídas 
em nome da socie-
dade responde (i) a 
própria sociedade, 
com o seu patrimó-
nio social e (ii) a 
título subsidiário, 
os sócios, com o 
seu património 
social, solidaria-
mente entre si.

Aplica-se o mesmo 
regime da coluna 
anterior. Adicio-
nalmente, cabe 
discutir a possibi-
lidade de execução 
específica do 
contrato-promessa 
de sociedade.

Relações internas 
(art. 39.º LSC): con-
sentimento isolado 
de cada sócio para 
(i) alteração do 
contrato de socieda-
de; (ii) transmissão 
inter vivos da parti-
cipação social;
Relações externas 
(nas SQ,SA e SCS 
- art. 42.º LSC): (i) 
património social 
responde a título 
principal; (ii) subsi-
diariamente, todos 
os que autorizaram 
ou agiram em repre-
sentação da socie-
dade, respondem 
de forma solidaria 
e ilimitada; (iii) os 
sócios que não au-
torizaram respon-
dem até ao valor 
nominal das suas 
entradas, acrescida 
eventualmente de 
outros montantes, 
solidariamente com 
os sócios identifica-
dos em (ii).

(i)Assunção auto-
mática;
(ii)Assunção 
potestativa;
(iii)Obrigações 
que sociedade não 
pode assumir;
(iv) Efeitos: libera 
todas as pessoas 
indicadas nas 
colunas anteriores 
de qualquer 
responsabilidade 
patrimonial, salvo 
se, por lei, tais pes-
soas continuarem 
responsáveis.
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Deve entender-se taxativa a enumeração constante desta disposição norma-
tiva, não respondendo, assim, o património da sociedade por obrigações que, 
tendo sido contraídas antes do registo definitivo do contrato de sociedade, 
não se encontrem mencionadas nesta norma.

Cabe distinguir quatro traços deste regime e que se podem sintetizar nos se-
guintes termos:

17.8.1. ASSUNÇÃO DE PLENO DIREITO E AUTOMÁTICA 

Resulta do disposto no artigo 21.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais que, 
com o registo do contrato de sociedade, a sociedade assume de pleno direi-
to situações jurídicas resultantes de actos e negócios jurídicos praticados em 
nome e por conta da sociedade no período anterior ao registo. Não se trata, 
porém, de uma verdadeira assunção de dívida, dado que a sociedade não é 
um terceiro assuntor, que se distinga do próprio devedor. Note-se ainda que, 
embora a sociedade comercial apenas adquira personalidade jurídica com o 
seu registo, ela já responde com o seu património social, nos termos supra 
expostos, pelas situações jurídicas passivas que lhe sejam imputadas no pe-
ríodo que antecede o registo. Por outro lado, não se trata apenas da assunção 
de pleno direito de situações jurídicas passivas, mas igualmente de situações 
jurídicas activas. Assim, a palavra assume não tem, neste contexto, um signi-
ficado próximo do conceito técnico de assunção de dívida.

A assunção de pleno direito, por seu turno, remete para a automaticidade da 
mesma, não se encontrando condicionada a uma decisão do órgão de adminis-
tração e representação da sociedade neste sentido e, sobretudo, não podendo 
tal automaticidade ser impedida ou paralisada por uma decisão desse órgão.

A sociedade comercial assume de pleno direito as seguintes situações jurídi-
cas constituídas antes do registo do contrato de sociedade: 

 – os direitos e obrigações decorrentes dos negócios jurídicos referidos no 
n.º 1 do artigo 18.º da Lei das Sociedades Comerciais (artigo 21.º, n.º 1, alí-
nea a), da Lei das Sociedades Comerciais) – a sociedade assume as obriga-
ções associadas aos direitos especiais concedidos a sócios fundadores ou 
outros, bem como o pagamento do montante global devido pela socieda-
de a sócios ou a terceiros, a título de indemnização ou de retribuição por 
serviços prestados durante a fase da sua constituição, desde que as mes-
mas sejam eficazes nos termos do artigo 18.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 
Comerciais (i. e., desde que se encontrem especificamente previstas no 
contrato de sociedade as vantagens, retribuições ou indemnizações);
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 – os direitos e obrigações resultantes da exploração normal de um esta-
belecimento que constitua objecto de uma entrada em espécie ou que 
tenha sido adquirido por conta da sociedade, no cumprimento da esti-
pulação do contrato de sociedade (artigo 21.º, n.º 1, alínea b), da Lei das 
Sociedades Comerciais) – é determinante, neste caso, o conceito de ex-
ploração normal, que deve ser aferido casuisticamente, sendo, porém, 
de reconhecer que a assunção automática não deve cingir-se a actos de 
conservação do estabelecimento, englobando também actos de admi-
nistração extraordinária do mesmo;

 – os direitos e obrigações emergentes de negócios jurídicos celebrados an-
tes da celebração da escritura de constituição que nesta sejam especifi-
cados e expressamente ratificados (artigo 21.º, n.º 1, alínea c), da Lei das 
Sociedades Comerciais) – a assunção, neste caso, fica dependente da ex-
pressa especificação e ratificação dos direitos e obrigações que tenham 
por fonte negócios jurídicos celebrados antes da escritura pública. Não 
se encontrando os mesmos especificados ou ratificados no acto constitu-
tivo, nada obsta a que venham a ser assumidos ao abrigo do disposto no 
artigo 21.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais;

 – os direitos e obrigações decorrentes de negócios jurídicos celebrados 
pelos gerentes, administradores ou directores ao abrigo da autorização 
dada por todos os sócios na escritura de constituição (artigo 21.º, n.º 1, 
alínea d), da Lei das Sociedades Comerciais) – esta autorização concedi-
da por todos os sócios a quem vincula a sociedade pode ser formulada no 
acto constitutivo em termos genéricos, referente ao início da actividade 
económica e à prática dos actos compreendidos no objecto social10.

17.8.2. ASSUNÇÃO DEPENDENTE DE DECISÃO DO ÓRGÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Os direitos e obrigações decorrentes de negócios jurídicos realizados em 
nome da sociedade, antes de registado o contrato, que não se incluam no n.º 1 
do artigo 21.º da Lei das Sociedades Comerciais, podem ser por ela assumidos 
mediante decisão da gerência ou administração, que deve ser comunicada à 
contraparte, por escrito, nos noventa dias posteriores ao registo do contrato 
(artigo 21.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

Deve atender-se, neste caso, à eventual verificação de uma situação de confli-
to de interesses, tendo em conta a responsabilidade patrimonial que impende 
sobre os membros da gerência ou administração por negócios celebrados em 
nome e por conta da sociedade no período anterior ao registo da escritura pú-
blica (artigos 40.º a 42.º da Lei das Sociedades Comerciais), e que terão todo o 

10 Contra, exigindo uma autorização específica, cfr. MANUEL ANTÓNIO PITA, O regime da sociedade irregular e a 
integridade do capital social, p. 499.



497CAPÍTULO 17  —   OS E STAT UTOS DAS SOC I E DA D E S COM E RC I A I S

interesse em eximir-se de quaisquer obrigações pessoais com a assunção, pela 
sociedade, dos negócios celebrados nesse período. Por este facto, entendemos 
que na eventualidade de se estar na presença de um gerente ou administrador 
único, a decisão de assunção deve caber à assembleia geral da sociedade. 

17.8.3. EFEITOS DA ASSUNÇÃO

A assunção pela sociedade comercial dos negócios indicados nos n.os 1 e 2 do 
artigo 21.º da Lei das Sociedades Comerciais retroage os seus efeitos à data da 
respectiva celebração, liberando as pessoas indicadas no artigo 42.º da Lei das 
Sociedades Comerciais da responsabilidade patrimonial aí prevista (artigo 
21.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). A única pessoa vinculada pe-
rante as respectivas contrapartes negociais passa a ser a sociedade comercial.

17.8.4. OBRIGAÇÕES NÃO ASSUMIDAS PELA SOCIEDADE

Nos termos do artigo 21.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais, a sociedade 
não pode assumir obrigações derivadas de negócios jurídicos não menciona-
dos no contrato de sociedade que versem sobre vantagens ou direitos espe-
ciais, entradas em espécie ou aquisições de bens.

Importa esclarecer que, no que respeita aos direitos e vantagens especiais, so-
lução idêntica já resultaria do desvalor de ineficácia para com a sociedade que 
lhes é cominada ao abrigo do artigo 18.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comer-
ciais, podendo apenas os sócios afectados com esta ineficácia exercer os seus 
direitos contra os sócios fundadores. Já a proibição de assunção de obrigações 
que versem sobre entradas em espécie parece reportar-se às hipóteses em que 
a sociedade deve restituir ao sócio que realizou uma determinada entrada em 
espécie o excesso da entrada. 

17.9. INVALIDADE DO CONTRATO DE SOCIEDADE

O regime das invalidades do contrato de sociedade encontra-se regulado nos 
artigos 43.º a 55.º da Lei das Sociedades Comerciais, tendo como pano de fun-
do o regime comum de invalidades negociais plasmado no Código Civil: com 
efeito, o contrato de sociedade é um contrato susceptível de padecer dos ví-
cios negociais gerais. 

Note-se, todavia, que as idiossincrasias que caracterizam este tipo contratu-
al – que se prendem, sobretudo, com a sua aptidão constitutiva de uma nova 
pessoa jurídica que passa a agir no tráfego negocial – justificam que se eviden-
cie o princípio da conservação da sociedade (favor societas), mantendo-se, na 
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medida do possível, os efeitos a que o contrato viciado se dirige. É, por outro 
lado, ainda relevante a salvaguarda dos interesses de terceiros que interagem 
negocialmente com a sociedade, numa perspectiva de protecção do tráfico ju-
rídico ou da confiança em geral, bem como o interesse dos sócios, em geral. 
Neste contexto, cabe referir o tratamento especial que é conferido à incapaci-
dade dos sócios contraentes, situação em que se esbatem os interesses de só-
cios e de terceiros, em detrimento do interesse do próprio incapaz, fixando-se 
soluções que impõem a aproximação ao regime geral da invalidade negocial11.

O regime da invalidade do contrato de sociedade encontra-se alicerçado na 
distinção estabelecida entre o vício que atinge integralmente o contrato de 
sociedade e o vício que atinge alguma ou algumas declarações negociais do 
contrato de sociedade emitidas por determinados sócios (o que terá impacto, 
consequentemente e, em princípio, isoladamente, na posição dos emitentes 
de cada uma das declarações negociais viciadas no contrato de sociedade). 
Destes objectos viciados deve distinguir-se a situação específica de invalidade 
de concretas cláusulas do contrato de sociedade, por violação de normas im-
perativas (artigo 294.º do Código Civil).

É ainda de salientar, para efeitos de estudo do regime da invalidade do contra-
to de sociedade, a necessidade de estabelecer distinções entre:

 – o momento anterior ao registo do contrato de sociedade e o momento 
posterior ao registo do contrato de sociedade;

 – sociedades de capital e sociedades de pessoas;
 – consequências da invalidade nas relações externas e nas relações inter-

nas da sociedade.

17.10. O REGIME DA INVALIDADE DO CONTRATO DE SOCIEDADE ANTES 
DO REGISTO

Nos termos do artigo 43.º da Lei das Sociedades Comerciais, enquanto o con-
trato de sociedade não estiver registado, a invalidade do mesmo ou de uma 
das declarações negociais que o integram rege-se pelas disposições aplicáveis 
aos negócios jurídicos nulos ou anuláveis (i. e., os artigos 285.º e seguintes do 
Código Civil), sem prejuízo do disposto no artigo 55.º, n.º 2, da Lei das Socie-
dades Comerciais.

Estamos na presença de uma disposição normativa aplicável quer aos vícios que 
atingem integralmente o contrato de sociedade, quer aos vícios que atingem 

11 Aqui se incluindo as situações de incapacidade de gozo, de incapacidade de exercício, e já não as situações de 
incapacidade acidental (esta última, prevista no artigo 257.º do Código Civil), às quais se deve aplicar o regime 
relativo aos vícios da vontade.
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alguma ou algumas declarações negociais do contrato de sociedade, indepen-
dentemente do tipo societário escolhido, desde que os mesmos sejam invoca-
dos no período anterior ao registo do contrato de sociedade.

Atendendo ao artigo 43.º da Lei das Sociedades Comerciais, cumpre salientar 
que a existência e a relevância dos vícios detectados devem ser concretizadas 
e aferidas com base nas normas civis gerais aplicáveis. 

No caso de invalidade total do contrato, é aplicável o regime especial disposto 
no artigo 55.º da Lei das Sociedades Comerciais, tal como salvaguardado pela 
parte final do artigo 43.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais. Afasta-se, 
assim, o regime civil da invalidade negocial.

Exemplo: Os sócios de uma sociedade por quotas estipularam no contrato de 
sociedade a realização de entradas em indústria, desconhecendo que o tipo so-
cietário em questão não admite a realização deste tipo de entradas. Esses sócios 
conseguem depois provar que não teriam concluído o negócio sem a parte vicia-
da (i. e., sem a entrada em indústria de alguns sócios).

No caso da invalidade de declarações negociais do contrato, é aplicável o regime 
civil geral, em conformidade com o disposto no artigo 43.º, n.º 1, da Lei das Socie-
dades Comerciais. Neste contexto, cabe fazer a devida remissão para o mecanis-
mo de redução do contrato de sociedade (artigo 292.º do Código Civil e artigo 54.º 
da Lei das Sociedades Comerciais), dado que a nulidade ou anulabilidade de uma 
declaração negocial não determina a invalidade de todo o contrato de sociedade, 
salvo quando se mostre que este não teria sido concluído sem a parte viciada.

Exemplo: Os sócios de uma sociedade por quotas com o capital social de 1500 
USD estipularam no contrato de sociedade a realização de entradas em indús-
tria por parte de um dos sócios. Esse sócio consegue provar que não teria con-
cluído o negócio sem a parte viciada (i. e., sem a entrada em indústria), con-
trariamente aos outros sócios, que manteriam a sua vontade na celebração do 
contrato de sociedade, ainda que expurgado da parte viciada. 

Assim, no que concerne às relações entre sócios e sociedade (nas relações 
internas), a invalidade em geral (nas palavras da lei, tal como resultante do 
artigo 43.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, a «invalidade resultante 
de vício da vontade ou de usura») é oponível à sociedade e demais sócios, 
podendo o contraente em causa exigir a restituição do que tenha prestado  
a título de entrada ou recusar a realização de entradas em falta. Já no que res-
peita às relações da sociedade com terceiros (nas relações externas), a mesma 
disposição normativa é clara no sentido de que os vícios de vontade (dolo, er-
ro-vício, incapacidade acidental, etc.) e a usura determinam a anulabilidade 
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da declaração negocial, mas a mesma apenas é oponível aos demais sócios,  
e não a terceiros.

Exemplo: Y, de origens humildes e com dificuldades em ler, foi aliciado para 
celebrar um contrato de sociedade, tendo sido informado aquando da celebra-
ção do contrato de que, caso Y realizasse desde logo uma entrada com o valor de 
1000 USD, todos os meses iria receber esses 1000 USD. Y pode exigir a anulação 
da sua declaração negocial, que será oponível na sua relação com a sociedade e 
na sua relação com os restantes sócios; não pode, contudo, invocar com sucesso, 
perante terceiros, a anulação do referido contrato de sociedade – ou seja, não 
poderá isentar-se da responsabilidade patrimonial que porventura lhe caiba 
perante tais credores.

Por outro lado, tratando-se de uma declaração negocial inválida baseada 
numa situação de incapacidade, a solução nas relações externas já não será 
equiparável. Atendendo ao conteúdo do artigo 43.º, n.º 2, da Lei das Socie-
dades Comerciais, «sem prejuízo do disposto no artigo 125.º e seguintes do 
Código Civil, a invalidade decorrente da incapacidade de agir é oponível, pelo 
contraente incapaz ou pelo seu representante legal, tanto aos outros contra-
entes como a terceiros».

Desta forma, sendo anulável a declaração negocial do incapaz, tal desvalor 
é oponível tanto nas relações internas como nas relações externas, podendo 
o incapaz, por exemplo, exigir a restituição dos montantes que transmitiu à 
sociedade a título de cumprimento da obrigação de realização de entrada, ou 
até recusar a realização de entradas ainda em falta, bem como exonerar-se de 
qualquer responsabilidade patrimonial perante terceiros que sejam credores 
sociais (quando tal responsabilidade seja um elemento do tipo societário). 

Exemplo: X, pessoa inabilitada, foi aliciado para celebrar um contrato de so-
ciedade de uma sociedade por quotas, tendo ficado expressamente previsto que 
X responderia solidariamente com a sociedade perante os credores sociais até 
ao montante de 1.000 USD, nos termos do artigo 218.º, n.º 1, da Lei das Socieda-
des Comerciais. Acresce que X realizou a sua entrada no momento da celebra-
ção do contrato de sociedade.

17.11. O REGIME DA INVALIDADE DO CONTRATO DE SOCIEDADE  
DEPOIS DO REGISTO

A invocação da invalidade do contrato de sociedade após o registo do mesmo 
encontra-se balizada pelo disposto nos artigos 44.º a 55.º da Lei das Sociedades 
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Comerciais, que vêm estabelecer regimes jurídicos distintos consoante o tipo 
de sociedade em questão, nos termos que se expõem de seguida. 

Como pano de fundo, deve destacar-se o afastamento das soluções propug-
nadas face às soluções de direito comum, e que se situam sobretudo nos pla-
nos da (i) sanação de determinadas nulidades, da (ii) especialidade do regime 
de invocação da nulidade e anulabilidade do contrato de sociedade e das (iii) 
consequências resultantes da nulidade do contrato de sociedade.

17.11.1. FUNDAMENTOS E EFEITOS DA INVALIDADE DE TODO O CONTRATO  
DE SOCIEDADE

Tratando-se de sociedades por quotas, sociedades anónimas ou sociedades 
em comandita por acções já registadas, o artigo 44.º da Lei das Sociedades Co-
merciais vem estabelecer o regime aplicável às situações de invalidade total 
do contrato de sociedade.

Assim, fixa-se um conjunto taxativo de causas de invalidade do contrato de 
sociedade por quotas, anónima ou em comandita por acções já registado, só 
podendo este ser declarado nulo com base em algum dos seguintes vícios (ar-
tigo 44.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais), de forma a garantir a segu-
rança jurídica e o já referido favor societas: 

 – falta do número mínimo de sócios fundadores exigido por lei (artigo 
44.º, n.º 1, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais);

 – falta de menção da firma, da sede, do objecto ou do capital social da so-
ciedade, bem como do valor da entrada de algum sócio ou de prestações 
realizadas por conta desta (artigo 44.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Socie-
dades Comerciais);

 – falta de qualquer dos requisitos do objecto social nos termos do artigo 
280.º do Código Civil (artigo 44.º, n.º 1, alínea c), da Lei das Sociedades 
Comerciais);

 – falta de cumprimento dos preceitos legais que exigem a realização mí-
nima do capital social (artigo 44.º, n.º 1, alínea d), da Lei das Sociedades 
Comerciais); 

 – não ter sido reduzido o contrato de sociedade à escritura pública (artigo 
44.º, n.º 1, alínea e), da Lei das Sociedades Comerciais);

 – incapacidade de todos os sócios fundadores (artigo 44.º, n.º 1, alínea f), 
da Lei das Sociedades Comerciais);

 – menção de um objecto ilícito ou contrário à ordem pública (artigo 44.º, 
n.º 1, alínea g), da Lei das Sociedades Comerciais). 
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Num desvio ao direito comum, estabelece-se no n.º 2 do artigo 44.º da Lei das 
Sociedades Comerciais que são sanáveis por deliberação dos sócios, tomada 
nos termos estabelecidos para as deliberações sobre a alteração do contrato de 
sociedade, os vícios decorrentes de12:

 – falta de firma ou de nulidade do acto constitutivo desta; 
 – falta de menção da sede da sociedade; 
 – não indicação do valor da entrada de algum sócio e das prestações reali-

zadas por conta desta;
 – menção de um objecto ilícito ou contrário à ordem pública. 

No que respeita às consequências da invalidade total do contrato de socie-
dade nas sociedades de capitais, a regra geral vigente é a da conservação do 
negócio jurídico, com recurso à sua redução (artigo 54.º da Lei das Sociedades 
Comerciais e artigo 292.º do Código Civil). Não sendo possível a manutenção 
da relação negocial, ainda que em moldes distintos dos originários, torna-se 
então premente lançar mão do disposto no artigo 55.º da Lei das Sociedades 
Comerciais, cujo âmbito de aplicação pretende abranger as consequências das 
invalidades (nulidade ou anulabilidade) que atinjam o contrato de sociedade 
no seu todo, esteja este registado ou não, e independentemente do tipo socie-
tário em causa, de acordo com o seguinte:

 – Liquidação da sociedade invalidamente constituída: a declaração de 
nulidade e a anulação do contrato de sociedade determinam a entrada 
da sociedade em liquidação, nos termos do artigo 165.º da Lei das So-
ciedades Comerciais, devendo este efeito ser mencionado na sentença. 
A opção pela manutenção de efeitos do contrato de sociedade, em de-
trimento da aplicação do artigo 289.º do Código Civil, justifica-se pela 
tutela dos interesses de terceiros e dos próprios sócios, destacando-se a 
ideia de que nulo é o contrato, não é a sociedade, atendendo à distinção 
evidente entre acto constitutivo da sociedade e a própria sociedade, que 
existe e interage no tráfico jurídico.

 – Eficácia dos negócios jurídicos concluídos em nome da sociedade e tute-
la de terceiros de boa-fé: a eficácia dos negócios jurídicos anteriormen-
te concluídos em nome da sociedade com terceiros não é afectada pela 
declaração de nulidade nem pela anulação do contrato de sociedade, 
tratando-se, assim, de um regime próprio de invalidades negociais com 
efeitos ex nunc. Note-se, no entanto, que a eficácia dos negócios jurídicos 
anteriormente concluídos em nome da sociedade apenas se manterá na 
medida em que os mesmos sejam válidos, nos termos gerais de direito. 

12 O que bem se compreende, tendo em conta a exigência de, no prazo de trinta dias após aquela deliberação dos 
sócios, esses elementos em falta, com as necessárias alterações, serem incluídos no contrato de sociedade.



503CAPÍTULO 17  —   OS E STAT UTOS DAS SOC I E DA D E S COM E RC I A I S

Todavia, procedendo a nulidade do contrato de sociedade de simulação, 
de ilicitude do objecto ou de violação da ordem pública ou ofensa aos 
bons costumes, a eficácia dos negócios jurídicos concluídos pela socie-
dade antes da declaração da invalidade só aproveitará a terceiros de boa-
-fé, operando, assim, tal invalidade ex nunc perante terceiros que não se 
encontrem de boa-fé.

 – Implicações nas relações internas: a invalidade do contrato de sociedade 
não desonera os sócios do dever de realizar ou de completar as suas en-
tradas perante a sociedade. O facto de a sociedade entrar em liquidação, 
por efeito do disposto no artigo 55.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comer-
ciais, permite que, verificando-se a inexistência de passivo, ou sendo 
este inferior aos activos da sociedade, os sócios que devam realizar as 
suas entradas após a declaração de invalidade possam, de forma media-
ta, vir a adquirir, nos termos do processo de distribuição de activos aos 
sócios no contexto da liquidação da sociedade, uma parte dos valores ou 
bens entregues à sociedade, a título de realização de entradas.

 – Implicações nas relações externas: ao contrário do que resultaria da 
aplicação do artigo 289.º do Código Civil, a invalidade do contrato de so-
ciedade não desonera os sócios da responsabilidade pessoal e solidária 
perante terceiros que, segundo a lei, eventualmente lhes incumba (por 
exemplo, nas sociedades em nome colectivo, em que os sócios respon-
dem patrimonialmente, a título subsidiário em relação à sociedade e 
solidariamente em relação aos outros sócios, pelas dívidas sociais cons-
tituídas antes da declaração de invalidade).

17.11.2. FUNDAMENTO E EFEITO DA INVALIDADE DE DECLARAÇÕES 
NEGOCIAIS CONSTITUTIVAS DO CONTRATO DE SOCIEDADE

Em conformidade com o disposto no artigo 47.º da Lei das Sociedades Comer-
ciais, nas sociedades de capitais, o erro, o dolo, a coacção e a usura podem ser 
invocados como justa causa de exoneração pelo sócio lesado ou cuja vonta-
de tenha sido viciada, desde que se verifiquem os requisitos de que a lei civil 
faz depender a anulação do negócio jurídico. Tratando-se de uma situação 
de incapacidade de um dos contraentes, o negócio jurídico torna-se anulável 
relativamente ao incapaz. 

A regulação de tais consequências é feita com base numa bipartição de funda-
mentos da invalidade, que a seguir se explanam.

17.11.3. FUNDAMENTOS GERAIS DE INVALIDADE 

Nos casos regulados pelo artigo 47.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, 
contrariamente ao que resultaria da aplicação do direito civil, a lei atribui aos 
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sócios cuja declaração negocial foi atingida com a invalidade o direito à sua 
exoneração da sociedade comercial (i. e., a faculdade que o sócio tem de se 
afastar da sociedade e receber o valor da sua participação social, com refe-
rência ao momento da sua exoneração). Para a atribuição deste direito à exo-
neração não se poderá olvidar, todavia, a exigência de que se verifiquem os 
requisitos de que a lei civil faz depender a anulação do negócio jurídico, sendo 
necessário aferir da relevância13 e tempestividade da arguição do respectivo 
vício, nos precisos termos fixados pela lei civil. Encontrando-se dirimida esta 
questão prévia, caberá, então, suprir a inexistência de um direito à invalidação 
do contrato com a atribuição do direito de exoneração ao sócio em questão.

No que respeita aos efeitos internos de tal exoneração perante a sociedade, o 
sócio mantém-se obrigado a realizar a sua entrada (caso a mesma ainda não 
se encontre totalmente realizada), não lhe sendo, por outro lado, atribuído o 
direito ao reembolso da sua entrada, mas apenas o direito a receber uma soma 
equivalente ao valor da sua participação, estabelecido em função do estado 
actual da sociedade. Assim, poderá dar-se a situação de o sócio só receber o 
valor da sua participação social, se na sociedade existirem mais bens do que 
os necessários para garantir a intangibilidade do capital social (artigos 187.º, 
n.º 5, e 109.º, ambos da Lei das Sociedades Comerciais).

É feita uma referência expressa no artigo 47.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais ao erro, ao dolo, à coacção e à usura. Tal referência não obsta a 
que se considerem igualmente compreendidos na previsão da mencionada 
disposição normativa outros fundamentos de invalidade da singular declara-
ção negocial, embora não respeitantes a vícios da vontade: é o caso do erro na 
declaração (artigo 247.º do Código Civil), do erro na transmissão da declaração 
(artigo 250.º do Código Civil), da simulação (artigo 240.º do Código Civil), da 
reserva mental conhecida (artigo 244.º do Código Civil), das declarações não 
sérias (artigo 245.º do Código Civil) ou da coacção física (artigo 246.º do Códi-
go Civil)14.

§ A invalidade por incapacidade

Ao contrário do que sucede com o regime aplicável às outras patologias da 
declaração negocial, nos termos descritos supra, o sócio incapaz conserva o 

13 No que concerne à relevância do vício, a aferir em conformidade com a lei civil, deve considerar-se a dificuldade 
na verificação dos estados subjectivos relevantes do declaratário, atendendo à natureza plurilateral do contrato 
de sociedade. Com notas desenvolvidas sobre os critérios gerais de relevância dos vícios no contexto do contrato 
de sociedade, cfr. CAROLINA CUNHA, in Código das Sociedades Comerciais em comentário, I, Almedina, Coimbra, 
2011, p. 617.

14 Assim, desenvolvidamente, CAROLINA CUNHA, in Código das Sociedades Comerciais em comentário, I, anotação 
ao artigo 45.º, pp. 615-616.



505CAPÍTULO 17  —   OS E STAT UTOS DAS SOC I E DA D E S COM E RC I A I S

direito de anulação da sua singular declaração negocial (artigo 47.º, n.º 2, da 
Lei das Sociedades Comerciais). Consequentemente, operará a redução do 
contrato de sociedade, ao abrigo do disposto no artigo 292.º do Código Civil e 
do artigo 54.º da Lei das Sociedades Comerciais. 

Assim, no que respeita aos efeitos internos de tal desvinculação perante a so-
ciedade, em consonância com o disposto na primeira parte do artigo 49.º da 
Lei das Sociedades Comerciais – e que, aliás, já decorreria do regime comum 
vertido no artigo 289.º do Código Civil –, é atribuído ao incapaz o direito à 
restituição do que prestou à sociedade e este não se encontra adstrito a com-
pletar a sua entrada.

Já no que respeita aos efeitos externos da sua desvinculação do contrato de 
sociedade perante terceiros, a mesma ser-lhes-á oponível, aplicando-se o re-
gime civil.

Esquema de síntese sobre o regime das invalidades do contrato  
de sociedade
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ART. 43.º LSC 
Sócios 
continuam 
obrigados a 
realizar as 
suas entradas 
(art. 55.º, n.º 3, 
LSC)

ART. 43.º LSC 
(i) liquidação 
da sociedade;  
(ii) eficácia 
dos negócios 
celebrados 
pela sociedade 
perante tercei-
ros de boa-fé; 
(iii) sócios não 
ficam desone-
rados da res-
ponsabilidade 
pessoal e soli-
dária perante 
terceiros que, 
segundo a lei, 
lhes incumba 
(art. 55.º)

ART. 45.º LSC 
Sócios 
continuam 
obrigados a 
realizar as 
suas entradas 
(art. 55.º, n.º 3, 
LSC)

ART. 45.º LSC 
(i) Liquidação 
da sociedade;  
(ii) eficácia 
dos negócios 
celebrados 
pela sociedade 
perante tercei-
ros de boa-fé; 
(iii) sócios não 
ficam desone-
rados da res-
ponsabilidade 
pessoal e soli-
dária perante 
terceiros que, 
segundo a lei, 
lhes incumba 
(art. 55.º)

ART. 44.º LSC 
Sócios 
continuam 
obrigados a 
realizar as 
suas entradas 
(art. 55.º, n.º 3, 
LSC)

ART. 44.º LSC
(i) Liquidação 
da sociedade;  
(ii) eficácia 
dos negócios 
celebrados 
pela sociedade 
perante tercei-
ros de boa-fé; 
(iii) sócios não 
ficam desone-
rados da res-
ponsabilidade 
pessoal e soli-
dária perante 
terceiros que, 
segundo a lei, 
lhes incumba 
(art. 55.º)
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17.12. ACÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E CONFIRMAÇÃO

17.12.1. ACÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE

A acção de declaração de nulidade pode ser intentada pelo Ministério Público, 
por qualquer sócio, por qualquer membro da gerência ou administração ou 
do conselho fiscal da sociedade, e, ainda, por qualquer terceiro que tenha um 
interesse relevante e sério na procedência da acção. Fora deste leque de pesso-
as com legitimidade activa encontram-se os credores sociais, ao contrário do 
que sucede no regime civil, em que, ao abrigo do disposto no artigo 286.º do 
Código Civil, preenchem o conceito geral de interessados. Adicionalmente, o 
artigo 46.º da Lei das Sociedades Comerciais parece não permitir o conheci-
mento oficioso da nulidade.

Verificando-se um vício sanável, decorre do n.º 2 do artigo 46.º da Lei das So-
ciedades Comerciais um dever de interpelação prévio à propositura da acção 
judicial de nulidade: a acção só pode ser proposta depois de decorridos no-
venta dias a contar da data em que a sociedade tenha sido interpelada para 
sanar o referido vício. Este dever de interpelação já não se verificará nas hipó-
teses de vícios não sanáveis.
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ART. 43.º, n.º 
2, LSC 
Sócio pode 
anular o 
contrato, com 
direito ao 
reembolso da 
sua entrada, e 
não é obrigado 
a completar a 
sua entrada

ART. 43.º LSC 
(i) Fundamen-
tos gerais: não 
oponível a 
terceiros; 
(ii) Incapaci-
dade: oponível 
a terceiros 
nos termos do 
regime civil

ARTS. 48.º E 
49.º LSC 
Sócio pode 
anular o 
contrato, com 
direito ao 
reembolso da 
sua entrada, e 
não é obrigado 
a completar a 
sua entrada

ARTS. 48.º E 
49.º LSC 
(i) Fundamen-
tos gerais: não 
oponível a 
terceiros; 
(ii) Incapaci-
dade: oponível 
a terceiros 
nos termos do 
regime civil

ART. 47.º LSC
(i) Direito à 
exoneração 
do sócio 
(com base em 
fundamentos 
gerais): sócio 
mantém-se 
obrigado a 
realizar a sua 
entrada e tem 
direito a rece-
ber uma soma 
equivalente ao 
valor da sua 
participação, 
em função do 
estado actual 
da sociedade; 
(ii) sócio 
pode anular 
o contrato 
(com base em 
incapacidade), 
com direito ao 
reembolso da 
sua entrada, e 
não é obrigado 
a completar a 
sua entrada

ART. 47.º LSC 
(i) Fundamen-
tos gerais: não 
oponível a 
terceiros; 
(ii) Incapaci-
dade: oponível 
a terceiros 
nos termos do 
regime civil
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A acção de declaração de nulidade pode ser intentada a todo o tempo, num 
claro alinhamento com o disposto no artigo 286.º do Código Civil. Por últi-
mo, importa ainda referir que os membros da gerência ou da administração 
da sociedade devem, sob pena de responsabilidade civil das pessoas sobre as 
quais recai a obrigação de comunicação, comunicar por escrito aos sócios de 
responsabilidade ilimitada, bem como aos sócios das sociedades por quotas, 
a proposição da acção; já nas sociedades anónimas, a comunicação deve ser 
dirigida ao conselho fiscal. 

17.12.2. ANULAÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DA DECLARAÇÃO NEGOCIAL 
INTEGRANTE DO CONTRATO DE SOCIEDADE

Verificando-se uma causa de anulação da declaração negocial integrante do 
contrato de sociedade registado que ainda não tenha sido invocada, e que atri-
bua aos sócios lesados o direito de anulação ou de exoneração previsto nos ar-
tigos 47.º, 48.º e 50.º da Lei das Sociedades Comerciais, qualquer interessado 
pode notificar o sócio lesado para que este exerça judicialmente o seu direito. 
Se o sócio notificado não intentar a acção judicial competente no prazo de 
cento e oitenta dias a contar do dia em que tenha recebido a notificação, o ví-
cio considera-se sanado. Note-se que releva, nesta sede, a protecção da certe-
za e da integridade do contrato de sociedade, que se encontra (parcialmente) 
ameaçado com uma eventual e iminente arguição de invalidade de uma ou 
mais declarações negociais que o compõem.

17.12.3. SATISFAÇÃO DO INTERESSE DO DEMANDANTE NO CONTEXTO 
DA ACÇÃO DE ANULAÇÃO DA DECLARAÇÃO NEGOCIAL INTEGRANTE DO 
CONTRATO DE SOCIEDADE

Uma vez proposta pelo sócio lesado a acção para fazer valer os direitos con-
feridos pelos artigos 47.º, 48.º e 50.º da Lei das Sociedades Comerciais, pode 
a sociedade ou qualquer dos sócios requerer ao tribunal a homologação de 
medidas adequadas à satisfação do interesse do autor, de forma a impedir ou 
mitigar as consequências do resultado (i. e., a anulação da declaração nego-
cial integrante do contrato ou a exoneração). As medidas propostas devem 
ser previamente aprovadas em assembleia de sócios, devendo o tribunal, por 
seu turno, homologar a solução alternativa se se convencer de que a mesma 
constitui uma justa composição dos interesses em conflito. 

Pode suceder que a medida proposta a ser judicialmente homologada con-
sista na aquisição da participação social do autor por um dos sócios ou por 
terceiro, desde que: (i) a sociedade não pretenda, ela própria, apresentar ou-
tras soluções; (ii) estejam satisfeitos os requisitos de que a lei ou o contrato 
de sociedade fazem depender a transmissão de participações sociais entre 
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sócios ou para terceiros, respectivamente; e, (iii) nos casos previstos no n.º 
2 do artigo 47.º e no artigo 48.º, ambos da Lei das Sociedades Comerciais, o 
preço indicado pelos peritos não seja inferior ao valor nominal da participa-
ção social do autor. A sentença homologatória vale como título de aquisição 
da participação social. 

17.13. A ARBITRAGEM DE LITÍGIOS SOCIETÁRIOS: A INSERÇÃO  
DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NOS ESTATUTOS DA SOCIEDADE

A arbitragem é uma forma de resolução de litígios alternativa aos meios tra-
dicionais, designadamente à resolução dos litígios nos tribunais judiciais. 
Mediante o recurso à arbitragem, as partes desavindas concordam em que o 
diferendo seja solucionado por árbitros por elas indicados, cuja decisão final 
é vinculativa para as partes e tem a força executiva das decisões dos tribunais 
judiciais. Enquanto forma de resolução de litígios que extravasa o âmbito da 
jurisdição do Estado, nem todos os litígios são susceptíveis de resolução por 
tribunal arbitral15. Importa, pois, analisar em que medida os litígios societá-
rios podem ser submetidos à arbitragem e se tal submissão pode ser determi-
nada nos estatutos de uma sociedade comercial16. 

A questão da possibilidade da sujeição dos litígios societários à arbitragem 
assume especial relevância, dado que a arbitragem se apresenta como uma 
forma de resolução de litígios que contém numerosas vantagens, sentindo-se 
estas vantagens com acentuada intensidade no domínio das questões societá-
rias. Nomeadamente:

 – A arbitragem permite que os diferendos entre as partes sejam julgados 
por árbitros que as partes considerem especialmente conhecedores das 
matérias em causa, o que se afigura particularmente relevante nas ma-
térias de direito societário, dado que os tribunais judiciais angolanos 
começaram a ter contacto com questões de direito societário essencial-
mente após o início do boom de investimento estrangeiro em 2003/2004.

 – A via arbitral permite a obtenção de sentenças num espaço temporal 
muito mais curto, o que é particularmente conveniente em matéria de 
litígios societários, uma vez que o desenvolvimento dos negócios ocorre 
de forma rápida, não se compaginando com processos demorados, que 
podem paralisar a actividade empresarial.

15 Sobre a arbitragem voluntária e os respectivos requisitos no direito angolano, cfr., por todos, MANUEL GONÇAL-
VES/SOFIA VALE/LINO DIAMVUTU, Lei da Arbitragem Voluntária comentada: Angola, pp. 17 ss. 

16 Cfr., a este propósito, SOFIA VALE, «A arbitragem societária no direito angolano: primeiras notas», pp. 219 ss.
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 – A arbitragem, cometendo a decisão a árbitros escolhidos pelas partes, e 
ocorrendo fora do sistema jurisdicional público, fornece às sociedades, 
especialmente a investidores estrangeiros, uma maior certeza de impar-
cialidade em diferendos com o Estado.

 – A arbitragem tem carácter confidencial, o que tem especial relevância 
para a arbitragem societária, dado que o conhecimento da existência de 
litígios por terceiros pode levar a que a reputação e o merecimento de 
crédito da sociedade fiquem, aos olhos destes, prejudicados.

 – A arbitragem permite às partes resolverem os seus diferendos num am-
biente de cooperação, o que proporciona uma melhor ponderação entre 
os seus interesses, e gera menores tensões entre as partes, evitando uma 
quebra das relações comerciais futuras.

O direito angolano não contém nenhuma regra que incida especificamente 
sobre a possibilidade de submeter os litígios societários à arbitragem. A res-
posta à questão da arbitrabilidade dos litígios societários depende, assim, do 
critério geral fixado no artigo 1.º, n.º 1, da Lei da Arbitragem Voluntária, se-
gundo o qual «todos aqueles que dispuserem de capacidade contratual po-
dem, nos termos da presente lei, recorrer a um Tribunal Arbitral para resolver 
litígios relativos a direitos disponíveis, mediante Convenção de Arbitragem, 
desde que por lei especial não estejam exclusivamente submetidos a Tribunal 
Judicial ou à arbitragem necessária».

Assim, a regra que existe é a de que, desde que o ordenamento não cometa, 
através de regra especial, determinado litígio aos tribunais judiciais, nem de-
termine que esse litígio apenas pode ser dirimido por via arbitral necessária 
(artigos 1525.º e seguintes do Código de Processo Civil), a submissão de um li-
tígio a arbitragem é uma escolha exclusiva das partes, desde que o litígio diga 
respeito a direitos disponíveis. 

Trata-se, pois, de uma manifestação do princípio da liberdade contratual em 
matéria de resolução de litígios, o que importa que a arbitrabilidade de uma 
questão deva ser vista como a regra e não como uma excepção. Desta forma, 
deve interpretar-se de forma tão permissiva quanto possível o requisito da 
disponibilidade dos direitos, estabelecido no artigo 1.º, n.º 1, da Lei da Arbi-
tragem Voluntária. 

Parece-nos, assim, que os limites à arbitrabilidade dos litígios devem corres-
ponder unicamente ao que, entre nós, deva reconhecer-se como ordem pú-
blica jurisdicional interna. Não haverá, pois, lugar à arbitragem nos casos em 
que a iniciativa do exercício de um direito tenha de ser pública, ou seja, nos 
casos em que o Estado tenha o dever de exercer esse direito, como sucede com 
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questões penais, relativas ao estado civil das pessoas, alguns direitos relativos 
a menores, direito a alimentos futuros, património público, imóveis sitos em 
território angolano e direitos/interesses colectivos ou difusos17. 

No domínio aqui em análise, a ordem pública interna societária corresponde-
rá, então, ao conjunto de regras e princípios considerados essenciais pelo Es-
tado Angolano em matéria de direito societário e que norteiam este ramo es-
pecífico do direito comercial. Corresponde às regras e aos princípios previstos 
na Lei das Sociedades Comerciais que concretizam os princípios ideológicos, 
políticos e económicos enformadores do nosso sistema jurídico-societário, às 
normas destinadas a proteger os interesses do Estado, às normas destinadas 
a proteger os credores da sociedade e às normas destinadas a proteger os ac-
tuais e os futuros sócios, sempre que não lhes seja possível renunciar a essa 
protecção. Incluem-se aqui, pois, as normas relativas ao tipo e à estrutura das 
sociedades comerciais, bem como as normas respeitantes à organização e ao 
funcionamento das sociedades (v. g., ao limite de distribuição de bens aos só-
cios, à protecção dos sócios minoritários ou à transparência e lealdade da ac-
tividade dos administradores).

Analisando as constelações mais frequentes de litígios societários, devem ser 
considerados disponíves, para efeitos da sua arbitrabilidade18:

 – os litígios relativos à interpretação do contrato de sociedade e a direitos 
sociais dos sócios (informação, lucros, participação nos órgãos da socie-
dade, por exemplo);

 – as relações estabelecidas entre os sócios através de acordos parassociais;
 – a nulidade do contrato de sociedade;
 – a responsabilidade dos administradores perante a sociedade, bem como 

os litígios respeitantes à cessação do contrato de administração e respec-
tivas compensações;

 – a determinação da quota de liquidação de um sócio que sai da sociedade;
 – a impugnação e a nulidade de deliberações sociais.

A submissão à arbitragem de litígios relativos a questões societárias não é, 
contudo, irrestrita. Designadamente, as questões relativas à falência das so-
ciedades comerciais não serão, por regra, arbitráveis. Assim é, dado que o pro-
cesso de falência traz consigo a aplicação concomitante de sanções de natu-

17 Importa notar que nem todas as normas imperativas são de ordem pública. A distinção entre ambas reside no 
facto de a ordem pública se destinar a proteger os interesses da comunidade (quer sejam os do Estado ou os que se 
reconduzem aos valores morais ou à ordem económica do país), ao passo que as normas imperativas podem servir 
também para proteger interesses privados.

18 Para maiores desenvolvimentos e a indicação de posições doutrinárias divergentes, cfr. SOFIA VALE, «A arbitra-
gem societária no direito angolano», pp. 246 ss.
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reza penal, ou, pelo menos, a determinação ou não da sua aplicação por parte 
do julgador. Para além disso, um processo de falência importa a ponderação 
de interesses do Estado, dos trabalhadores, dos credores, dos sócios e do co-
merciante falido, a qual se poderá revelar difícil de conseguir em sede arbitral.

A arbitrabilidade de uma questão não é evidentemente suficiente para que ela 
seja cometida a um tribunal arbitral. A arbitrabilidade corresponde apenas à 
possibilidade da sujeição do litígio a um tribunal arbitral. Nos termos do arti-
go 1.º, n.º 1, da Lei da Arbitragem Voluntária, para que um diferendo entre as 
partes seja remetido a tribunal arbitral é ainda necessário que estas celebrem 
convenção de arbitragem19. A convenção de arbitragem pode, nos termos do 
artigo 2.º da Lei da Arbitragem Voluntária, revestir duas modalidades:

 – cláusula compromissória, correspondendo à convenção segundo a 
qual as partes se obrigam a dirimir, através de árbitros, os litígios que 
venham a decorrer de uma determinada relação jurídica contratual ou  
extracontratual;

 – compromisso arbitral, convenção segundo a qual as partes se obrigam a 
dirimir, através de árbitros, um litígio actual, quer ele se encontre afecto, 
quer não, a um tribunal judicial. 

A celebração de uma convenção de arbitragem traduz, como já salientado, uma 
manifestação de liberdade contratual. Daqui decorre, em primeiro lugar, que 
nenhum sujeito é obrigado a celebrar convenção de arbitragem. Em segundo 
lugar, tem aqui vigência o princípio da relatividade dos contratos (artigo 406.º, 
n.º 2, do Código Civil). Daqui decorre uma fundamental consequência quanto 
à arbitrabilidade dos litígios, a qual se manifesta com particular acuidade na 
arbitragem de litígios societários: a do âmbito subjectivo da cláusula arbitral. 

Afinal, se, para que um litígio possa ser julgado por um tribunal arbitral, é 
necessário que todas as partes envolvidas tenham subscrito a convenção de 
arbitragem, então não é possível impor a terceiros que os litígios relativos à 
sociedade com eles relacionados sejam resolvidos por via arbitral. 

Ainda que tal não seja o único modo de dar validade a uma cláusula compro-
missória (a qual pode também, v. g., ser inserida num acordo parassocial), a 
forma mais eficaz de submeter os litígios relativos a uma sociedade nos res-
pectivos estatutos é a sua inserção nos respectivos estatutos. Desta forma, pro-
move-se a estabilidade da vida societária, procurando-se que os litígios envol-
vendo a vida interna da sociedade sejam dirimidos de forma célere e sigilosa.

19 Sobre a convenção de arbitragem, cfr., por todos, CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, «Convenção de arbitragem: 
conteúdo e efeitos», pp. 81-95.
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Mediante a sua inclusão nos estatutos da sociedade, ficam vinculados pela 
cláusula compromissória:

 – os sócios fundadores, que celebram directamente o contrato de socieda-
de no qual se insere a cláusula compromissória;

 – os sócios que adquirem posteriormente a participação social, os quais 
ficam vinculados a todos os direitos e obrigações que impendiam sobre 
o sócio transmitente em virtude da detenção da respectiva participação 
social, entre os quais, os direitos e deveres oriundos da aposição da cláu-
sula compromissória;

 – os administradores, os membros do órgão de fiscalização e os liquida-
tários, os quais, ao aceitarem a sua designação, aceitam sujeitar-se ao 
disposto nos estatutos da sociedade, o que abrange também a cláusula 
compromissória;

 – os administradores de facto da sociedade, os quais ficam vinculados à 
cláusula compromissória nos mesmos moldes que os administradores 
de direito, em virtude da remissão operada pelo artigo 85.º da Lei das 
Sociedades Comerciais20.

A aposição da cláusula compromissória nos estatutos não é apta, porém, a 
abranger a totalidade dos problemas da vida societária. Não ficam, designada-
mente, abrangidos pela convenção de arbitragem terceiros, o que pode afectar 
a sociedade, nomeadamente em litígios relativos à transmissão de participa-
ções sociais, em que o alienante transmita a totalidade da sua participação. 
Neste caso, não podem estar simultaneamente vinculados à cláusula compro-
missória o alienante (que apenas estará vinculado à referida cláusula se ainda 
for sócio, i. e., se o contrato de transmissão das participações sociais não tiver, 
por alguma razão, produzido os seus efeitos) e o adquirente (que apenas esta-
rá vinculado à cláusula em questão se já for sócio, i. e., se o contrato de trans-
missão das participações sociais tiver produzido os seus efeitos). Para aludir 
a um exemplo de relevância desta questão, basta pensar na hipótese em que 
exista um litígio relativo à validade do contrato translativo das participações 
sociais21. 

Ainda que nestes casos, em virtude do princípio da relatividade dos contratos, 
a cláusula compromissória não vincule ambas as partes, dado que pelo menos 
uma delas será um terceiro face aos estatutos, importa relembrar que a Lei 
das Sociedades Comerciais prevê mecanismos próprios para impor que estes 
litígios sejam também resolvidos por via arbitral. Designadamente, sempre 

20 Sobre esta equiparação, cfr. infra Capítulo 29.

21 Cfr., a este propósito, RUI PEREIRA DIAS, «Alguns problemas práticos da arbitragem de litígios societários (e uma 
proposta legislativa)», pp. 291 ss. 
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que tal for admissível, podem os estatutos condicionar a transmissão das par-
ticipações sociais à inclusão de uma cláusula compromissória no próprio con-
trato de alienação das participações sociais22.

17.14. SÍNTESE

•	 As partes podem fixar livremente o conteúdo do contrato de sociedade, 
sem prejuízo do disposto em normas legais imperativas. No que concerne 
às normas societárias dispositivas, estas podem ser afastadas por normas 
estatutárias ou por deliberação social (neste caso, perante (i) norma legal 
que expressamente admita o seu afastamento por simples deliberação ou 
(ii) norma estatutária que autorize a derrogação dos preceitos dispositivos 
por deliberação dos sócios).

•	 O artigo 10.º, n.os 1 e 3, da Lei das Sociedades Comerciais estebelece o conteúdo 
mínimo do contrato de sociedade, referindo as menções obrigatórias deste. 

•	 A Lei das Sociedades Comerciais não consagra regras específicas para a 
interpretação dos estatutos. Porém, a aplicação das regras civis da inter-
pretação das declarações negociais impede que contrapartes da sociedade, 
credores societários, sócios não fundadores e outros terceiros obtenham 
conhecimento do verdadeiro significado dos estatutos da sociedade. 

•	 Os estatutos das sociedades comerciais devem ser interpretados de acordo com 
as regras estabelecidas para a interpretação da lei (artigo 9.º do Código Civil).

•	 Na interpretação dos estatutos deve procurar-se maximizar a coerência en-
tre as diversas cláusulas estatutárias e interpretar cada cláusula, de forma a 
que esta prossiga, na maior medida possível, a sua justificação económica. 
Elementos históricos podem também ser atendíveis na medida em que se-
jam cognoscíveis pela generalidade dos sujeitos que possam ter interesse 
no conhecimento no significado dos estatutos. 

•	 Estaremos na presença de uma sociedade irregular quando o iter formati-
vo da sociedade comercial ainda não se encontre concluído, i. e., quando a 
mesma ainda não seja dotada de personalidade jurídica, porque não regis-
tada (artigo 5.º da Lei das Sociedades Comerciais).

•	 No regime aplicável às sociedades aparentes (artigo 38.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais), todos aqueles que levam um terceiro a crer na 

22 Sobre as cláusulas de limitação da transmissibilidade das participações sociais e respectivos limites, cfr. infra 
Capítulo 20.
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existência da sociedade responderão pessoalmente, de forma solidária, por 
todas as obrigações que qualquer um deles tenha constituído usando a fir-
ma, em homenagem à tutela da aparência perante terceiros de boa-fé. 

•	 No que respeita ao regime das relações da sociedade com terceiros antes da 
escritura pública (artigo 38.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais), mas 
em que já exista acordo relativamente à constituição da sociedade comer-
cial, aplicar-se-ão as regras das sociedades civis (artigos 980.º e seguintes 
do Código Civil): pelas dívidas contraídas em nome da sociedade respon-
dem (i) a própria sociedade, com o seu património social, e, (ii) a título sub-
sidiário, os sócios, com o seu património pessoal, solidariamente entre si. 

•	 No que concerne ao regime das relações da sociedade com terceiros depois 
da escritura pública e antes do registo, assinale-se a relevância do artigo 42.º 
da Lei das Sociedades Comerciais, que distingue entre (i) todos os que autori-
zaram ou agiram em representação da sociedade no negócio de que emerge a 
obrigação da sociedade, ou que consentiram na celebração desse negócio, para 
estatuir que respondem de forma solidária e ilimitada pelas referidas dívidas; 
e (ii) aqueles que não tenham intervindo no referido negócio, nem autorizado 
a celebração do mesmo, fixando-se que respondem somente até ao montante 
das entradas a que se vincularam, acrescidas das importâncias de eventuais 
lucros ou distribuições de reservas de que tenham beneficiado. Apesar de não 
estar expresso, os obrigados pelo artigo 42.º da Lei das Sociedades Comerciais 
podem invocar o benefício de excussão prévia do património social. 

•	 Já o artigo 39.º da Lei das Sociedades Comerciais regula as relações entre os 
sócios no período entre a celebração do contrato de sociedade e o registo da 
constituição da sociedade, estatuindo que (i) as modificações ao contrato 
de sociedade e (ii) a transmissão inter vivos da participação social depen-
dem do consentimento unânime dos sócios, que corresponde a um consen-
timento isolado de cada sócio, o que sustenta ainda a aplicação analógica 
do artigo 60.º da Lei das Sociedades Comerciais. 

•	 A assunção dos negócios jurídicos realizados em nome da sociedade, tal 
como regulada no artigo 21.º da Lei das Sociedades Comerciais, consagra (i) 
a assunção de pleno direito e automática, e (ii) a assunção dependente de 
decisão do órgão com funções de administração.

•	 O regime das invalidades do contrato de sociedade encontra-se regulado 
nos artigos 43.º a 55.º da Lei das Sociedades Comerciais, evidenciando-se 
o princípio da conservação da sociedade (favor societas), de forma a salva-
guardar os interesses de terceiros que interagem negocialmente com a so-
ciedade, bem como o interesse dos sócios. No entanto, a incapacidade dos 
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sócios contraentes beneficia de um tratamento especial, que permite um 
alinhamento com as consequências das incapacidades no direito civil.

•	 No que respeita à invocação da invalidade do contrato de sociedade após o 
registo, tratando-se de sociedades de capitais, cabe distinguir a invalida-
de total do contrato da invalidade de declarações negociais que integram 
o contrato de sociedade.

•	 Quanto à invalidade total do contrato, encontra-se fixado um conjunto ta-
xativo de causas de invalidade (artigo 44.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Co-
merciais), cuja consequência da sua verificação é a aplicação do artigo 55.º 
da Lei das Sociedades Comerciais: (a) entrada da sociedade em liquidação; 
(b) eficácia dos negócios jurídicos concluídos em nome da sociedade e tu-
tela de terceiros de boa-fé; (c) nas relações internas, os sócios não ficam 
desonerados do dever de realizar ou de completar as suas entradas peran-
te a sociedade; (d) nas relações externas, os sócios não ficam liberados da 
responsabilidade pessoal e solidária perante terceiros que, segundo a lei, 
eventualmente lhes incumba.

•	 No que respeita à invalidade de declarações negociais que integram o con-
trato de sociedade, tratando-se de incapacidade, (a) o incapaz conserva o 
direito de anulação da sua declaração negocial; (b) opera a redução do con-
trato de sociedade; (c) nas relações internas, é atribuído ao incapaz o direito 
à restituição do que prestou à sociedade, não tendo o dever de completar a 
sua entrada; (d) nas relações externas, a desvinculação do contrato de so-
ciedade é oponível a terceiros, nos termos do direito civil.

•	 A arbitragem é uma forma de resolução de litígios alternativa aos meios tra-
dicionais; o recurso à arbitragem depende do acordo das partes desavindas 
para que o diferendo seja solucionado por árbitros por elas indicados, cuja 
decisão final é vinculativa para as partes e tem a força executiva das deci-
sões dos tribunais judiciais.

•	 A arbitragem apresenta numerosas vantagens: (i) permite que os diferen-
dos entre as partes sejam julgados por árbitros que as partes considerem 
especialmente conhecedores nas matérias em causa; (ii) permite a obten-
ção de sentenças num espaço temporal muito mais curto; (iii) fornece às so-
ciedades, especialmente a investidores estrangeiros, uma maior certeza de 
imparcialidade em diferendos com o Estado; (iv) tem carácter confidencial; 
e (v) permite às partes resolverem os seus diferendos num ambiente de coo-
peração, o que possibilita uma melhor ponderação entre os seus interesses, 
e gera menores tensões entre as partes, evitando uma quebra das relações 
comerciais futuras.
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•	 O direito angolano não contém nenhuma regra que incida especificamente 
sobre a possibilidade de submeter os litígios societários à arbitragem, apli-
cando-se, assim, o critério geral fixado no artigo 1.º, n.º 1, da Lei da Arbitra-
gem Voluntária.

•	 Nem todos os litígios são susceptíveis de resolução por tribunal arbitral: é 
necessário que os mesmos digam respeito a direitos disponíveis.

•	 Os limites à arbitrabilidade dos litígios devem corresponder unicamente 
à ordem pública jurisdicional interna – em particular, a ordem pública in-
terna societária, correspondendo esta às regras e aos princípios previstos 
na Lei das Sociedades Comerciais que concretizam os princípios ideológi-
cos, políticos e económicos enformadores do nosso sistema jurídico-socie-
tário, as normas destinadas a proteger os interesses do Estado, as normas 
destinadas a proteger os credores da sociedade e as normas destinadas a 
proteger os actuais e os futuros sócios, sempre que não lhes seja possível 
renunciar a essa protecção (v. g., normas relativas ao tipo e à estrutura das 
sociedades comerciais, bem como as normas respeitantes à organização e 
ao funcionamento das sociedades).

•	 As questões relativas à falência das sociedades comerciais não serão, por 
regra, arbitráveis, uma vez que o processo de insolvência traz consigo a 
aplicação concomitante de sanções de natureza penal, ou, pelo menos, a 
determinação ou não da sua aplicação por parte do julgador. 

•	 Para que um diferendo entre as partes seja remetido a tribunal arbitral, é 
ainda necessário que estas celebrem convenção de arbitragem, que pode re-
vestir duas modalidades: cláusula compromissória e compromisso arbitral.

•	 Os terceiros não ficam abrangidos pela convenção de arbitragem. 
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CAPÍTULO 18
ACORDOS PARASSOCIAIS
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18.1. CONCEITO, ESTRUTURA E DELIMITAÇÃO

Os acordos parassociais, entre nós regulamentados no artigo 19.º da Lei das 
Sociedades Comerciais, são acordos extra-estatutários celebrados por todos 
ou por alguns dos sócios de uma sociedade, nessa qualidade, que visam sal-
vaguardar os interesses das partes sobre assuntos respeitantes ao funciona-
mento e à vida societária, nas várias relações que se estabelecem entre eles e a 
sociedade, os órgãos sociais ou terceiros. 

Note-se que o artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais apenas faz referência 
a «todos ou alguns sócios». Contudo, tal não significa que não possam intervir 
nos acordos parassociais pessoas estranhas à sociedade – caso em que teremos 
acordos parassociais atípicos1, aos quais se deve aplicar o referido artigo 19.º. 

Exemplo: É um acordo parassocial, sujeito ao disposto no artigo 19.º da Lei das 
Sociedades Comerciais, um acordo celebrado entre os sócios de uma sociedade anó-
nima com dois administradores da sociedade, designados por esses sócios para o 
Conselho de Administração, do qual resulta a obrigação de os administradores se-
guirem as linhas gerais da política comercial estabelecida no acordo parassocial. 

Exemplo: É um acordo parassocial, sujeito ao disposto no artigo 19.º da Lei das 
Sociedades Comerciais, um contrato-promessa de transformação de uma socie-
dade por quotas em sociedade anónima, celebrado entre o sócio maioritário da 
sociedade por quotas e terceiros que se obrigaram a subscrever capital da socie-
dade anónima transformada.

Pode até suceder que todos os sócios sejam partes no acordo parassocial (os 
designados acordos parassociais omnilaterais). Nestas hipóteses, discute-se a 
prevalência dos mesmos face ao pacto social, seja enquanto alteração de facto 
do pacto social, seja por via de uma desconsideração atípica da personalidade 
colectiva, atendendo ao facto de os acordos omnilaterais plasmarem a vonta-
de real dos sócios2. Deve entender-se que um acordo parassocial omnilateral 
pode ter eficácia jurissocietária ou corporativa (o que pode conduzir ao afasta-
mento de normas societárias, inclusive de natureza imperativa), sempre que 

1 No ordenamento jurídico português, considerando que será de aplicar a esses acordos atípicos, por analogia, o 
artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais, sob pena de se contornar as proibições nele previstas, cfr. MARIA 
DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, pp. 146-148, MÁRIO LEITE SANTOS, 
Contratos parassociais e acordos de voto nas sociedades anónimas, p. 7. Num sentido diverso, cfr. RAUL VENTURA, 
«Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais», pp. 19-20, para quem os acordos 
parassociais atípicos não estão sujeitos ao artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 Sobre estes, cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, «Acordos parassociais omnilaterais: um novo caso de desconsi-
deração da personalidade jurídica?», pp. 97-135. 
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não estejam em causa interesses alheios (interesses de terceiros, do tráfego 
jurídico ou o interesse público)3.

Exemplo: De acordo com o entendimento exposto, seria possível num acordo 
parassocial omnilateral determinar-se que os administradores da sociedade só 
poderiam deliberar a alteração da política comercial da sociedade estabelecida 
no referido acordo com o consentimento unânime dos sócios.

Exemplo: Seria ainda possível num acordo parassocial omnilateral que to-
dos os sócios se comprometessem a subscrever um aumento de capital com uma 
maioria qualificada superior à legalmente prevista; sendo a referida delibera-
ção aprovada apenas com a maioria qualificada legal, esta deliberação deveria 
ser considerada inválida e susceptível de impugnação (dando-se, assim, cum-
primento ao acordo parassocial omnilateral).

Os acordos parassociais podem ser celebrados antes da outorga do contrato 
de sociedade, estabelecendo as bases sobre as quais se constituirá uma nova 
sociedade4, ou após a constituição da sociedade.

Importa ainda salientar que os acordos parassociais são contratos autónomos 
em relação ao contrato de sociedade, dado que vinculam individual e pesso-
almente as partes que os celebram, sem afectar a sociedade, i. e., sem que os 
seus efeitos sejam oponíveis à sociedade. Nestes termos, fala-se da eficácia 
relativa ou inter partes dos acordos parassociais, tal como decorre do artigo 
19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais: «Os acordos parassociais (…) ape-
nas produzem efeitos entre os contraentes, não podendo com base neles ser 
impugnados actos da sociedade ou dos sócios para com a sociedade».

Por outro lado, os acordos parassociais – cujo objecto se reporta às situações 
jurídicas que derivam do contrato de sociedade – diferem de outros contratos 
que poderiam ser celebrados pelas partes, porque têm, necessariamente, ele-
mentos de conexão com a vida societária. 

3 Cfr. o nosso O incumprimento de acordos parassociais, Relatório elaborado no âmbito do módulo de Direito dos 
Contratos, Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto / Faculdade de Direito da Universidade Nova de 
Lisboa, policopiado, 2012, p. 29.

4 É muito comum entre nós, no âmbito dos projectos de investimento a submeter perante a Agência Nacional para o 
Investimento Privado (ANIP), os futuros sócios de uma sociedade a constituir estabelecerem através de um acordo 
parassocial as linhas gerais do seu projecto de investimento, as obrigações de cada um dos futuros sócios para a 
realização do negócio social, as formas através das quais o projecto será financiado, bem como as regras que irão 
pautar o funcionamento dos órgãos sociais (regras estas que, no acto de constituição da sociedade, deverão ser 
transpostas para o pacto social). Estes acordos parassociais podem também assumir a natureza de um contrato-
-promessa de constituição de sociedade, para reforçar o compromisso dos sócios na sua constituição, que terá lugar 
após a aprovação do projecto de investimento pela ANIP.
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Pode, por isso, concluir-se que os acordos parassociais apresentam dois traços 
essenciais: 

 – independência: são negócios jurídicos com autonomia própria, distintos 
do contrato de sociedade, atendendo à natureza individual e pessoal das 
obrigações que deles emergem;

 – ligação funcional: existe uma particular acessoriedade entre os acordos 
parassociais e o pacto social, que permite o recurso à figura da união de 
contratos.

Esquema de síntese sobre as diferenças entre o contrato de sociedade  
e os acordos parassociais

18.2. FUNÇÕES

Os acordos parassociais têm um papel muito relevante na vida das socieda-
des, já que combatem a rigidez dos estatutos – que apenas podem ser altera-
dos de acordo com as normas legais e estatutárias relativas à modificação dos 
estatutos, carecendo de escritura pública, registo e publicação –, adaptando-
-se, de forma mais adequada, às conveniências dos sócios e às necessidades 
do tráfego mercantil. A isto acresce o facto de as relações societárias se en-
contrarem cada vez mais institucionalizadas, devendo os destinos sociais ser 
conduzidos de forma profissionalizada, sendo frequente a criação de grupos 
organizados dentro da própria sociedade para garantir a viabilidade de deter-
minados projectos. 

Por outro lado, considerando que os acordos parassociais, ao contrário do con-
trato de sociedade, não estão sujeitos a registo, bem como o facto de serem inclu-
ídas cláusulas de confidencialidade na generalidade dos acordos parassociais, 
estes surgem como instrumentos ideais de regulação de temas jus-societários 

CONTRATO DE SOCIEDADE ACORDO PARASSOCIAL

 – Contrato comercial
 – Rege as relações entre todos os sócios e o 
funcionamento dos órgãos sociais

 – Tem eficácia em relação à sociedade
 – Tem de respeitar as menções obrigatórias do art. 
10.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais

 – Forma: escritura pública, registo, publicação

 – Contrato civil
 – Rege as relações entre os sócios que o 
subscreveram e a actuação dos sócios no âmbito 
dos órgãos sociais

 – Tem eficácia inter partes, pelo que é inoponível 
à sociedade

 – Tem de respeitar os limites impostos pelo artigo 
19.  º da Lei das Sociedades Comerciais

 – Liberdade de forma
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que se pretendem subtraídos à publicidade (perante terceiros e mesmo peran-
te alguns dos sócios) inerente ao registo dos estatutos5.

Percebe-se, assim, que o perfil funcional dos acordos parassociais é bastante 
heterogéneo. No seio desta heterogeneidade, deve destacar-se (i) a associação 
de forças entre sócios minoritários para protecção dos seus interesses; (ii) a 
utilização dos acordos parassociais enquanto instrumentos de domínio inter-
societário nas relações de grupo (nos casos em que os sócios têm participações 
em várias sociedades do mesmo grupo e acordam, por exemplo, votar con-
certadamente); (iii) a restrição à transmissibilidade de participações sociais; e 
(iv) as convenções de vinculação do direito de voto, para garantir uma maioria 
necessária à condução dos destinos da sociedade.

18.3. MODALIDADES

Sendo os acordos parassociais um exercício de autonomia privada, existe ne-
cessariamente um número infinito de configurações que os acordos parasso-
ciais podem assumir. 

Todavia, surgindo em função dos interesses que as partes pretendem prosse-
guir, tem sido adoptada uma tipologia – não exaustiva – que divide os acordos 
parassociais em três modalidades distintas:

 – acordos relativos à transmissão de participações sociais – dos quais pode 
resultar a aposição de restrições extra-estatutárias à transmissibilidade 
de participações sociais, a sujeição da transmissão das participações so-
ciais ao consentimento das partes do acordo parassocial, a consagração 
de direitos de opção na compra (call option) ou na venda (put option) das 
participações sociais, bem como a constituição de direitos de preferên-
cia na aquisição de participações sociais a favor das partes no acordo pa-
rassocial;

 – acordos relativos ao exercício do direito de voto – são os acordos paras-
sociais com maior difusão na prática societária, regulados pelos n.os 2 e 
3 do artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais. Deles pode resultar a 

5 Registe-se, porém, a tendência, no domínio dos mercados financeiros, no sentido de tornar públicos os acordos 
parassociais celebrados entre os sócios de sociedades que estejam sujeitas à supervisão de entidades reguladoras. 
Impondo a publicidade dos acordos parassociais, veja-se o artigo 113.º da Lei n.º 12/2005, de 23 de Setembro (Lei dos 
Valores Mobiliários), em que se exige que sejam comunicados à Comissão do Mercado de Capitais, no prazo de três 
dias após a sua celebração, os acordos parassociais que «visem adquirir ou reforçar uma participação qualificada 
em sociedade aberta, ou assegurar ou frustrar o êxito de oferta pública de aquisição». Cfr. também o artigo 79.º, n.º 
1, da Lei n.º 13/2005, de 30 de Setembro (Lei das Instituições Financeiras), nos termos do qual «os acordos parasso-
ciais entre accionistas de instituições financeiras relativos ao exercício do direito de voto estão sujeitos a registo no 
Organismo de Supervisão competente, sob pena de ineficácia». 
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obrigação, para as partes, de uma concertação futura do sentido do voto, 
da realização de um debate prévio à assembleia geral, ou de fixar, desde 
logo, o sentido do voto. Nestes acordos ou sindicatos de voto, ao serem 
fixadas em conjunto determinadas directrizes, os sócios procuram so-
bretudo obter maiorias deliberativas ou proteger sócios minoritários.

 – acordos relativos à organização da sociedade – através destes, os sócios 
pretendem conferir estabilidade e unidade à direcção da vida da socie-
dade. Conseguem descortinar-se as mais diversas cláusulas, como aque-
las relativas à eleição dos membros do órgão de administração, à obriga-
ção de subscrição de aumentos de capital ou à definição dos princípios 
orientadores da política empresarial a seguir.

18.4. A VALIDADE DOS ACORDOS PARASSOCIAIS E AS LIMITAÇÕES  
AO SEU CONTEÚDO

O artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais estabelece uma regra geral de 
admissibilidade dos acordos parassociais. Todavia, tal não significa que todos 
os acordos sejam válidos, nem permite, à partida, estabelecer um critério uni-
tário de avaliação da validade de qualquer acordo parassocial. 

O conteúdo de cada acordo que surja na vida societária deverá ser avaliado 
casuisticamente, à luz de múltiplos critérios, nomeadamente do princípio da 
boa-fé, dos princípios gerais dos contratos, da licitude do objecto e da compa-
tibilidade com as regras legais existentes – o que não significa que os acordos 
parassociais não possam dispor de forma diferente do previsto na lei e nos es-
tatutos. Na maior parte das vezes, aliás, eles surgem precisamente porque se 
pretende obter efeitos práticos diferentes dos que resultam daquelas fontes. 

Tradicionalmente, atende-se a três níveis – de relevância hierárquica decres-
cente – de regulação da sociedade comercial, a saber: (i) as normas legais, (ii) as 
normas estatutárias, e (iii) as deliberações sociais. Com a celebração de acordos 
parassociais, cabe perguntar em que termos o conteúdo destes, que vêm tam-
bém introduzir uma regulação da matéria societária, se encontra limitado ou 
subordinado hierarquicamente aos outros níveis de regulação.

Esquema de síntese sobre os limites à validade dos acordos parassociais

Lei das Sociedades Comerciais 

Contrato de sociedade 

Deliberações sociais

Acordo parassocial 

Os acordos parassociais devem
obrigatoriamente respeitar:

- As disposições legais injuntivas (gerais
   e de direito societário)
- As regras previstas no contrato de sociedade
- As deliberações sociais
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18.5. NORMAS INJUNTIVAS 

Não existe um poder irrestrito na celebração de acordos parassociais: o seu 
conteúdo está sujeito aos limites gerais que derivem da lei (as condutas proi-
bidas por lei mencionadas no artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais). 

Reafirmam-se, desta forma, as limitações gerais à autonomia privada na ce-
lebração de negócios jurídicos, decorrentes dos artigos 280.º, 281.º e 294.º do 
Código Civil. Do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais resulta, 
assim, que serão nulos os acordos parassociais que violem normas injuntivas. 

Neste contexto, cabe referir que, para além dos limites genéricos à autonomia 
privada (normas injuntivas gerais), os acordos parassociais estão ainda sujei-
tos aos limites típicos do contrato de sociedade (normas injuntivas societá-
rias). Serão, por isso, admissíveis as cláusulas que dispõem diferentemente de 
outras normas societárias, de carácter tendencialmente supletivo. 

Exemplo: Um acordo parassocial celebrado entre os sócios de uma sociedade 
por quotas que versa sobre a nomeação de gerentes, em que uma das partes se 
compromete a usar o seu direito de voto para aprovar a nomeação do geren-
te indicado pela outra parte, que é uma pessoa colectiva, em inobservância da 
proibição normativa resultante do artigo 281.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Co-
merciais, será nulo por violação de lei injuntiva.

Exemplo: É válido um acordo parassocial relativo à transmissão de acções em 
que é conferido pelas partes do acordo parassocial, a favor das mesmas partes, 
um direito de preferência na alienação das participações sociais, estabelecen-
do-se uma cláusula penal para o caso de a preferência não ser respeitada. É cer-
to que o direito à transmissão das quotas ou acções é inderrogável (artigos 187.º, 
n.º 1, 264.º, n.º 1, e 350.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais); no entanto, 
este acordo é válido porque o sócio não fica «prisioneiro» da sociedade.

Exemplo: Um acordo parassocial celebrado entre um sócio e um administra-
dor, nos termos do qual o administrador está obrigado a fornecer informações 
sobre a sociedade ao sócio. O direito à informação dos sócios não pode ser exclu-
ído nem o seu exercício pode ser excessivamente restringido (artigos 236.º, n.º 3, 
e 320.º da Lei das Sociedades Comerciais), mas nada obsta a que se convencione 
o seu alargamento.

Note-se que o direito das sociedades é tendencialmente supletivo. A natureza 
injuntiva de uma regra societária deve apurar-se por via interpretativa, sendo 
que esta normalmente reflectirá (i) a defesa do interesse público societário, 
(ii) a concretização de princípios injuntivos, ou (iii) a tutela de terceiros.
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18.6. AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO CONTRATO DE SOCIEDADE 
(ARTIGO 19.º, N.º 2, DA LEI DAS SOCIEDADES COMERCIAIS)

A primeira parte do artigo 19.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais es-
tabelece que «os acordos [parassociais] referidos no número anterior podem 
respeitar ao exercício do direito de voto», o que veio acabar com as dúvidas 
sobre a validade das convenções de voto, a modalidade mais significativa dos 
acordos parassociais. 

De forma independente desta primeira parte, a parte final do n.º 2 do artigo 
19.º da Lei das Sociedades Comerciais prevê a proibição de os sócios tentarem, 
mediante acordos parassociais (e não apenas as convenções de voto), regular 
a «conduta de intervenientes ou de outras pessoas no exercício de funções de 
administração ou de fiscalização».

Assim, um acordo parassocial não pode ter como objecto actos ou omissões 
cuja concretização dependa do comportamento de membros do órgão de 
administração ou de fiscalização, quer estes membros sejam sócios ou não, 
quer estes membros sejam ou não parte do acordo parassocial. Esta proibição 
aplicar-se-á a qualquer acordo que estabeleça compromissos respeitantes às 
actividades de gestão, interferindo em condutas dos administradores, estipu-
lando a obrigação de lhes dar instruções, ou indicando quando é que o conse-
lho de administração deve ou não conceder determinada autorização.

Com esta proibição pretende-se impedir que os sócios interfiram ou exerçam 
influência na actuação dos membros do órgão de administração e de fiscaliza-
ção – o que se traduziria numa delegação de poderes, expressamente proibida 
pelo n.º 4 do artigo 281.º (sociedades por quotas) e no n.º 3 do artigo 411.º (so-
ciedades anónimas) da Lei das Sociedades Comerciais. 

São duas as razões que fundamentam esta proibição: 

 – tipicidade societária – impedir que, mediante um acordo parassocial, se 
possa desvirtuar o princípio da tipicidade societária, consagrado no ar-
tigo 1.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais, com a criação de uma 
estrutura orgânica diversa da plasmada no pacto social; 

 – liberdade e responsabilidade dos administradores – a prossecução do in-
teresse social pelos administradores exige liberdade e responsabilidade 
nas opções tomadas, não podendo ser este subjugado ao interesse pró-
prio dos sócios que são partes num acordo parassocial.

Este preceito condiciona fortemente a liberdade de conteúdo dos acordos 
parassociais. Desde logo, porque um dos tradicionais objectivos assumidos 
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pelos sócios, quando celebram acordos parassociais, consiste em assegurar 
o controlo directo sobre a actividade de administração da sociedade em que 
detêm participações sociais, controlo esse que é conseguido, em alguns casos, 
mediante a assunção de compromissos pelos administradores, no sentido de 
seguirem determinadas orientações, que se encontram assentes no acordo, ou 
que serão definidas pelos sócios, posteriormente. Esta é uma das limitações 
mais frequentemente violadas na prática societária angolana. 

Por esse motivo, alguns autores6 defendem uma interpretação restritiva do 
preceito, entendimento que acompanhamos, considerando que os acordos 
parassociais com tal conteúdo só não serão válidos quando deles resulte uma 
imposição aos membros do órgão de administração ou de fiscalização de con-
dutas concretas.

Pode concluir-se, por isso, que esta norma proibitiva não é aplicável7:

 – aos acordos respeitantes à conduta daqueles que ocupem cargos sociais, 
mas apenas aos respeitantes à conduta de um concreto membro no exer-
cício das suas funções de administração e de fiscalização; 

 – aos acordos sobre matérias relativas à administração e fiscalização da so-
ciedade sobre as quais os sócios possam deliberar licitamente, porque da 
competência (exclusiva ou não) da assembleia geral;

Exemplo: Um acordo parassocial celebrado entre os sócios de uma sociedade 
anónima do qual resulta a obrigação de o administrador X, que também é só-
cio, votar favoravelmente para que possa ser aprovada, em Conselho de Admi-
nistração, uma deliberação relativa à aquisição de bens imóveis pela sociedade 
(artigo 425.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

 – aos acordos sobre matérias procedimentais relativas aos mecanismos 
decisórios dos órgãos de administração e de fiscalização.

Exemplo: Um acordo parassocial celebrado entre os sócios e administradores 
de uma sociedade anónima do qual resulta a obrigação de observância de um 
quórum qualificado de constituição ou de um quórum qualificado deliberativo 
do Conselho de Administração, bem como de maiorias qualificadas para as de-
liberações, pelo Conselho de Administração, de determinadas matérias.

6 Cfr. ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA, Sociedades comerciais, valores mobiliários, instrumentos financeiros e mer-
cados, p. 243.

7 Cfr. ANA FILIPA ALVES LEAL, «Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português», pp. 169-170.
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18.7. AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ARTIGO 19.º, N.º 3, DA LEI DAS 
SOCIEDADES COMERCIAIS 

18.7.1. AS ALÍNEAS A) E B) 

De acordo com o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei das 
Sociedades Comerciais, são proibidos os acordos de voto que:

 – obriguem um sócio a votar sempre seguindo as instruções da sociedade 
ou de um dos seus órgãos;

 – obriguem um sócio a votar aprovando sempre as propostas apresentadas 
pelos órgãos da sociedade.

O fundamento para estes limites reside na necessidade de impedir que os 
órgãos sociais detenham algum poder sobre o exercício do direito de voto, 
evitando-se uma delegação material de votos nos órgãos sociais. Acresce que, 
se os sócios se comprometerem a votar no sentido que lhes é indicado pela so-
ciedade ou por algum dos seus órgãos, tal poderá conduzir a uma indesejável 
irresponsabilização dos administradores. 

É discutida a relevância que deverá ser dada ao advérbio «sempre», introduzi-
do nas alíneas a) e b), embora ausente na alínea c) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei 
das Sociedades Comerciais. Parece que a opção do legislador terá sido propo-
sitada, e não um simples lapso. Se o que se visa é evitar o exercício de pressão e 
de influência de um dos órgãos sociais sobre a formação da vontade dos sócios, 
preservando o princípio da tipicidade, pode concluir-se que o legislador preten-
deu proibir apenas obrigações reiteradas e prolongadas no tempo, admitindo 
que os sócios possam votar de acordo com as instruções de um órgão societá-
rio em situações pontuais, nomeadamente em deliberações isoladas. 

Se o acordo for isolado, não se verificará a influência de um órgão da socieda-
de sobre a assembleia geral – até porque, nesses acordos pontuais, será mais 
fácil o sócio conhecer o conteúdo da deliberação que concretamente irá ser 
tomada e, com vista a concertar estratégias, negociar o sentido do seu voto8.

Exemplo: Será válido o acordo parassocial celebrado entre alguns sócios, nos 
termos do qual estes se obriguem a votar favoravelmente uma deliberação do 
Conselho de Administração relativa ao aumento de capital de uma sociedade 
anónima.

8 Considerando que assim já não será quando se trate de deliberações para aprovação do relatório de gestão e contas 
do corrente exercício, cfr. ANA FILIPA ALVES LEAL, «Algumas notas sobre a parassocialidade no direito portu-
guês», pp. 165-166.
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18.7.2. A ALÍNEA C) 

Nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei das Sociedades Comer-
ciais, são nulos os acordos de voto pelos quais um ou mais sócios se compro-
metam a exercer o direito de voto ou a abster-se de o exercer, em contraparti-
da de vantagens especiais.

Trata-se da designada proibição de compra e venda de votos. Deve entender-
-se que a obrigação de votar aqui referida engloba tanto a obrigação de votar 
num determinado sentido, como a simples obrigação de votar, sem qualquer 
vinculação quanto ao sentido da votação.

Esta proibição não está, de forma alguma, dependente de um prejuízo para 
a sociedade. Independentemente desse prejuízo, a alínea c) visa evitar que o 
sócio, em vez de exercer o seu direito de voto no seu interesse e, consequente-
mente, no interesse da actividade comum societária, vote simplesmente para 
cumprir uma obrigação de que já recebeu contrapartida: a vantagem especial. 

Essa vantagem especial, que pode ou não ter carácter patrimonial, tem de ter uma 
ligação com o voto, mas não pode ser uma consequência do seu exercício. Isto 
significa que se deve interpretar restritivamente o conceito de vantagem especial.

Assim, se a vantagem que o sócio consegue é uma consequência natural do sen-
tido do voto e da deliberação subsequente, não há qualquer ilicitude. Por outro 
lado, também não constitui uma vantagem especial a que beneficia não só o 
sócio vinculado, mas a generalidade dos sócios ou a sociedade9. No conceito 
incluem-se, porém, quaisquer vantagens especiais, patrimoniais ou não patri-
moniais, desde que tenham uma conexão directa ou indirecta com o voto10.

Exemplo: Será válido o acordo parassocial celebrado entre alguns sócios de 
uma sociedade anónima, nos termos do qual estes se obrigam a votar favoravel-
mente uma deliberação relativa à distribuição de, pelo menos, cinquenta por 
cento (50%) dos lucros de cada exercício. Esta vantagem beneficia não só os só-
cios vinculados como a generalidade dos sócios.

Ilicitude existe se, em troca da obrigação de votar (i. e., da obrigação de se 
abster ou da obrigação de votar num determinado sentido), um sócio deter-
minado ou um terceiro por si indicado receber uma vantagem especial que 
não receberia em qualquer outra situação. Assim, o que a alínea c) pretende 
impedir é o completo desinteresse do sócio face ao destino societário. 

9 Neste sentido, cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, pp. 145-147.

10 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, pp. 687 ss.
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18.8. AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO CONTRATO DE SOCIEDADE

Quando uma cláusula de um acordo parassocial colida com uma norma do pac-
to social, aquela não pode, à partida, ser considerada nula – ainda que o con-
trato de sociedade pretenda estabelecer a nulidade dos acordos parassociais11.

O que sucede nestes casos é que existem duas fontes de vinculação contratual 
incompatíveis, pelo que o sócio terá de optar pelo cumprimento de uma das 
duas normas, assumindo as consequências do incumprimento da outra12. 

Escolhendo o devedor qual o dever a cumprir (do contrato de sociedade ou do 
acordo parassocial), este deve suportar as consequências do incumprimento 
da obrigação não satisfeita, como seja a sua sujeição ao mecanismo geral da 
responsabilidade civil, com o consequente pagamento de uma indemnização.

Assim, o contrato de sociedade não pode funcionar como limite à validade 
dos acordos parassociais quando estes se revelem contrários ao estipulado no 
pacto social, sem, contudo, ferir nenhuma norma injuntiva.

18.9. A EFICÁCIA DOS ACORDOS PARASSOCIAIS E A INOPONIBILIDADE 
DAS SUAS CLÁUSULAS PERANTE A SOCIEDADE

Ao dispor que, com base nos acordos parassociais, não podem ser impugna-
dos actos da sociedade ou dos sócios para com as sociedades, o artigo 19.º, n.º 
1, da Lei das Sociedades Comerciais estabelece uma barreira entre o acordo 
parassocial e o contrato de sociedade, consagrando a posição segundo a qual 
os acordos parassociais produzem efeitos apenas inter partes – em conformi-
dade com o princípio geral res inter alios acta, consagrado no artigo 406.º, n.º 
2, do Código Civil. 

Os efeitos dos acordos parassociais não são, assim, oponíveis à própria socie-

11 Esclarecendo que ao contrato de sociedade não é possível ditar a invalidade dos acordos parassociais, uma vez 
que são ambos negócios jurídicos que se integram no mesmo nível da hierarquia das fontes de direito, só podendo 
a lei – situada num plano hierárquico superior – cominar com algum desvalor um negócio jurídico, cfr. ANA FILIPA 
ALVES LEAL, «Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português», pp. 169-170.

12 Neste sentido, cfr. ANA FILIPA ALVES LEAL, «Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português», pp. 
171-172. Note-se, porém, que, para alguns autores (cfr., entre outros, MÁRIO LEITE SANTOS, Contratos parassociais 
e acordos de voto nas sociedades anónimas, p. 215, MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercí-
cio do direito de voto, pp. 191 ss.), porque a vinculação societária e a vinculação parassocietária são acessórias, existe 
uma subordinação das regras parassociais às regras sociais. De acordo com tal posição, o sócio não terá o poder de 
optar pelo cumprimento da obrigação parassocial em detrimento do cumprimento da obrigação social. No entanto, 
entende-se que, como se refere em texto, no domínio da autonomia privada, o devedor pode cumprir uma ou outra 
obrigação, sujeitando-se a ter de ressarcir o(s) credor(es) cuja pretensão não tenha sido satisfeita. No limite, tudo 
dependerá da interpretação do acordo parassocial.
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dade, aos terceiros que com ela se relacionem, aos sócios não signatários ou 
àqueles que venham a adquirir a qualidade de sócios. Desta forma, a inobser-
vância de uma obrigação assumida por um dos contraentes do acordo paras-
social não pode fundamentar, a título de exemplo, a impugnação de quaisquer 
actos da sociedade, nomeadamente de deliberações sociais (que tenham sido 
tomadas com base em votos emitidos em contrariedade com o disposto no 
acordo parassocial), bem como a sociedade não pode deixar de reconhecer a 
venda de uma participação social efectuada a terceiro, em inobservância do 
pacto de preferência na venda de acções celebrado entre sócios.

Como os acordos parassociais têm o campo da sua eficácia restringido aos 
seus intervenientes, não podendo paralisar a vida societária, nem substituir-
-se ao quadro normativo estabelecido pelos estatutos sociais, fala-se, por isso, 
de um efeito meramente obrigacional dos acordos parassociais.

Note-se, contudo, que a interpretação literal do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais conduz a um total desinteresse da sociedade perante 
os acordos parassociais, pelo que tal interpretação não deverá merecer acolhi-
mento entre nós13. Ao invés, deve indagar-se da possibilidade de alargamento 
da eficácia dos acordos parassociais, de modo a respeitar o equilíbrio de inte-
resses presente na situação concreta que foi objecto de regulação parassocial e 
acautelar as expectativas das partes signatárias do acordo. Ademais, a não ser as-
sim, estar-se-á a reconduzir a promoção da justiça em inúmeros litígios concre-
tos unicamente para tribunais arbitrais habilitados a julgar segundo a equidade. 

Por estas razões, deve entender-se, de lege ferenda, que a eficácia externa 
dos acordos parassociais apenas se encontra limitada pelo interesse social14. 
Por outro lado, admite-se que, não havendo interesses concretos de terceiros 
atendíveis, o interesse social consagrado num acordo parassocial deve consi-
derar-se validamente definido, não devendo a sociedade ser-lhe indiferente 
– i. e., o órgão executivo não pode ser indiferente à noção de interesse social 
estabelecida no foro parassocial quando é chamada a tomar decisões no dia-
-a-dia da sociedade (mas apenas na medida em que o acordo parassocial seja 
levado ao conhecimento da administração)15. 

Com efeito, a regra geral da eficácia interna dos contratos não afasta, na ínte-
gra, a possibilidade de determinados acordos produzirem eficácia externa16. 

13 Cfr. o nosso O incumprimento de acordos parassociais, p. 26.

14 Ibidem, p. 30.

15 Ibidem, p. 33.

16 Ibidem, p. 27.
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Assim, veja-se que não é vedada a oponibilidade dos acordos parassociais à 
sociedade quando (i) o acordo parassocial constitua um contrato a favor de 
terceiro (in casu, da sociedade), atribuindo direitos à sociedade conformados 
pelo disposto no artigo 444.º, n.º 1, do Código Civil; (ii) por via da eficácia ex-
terna das obrigações, a sociedade corresponda a um terceiro que deva respon-
der pela lesão dos direitos e obrigações emergentes do acordo parassocial17.

Note-se ainda que o nosso legislador consagrou na Lei dos Valores Mobili-
ários uma excepção ao artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, 
permitindo expressamente a eficácia externa dos acordos parassociais em 
relação às sociedades abertas. O artigo 113.º da Lei dos Valores Mobiliários 
consagra que os acordos parassociais relativos às participações sociais (nos 
quais se perspective a aquisição ou o reforço de uma participação qualifica-
da em sociedade aberta ou assegurar/frustrar uma oferta pública de aquisi-
ção) devem ser comunicados à Comissão do Mercado de Capitais, no prazo 
de três dias após a sua celebração, que depois deverá decidir se os publica. 
A falta da referida comunicação ou a comunicação fora do prazo legalmente 
previsto importam a anulabilidade, nos termos do artigo 63.º da Lei das So-
ciedades Comerciais, das deliberações tomadas em virtude das obrigações 
parassociais assumidas e, consequentemente, da possibilidade da respectiva 
impugnação judicial.

18.10. O INCUMPRIMENTO DOS ACORDOS PARASSOCIAIS

Ainda que se verifique uma eficácia relativa dos acordos parassociais, nada 
obsta, prima facie, a que, em caso de incumprimento de uma obrigação do 
acordo parassocial, se apliquem as normas gerais relativas ao incumprimento 
das obrigações. Deste modo, os sócios lesados podem intentar uma acção de 
indemnização, para ressarcimento de perdas e danos contra o sócio que não 
cumpriu o acordo parassocial (artigos 562.º e 789.º do Código Civil).

Contudo, no seio dos mecanismos gerais de reacção ao incumprimento, cabe in-
dagar da possibilidade de se exigir judicialmente o cumprimento da obrigação 
constituída pelo acordo parassocial, ao abrigo do disposto no artigo 817.º do Códi-
go Civil (acção de cumprimento). Em regra, nada parece indiciar o afastamento do 
mecanismo da acção de cumprimento, desde que a prestação ainda seja possível. 

No que respeita à acção de execução específica (artigo 830.º do Código Civil), 
deve apurar-se do preenchimento dos pressupostos básicos para a sua aplica-

17 Cfr. ANA FILIPA ALVES LEAL, «Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português», pp. 176-178. Tam-
bém assim, cfr. o nosso O incumprimento de acordos parassociais, pp. 26-34.
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ção: (i) a validade do acordo parassocial e (ii) a conformidade com os requisi-
tos do artigo 830.º do Código Civil.

Exemplo: O recurso à execução específica deverá ser admitido nas relações en-
tre sócios que subscrevam um acordo parassocial que consubstancie um contra-
to-promessa de transmissão de participações sociais.

Os casos mais complexos de aplicação do mecanismo da execução específica 
correspondem aos acordos de voto. 

Parece inequívoco que, à luz do disposto no artigo 19.º, n.º 1, da Lei das So-
ciedades Comerciais, sendo os votos emitidos na assembleia geral (em des-
conformidade com o acordo parassocial), estes tornam-se inimpugnáveis, 
sobrando apenas às restantes partes no acordo parassocial uma tutela indem-
nizatória – não sendo viável, pelas razões apontadas, o recurso ao mecanismo 
de execução específica.

Exemplo: Um acordo parassocial em que um sócio se compromete a votar favora-
velmente uma deliberação, mas emite um voto contra em assembleia geral. Neste 
caso, a deliberação não poderá ser anulada, considerando a eficácia inter partes do 
acordo parassocial (artigo 19.º, n.º 1, 2.ª parte, da Lei das Sociedades Comerciais).

O recurso à execução específica poderá, em nosso entender, admitir-se em 
casos de deliberações sociais futuras (o que inclui a renovação de deliberações 
quando os efeitos das deliberações anteriores ainda possam ser alterados), 
quando se verifique uma declaração antecipada de não cumprimento. Este 
entendimento não é, contudo, pacífico, para quem considere que o direito de 
voto, atendendo à sua natureza, não poderá ser exercido através de uma sen-
tença, sendo indissociável da pessoa do seu titular18.

É de admitir igualmente a possibilidade de aplicação de providências cautela-
res, seguindo o regime plasmado no artigo 399.º do Código de Processo Civil, 
nas situações elencadas supra, para prevenir o incumprimento do acordo re-
lativo ao direito de voto.

Mais discutível se afigura a possibilidade de incluir no contrato de sociedade 
uma cláusula na qual se preveja que o sócio que violar as disposições de um 
acordo parassocial que tenha subscrito pode ser excluído da sociedade, atenta 
a ineficácia relativa destes acordos, nos termos expostos supra.

Torna-se, por isso, prática corrente a inserção de pesadas cláusulas penais nos acor-
dos parassociais, na tentativa de, por um lado, dissuadir comportamentos inadim-

18 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, pp. 687 ss.
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plentes, e, por outro lado, salvaguardar a posição da parte cumpridora em caso de 
incumprimento, mediante a fixação prévia do quantum indemnizatório que torna 
desnecessária a produção de prova em tribunal quanto à extensão dos danos.

Esquema de síntese sobre os meios judiciais disponíveis ante o incumpri-
mento de acordos parassociais

18.11. SÍNTESE

•	 Os acordos parassociais (artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais) são 
acordos extra-estatutários celebrados por todos ou por alguns dos sócios de 
uma sociedade, nessa qualidade, entre si ou com terceiros.

•	 Os acordos parassociais visam salvaguardar os interesses das partes sobre as-
suntos respeitantes ao funcionamento e à vida societária, nas várias relações 
que se estabelecem entre elas e a sociedade, os órgãos sociais ou terceiros. 

•	 Os acordos parassociais caracterizam-se pela sua independência mas tam-
bém pela sua ligação funcional ao contrato de sociedade.

•	 O perfil funcional dos acordos parassociais é bastante heterogéneo: é adop-
tada uma tipologia não exaustiva que divide os acordos parassociais em 

Providência
cautelar

inominada
399.º CPC

Execução
específica
830.º CC

Realização
coactiva da
prestação
817.º CC

Meios
judiciais
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Acção de
incumprimento
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acordos relativos à transmissão de participações, acordos relativos ao exer-
cício do direito de voto e acordos relativos à organização da sociedade.

•	 O artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais estabelece uma regra geral 
de admissibilidade dos acordos parassociais. 

•	 Não existe um poder irrestrito na celebração de acordos parassociais: o seu con-
teúdo está sujeito aos limites gerais que derivem das normas legais injuntivas.

•	 A parte final do n.º 2 do artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais determi-
na a proibição de os sócios tentarem, mediante acordos parassociais (e não 
apenas as convenções de voto), regular a conduta de intervenientes ou de 
outras pessoas no exercício de funções de administração ou de fiscalização.

•	 Esta proibição fundamenta-se no respeito pela tipicidade societária e na 
prossecução do interesse social pelos administradores.

•	 As proibições das alíneas a) e b) do artigo 19.º, n.º 3, da Lei das Sociedades 
Comerciais fundamentam-se na necessidade de impedir que os órgãos so-
ciais detenham algum poder sobre o exercício do direito de voto, evitando-
-se uma delegação material de votos nos órgãos sociais. 

•	 A proibição resultante da alínea c) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei das Socieda-
des Comerciais pretende impedir o completo desinteresse do sócio face ao 
destino da sociedade.

•	 O contrato de sociedade não é um limite à validade dos acordos parassociais.

•	 Os efeitos dos acordos parassociais não são oponíveis à própria sociedade, 
aos terceiros que com ela se relacionem, aos restantes sócios ou àqueles que 
venham a adquirir essa qualidade (princípio da eficácia relativa).

•	 Em caso de incumprimento de uma obrigação constante do acordo parasso-
cial, aplicam-se as normas gerais relativas ao incumprimento das obrigações.

•	 No que respeita aos acordos de voto, é discutida a possibilidade de recurso 
ao mecanismo da execução específica. Somos da opinião de que esta deverá 
ser admitida quando se trate de deliberações sociais futuras.
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CAPÍTULO 19
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS
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19.1. PARTICIPAÇÃO SOCIAL: DEFINIÇÃO DO CONCEITO

Por participação social entende-se a posição jurídica que agrega o complexo 
de direitos e deveres que um sujeito tem em virtude da sua posição de sócio de 
uma sociedade comercial. Está aqui em causa uma pluralidade de pretensões 
e vinculações, tendencialmente incindível, que dá conteúdo à relação jurídica 
que se constitui entre a sociedade e cada sócio. 

A locução participação social é uma denominação genérica que pretende de-
signar a posição de qualquer sócio em todos os tipos societários. Assim, em ar-
tigos tais como o 8.º, n.º 3, o 9.º, ou o 27.º, todos da parte geral da Lei das Socie-
dades Comerciais, é essa a expressão utilizada pelo legislador. As participações 
sociais dos diferentes tipos societários assumem, porém, diferentes nomes:

 – as participações sociais nas sociedades em nome colectivo e nas socieda-
des em comandita simples designam-se por partes sociais;

 – as participações sociais nas sociedades por quotas designam-se por quotas;
 – as participações sociais nas sociedades anónimas e nas sociedades em 

comandita por acções designam-se por acções. 

A expressão participação social é também usada, numa outra acepção, para 
referir, não uma espécie de relação jurídica, mas antes uma espécie de bem. 
Neste sentido, a participação social é perspectivada como objecto de direitos 
e obrigações1. É neste sentido que a expressão é usada em preceitos como o 
artigo 25.º da Lei das Sociedades Comerciais, ou sempre que se fala da trans-
missão de participações sociais (v. g. no artigo 39.º, n.º 2, ou no próprio artigo 
25.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais).

Contudo, esta duplicidade de conceitos não deve causar estranheza. Trata-se, 
afinal, de dois lados da mesma medalha: a relação de participação social é a 
relação que se constitui entre a sociedade e um sujeito que é titular do bem 
participação social. 

1 A propósito desta distinção, cfr. PAULO OLAVO CUNHA, Direito das sociedades comerciais, p. 372, e, distinguindo 
entre participação e titularidade da participação social, António Menezes Cordeiro, Direito das sociedades, I, p. 611.
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19.2. OS TIPOS DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS2

19.2.1. AS QUOTAS

As quotas são bens imateriais, dos quais não pode haver sequer representação 
corpórea. Tal decorre do artigo 241.º, n.º 7, da Lei das Sociedades Comerciais, 
segundo o qual «não podem ser emitidos títulos representativos de quotas». 

Também nas sociedades por quotas, o princípio é o de que a cada sócio per-
tence apenas uma participação social. Assim, o artigo 241.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais estabelece que, aquando da constituição da socieda-
de, a cada sócio fica a corresponder uma quota de valor correspondente ao 
da sua entrada. Todavia, admite-se a divisão de quota, bem como, em caso 
de aumento de capital social que envolva a criação de novas quotas, que a 
cada sócio seja atribuída uma nova quota (artigos 241.º, n.º 2, e 242.º da Lei 
das Sociedades Comerciais), as quais podem, porém, por vontade do sócio, 
ser unificadas com a sua quota primitiva (artigo 241.º, n.os 3 e 4, da Lei das 
Sociedades Comerciais). 

O valor da quota – que nunca pode ser inferior a um valor em kwanzas equiva-
lente a 100,00 USD – é determinante da extensão dos direitos e deveres do seu 
titular para com a sociedade. Assim, sempre que os direitos e deveres sejam 
susceptíveis de uma variação quantitativa (como sucede, por exemplo, no di-
reito aos lucros ou no dever de realização das entradas), a sua quantificação 
será, salvo determinação em contrário, feita em função do valor da respectiva 
quota. Trata-se, porém, de um princípio que, na generalidade das suas con-
cretizações, pode ser afastado por disposição das partes nos estatutos. Assim, 
o artigo 241.º, n.º 6, da Lei das Sociedades Comerciais estatui que «a medida 
dos direitos e obrigações inerentes a cada quota é determinada pela propor-
ção entre o seu valor nominal e o do capital social, salvo se, por força da lei ou 
do contrato de sociedade, houver de ser diversa». 

19.2.2. AS ACÇÕES

O regime das acções exprime, por sua vez, a maior relevância do elemento ca-
pitalístico que a participação dos sócios envolve nas sociedades anónimas (e, 

2  Para além dos tipos de participações sociais indicados em texto, importa referir, ainda que, como mencionado 
no Capítulo 14 supra, estas tenham uma diminuta relevância prática, as participações sociais das sociedades em 
nome colectivo e das sociedades em comandita simples: as partes sociais. Estas são bens imateriais, desprovidos 
sequer de qualquer representação corpórea. Assim, o artigo 177.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais (para o 
qual o artigo 210.º da Lei das Sociedades Comerciais remete) determina que «não podem ser emitidos títulos repre-
sentativos de partes sociais». Nas sociedades em nome colectivo e nas sociedades em comandita simples assume 
especial protagonismo o elemento pessoal da vinculação do sócio à sociedade comercial: assim, cada sócio tem 
uma, e apenas uma, parte social.
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na medida em que as especialidades do regime das sociedades em comandita 
não determinem em sentido diferente, nas sociedades em comandita por ac-
ções – cfr. artigo 214.º da Lei das Sociedades Comerciais). Ao contrário do que 
sucede relativamente às partes sociais e às quotas, a Lei das Sociedades Co-
merciais não coloca nenhum obstáculo a que as acções sejam representadas 
por títulos, i. e., por documentos que atribuam ao seu proprietário o conjunto 
de direitos e deveres inerentes à situação de participação social em moldes 
correspondentes aos inscritos no próprio documento. 

O regime das acções apresenta quatro características fundamentais, desig-
nadamente: 

 – a representatividade de uma mesma fracção do capital social;
 – a indivisibilidade;
 – a transmissibilidade;
 – a susceptibilidade de agrupamento3. 

Ao contrário do que sucede com as quotas, todas as acções representam a 
mesma fracção do capital social (artigo 305.º, n.º 2, primeira parte, da Lei das 
Sociedades Comerciais). A todas as acções emitidas deve, pois, ser atribuído 
um valor nominal, o qual não pode ser inferior a uma quantia em kwanzas 
equivalente a USD 5,00 (artigo 305.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais)4. 
Quanto a este ponto, as acções diferenciam-se tanto das partes sociais, quanto 
das quotas. Corolário desta ideia é o princípio da indivisibilidade das acções: 
ao contrário do que sucede com as quotas (artigo 242.º da Lei das Sociedades 
Comerciais), o fraccionamento de acções é juridicamente impossível (artigo 
305.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais). 

O facto de todas as acções de uma sociedade anónima representarem a mes-
ma fracção do capital social exprime-se necessariamente na ideia de que a 
maior ou menor participação de um sócio no capital de uma sociedade anóni-
ma não é determinada pelo maior ou menor valor nominal de cada acção, mas 
pela titularidade de um maior ou menor número de acções. Essa dimensão da 
participação social releva para determinar o quantum de direitos e de deve-
res dos accionistas perante a sociedade. No regime das sociedades anónimas, 
pensado para sociedades nas quais o capital social se encontra disperso por 
uma larga pluralidade de sujeitos, existem direitos cujo exercício é reservado, 
por lei ou pelos estatutos, a quem seja titular de determinada percentagem do 
capital social. 

3 Sobre estas características, cfr. PAULO OLAVO CUNHA, Direito das sociedades, pp. 378 ss.

4 Exceptuam-se do âmbito de aplicação deste requisito as acções das sociedades abertas, as quais não têm valor 
nominal mínimo, como decorre do artigo 109.º, n.º 2, da Lei dos Valores Mobiliários. 
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Esta possibilidade é expressamente prevista no artigo 399.º, n.º 6, da Lei das 
Sociedades Comerciais, para quando os estatutos condicionarem o voto em 
assembleia geral à titularidade de determinado conjunto de acções, ou no arti-
go 323.º, da Lei das Sociedades Comerciais, para a solicitação à administração 
de informações sobre a sociedade. Como resulta destes preceitos, e é extrapo-
lável para a generalidade das situações em que o exercício de certos direitos 
é condicionado à titularidade de determinada percentagem do capital social, 
nestas hipóteses, existindo vários sócios que individualmente não detenham 
acções suficientes para que lhes seja reconhecido o exercício do direito, mas 
que sejam, em conjunto, titulares de acções suficientes para o efeito, podem 
agrupar-se e, se necessário, fazer-se representar por um deles. 

§ As acções: modalidades de acções

De acordo com o artigo 331.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, as ac-
ções das sociedades anónimas podem ser:

 – nominativas; ou
 – ao portador. 

As acções são nominativas quando a sociedade tenha a todo o tempo a fa-
culdade de conhecer a identidade dos seus titulares. São acções ao portador 
aquelas quanto às quais esse conhecimento seja impossível5.

A indicação da natureza nominativa ou ao portador das acções representati-
vas do capital da sociedade faz parte do conteúdo obrigatório do contrato de 
sociedade (artigo 302.º, alínea e), da Lei das Sociedades Comerciais). A de-
terminação da natureza nominativa ou ao portador tem, como abaixo visto, 
radicais implicações no regime da transmissão das acções. Sintetizando, pode 
antecipar-se que as acções nominativas têm nelas inscrito o nome do titular, 
carecendo a sua transmissão da realização cumulativa dos seguintes actos: 
(i) declaração do transmitente no título, (ii) pertence lavrado no título e (iii) 
averbamento no livro de acções da sociedade. Já as acções ao portador trans-
mitem-se pela simples entrega do título6. 

Existem, porém, situações em que a própria lei impõe que as acções tenham 
carácter nominativo. Assim, nos termos do artigo 331.º, n.º 2, da Lei das Socie-
dades Comerciais, são obrigatoriamente nominativas: 

5 Cfr., sobre a origem da distinção, PAULO CÂMARA, Direito dos valores mobiliários, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 
120 ss. 

6  Cfr. infra Capítulo 20. 
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 – as acções que ainda não se encontrarem integralmente liberadas;
 – as acções que, por força do contrato de sociedade, não puderem ser trans-

mitidas sem o consentimento da sociedade ou que estiverem sujeitas a 
qualquer outro condicionamento à sua transmissão; 

 – as acções cujo titular estiver obrigado, por força do contrato de socieda-
de, a realizar prestações acessórias à sociedade;

 – os títulos provisórios das acções que sejam emitidos nos termos do artigo 
335.º da Lei das Sociedades Comerciais. 

Fora destes casos, nos quais as acções são obrigatoriamente nominativas, a 
configuração das acções como nominativas ou ao portador é uma opção dos 
sócios, determinada nos estatutos da sociedade. Contudo, uma vez estabeleci-
da estatutariamente a opção por acções nominativas ou ao portador, a altera-
ção desta opção não carece necessariamente de uma modificação dos estatu-
tos. O próprio artigo 302.º, alínea e), da Lei das Sociedades Comerciais refere 
a possibilidade de o contrato de sociedade prescrever regras de conversão 
das acções nominativas em acções ao portador, ou vice-versa. Precisamente, 
é essa a situação regulada no artigo 332.º da Lei das Sociedades Comerciais. 
Como aí é estabelecido, salvo onde a lei ou os estatutos determinarem diver-
gentemente, qualquer accionista pode requerer à sociedade que converta as 
suas acções ao portador em acções nominativas ou as acções nominativas em 
acções ao portador, suportando os respectivos encargos.

Noutra classificação, as acções podem ser, consoante a sua forma de  
representação:

 – tituladas; ou
 – escriturais.

A distinção, que não é referida na Lei das Sociedades Comerciais, vem defi-
nida no artigo 4.º, n.º 2, da Lei dos Valores Mobiliários. Nestes termos, são 
acções tituladas aquelas que sejam representadas por documentos de papel 
e são acções escriturais aquelas que sejam representadas através de registo 
electrónico em conta aberta junto de centros de valores mobiliários ou de in-
termediários financeiros, em nome do seu titular. 

A particular relevância desta distinção prende-se com o respectivo modo de 
transmissão. A eficácia da transmissão das acções escriturais depende do re-
gisto na conta do adquirente, o qual, não obstante não gozar de publicidade, 
é eficaz perante terceiros. Dessa forma, a sua transmissão implica um meca-
nismo análogo ao das transferências bancárias, traduzido por uma cumulação 
de movimentos registrais de sinal contrário, designadamente, um débito na 
conta do alienante e um crédito na conta do adquirente. 
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Por fim, e olhando ao conteúdo das acções, estas podem ser classificadas em:

 – acções comuns; ou
 – acções especiais. 

A compreensão desta distinção obriga a ter presente, por um lado, que a Lei 
das Sociedades Comerciais fixa – ora injuntiva, ora supletivamente –, para as 
acções em geral, um conjunto de direitos e de obrigações, que integram o con-
teúdo da participação accionista, e, por outro, que a mesma lei estabelece (i) 
regimes específicos aplicáveis a determinados tipos de acções, nos quais são 
prescritos direitos e deveres que destoam do regime geral, bem como (ii) a 
possibilidade de os sócios afastarem, aquando da emissão de acções, as nor-
mas que modelam aqueles direitos e deveres. 

Assim, as acções comuns são aquelas que configuram a situação típica de 
accionista, integrando todos os direitos e deveres que a Lei das Sociedades 
Comerciais estabelece para as acções em geral, e apenas esses direitos e deve-
res. As acções especiais serão todas aquelas que divirjam deste modelo. Estas 
podem ser típicas, como são as acções preferenciais sem voto (artigos 364.º e 
seguintes da Lei das Sociedades Comerciais), as acções preferenciais remíveis 
(artigos 367.º e 368.º da Lei das Sociedades Comerciais) ou as acções de fruição 
(artigos 369.º e 370.º da Lei das Sociedades Comerciais), ou atípicas, quando 
o afastamento do regime geral das acções resulte, não de norma especial, mas 
de estipulação da sociedade. 

A especificidade das acções especiais face às acções ordinárias tanto pode 
traduzir uma vantagem especial – como sucede, por exemplo, nas acções re-
míveis –, como pode traduzir-se numa desvantagem face ao regime especial 
– como sucede, por exemplo, nas acções de fruição. Consoante os casos, es-
taremos, assim, perante acções privilegiadas ou perante acções diminuídas. 

Por fim, importa voltar a enfatizar que a dicotomia entre acções comuns e 
acções especiais diz respeito à recondução das acções emitidas por cada so-
ciedade ao conteúdo legalmente paradigmático da posição accionista. A dis-
tinção não assenta, pois, saliente-se, na contraposição de uma acção face às 
acções quantitativamente dominantes dentro do universo de todas as acções 
emitidas pela sociedade. Nada obsta, sequer – ainda que tal situação seja in-
vulgar –, que uma sociedade tenha o seu capital integralmente representado 
por acções especiais. 



543C A PÍ T ULO 19  —  PA RT I C I PAÇÕE S SOC I A I S

19.3. MODALIDADES DE DIREITOS INERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES 
SOCIAIS

A participação social pode integrar direitos de variadas espécies e fortemente 
heterogéneos entre si. Antes de analisar individualizadamente os direitos que 
tipicamente enformam o conteúdo das participações sociais, há pois que ter pre-
sentes algumas classificações de direitos que integram as participações especiais. 

No que diz respeito à origem dos direitos, estes podem, à partida, distinguir-
-se entre:

 – direitos corporativos; e
 – direitos extracorporativos. 

São direitos corporativos aqueles que os sócios têm perante a sociedade em 
virtude da qualidade de sócio (independentemente de todos os sócios bene-
ficiarem deste direito, ou de este ser atribuído a apenas parte dos sócios). So-
mente estes integram, em rigor, a participação social. Contudo, o sócio pode 
ter outros direitos perante a sociedade que não decorrem da sua participação 
no capital social, e como poderia ter qualquer outro terceiro. 

Exemplo: O direito de voto dos sócios apresenta-se como o exemplo paradig-
mático de direito corporativo: através dele, cada sócio participa na formação 
da vontade imputável à sociedade comercial, sendo esse direito, salvo situações 
excepcionais, atribuído em virtude da participação no capital da sociedade e 
na proporção dessa participação.

Exemplo: A sociedade X, que se dedica à produção de material informático, 
tem uma participação na sociedade Y. A sociedade X vende vinte computadores 
à sociedade Y, ficando sobre ela com um crédito de 20.000 USD. Nesta hipótese, 
estamos na presença de um direito extracorporativo da sociedade X. 

19.4. OS DIREITOS INERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, EM ESPECIAL

De entre os direitos que integram, ou podem integrar, o conteúdo da parti-
cipação social, analisar-se-ão de seguida individualmente aqueles que assu-
mem um papel de maior preponderância e que se afiguram ilustrativos das 
diferentes dimensões que se verificam no seio da participação social, e que, 
por isso, se encontram elencados no artigo 23.º da Lei das Sociedades Comer-
ciais. São estes:
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 – o direito aos lucros;
 – o direito a participar e a votar nas deliberações sociais;
 – o direito à informação;
 – o direito a ser designado para os órgãos sociais. 

19.4.1 O DIREITO AOS LUCROS

O capítulo da parte geral da Lei das Sociedades Comerciais que regula os di-
reitos dos sócios abre, nos seus artigos 23.º, n.º 1, alínea a), e 24.º, com a regu-
lação do direito aos lucros.

Este direito faz parte do núcleo injuntivo do conteúdo da participação social: 
a sua atribuição a cada um dos sócios não pode ser excluída em cláusula es-
tatutária, nem sequer por deliberação dos sócios (artigo 24.º, n.º 3, da Lei das 
Sociedades Comerciais). Trata-se de uma concretização, no domínio das so-
ciedades comerciais, da clássica proibição do pacto leonino, que encontra já 
consagração no artigo 994.º do Código Civil7.

A injuntividade da atribuição aos sócios do direito aos lucros cinge-se, contu-
do, ao se da atribuição do direito. No que concerne à medida dos lucros a que 
cada sócio tem direito, a Lei das Sociedades Comerciais deixa larga margem de 
liberdade aos sócios: nos termos do n.º 1 do artigo 24.º desse diploma, a solução 
supletiva é a de que cada sócio participa nos lucros na proporção dos valores 
nominais das respectivas participações no capital. Assim, o sócio que tiver vinte 
por cento do capital social tem direito a receber vinte por cento dos lucros dis-
tribuídos. Porém, a parte inicial do referido preceito prontamente esclarece que 
este critério cede, não só perante norma legal em sentido contrário, como peran-
te disposição estatutária que proceda a uma diferente distribuição dos lucros. 

O direito aos lucros compreende duas vertentes distintas:

 – o direito aos lucros de exercício, que corresponde ao direito a receber, 
durante a vigência da sociedade, parte dos lucros que forem distribu-
ídos; e

 – o direito aos lucros finais, que corresponde ao direito de, em caso de li-
quidação, receber a devida parte do activo da sociedade restante após a 
satisfação dos direitos dos credores. 

Em ambas as situações, o direito aos lucros é um direito abstracto, que apenas 
se concretiza se a sociedade obtiver bons resultados e, no que diz respeito aos 

7 Sobre esta, cfr. LUÍS VASCONCELOS ABREU, «A sociedade leonina», in Revista da Ordem dos Advogados, Ordem 
dos Advogados, Lisboa, 1996, pp. 619 ss., e FÁTIMA GOMES, «Convention de portage, aquisição de participações 
sociais temporárias e a proibição de pacto leonino», in Estudos dedicados ao Professor Doutor Luís Alberto Carvalho 
Fernandes, Universidade Católica, Lisboa, 2011, pp. 465 ss.
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lucros de exercício, no caso de o órgão competente deliberar a sua distribui-
ção aos sócios. O direito abstracto apenas se transforma, pois, num verdadeiro 
direito de crédito dos sócios perante a sociedade após a deliberação de distri-
buição de dividendos, ou após a satisfação dos créditos de terceiros em sede 
de liquidação da sociedade8. 

A determinação do concreto direito ao lucro de cada accionista pressupõe a 
prévia determinação dos lucros distribuíveis. 

Se o lucro é a diferença positiva entre as receitas geradas em determinado pe-
ríodo de tempo (paradigmaticamente: no decurso de um exercício) e as despe-
sas suportadas em igual período, impõe-se a precisão de que nem todo o lucro 
é susceptível de distribuição pelos sócios. Isto vale, pelo menos, a propósito da 
determinação dos lucros de exercício, já que, no âmbito da determinação do 
lucro aquando da liquidação da sociedade, do artigo 156.º da Lei das Socieda-
des Comerciais resulta que a existência de lucro se verifica quando o patrimó-
nio societário remanescer após a satisfação de todos os créditos da sociedade. 

Designadamente, a propósito da quantificação dos lucros de exercício, nos 
termos do artigo 34.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, resulta que os 
lucros só são distribuíveis após:

 – a cobertura de prejuízos transitados; e
 – a afectação do montante necessário à constituição de reservas legais. 

Apenas o valor resultante desta operação aritmética é susceptível de distribui-
ção. Contudo, a existência de um lucro distribuível não é condição suficiente 
da constituição de créditos aos dividendos na esfera dos sócios9. A regra, es-
tabelecida no artigo 31.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, é a de que, 
salvo nos casos estabelecidos na lei, a distribuição de bens aos sócios, incluin-
do a distribuição de lucros de exercício, apenas pode ser feita mediante deli-
beração dos sócios. Esta regra é concretizada, para as sociedades por quotas, 
pelo artigo 239.º da Lei das Sociedades Comerciais, o qual estatui também, 
por efeito da remissão operada pelo artigo 326.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais, para as sociedades anónimas. Deste preceito resulta que: 

 – a distribuição de lucros de exercício aos sócios pressupõe a aprovação de 
uma deliberação social, em assembleia geral;

8 Sobre a diferença entre direitos abstractos e direitos concretos, cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das 
sociedades, I, pp. 634-624, e PEDRO DE ALBUQUERQUE, Direito de preferência dos sócios em aumentos de capital 
nas sociedades anónimas e por quotas, Almedina, Coimbra, 1993, pp. 396 ss.

9 Cfr. PAULO OLAVO CUNHA, Direito das sociedades comerciais, pp. 322 ss., e PAULO DE TARSO DOMINGUES, in 
Código das Sociedades Comerciais em comentário, I, pp. 504 ss.
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 – salvo cláusula contratual ou deliberação em sentido contrário aprovada 
por uma maioria superior a ¾ dos votos, a sociedade está vinculada a 
aprovar a distribuição de pelo menos metade dos lucros de exercício10.

19.4.2. O DIREITO DE PARTICIPAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS E O 
DIREITO DE VOTO 

O artigo 23.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais elenca ainda, 
como direito dos sócios, o direito a participar nas deliberações de sócios, sem 
prejuízo das restrições previstas na lei. Dentro do universo dos direitos não 
patrimoniais dos sócios, trata-se do direito de mais nítida relevância, por ser 
o seu instrumento privilegiado para, de forma cooperativa com os outros só-
cios, participar na formação da vontade societária. 

Este direito de participação nas deliberações sociais pode ser dividido em três 
componentes fundamentais:

 – no direito de estar presente em assembleia geral;
 – no direito de usar da palavra em assembleia geral, de forma a procurar 

influenciar o sentido de voto dos restantes sócios; e
 – no direito de voto. 

Esta distinção tem particular importância, na medida em que o artigo 275.º, 
n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais determina que a nenhum sócio pode 
ser negada a participação em assembleia geral, mesmo que esteja impedido 
de exercer o seu direito de voto11. 

Tecnicamente, o voto exprime-se através de uma declaração negocial. Mediante 
o exercício do direito de voto, o sócio não se limita a descrever uma opinião: an-
tes opta pelo apoio a um sentido de deliberação. Contudo, não é suficiente afir-
mar que o voto corresponda a um verdadeiro negócio jurídico. A declaração de 
voto é dirigida à produção dos efeitos da deliberação, sendo-lhe, portanto, ins-
trumental. Porém, o voto, individualmente considerado, não é suficiente para 
constituir a deliberação negocial, pelo que se tem entendido maioritariamente 
que o voto é uma declaração negocial que não constitui um negócio jurídico12.

10 Neste sentido, ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA, Sociedades comerciais, pp. 148 ss. Contra, porém, JORGE COU-
TINHO DE ABREU, Direito comercial, pp. 76-77, e PAULO DE TARSO DOMINGUES, in Código das Sociedades Co-
merciais em comentário, III, p. 332.

11 O mesmo se verifica relativamente às sociedades em nome colectivo e, em virtude da remissão operada pelo artigo 
210.º, às sociedades em comandita simples, como decorre do artigo 191.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais. 

12 Assim, VASCO DA GAMA LOBO XAVIER, Anulação de deliberação social e deliberações conexas, Almedina, Coim-
bra, 1998, pp. 583 ss., LUÍS DE BRITO CORREIA, Direito comercial, III, Associação Académica da Faculdade de 
Direito de Lisboa, Lisboa, 1992, p. 133, e JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU/MARIA ELISABETE RAMOS, «As 
participações sociais», in Estudos de direito das sociedades, Almedina, Coimbra, 2010, p. 144. 
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Quanto ao critério de atribuição dos direitos de voto, cumpre salientar que 
este é variável consoante o tipo de sociedade em causa. Nas sociedades por 
quotas e nas sociedades anónimas, o peso do voto de cada sócio é, por regra, 
indexado à sua participação no capital da sociedade. Neste sentido, o artigo 
278.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais determina que a cada parcela 
de quota com valor equivalente a USD 50,00 corresponde um voto, ao passo 
que o artigo 404.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais estabelece a regra 
segundo a qual, nas sociedades anónimas, a cada acção corresponde um voto. 
Existem, contudo, outros tipos de sociedade em que a distribuição do direito 
de voto segue outros critérios13.

Esquema de síntese sobre o critério geral de atribuição de votos  
aos sócios

Existem, contudo, excepções a estas regras. Focando a atenção no regime das 
sociedades por quotas e no regime das sociedades anónimas, cumpre salien-
tar as excepções que a seguir se indicam. 

Nas sociedades por quotas existe uma proibição geral de voto em conflito de 
interesses, a qual é estabelecida pelo artigo 280.º, n.º 1, da Lei das Socieda-
des Comerciais. Este conceito é densificado pelo n.º 2 do mesmo preceito, que 
elenca como situações de conflito de interesses aquelas em que a deliberação 
incidir sobre:

 – a liberação de uma obrigação ou responsabilidade própria do sócio, quer 
nessa qualidade, quer como gerente ou membro do órgão de fiscalização;

 – litígio entre a sociedade e o sócio;
 – perda pelo sócio de parte da sua quota;
 – exclusão do sócio;
 – consentimento para o exercício de actividade concorrente pelo sócio-

-gerente;
 – destituição com justa causa do sócio-gerente ou de sócio que seja titular 

do órgão de fiscalização;
 – qualquer relação estabelecida ou a estabelecer entre a sociedade e o só-

cio, estranha ao contrato de sociedade.

13 Assim, nas sociedades em nome colectivo, vigora a regra de um voto por sócio (artigo 192.º, n.º 1, da Lei das Socie-
dades Comerciais), o que exprime uma clara manifestação do vincado carácter personalista deste tipo societário. 
Acresce que nas sociedades em comandita o contrato de sociedade deve estabelecer o critério de atribuição de 
direitos de voto, não podendo, porém, o conjunto dos sócios comanditados ter menos de metade do conjunto de 
votos pertencentes aos sócios comanditários.

SOCIEDADES POR QUOTAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

Critério geral de atribuição de votos
Um voto por cada parcela de quota 
com valor equivalente a USD 50

Um voto por acção
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Exemplo: A, sócia-gerente de uma sociedade por quotas que explora um res-
taurante italiano, quer criar uma sociedade que entrega pizas ao domicílio. 
Para que essa conduta seja lícita, ela deve ser autorizada pela sociedade nos 
termos do artigo 287.º da Lei das Sociedades Comerciais. Na deliberação ten-
dente a decidir quanto a essa autorização, A encontra-se impedida de votar, por 
se achar numa situação de conflito de interesses. 

Importa ter presente que esta enunciação não é taxativa. Tal significa que são 
concebíveis situações de conflito de interesses, impeditivas do exercício do di-
reito de voto, para além daquelas que são elencadas neste preceito. Podem, em 
suma, existir situações de conflito de interesses que se reconduzam à cláusula 
geral do artigo 280.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, sem que se insi-
ram em qualquer das cláusulas do n.º 2 do mesmo preceito. Na interpretação 
dessa cláusula geral impõe-se, contudo, alguma prudência: o direito de voto é 
o instrumento fundamental de participação do sócio na vida societária e, por 
regra, a sua única forma de ditar, ainda que parcialmente, o destino de um ente 
de cujo capital é, também parcialmente, o titular material (beneficial owner). 

Semelhante restrição verifica-se a propósito das sociedades anónimas, no ar-
tigo 404.º, n.º 6, da Lei das Sociedades Comerciais. Segundo este preceito, um 
accionista não pode votar, directamente ou por representante, nem represen-
tar outro accionista, designadamente nas deliberações que incidirem sobre:

 – a liberação de uma obrigação ou responsabilidade própria desse accio-
nista, quer nessa qualidade quer na de membro do órgão de administra-
ção ou de fiscalização;

 – um litígio entre a sociedade e o accionista;
 – a sua destituição, com justa causa, do cargo de administrador;
 – qualquer relação estabelecida ou a estabelecer entre a sociedade e esse 

accionista, estranha ao contrato de sociedade. 

É de notar que a lei, no artigo 404.º, n.º 6, da Lei das Sociedades Comerciais, 
limita-se a estabelecer exemplos de situações de impedimento ao direito de 
voto. Esse carácter meramente enunciativo é explicitado pela utilização do 
advérbio de modo «designadamente» no corpo do preceito. Contudo, ao con-
trário do que é feito no artigo 280.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, 
a propósito das sociedades por quotas, o artigo 404.º, n.º 6, da Lei das Socie-
dades Comerciais não explicita o próprio critério geral que preside à decisão 
sobre a verificação do impedimento de voto. Atento o evidente paralelismo 
entre estes dois preceitos, deve entender-se que o critério geral subjacente à 
enumeração estabelecida nas alíneas do artigo 404.º, n.º 6, da Lei das Socie-
dades Comerciais é também o da existência de conflito de interesses. 
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Assim, se a sociedade deliberar sobre qualquer assunto quanto ao qual um 
sócio se encontre em situação de conflito de interesses, este deve ser decla-
rado impedido no seu voto14. Também aqui deve haver alguma prudência na 
qualificação de uma situação como constitutiva de um conflito de interesses 
suficientemente ponderoso para que despolete o impedimento de voto do só-
cio. São, contudo, concebíveis situações de conflito de interesses atípicas. 

Exemplo: B é accionista e administrador da sociedade X. É convocada a as-
sembleia geral para deliberar sobre a remuneração que lhe deve ser atribuída 
pelo desempenho da função da administração. Neste caso, existe um jogo de 
soma zero entre administrador e sociedade: tudo aquilo que a sociedade des-
pender a mais corresponde a uma directa melhoria da situação patrimonial do 
administrador, pelo que, neste caso, se deve entender haver uma situação de 
conflito de interesses. 

Ainda no domínio das sociedades anónimas, encontram-se duas importantes 
excepções à regra «uma acção – um voto», as quais se traduzem na admissibi-
lidade do estabelecimento de limitações estatutárias ao exercício do direito 
de voto.

Os estatutos podem, nomeadamente, estabelecer que a um certo número de 
acções corresponda apenas um voto, desde que essa correspondência abranja 
todas as acções emitidas pela sociedade e fique cabendo um voto, pelo me-
nos, a cada fracção correspondente, em moeda nacional, a USD 500,00 (artigo 
404.º, n.º 2, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais). Nestes casos, porém, 
os diferentes accionistas que não tiverem acções suficientes para exercer o 
direito de voto podem agrupar-se e fazer-se representar por um deles (artigo 
399.º, n.º 6, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Podem também os estatutos afastar a regra da atribuição de um voto por acção, 
ao estabelecer um tecto a partir do qual os votos de um accionista não são con-
tabilizados (artigo 404.º, n.º 2, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais)15.

Cumpre notar que existem participações sociais que não atribuem direito de 
voto ao seu titular, como consequência de vicissitudes tendencialmente tem-
porárias. Refiram-se a este propósito as situações de autoparticipação da so-
ciedade e a mora na realização das entradas de capital.

14 Esta declaração compete exclusivamente ao presidente da mesa da assembleia geral. Mesmo quando estiver em 
causa uma sociedade sujeita à supervisão de uma entidade reguladora, como o Banco Nacional de Angola ou a 
Comissão do Mercado de Capitais, nenhuma entidade externa tem o poder de se substituir ao presidente da mesa. 
Assim, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Código das Sociedades Comerciais anotado, p. 1035.

15 Sobre os limites à liquidez das acções que esta estipulação acarreta, cfr. PAULO OLAVO CUNHA, Direito das so-
ciedades comerciais, pp. 343 ss.
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Assim, se a sociedade adquirir acções ou quotas próprias, os direitos ineren-
tes à participação social (com excepção do direito de preferência em caso de 
aumento de capital) ficam suspensos (artigos 346.º, n.º 1, alínea a), e 243.º, n.º 
4, da Lei das Sociedades Comerciais) – o que inclui evidentemente o direito 
de voto. Assim que a participação social for alienada a terceiro, a participação 
social volta a atribuir o direito de voto ao seu titular. 

Por fim, o princípio da atribuição de um voto por acção é quebrado quando 
veda o voto ao accionista em mora na realização do capital social que tenha 
subscrito (artigo 404.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais): trata-se ape-
nas de um mecanismo que visa assegurar a proporcionalidade entre a parti-
cipação no capital social e a influência do accionista na formação da vontade 
societária, e não de um puro mecanismo sancionatório, pelo que a inibição 
do voto apenas se aplica aos votos atribuídos pelas acções cujo valor de subs-
crição esteja em mora. Sendo o mesmo accionista titular de outras acções, as 
quais se encontrem integralmente realizadas, estas não serão abrangidas pela 
proibição estabelecida por esse preceito. 

Outro domínio no qual os diferentes tipos de participações sociais assumem 
marcadas diferenças de regime reside na possibilidade de os sócios se faze-
rem representar no exercício do direito de voto:

 – Nas sociedades por quotas, o artigo 277.º, n.º 3, da Lei das Sociedades 
Comerciais limita a atribuição de poderes de representação do sócio ao 
cônjuge, ascendente, descendente, a outro sócio ou a advogado. Este li-
mite à representação voluntária dos sócios em assembleia geral é, porém, 
derrogável através de disposição em contrário no contrato de sociedade. 
Nas sociedades por quotas, o exercício dos poderes representativos terá 
de ser precedido de carta enviada pelo sócio representado ao presidente 
da mesa, na qual identifique o seu representante e indique a duração e o 
âmbito dos poderes que lhe são conferidos16.

 – Já nas sociedades anónimas não existe limite quanto ao universo de pes-
soas a quem os sócios podem conceder procuração, de forma a que os 
representem em assembleia geral (artigo 400.º, n.º 1, da Lei das Socieda-
des Comerciais)17. Para que essa procuração se torne eficaz, é necessário 

16 Importa, porém, dar nota de que, na prática, estas limitações não são seguidas, admitindo-se a representação do só-
cio de uma sociedade por quotas por qualquer sujeito. Nestes termos, pode ser posta em causa a subsistência da vi-
gência do artigo 277.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais, em virtude da formação de um costume contra legem.

17 O artigo 400.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais estabelece, contudo, um limite à autonomia privada dos 
sócios na conformação dos estatutos. Resulta desse preceito que os sócios podem, no contrato de sociedade, res-
tringir o universo de sujeitos admissíveis como representantes em assembleia geral. Contudo, essas cláusulas limi-
tativas da possibilidade de representação dos accionistas em assembleia geral nunca podem excluir a atribuição 
de procuração a cônjuges, ascendentes, descendentes, membros do conselho de administração ou a outros sócios. 
Para além da limitação aos possíveis representantes dos accionistas em assembleia geral, a Lei das Sociedades 
Comerciais admite ainda que sejam estipuladas no contrato de sociedade limitações ao número de accionistas que 
cada pessoa pode representar (artigo 400.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).
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que o accionista dirija carta ao presidente da mesa da assembleia geral, 
na qual seja identificado o representante (artigo 400.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais – carta mandadeira). Deve ainda ser notado que 
a validade do pedido de representação – o qual, em todo o caso, apenas é 
válido para uma assembleia específica e é a todo o tempo revogável (ar-
tigo 401.º, n.os 1 e 2, da Lei das Sociedades Comerciais) – está dependen-
te da menção, que deve constar deste, (i) à identificação da assembleia, 
por referência a lugar, dia e hora da reunião e à hora de trabalhos, (ii) à 
indicação precisa do representante, (iii) ao sentido em que o represen-
tante deve exercer o voto, na falta de instruções do representado, e (iv) à 
menção de que, surgindo circunstâncias imprevistas, o representante se 
obriga a votar no sentido que, em seu juízo, melhor satisfaça os interes-
ses do representado18. 

Esquema de síntese sobre a representação de sócios  
em assembleia geral

19.4.3. O DIREITO À INFORMAÇÃO 

Nos termos do artigo 23.º, n.º 1, alínea c), da Lei das Sociedades Comerciais, 
todos os sócios têm direito a obter informações sobre a vida da sociedade e, 
nomeadamente, a examinar a respectiva escrituração. Trata-se de um direito 
que se manifesta em três vertentes:

 – direito de informação em sentido estrito, o qual permite ao sócio dirigir 
à administração da sociedade questões sobre a vida societária e exigir 
uma resposta verdadeira, completa e elucidativa sobre estas;

18 Nas sociedades em nome colectivo e, por remissão do artigo 210.º, da Lei das Sociedades Comerciais, nas socie-
dades em comandita simples, o sócio só pode fazer-se representar em assembleia geral por cônjuge, descendente, 
ascendente ou outro sócio (artigo 191.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais). 

SOCIEDADES POR QUOTAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

Quem pode representar Apenas cônjuge, ascendente, des-
cendente, outro sócio ou advogado, 
salvo cláusula estatutária que 
alargue a permissão (na prática, 
esta restrição tem sido letra morta, 
aceitando-se, em geral, que o sócio 
se pode fazer representar por 
qualquer pessoa).

Qualquer sujeito; 
É, porém, admitida cláusula esta-
tutária que restrinja os possíveis 
representantes, não podendo esta, 
em qualquer caso, excluir a repre-
sentação por cônjuge, ascendente, 
descendente, membro do conselho 
de administração ou outros sócios

Comunicação da representação à 
sociedade

Envio de carta pelo sócio repre-
sentado dirigida ao presidente da 
mesa, na qual identifique o seu 
representante e indique a duração 
e o âmbito dos poderes que lhe são 
conferidos

Envio de carta pelo sócio repre-
sentado dirigida ao presidente 
da mesa
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 – direito de consulta, o qual permite ao sócio exigir que a sociedade facul-
te, para seu exame, os livros de escrituração e outros documentos descri-
tivos da actividade social;

 – direito de inspecção, o qual permite a vistoria dos bens da sociedade19. 

Este direito apresenta-se como contraponto do risco que cada sócio assume 
com a entrada na sociedade, permitindo o conhecimento de dados sociais re-
levantes para a posição financeira e social do sócio, ao passo que se assume 
também como instrumento de obtenção do conhecimento necessário para o 
correcto exercício dos demais direitos (e deveres) sociais.

A extensão e as condições colocadas ao exercício do direito de informação 
oscilam consoante o tipo societário em questão. O regime-padrão é, a este 
propósito, o regime das sociedades por quotas20. O direito de informação dos 
sócios de sociedades por quotas é regulado nos artigos 236.º a 238.º da Lei das 
Sociedades Comerciais. 

O preceito central relativo a esta questão encontra-se no artigo 236.º, n.º 1, da 
Lei das Sociedades Comerciais: estabelece-se aí que «os sócios, os usufrutu-
ários e os representantes comuns da quota em contitularidade a quem caiba 
exercer o direito de voto podem exigir que os gerentes lhes prestem informação 
verdadeira, completa e esclarecedora sobre os negócios e a gestão da sociedade 
e lhes facultem o acesso à respectiva escrituração, livros, documentos e bens».

O sócio tem a faculdade de exigir que a informação requerida seja prestada 
por escrito (artigo 236.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais) e de se fazer 
acompanhar de contabilista, perito contabilista ou advogado, na consulta da 
escrituração de livros ou documentos, e de especialista adequado na inspec-
ção de outros bens (artigo 236.º, n.os 6 e 7, da Lei das Sociedades Comerciais). 
Os sócios das sociedades por quotas têm, ainda, o direito de obter as infor-
mações que requeiram em assembleia geral e que sejam necessárias para for-
mar uma opinião fundamentada sobre os assuntos a submeter à deliberação 
(artigo 236.º, n.º 9, em remissão para o artigo 322.º, n.º 1, ambos da Lei das 
Sociedades Comerciais). 

Estes são direitos que assistem individualmente a qualquer sócio, indepen-
dentemente da expressão da sua participação. Divergem, pois, quanto a este 
aspecto, do direito de exigir que seja levada a cabo anualmente uma auditoria 

19 Cfr. MARGARIDA DA COSTA ANDRADE, in Código das Sociedades Comerciais em comentário, III, p. 360.

20 Para este remete o artigo 191.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, a propósito das sociedades em nome co-
lectivo, aplicando-se também, por via da remissão do artigo 210.º da Lei das Sociedades Comerciais, às sociedades 
em comandita simples.
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à gestão da sociedade, por um perito contabilista, atribuído ao abrigo do dis-
posto no n.º 10 do artigo 236.º da Lei das Sociedades Comerciais, aos sócios 
que – individual ou conjuntamente – detenham participação igual ou supe-
rior a dez por cento (10%) do capital social. 

A conformação do direito à informação dos sócios é tendencialmente matéria 
remetida à autonomia privada dos sócios. Por um lado, os sócios das socieda-
des por quotas são livres de consagrar estatutariamente direitos de informa-
ção mais amplos. Também a sua restrição é, de base, permitida: o artigo 236.º, 
n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais permite que seja regulado o exercício 
do direito de informação – em concreto, que sejam especificados os trâmites 
que o pedido de informação e a respectiva resposta da sociedade devem seguir 
–, e mesmo que este seja limitado, desde que não o seja de forma injustificada. 

Diferente deste regime afigura-se o estabelecido nos artigos 320.º e seguintes 
da Lei das Sociedades Comerciais para as sociedades anónimas. Este regime 
compreende quatro diferentes manifestações do direito à informação:

 – Um direito mínimo à informação, o qual é reservado por lei aos accio-
nistas que detenham um mínimo de cinco por cento (5%) do capital da 
sociedade, e abrange a consulta, na sede da sociedade: (i) dos relatórios 
de gestão e dos documentos de prestação de contas relativos aos três úl-
timos exercícios da sociedade, assim como dos respectivos pareceres do 
órgão de fiscalização e do perito contabilista; (ii) das convocatórias, das 
actas e das listas de presenças das reuniões das assembleias gerais e es-
peciais dos accionistas e das assembleias de obrigacionistas dos últimos 
três anos; (iii) dos montantes globais das remunerações pagas, nos últi-
mos três anos, aos membros do órgão de administração; e (iv) do livro de 
registo de acções (artigo 320.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais).

 – Um direito à informação preparatória da assembleia geral, que pode ser 
exercido desde a data de convocação da assembleia até à sua realização, 
e abrange a consulta de todos os elementos referidos nas alíneas do ar-
tigo 321.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais: (i) a identificação dos 
membros dos órgãos societários; (ii) as propostas de deliberação a apre-
sentar em assembleia geral, bem como os relatórios ou justificação que 
as devem acompanhar, os nomes das pessoas a propor para os órgãos 
sociais, quando a assembleia se destine a designar os respectivos titu-
lares, e dados sobre estes; (iii) o relatório de gestão e os documentos de 
prestação de contas, quando se trate de assembleia geral anual; e (iv) os 
requerimentos para inclusão de assuntos na ordem do dia.

 – Um direito de informação durante a assembleia geral, nos termos do 
qual qualquer accionista pode requerer que lhe sejam prestadas as infor-
mações de que necessite para formar uma opinião fundamentada sobre 
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os assuntos submetidos a deliberação, e que abrange informações tanto 
sobre a própria sociedade, quanto sobre as relações entre a sociedade e 
outras com as quais esteja coligada, ficando a sociedade vinculada a res-
ponder de forma completa e verdadeira, apenas podendo ser recusada 
uma resposta quando a prestação de informação causar grave prejuízo 
à sociedade ou se implicar a violação de sigilo imposto por lei (artigo 
322.º da Lei das Sociedades Comerciais). Importa notar que a recusa in-
justificada, a insuficiência ou a falsidade da informação determinam a 
anulabilidade da deliberação social, nos termos do artigo 322.º, n.º 4, da 
Lei das Sociedades Comerciais.

 – Um direito colectivo à informação, o qual é reservado a accionistas que 
detenham um mínimo de dez por cento (10%) do capital social, e incide 
sobre qualquer assunto que diga respeito à sociedade. 

Esquema de síntese sobre o direito à informação nas sociedades 
anónimas

Tanto nas sociedades por quotas (e sociedades cujo regime é conformado por 
remissão para estas), quanto nas sociedades anónimas, levanta-se a questão 
sobre que tutela têm os sócios quando a sociedade se recusar a prestar as infor-
mações a cujo conhecimento o accionista tem direito. Os artigos 238.º e 324.º 
da Lei das Sociedades Comerciais respondem a esta questão: o sócio a quem 

Direito colectivo de informação

Abrange todos
os assuntos  que
digam respeito
à sociedade.

Pode ser exercido
por qualquer 
sócio ou conjunto 
de sócios que 
detenha/represente
10% do capital
social.

Abrange a consulta,
na sede da socie-
dade, dos docu-
mentos referidos
no artigo 320.º, 
n.º 1. 

Pode ser exercido
por qualquer sócio
ou qualquer con-
junto de sócios que
detenha/represente
5% do capital social.

Direito de infor-
mação prepara-
tória da AG
- abrange a consulta 
de todos os ele-
mentos relativos 
à decorrência e a 
ordem do dia da AG,
referidos no 321, 
n.º 1, LSC
- Pode ser exercido 
por qualquer 
accionista.

Direito de informa-
ção durante a AG
- abrange a resposta 
a quaisquer per-
guntas formuladas 
pelo sócio durante 
a AG , que sejam 
necessárias à forma-
ção de uma opinião 
sobre assunto sujeito
a deliberação
- Pode ser exercido 
por qualquer 
accionista.

Direito mínimo à informação 

Direito a informação prepa-

ratória da AG e direito de

informação durante a AG 
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tenha sido recusada informação ou a quem tenha sido prestada informação 
presumivelmente falsa, incompleta ou não esclarecedora pode requerer em 
tribunal a realização de um inquérito à sociedade, o qual segue os trâmites 
dispostos nos artigos 1480.º a 1483.º do Código de Processo Civil.

O juiz pode determinar que a informação seja prestada, e ainda, se a gravidade 
dos factos apurados o justificar (artigos 324.º, n.º 2, e 238.º, n.º 2, da Lei das 
Sociedades Comerciais):

 – determinar a destituição das pessoas responsáveis pela omissão da pres-
tação de informações; 

 – ordenar a nomeação de um administrador;
 – determinar a dissolução da sociedade, desde que esta seja requerida e se 

verifiquem factos que constituam alguma causa de dissolução, legal ou 
estatutária.

Por fim, importa referir que, sempre que o sócio for o Estado ou uma pessoa 
colectiva pública equiparada e a participação social for superior a quinze por 
cento (15%) do capital social da sociedade participada, a sociedade tem, nos 
termos do artigo 71.º da Lei de Bases do Sector Empresarial Público (Lei n.º 
11/13, de 3 de Setembro), o dever de remeter ao Ministro responsável pelo sec-
tor empresarial público a informação destinada aos sócios, nas datas em que 
a estes deva ser disponibilizada. 

19.4.4. O DIREITO À DESIGNAÇÃO PARA OS ÓRGÃOS SOCIAIS

A alínea d) do n.º 1 do artigo 23.º da Lei das Sociedades Comerciais reconhece, 
por fim, aos sócios o direito a serem nomeados para os órgãos da administra-
ção e fiscalização da sociedade, nos termos da lei e dos estatutos. 

Daqui decorre primariamente que, ao contrário do que estatuía o artigo 118.º 
do Código Comercial, entretanto revogado, segundo o qual os sócios estavam 
obrigados a exercer os cargos para os quais fossem nomeados pela sociedade, 
a possibilidade de ser designado para os órgãos sociais é uma liberdade que 
deve ser assegurada aos sócios. Saliente-se, porém, que o direito dos sócios à 
designação para os órgãos sociais não deve ser interpretado como uma garan-
tia de titularidade desses órgãos. 

Na verdade, excepto nos casos em que a lei ou os estatutos atribuam aos só-
cios em geral, ou a algum sócio em específico, a qualidade de titular de algum 
órgão societário, o direito consagrado no artigo 23.º, n.º 1, alínea d), da Lei das 
Sociedades Comerciais não comprime o direito dos sócios, em colectivo, ou da 
sociedade, de designarem os membros dos órgãos sociais. Isto significa que o 
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artigo 23.º, n.º 1, alínea d), da Lei das Sociedades Comerciais não permite di-
rectamente a nenhum sócio reclamar a sua inclusão num órgão social.

No demais, a concretização deste direito assume feições diferenciadas conso-
ante o tipo societário em causa21. 

Nas sociedades por quotas, determina-se apenas que a gerência pode ser exer-
cida por pessoas estranhas à sociedade. Daqui não se pode evidentemente reti-
rar que apenas pessoas estranhas à sociedade possam assumir essa qualidade. 
É, nomeadamente, previsto, no n.º 3 do mesmo preceito, que os sócios possam 
assumir a gerência da sociedade. Na ausência de norma específica a este res-
peito, a questão é regulada directamente pelo artigo 23.º, n.º 1, alínea d), da Lei 
das Sociedades Comerciais: qualquer sócio pode ser designado como gerente 
da sociedade, assistindo-lhe, todavia, a faculdade de recusar a designação. 

Nas sociedades por quotas, a existência de um órgão de fiscalização da socie-
dade é facultativa. Na prática, a realidade mais comum é que as sociedades 
por quotas não compreendam na sua estrutura orgânica qualquer órgão de 
fiscalização. Contudo, quando os estatutos instituam um tal órgão, o artigo 
292.º da Lei das Sociedades Comerciais remete a regulação de todos os aspec-
tos a este atinentes para o regime das sociedades anónimas. Assim, o direi-
to de os sócios serem designados como membros do órgão de fiscalização de 
uma sociedade por quotas é conformado por referência ao regime das socie-
dades anónimas. 

Por fim, nas sociedades anónimas há que analisar separadamente o direito de 
os sócios serem designados como membros do órgão de administração e o di-
reito de os sócios serem designados como membros do órgão de fiscalização. 

No que concerne ao órgão de administração, o artigo 410.º, n.º 2, da Lei das 
Sociedades Comerciais determina que qualquer pessoa singular pode ser de-
signada administradora da sociedade. Não distinguindo a lei entre pessoas 
singulares sócias da sociedade e pessoas singulares estranhas à sociedade, 
impera o estabelecido no artigo 21.º, n.º 1, alínea d), da Lei das Sociedades 
Comerciais. Qualquer sócio que seja uma pessoa singular tem, nas sociedades 
anónimas, o direito de ser designado como membro do conselho de adminis-
tração da sociedade. 

21 Nas sociedades em nome colectivo, como decorre do artigo 193.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, na falta 
de disposição em contrário, todos os sócios são gerentes da sociedade. Nos termos do n.º 3 do mesmo preceito, 
exceptua-se o caso de o sócio ser uma pessoa colectiva, circunstância em que o direito a ser designado como admi-
nistrador da sociedade é substituído pelo direito de nomear uma pessoa singular para, em nome próprio, exercer 
esse cargo. O mesmo vale para as sociedades em comandita simples, em virtude do artigo 210.º da Lei das Socieda-
des Comerciais. Já no que concerne às sociedades em comandita por acções, estas seguem, nos termos do artigo 
214.º da Lei das Sociedades Comerciais, o regime das sociedades anónimas, adiante exposto em texto. 
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No que concerne à titularidade do órgão de fiscalização, o artigo 432.º deter-
mina que a fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal, composto 
por três ou cinco membros efectivos e dois suplentes, ou a um fiscal único. 
Aqui, nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 433.º da Lei das Sociedades Comer-
ciais, haverá que distinguir: 

 – Se o órgão de fiscalização da sociedade anónima revestir a forma de con-
selho fiscal, um dos membros e o respectivo suplente têm de ser obriga-
toriamente peritos contabilistas ou contabilistas, ou uma sociedade de 
peritos contabilistas, os quais não podem ser sócios. Os restantes mem-
bros do conselho fiscal podem ser accionistas.

 – No caso de o órgão de fiscalização da sociedade revestir a forma de fiscal 
único, este e o respectivo suplente têm de ser obrigatoriamente peritos 
contabilistas ou contabilistas, não podendo ser accionistas. 

19.4.5. OS DIREITOS ESPECIAIS

Direitos especiais são aqueles atribuídos pelo contrato de sociedade a um ou 
mais sócios, conferindo-lhes uma vantagem relativamente aos demais. São 
exemplos socialmente típicos de direitos especiais dos sócios:

 – o direito de vincular a sociedade por quotas apenas com a assinatura do 
beneficiário;

 – o direito de exercer actividade concorrente com a da sociedade;
 – o direito de dividir ou de alienar a participação social sem autorização 

da sociedade;
 – o direito preferencial a lucros, ou a receber lucros superiores aos corres-

pondentes à proporção da sua participação no capital da sociedade;
 – o direito de voto reforçado;
 – o direito à gerência;
 – o direito de veto em todas as decisões societárias ou em algumas destas. 

Os direitos especiais não devem ser confundidos com as vantagens especiais, 
que tenham sido atribuídas a fundadores pelo papel desempenhado na cons-
tituição da sociedade (artigo 18.º da Lei das Sociedades Comerciais). Os di-
reitos especiais extinguem-se com a saída do sócio da sociedade, o que não 
sucede com as vantagens especiais.

Os direitos especiais dos sócios são regulados pelo artigo 26.º da Lei das So-
ciedades Comerciais, o qual estabelece, em concreto, normas sobre: (i) a sua 
constituição, (ii) a sua transmissão e (iii) a sua supressão.
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Quanto à constituição destes direitos, o artigo 26.º, n.º 1, da Lei das Socieda-
des Comerciais estatui expressamente que estes direitos só podem ser cons-
tituídos pelo contrato de sociedade. No que respeita às sociedades anónimas, 
é estabelecida uma importante restrição: os direitos especiais apenas podem 
ser criados, de forma homogénea, para uma categoria de acções (artigo 26.º, 
n.º 4, primeira parte, da Lei das Sociedades Comerciais).

No que concerne à transmissão, os n.os 2 a 4 estabelecem um regime diferen-
ciado, consoante o tipo de sociedade em causa. Assim:

 – Nas sociedades por quotas, os direitos de natureza patrimonial são trans-
missíveis com a quota, salvo estipulação em contrário, enquanto os di-
reitos especiais de cariz pessoal são intransmissíveis – como é o caso, 
por exemplo, do direito especial à gerência (artigo 26.º, n.º 3, da Lei das 
Sociedades Comerciais).

 – Nas sociedades anónimas, os direitos especiais transferem-se necessa-
riamente com as acções (artigo 26.º, n.º 4, parte final, da Lei das Socie-
dades Comerciais)22. 

Quanto à supressão dos direitos especiais, o artigo 26.º, n.º 5, da Lei das So-
ciedades Comerciais estabelece que, salvo disposição legal ou contratual ex-
pressa, os direitos especiais não podem ser suprimidos sem o consentimento 
do respectivo titular. Logo no n.º 6 do preceito é estipulada uma destas excep-
ções legais: nas sociedades anónimas o consentimento é dado, não por cada 
sócio titular do direito especial, mas por deliberação tomada em assembleia 
especial dos accionistas titulares de acções da respectiva categoria. Bastando, 
para o efeito, a maioria qualificada de dois terços (2/3) dos votos (artigos 403.º, 
em especial o n.º 2, 406.º, n.º 3, e 409.º, n.º 2), tal significa que os direitos es-
peciais dos accionistas podem ser suprimidos mesmo contra a vontade de um 
terço (1/3) dos votos dos accionistas afectados. 

Suscita-se, de resto, a questão sobre o que sucede se a assembleia de sócios 
decidir suprimir um direito especial sem que o seu titular consinta. Nestes ca-
sos, a deliberação será ineficaz, podendo o sócio afectado ratificá-la expressa 
ou tacitamente a todo o tempo, caso em que tal deliberação passa a ser eficaz 
perante o sócio visado (artigo 60.º da Lei das Sociedades Comerciais).

22 O mesmo sucede nas sociedades em comandita por acções (artigo 214.º da Lei das Sociedades Comerciais). Já 
nas sociedades em nome colectivo, salvo expressa estipulação em contrário, os direitos especiais dos sócios são 
intransmissíveis (artigo 26.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais) – critério que vale igualmente para as socie-
dades em comandita simples (ex vi artigo 210.º da Lei das Sociedades Comerciais).
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19.5. O EXERCÍCIO DE DIREITOS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÕES 
SOCIAIS DETIDAS PELO ESTADO OU POR OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Por fim, importa fazer uma breve referência ao exercício dos direitos sociais 
que assistam ao Estado e a outras entidades públicas em virtude da participa-
ção no capital de sociedades comerciais. Esta questão encontra regulação na 
Lei de Bases do Sector Empresarial Público (Lei n.º 11/13, de 3 de Setembro), 
em particular, nos artigos 53.º, 73.º e 74.º, assentando essa regulação na dis-
tinção entre as participações directas do Estado e as participações de outras 
entidades públicas, ou de natureza empresarial com participação pública, di-
recta ou indirecta:

 – Os direitos do Estado em empresas públicas ou noutras sociedades são 
exercidos pelo Ministro responsável pelo sector empresarial público, em 
conformidade com as orientações estratégicas previamente definidas 
pelo Titular do Poder Executivo (respectivamente, artigos 53.º e 73.º da 
Lei de Bases do Sector Empresarial Público).

 – Os direitos detidos por outras entidades públicas ou por qualquer em-
presa com participação pública, directa ou indirecta, são exercidos pelos 
respectivos órgãos de gestão, mas com respeito pelas orientações dima-
nadas pelo Ministro responsável pelo sector empresarial público, por 
delegação do Titular do Poder Executivo (artigo 74.º da Lei de Bases do 
Sector Empresarial Público).

19.6. AS OBRIGAÇÕES DOS SÓCIOS

A titularidade da participação social não confere apenas posições jurídicas 
activas aos seus sócios. O artigo 22.º da Lei das Sociedades Comerciais elenca, 
a este título, cinco obrigações dos sócios:

 – a obrigação de entrada;
 – a obrigação de participar nas eventuais perdas da sociedade;
 – a obrigação de efectuar à sociedade prestações acessórias;
 – a obrigação de contribuir para o desenvolvimento da sociedade; e
 – a obrigação de não prejudicar a sociedade, por acção ou omissão. 

Está-se aqui perante uma enumeração não taxativa. Não só existem, ao longo 
da Lei das Sociedades Comerciais, plúrimos deveres que incidem sobre os só-
cios que não se deixam reconduzir a uma das classes elencadas nas alíneas do 
artigo 22.º da Lei das Sociedades Comerciais, como os sócios podem estabele-
cer estatutariamente deveres diferentes daqueles elencados pelo artigo 22.º, 
que acresçam a estes (v. g., a obrigação de realizar prestações suplementares). 
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Por outro lado, importa salientar que nem todos os deveres elencados impen-
dem sempre sobre qualquer sócio. Assim, nas sociedades anónimas, os sócios, 
para além de responderem pela realização das próprias entradas (o que cor-
responde ao dever estabelecido na alínea a) do artigo 22.º da Lei das Socie-
dades Comerciais), não assumem qualquer dever de participar nas eventuais 
perdas da sociedade. Não se concretiza, então, a obrigação cominada pela alí-
nea b) do mesmo preceito. 

Por outro lado, a alínea c) do artigo 22.º da Lei das Sociedades Comerciais 
refere-se à obrigação de realizar prestações acessórias, com a ressalva de que 
essa obrigação é cominada sempre que exigível. Tal decorre, como infra de-
senvolvido, do facto de as prestações acessórias apenas serem devidas pelos 
sócios quando impostas no contrato de sociedade. Desta forma, não sendo 
estabelecido esse dever no contrato de sociedade, ele não impenderá sobre 
qualquer dos sócios. Está-se aqui, pois, perante uma mera obrigação even-
tual dos sócios. 

Na medida em que a obrigação dos sócios de participar nas eventuais perdas 
das sociedades foi já analisada, a propósito de cada tipo de sociedade, quando 
se estudaram as diferenças entre os elementos societários – dos quais a res-
ponsabilidade patrimonial dos sócios é um elemento qualificador –, remete-
-se a este propósito para o que aí se estudou23. De seguida analisar-se-ão, en-
tão, num primeiro momento:

 – a obrigação de entrada dos sócios;
 – o dever de lealdade dos sócios. 

Posteriormente, analisar-se-ão individualmente as obrigações eventuais dos 
sócios. 

19.6.1. A OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA ENTRADA 

A obrigação principal dos sócios consiste na realização da entrada para a so-
ciedade. Desde logo, o artigo 980.º do Código Civil, quando delimita o concei-
to de sociedade, estabelece a contribuição com bens ou serviços por parte dos 
sócios como um dos elementos qualificativos do contrato de sociedade. 

Na construção de um ente societário autónomo face às pessoas dos seus só-
cios, a obrigação de entrada assume um papel fundamental. É através do seu 
cumprimento que a sociedade comercial é dotada de um património próprio, 
que lhe permitirá envolver-se nas actividades económicas correspondentes 
à prossecução do seu objecto social e responder pelas obrigações por ela contraídas. 

23 Cfr. supra Capítulo 14.
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A obrigação de entrada é, pois, a obrigação de que o sócio é devedor perante a 
sociedade nos termos da qual este se obriga a transferir para a sociedade bens 
correspondentes à fracção de capital social relativa à sua participação. Para 
assegurar que o capital social desempenha a sua função, o valor da participa-
ção social de cada sócio não pode exceder o valor dos bens dados como entra-
da pelo sócio (artigo 27.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). O inverso 
é, porém, lícito. 

Ao valor correspondente ao valor nominal da participação do sócio pode, 
quando tal for definido nos estatutos ou no acto constitutivo da participação 
social (v. g., no acto de aumento de capital), acrescer um prémio de emissão ou 
ágio. Sendo determinado que a entrada de um sócio no capital da sociedade 
implica não só o cumprimento de uma obrigação de valor correspondente à 
fracção do capital social representado pela sua participação, mas ainda um 
ágio, a entrada do sócio compreenderá estes dois valores24. Em suma, quando 
for estipulado um prémio de emissão, o valor da obrigação de entrada pode 
ser reconduzido à seguinte fórmula:

«valor da obrigação de entrada = valor nominal da participação social + ágio»

A obrigação de entrada pode ter como prestação uma de três realidades:

 – uma quantia pecuniária – estamos perante uma entrada em dinheiro;
 – outros bens com valor patrimonial – estamos perante entradas em es-

pécie; ou 
 – prestações de serviços – estamos perante entradas em indústria. 

Os diferentes tipos de entradas colocam problemas de distinta natureza. 

As entradas em dinheiro colocam menores problemas no que concerne à 
identificação do seu valor e são aquelas cuja realização mais robustamente 
contribui para a tutela dos direitos dos credores societários. Por esta razão, a 
lei é em vários pontos mais permissiva a seu respeito, nomeadamente no que 
concerne ao regime do diferimento da sua realização (cf. artigos 222º, n.º 2 
para as sociedades por quotas e 306º, n.º 1 para as sociedades anónimas, am-
bos da Lei das Sociedades Comerciais). 

Já o regime das entradas em espécie afigura-se mais complexo, dado que estas 
colocam o problema da identificação do justo valor dos bens com o qual o sócio 
entra na sociedade. Assim, as entradas em espécie devem ser objecto de um re-
latório elaborado por um contabilista ou perito contabilista, sem interesses na 
sociedade, que seja designado por deliberação dos sócios. É este valor que, nos 

24 Cfr. PAULO DE TARSO DOMINGUES, in Código das Sociedades Comerciais em comentário, I, pp. 341 ss. 
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termos do artigo 27.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, vai estabelecer o 
valor nominal máximo da participação social adquirida pelo sócio. 

Por fim, as entradas em indústria vêem a sua admissibilidade limitada às par-
ticipações sociais com maior pendor personalístico. Sendo vedadas nas socie-
dades anónimas e nas sociedades por quotas, as entradas em indústria ape-
nas são admitidas nas sociedades em nome colectivo, e, nas sociedades em 
comandita, aos sócios comanditados (artigos 179.º e 201.º, n.º 3, a contrario 
sensu, da Lei das Sociedades Comerciais), ao que acresce que as entradas em 
indústria não são computadas no capital social. 

A obrigação de entrada não está sujeita ao mesmo regime em todos os tipos 
societários. Para além do regime geral, as obrigações de entrada estão sujeitas 
a regras especificamente estabelecidas para cada tipo societário. Estas inci-
dem essencialmente sobre dois pontos: os requisitos de admissibilidade das 
entradas e o tempo da realização das obrigações de entrada. 

Nas sociedades por quotas, as obrigações de entrada estão limitadas às en-
tradas em dinheiro e em espécie (artigo 222.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Co-
merciais). Quanto ao momento da realização das entradas, importa notar que:

 – as entradas em espécie não podem ser diferidas, dado que os bens dados 
como entradas têm de ser avaliados;

 – as entradas em dinheiro apenas podem ser diferidas em cinquenta por 
cento (50%) do seu valor e quando os pagamentos efectuados por con-
ta das entradas em dinheiro juntamente com o valor das entradas em 
espécie perfaça o capital social mínimo fixado no artigo 221.º da Lei das 
Sociedades Comerciais. 

Quando o diferimento das entradas seja possível, determina o artigo 224.º, n.os 
1 e 2, da Lei das Sociedades Comerciais que (i) o pagamento das entradas em 
dinheiro só pode ser diferido para datas certas ou condicionado a factos certos 
e determinados, (ii) não podendo, em qualquer caso, o diferimento ultrapas-
sar o prazo de três anos contados da data de celebração do contrato, e ainda 
que (iii) o pagamento da obrigação de entrada possa ser parcelar.

Exemplo: A e B constituem uma sociedade por quotas com o capital social equi-
valente em kwanzas a 1200 USD, cabendo a cada um uma quota de cinquenta 
por cento (50%). Ficou estabelecido no contrato de sociedade que A realizaria 
a sua entrada da seguinte forma: 400 USD seriam pagos no momento da cele-
bração do contrato de sociedade e os restantes 200 USD seriam pagos quando a 
sociedade abrisse o seu primeiro estabelecimento. Na medida em que este even-
to, ao qual parte do cumprimento da obrigação de entrada fica condicionado, é 
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incerto quanto ao momento da sua ocorrência e mesmo quanto a se vai ou não 
ocorrer, a cláusula é nula por violação do artigo 224.º, n.º 1, da Lei das Socieda-
des Comerciais. 

Exemplo: A e B constituem uma sociedade por quotas com o capital equiva-
lente em kwanzas a 1200 USD, cabendo a cada um uma quota de cinquenta por 
cento (50%). Ficou estabelecido no contrato de sociedade que A realizaria a sua 
entrada da seguinte forma: 400 USD seriam pagos no momento da celebração 
do contrato de sociedade e os restantes 200 USD seriam pagos cinco anos após 
a celebração do contrato de sociedade. A cláusula é nula por violação do artigo 
224.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, por estabelecer um diferimento 
da realização das entradas superior a três anos. 

Por sua vez, nas sociedades anónimas, o regime das entradas é fixado nos arti-
gos 306.º e 316.º e seguintes da Lei das Sociedades Comerciais. À semelhança 
do que sucede nas sociedades por quotas, são proibidas as contribuições de 
indústria (artigo 306.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Quanto ao momento da realização da obrigação de entrada, o n.º 2 do artigo 
306.º, da Lei das Sociedades Comerciais, estabelece limitações ao diferimento 
da realização da obrigação de entrada:

 – a sociedade não pode constituir-se sem estar realizado, pelo menos, trin-
ta por cento (30%) do capital subscrito;

 – o pagamento do prémio de emissão não pode ser diferido; e 
 – as entradas em dinheiro apenas podem ser diferidas até ao prazo má-

ximo de três anos a contar do momento da celebração do contrato de 
sociedade (artigo 316.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais).

A lei cura ainda de regular em especial as consequências da mora do sócio no 
cumprimento da obrigação de entrada. Aqui existe uma tendencial conver-
gência entre o regime das sociedades por quotas (artigos 224.º, n.º 4, e 225.º 
da Lei das Sociedades Comerciais) e o regime das sociedades anónimas (artigo 
316.º da Lei das Sociedades Comerciais). Ambos se afastam do regime geral do 
incumprimento das obrigações estabelecido no Código Civil, segundo o qual 
(i) o devedor entra em mora quando não realize uma obrigação no prazo in-
dicado ou imediatamente com a interpelação para cumprir (artigo 805.º do 
Código Civil), e (ii) a resolução é permitida logo após o decurso de um prazo 
razoável, após uma interpelação admonitória ou após a perda objectiva do in-
teresse do credor (artigo 808.º do Código Civil). 

O regime do incumprimento atempado da obrigação de entrada centra-se nas 
seguintes regras:
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 – O sócio que não tiver realizado a entrada não incorre automaticamente 
em mora; tal apenas sucede depois de ter sido interpelado pela socie-
dade para cumprir, dentro de um prazo que pode variar entre trinta a 
sessenta dias a contar da interpelação (artigos 224.º, n.º 4, e 316.º, n.º 
2, da Lei das Sociedades Comerciais, respectivamente para as socieda-
des por quotas e para as sociedades anónimas). O regime das sociedades 
anónimas permite que a citação seja feita por meio de anúncio num dos 
jornais mais lidos na localidade onde se encontra a sede da sociedade 
(artigo 316.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

 – Se o sócio não pagar no prazo fixado a prestação a que está obrigado, 
deve a sociedade avisá-lo, por escrito, de que, decorrido um novo prazo 
sem que seja feito o pagamento, o sócio pode perder a sua participação 
social. Neste aspecto existem pontuais diferenças entre o regime das so-
ciedades por quotas e o regime das sociedades anónimas: 

 – o prazo suplementar para o cumprimento é de trinta dias nas so-
ciedades por quotas e de sessenta dias nas sociedades anónimas;

 – decorrido o prazo, nas sociedades por quotas o sócio fica sujeito à 
possibilidade de exclusão ou perda total ou parcial da quota25, en-
quanto nas sociedades anónimas a perda das acções é automática. 

19.6.2. O DEVER DE LEALDADE

Se a obrigação de entrada configura o dever primário de prestação dos sócios, 
que a estes assiste como contrapartida do benefício consubstanciado pela sua 
constituição numa situação de participação na sociedade, o dever de entrar 
com bens para o capital da sociedade não é o único dever que compete aos 
sócios em virtude dessa qualidade. 

Ao lado deste, tem particular relevância o dever de lealdade dos sócios para 
com a sociedade. Em causa está não um dever principal, mas antes um de-
ver acessório, que impõe, em geral, que os sócios tenham um comportamento 
conforme aos ditames da boa-fé, i. e., correcto e honesto para com a socieda-
de. A bitola de correcção do comportamento na relação dos sócios para com a 
sociedade reside no interesse social26. 

Ao contrário do que sucede na generalidade dos ordenamentos jurídicos, nos 
quais o dever de lealdade dos sócios é retirado do princípio geral da boa-fé, 

25 Pode discutir-se se, não realizando o sócio a entrada, a sociedade tem o dever ou a mera faculdade de excluir o 
sócio. No primeiro sentido, pronunciam-se JOÃO LABAREDA, Das acções das sociedades anónimas, Associação 
Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 1988, pp. 23 ss., e PAULO DE TARSO DOMINGUES, Do capi-
tal social: noção, princípios e funções, Coimbra Editora, Coimbra, 1998, p. 88. No sentido de que a exclusão do sócio 
configura uma mera faculdade da sociedade, JORGE COUTINHO DE ABREU, Direito comercial, II, p. 285, e ANTÓ-
NIO PEREIRA DE ALMEIDA, Sociedades comerciais, p. 129, para quem a sociedade pode optar por excluir o sócio re-
misso, mas também pode optar por executar o seu património, de forma a obter a satisfação do crédito às entradas. 

26 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, pp. 451 ss.
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tendo apenas pontuais afloramentos em preceitos legais expressos, o direito 
angolano comina expressamente esse dever no artigo 22.º, alíneas d) e e), da 
Lei das Sociedades Comerciais, designadamente ao estabelecer que os sócios 
estão vinculados:

 – a contribuir para o desenvolvimento da sociedade;
 – a não prejudicar a sociedade, por acção ou por omissão. 

Estes dois preceitos correspondem respectivamente a uma vertente positiva 
e a uma vertente negativa do dever de lealdade perante a sociedade. É certo 
que estas alíneas têm um conteúdo fortemente indeterminado: linguistica-
mente, não é evidente o que conta como desenvolvimento ou como prejuízo 
da sociedade. O ponto de referência em ambos os casos é o interesse social. 
Este, por vezes, é fixado heteronomamente por normas injuntivas. No demais, 
em virtude do princípio da autonomia privada, que subjaz à organização da 
actividade empresarial sob a forma de sociedade comercial, este exprime-se 
mediante a vontade dos sócios formulada em modo colectivo. 

Uma conduta contribui, pois, para o desenvolvimento da sociedade quando 
promove os objectivos que a sociedade assenta como correspondendo ao seu 
interesse, ou quando possibilita que a sociedade cumpra os deveres que legal-
mente lhe são impostos. Inversamente, será prejudicial para a sociedade toda 
a acção ou omissão que impeça ou dificulte o alcance daqueles objectivos ou 
que atente contra normas legais que regulam injuntivamente a conduta da 
sociedade. 

Exemplo: O sócio-gerente de uma sociedade por quotas está obrigado a não 
concorrer com a sociedade, nos termos do artigo 287.º da Lei das Sociedades Co-
merciais. Assim, exercendo o sócio-gerente, a título pessoal, actividade concor-
rente com a da sociedade, este viola o dever de lealdade na sua vertente negativa 
de não prejudicar a sociedade, por acção ou omissão (artigo 22.º, alínea e) da 
Lei das Sociedades Comerciais).

Exemplo: Viola o dever de lealdade o sócio que, obtendo informações sobre 
uma campanha publicitária que vai ser lançada ao abrigo do direito à infor-
mação que apenas lhe é concedido em virtude do seu estatuto de sócio, divulga 
essa informação, sem o consentimento da sociedade.

Importa, por fim, ter presente que este dever é diferente do dever de lealdade 
a que os administradores das sociedades comerciais se encontram vincula-
dos. O mesmo sujeito pode estar vinculado a ambos. Tal será evidente no caso 
em que as qualidades de sócio e de administrador se cumulam. Mas, mesmo 
nesses casos, há que distinguir entre os comportamentos a que o sócio está 
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vinculado em virtude da sua qualidade de administrador e aqueles aos quais 
o sócio está vinculado em virtude da sua qualidade de sócio. Apenas estes úl-
timos integram a relação de participação social.

19.7. AS OBRIGAÇÕES EVENTUAIS DOS SÓCIOS: PRESTAÇÕES 
ACESSÓRIAS, PRESTAÇÕES SUPLEMENTARES E SUPRIMENTOS

Como acima assinalado, as obrigações enunciadas no artigo 22.º da Lei das 
Sociedades Comerciais não consubstanciam um elenco exaustivo das obriga-
ções às quais os sócios se encontram adstritos em virtude da sua participação 
na sociedade. A autonomia privada dos sócios permite-lhes que estipulem no 
contrato de sociedade a sua vinculação a outras obrigações, ou a atribuição 
de poderes à assembleia geral para deliberar vinculá-los a outras obrigações, 
para além das referidas no artigo 22.º. 

A Lei das Sociedades Comerciais prevê, a este propósito, duas figuras, na sua 
parte especial:

 – as prestações acessórias;
 – as prestações suplementares. 

Cabe, assim, analisá-las separadamente e contrapô-las a uma terceira figura, 
que, embora referente a obrigações dos sócios, é constituída por contrato au-
tónomo face aos estatutos: os suprimentos.

19.7.1. AS PRESTAÇÕES ACESSÓRIAS

Prestações acessórias são todas aquelas prestações a que o sócio esteja vincu-
lado em virtude do contrato de sociedade. Estas podem consistir:

 – na prestação de uma actividade (por exemplo, serviços jurídicos, servi-
ços de engenharia ou outros);

 – na transmissão, a título definitivo ou temporário, de bens (dinheiro, ma-
teriais de construção, máquinas industriais).

Podem ser feitas: (i) a título gratuito ou a (ii) título oneroso.

Exemplo: O contrato de sociedade estabelece que um sócio fica obrigado a dar 
em locação duas máquinas de produção de parafusos durante o prazo de dois 
anos, mediante uma renda de 3000 USD mensais. 
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Exemplo: Todos os sócios ficam vinculados a entregar à sociedade 1000 USD 
para além das suas entradas, num prazo previamente fixado. 

O contrato de sociedade pode impor a todos ou alguns sócios que realizem 
estas prestações, para além das entradas, devendo estabelecer os elementos 
típicos da obrigação e se a mesma é realizada a título gratuito ou oneroso. 

As prestações acessórias, mesmo que possam ter um objecto idêntico às obri-
gações de entrada, diferenciam-se destas amplamente. Desde logo, importa 
ter presente que as prestações acessórias não concorrem para a formação do 
capital social. Daqui decorre que a medida da participação social de cada só-
cio (o valor da sua quota, o número de acções de que é titular) não é incre-
mentada pela realização de prestações acessórias. Por outro lado, ao contrário 
do que sucede com as obrigações de entrada, estas prestações acessórias po-
dem ser remuneradas (artigos 230.º, n.º 1, e 319.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais), e, sendo estabelecida uma remuneração, esta pode ser paga in-
dependentemente da existência de lucros de exercício (artigos 230.º, n.º 4, e 
319.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais).

O carácter não essencial destas prestações na configuração de interesses sub-
jacente à participação societária exprime-se ainda no regime do respectivo 
incumprimento. Nos termos dos artigos 230.º, n.º 5, e 319.º, n.º 4, da Lei das 
Sociedades Comerciais, determina-se expressamente que o incumprimento 
das obrigações acessórias não afecta a situação do sócio – i. e., não é causa de 
amortização ou de perda da participação social. Fica, contudo, ressalvada a 
possibilidade de a sociedade demandar o sócio por danos causados mediante 
o incumprimento dessa obrigação. 

No regime das sociedades anónimas, o artigo 319.º, n.º 3, da Lei das Socieda-
des Comerciais estabelece ainda, na sua parte final, que, sendo a prestação 
acessória remunerada, o valor pago por esta não pode exceder o seu valor. Evi-
dentemente, a aplicação desta norma levanta problemas relativos à identifi-
cação de um valor objectivo da prestação, sempre que o seu preço de mercado 
não seja, de alguma forma, tabelado. De todo o modo, a explicação deste regi-
me encontra-se na preocupação da tutela do capital social e na necessidade de 
evitar a fraude às normas sobre distribuição de bens. Se a sociedade pudesse 
remunerar o sócio pela realização de prestações acessórias por valores que 
excedessem o valor objectivo da prestação do sócio, estaria aberta a porta para 
a distribuição de vantagens patrimoniais aos sócios mesmo que a sociedade 
não tivesse realizado lucros, com evidente prejuízo dos credores (estaríamos 
no caminho da descapitalização da sociedade). 
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Esta justificação para o artigo 319.º, n.º 3, parte final, da Lei das Sociedades 
Comerciais explicita a inexistência de razão para que se conclua, a contra-
rio, que nas sociedades por quotas, onde não é estabelecida expressamente 
qualquer limitação desta espécie, é possível estipular qualquer remuneração 
para as prestações acessórias. Assim, a questão deve ser resolvida de acordo 
com os termos gerais: o pagamento de uma remuneração superior ao valor da 
prestação acessória configura uma distribuição de bens aos sócios, devendo, 
por isso, estar sujeita aos limites dos artigos 32.º e seguintes27.

No demais, o regime das prestações acessórias é regulado pelo regime pró-
prio do tipo contratual do qual reúna os elementos essenciais, no caso de este 
existir (artigo 230.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, valendo o mesmo 
para as sociedades anónimas). 

19.7.2. AS PRESTAÇÕES SUPLEMENTARES

O contrato de sociedade pode ainda impor aos sócios a realização de presta-
ções suplementares. Trata-se de prestações em dinheiro, cuja exigibilidade é 
condicionada à deliberação social que determine a sua realização, e que po-
dem ser restituídas, desde que com respeito pelo princípio da integridade do 
capital social. Funcionalmente, trata-se de uma modalidade de financiamen-
to privado das sociedades, que se apresenta, na prática, como uma alternativa 
ao financiamento bancário dos projectos societários e ao financiamento me-
diante o aumento de capital. 

As prestações suplementares diferenciam-se das entradas e das prestações 
acessórias, desde logo, pelo carácter restrito do seu objecto: apenas podem ser 
objecto de prestações suplementares quantias pecuniárias (artigo 231.º, n.º 1, 
da Lei das Sociedades Comerciais). Importa notar que, não distinguindo a lei 
entre as obrigações pecuniárias, parece decorrer do conceito amplo plasma-
do nos artigos 550.º e seguintes do Código Civil – o qual abrange no conceito 
de obrigações pecuniárias tanto a moeda com curso legal, como moedas es-
trangeiras – que se deve entender que as prestações suplementares podem 
ter como objecto uma quantia em kwanzas ou uma quantia de outra moeda, 
designadamente de dólares americanos. 

A exigibilidade de prestações suplementares aos sócios apenas é válida se es-
tiver fixada no contrato de sociedade. Para este efeito, o contrato de sociedade 
deve, nos termos do artigo 231.º, n.º 3, alínea a), da Lei das Sociedades Comer-
ciais, estabelecer o montante global das prestações suplementares permitidas. 

27 Assim, RAÚL VENTURA, Sociedades por quotas, Almedina, Coimbra, 1989, p. 220, e ALEXANDRE MOTA PINTO, 
in Código das Sociedades Comerciais em comentário, III, p. 266. JORGE COUTINHO DE ABREU (em Direito comer-
cial, II, pp. 328 ss.) chega ao mesmo resultado, por aplicação analógica do artigo das sociedades anónimas. 
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O não estabelecimento deste limite máximo tem como consequência a inva-
lidade da cláusula, nos termos dos artigos 11.º da Lei das Sociedades Comer-
ciais e 280.º, n.º 1, do Código Civil. 

O contrato de sociedade deve ainda determinar:

 – quais os sócios que ficam obrigados a realizar essas prestações; 
 – o critério de repartição das prestações suplementares entre os sócios a 

elas obrigados.

Contudo, a estipulação destes elementos não é condição necessária da exigi-
bilidade das prestações suplementares. Nos termos do artigo 231.º, n.º 4, da 
Lei das Sociedades Comerciais, se o contrato de sociedade não regular que 
sócios ficam obrigados a realizar essas prestações, entende-se que todos os 
sócios ficam vinculados à realização destas prestações, e que, se o critério de 
repartição das prestações suplementares entre os sócios a elas obrigados não 
for contratualmente estabelecido, essa repartição deve ser feita em proporção 
do valor da quota de cada um dos sócios vinculados. 

Ao contrário do que sucede com as prestações suplementares, a exigibilidade 
das prestações acessórias está condicionada à aprovação de uma deliberação 
dos sócios, a qual deve fixar, dentro do limite máximo estatutariamente defi-
nido, o montante exigível, e o prazo para a realização da prestação – o qual não 
pode ser inferior a trinta dias, contados da data da notificação do sócio (artigo 
232.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais).

Quanto ao regime do incumprimento, as prestações suplementares afastam-
-se também das prestações acessórias, seguindo o regime das obrigações de 
entrada. Como resulta do artigo 234.º e da sua remissão para os artigos 225.º a 
227.º, todos da Lei das Sociedades Comerciais, o sócio que não cumprir a obri-
gação de realizar prestações suplementares pode ser excluído da sociedade. 

Um outro aspecto que diferencia as prestações suplementares das prestações 
acessórias – e aqui, bem assim, do regime das entradas – é a possibilidade 
da sua restituição. Uma vez exigidas contribuições pecuniárias aos sócios a 
título de prestações suplementares e uma vez cumpridas estas obrigações, é 
admissível a sua restituição aos sócios, nos termos do artigo 235.º da Lei das 
Sociedades Comerciais. A restituição das prestações suplementares depende:

 – da aprovação da restituição, sem que haja lugar ao pagamento de juros, 
por deliberação dos sócios;

 – da existência de uma situação líquida da sociedade que, com a restitui-
ção, não se torne inferior à soma do capital social e da reserva legal;
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 – de os sócios que beneficiam da restituição das prestações suplementares 
já terem realizado as suas quotas. 

A Lei das Sociedades Comerciais apenas consagra a possibilidade da exigên-
cia aos sócios de prestações suplementares no regime específico das socieda-
des por quotas. Na parte geral inexiste qualquer menção genérica a esta possi-
bilidade. E igualmente no capítulo que regula especificamente as sociedades 
anónimas, essa possibilidade não é prevista. 

Tem sido, assim, discutida a possibilidade de aplicação analógica do regime 
das prestações suplementares às sociedades anónimas. A doutrina maioritária 
entende negativamente e com bons argumentos. Em primeiro lugar, a origem 
histórica desta figura prendia-se com a atribuição de instrumentos de finan-
ciamento com capitais próprios a sociedades dotadas de um capital social re-
lativamente baixo. Ora, o artigo 305.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais 
estabelece um capital social mínimo de 20.000,00 USD para as sociedades anó-
nimas, pelo que essa razão histórica não procede nas sociedades por quotas. 

Depois, a respeito das prestações acessórias, o legislador curou de estabelecer 
provisões específicas, tanto a propósito das sociedades por quotas quanto a pro-
pósito das sociedades anónimas. Se não o fez para as prestações suplementa-
res, tal reflecte uma decisão consciente que deve ser respeitada pelo intérprete. 

Por fim, o regime do incumprimento das prestações suplementares mostrar-
-se-ia totalmente desadequado às sociedades anónimas, uma vez que as pres-
tações suplementares são inerentes à quota. Dada a natural circulabilidade 
das acções, a aplicação desse regime às sociedades anónimas revelaria uma 
incoerência dificilmente compreensível28.

19.7.3. OS SUPRIMENTOS 

Importa, por último, distinguir das prestações acessórias e das prestações su-
plementares uma terceira modalidade de financiamento da sociedade – que 
se situa entre os pólos capitais próprios e capitais alheios29: os suprimentos. 

O contrato de suprimento é o contrato mediante o qual um sócio empres-
ta à sociedade dinheiro ou outra coisa fungível, ficando aquela obrigada a 
restituir-lhe outro tanto, do mesmo género e qualidade, ou pelo qual o sócio 

28 Cfr. ALEXANDRE MOTA PINTO, in Código das Sociedades Comerciais em comentário, III, p. 278, e JORGE COU-
TINHO DE ABREU, Direito comercial, II, pp. 333 ss. Contra, PAULO OLAVO CUNHA, Direito das sociedades comer-
ciais, pp. 298 ss.

29 Assim, ALEXANDRE MOTA PINTO, Do contrato de suprimento: o financiamento da sociedade entre capital próprio 
e capital alheio, passim.
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convenciona com a sociedade o diferimento do vencimento de créditos seus 
sobre ela, desde que, em qualquer dos casos, o crédito passe a ter carácter de 
permanência (artigo 269.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Existem, assim, duas submodalidades de suprimentos:

 – o empréstimo de dinheiro ou de outra coisa fungível;
 – o diferimento de um crédito do sócio sobre a sociedade ou de um crédito 

que o sócio tenha adquirido a terceiro (artigo 269.º, n.º 3, da Lei das So-
ciedades Comerciais).

A recondução de um contrato a uma destas duas modalidades, sendo condi-
ção necessária da sua qualificação como contrato de suprimento, não é sua 
condição suficiente. Para tal, é ainda necessário que o crédito resultante des-
se contrato para o sócio assuma carácter de permanência. A predicação de 
um crédito como tendo carácter de permanência tem assim uma dimensão 
essencial na qualificação de um contrato de mútuo ou de alteração do prazo 
de vencimento de uma dívida como contrato de suprimento. Nos termos do 
artigo 269.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, considera-se como tendo 
carácter de permanência o contrato que tenha como prazo de reembolso ou 
como extensão do diferimento do vencimento um período superior a um ano. 

Exemplo: Um sócio de uma sociedade por quotas empresta à sociedade uma 
quantia pecuniária pelo prazo de três meses para esta fazer face a um défice 
de tesouraria. O empréstimo não se configura como um contrato de suprimento 
porque o crédito do sócio não tem carácter de permanência. 

Quando os suprimentos sejam prestados na modalidade de disponibilização 
temporária de dinheiro ou outros bens fungíveis, levanta-se a questão sobre se 
estamos perante uma submodalidade de mútuo, ou não. Olhando à definição 
de mútuo estabelecida no artigo 1142.º do Código Civil, segundo o qual o con-
trato de mútuo é aquele pelo qual «uma das partes empresta à outra dinheiro 
ou outra coisa fungível, ficando a segunda obrigada a restituir outro tanto do 
mesmo género e qualidade», afigura-se claro que no suprimento se verificam 
todas as notas essenciais para a qualificação de um contrato como mútuo. 

Verifica-se, é certo, um elemento adicional – o carácter de permanência do cré-
dito do sócio que disponibiliza capital à sociedade. E é certo que esse carácter 
de permanência tem severas implicações de regime, estabelecidas nos artigos 
269.º e seguintes da Lei das Sociedades Comerciais, as quais se afastam em 
alguns pontos do regime estabelecido no regime civil do mútuo (artigos 1142.º 
e seguintes do Código Civil). Contudo, essas especificidades de regime não 
descaracterizam o tipo de mútuo. Antes se apresentam como meras normas 
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especiais, pelo que se afigura correcta a caracterização dos suprimentos como 
subespécie de contrato de mútuo, quando estes consistam no empréstimo de 
dinheiro ou outro bem fungível30. 

Esta questão não é meramente conceptual. Ela reveste uma nítida relevância 
prática. Designadamente, no que concerne à questão da onerosidade do em-
préstimo quando nada tenha sido estipulado. Qualificando-se o contrato de 
suprimento como um subtipo de contrato de mútuo, segue-se que, em tudo 
o que não tenha regulação específica nos artigos 269.º e seguintes, se aplica-
rá o regime dos artigos 1142.º e seguintes do Código Civil. Ora, não havendo 
nenhuma norma que estatua sobre a onerosidade ou gratuitidade do emprés-
timo concedido a título de suprimentos, tem aplicação o artigo 1145.º, n.º 1, 
parte final, do Código Civil: na falta de convenção a este propósito, o mútuo 
presume-se oneroso. O mesmo já decorreria, note-se, do regime aplicável ao 
empréstimo mercantil (artigo 395.º, § único, do Código Comercial).

A qualificação de um contrato como suprimento tem múltiplas implicações. 
Desde logo, a validade do contrato está sujeita a forma escrita (artigo 269.º, 
n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais), sob pena de nulidade (artigo 220.º 
do Código Civil). Note-se que quando todos os sócios prestem suprimentos 
e essa decisão seja tomada em assembleia geral, a redução a escrito dos res-
pectivos contratos é dispensada pelo artigo 270.º, n.º 4, da Lei das Sociedades 
Comerciais; não obstante, a acta da assembleia geral respectiva assegura que 
os suprimentos constam de documento escrito. 

Contudo, as principais implicações do regime dos suprimentos prendem-se 
com o estatuto desfavorecido do crédito que do contrato decorre para o sócio. 
Desde logo, os sócios não podem requerer a falência da sociedade com base 
na incapacidade desta para reembolsar os suprimentos ou cumprir o crédito 
diferido (artigo 271.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais). Em caso de fa-
lência, o reembolso dos suprimentos no ano anterior à respectiva declaração 
é resolúvel em benefício da massa falida (artigo 271.º, n.º 5, da Lei das Socie-
dades Comerciais). 

E, com importância paradigmática, os créditos decorrentes do contrato de su-
primentos são créditos subordinados. Tal significa que, em caso de falência da 
sociedade, os créditos dos sócios decorrentes do contrato de suprimento ape-
nas são satisfeitos pela sociedade após a satisfação dos créditos de terceiros e 
na medida em que haja património remanescente para o efeito (artigo 271.º, 
n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais). 

30 Neste sentido, ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA, Direito das sociedades, pp. 395-396, ALEXANDRE MOTA PIN-
TO, in Código das Sociedades Comerciais em comentário, III, pp. 625 ss., ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito 
das sociedades, II, pp. 293 ss. Contra, JORGE COUTINHO DE ABREU, Direito comercial, II, pp. 336 ss.
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Neste ponto, os créditos decorrentes dos suprimentos situam-se numa gra-
duação intermédia entre os créditos dos credores sociais comuns e a residual 
claim que os sócios detêm sobre o património societário em virtude da parti-
cipação social (artigo 156.º da Lei das Sociedades Comerciais). Esta graduação 
não se encontra na disponibilidade das partes, nem pode ser torneada me-
diante a concessão de garantias reais prestadas pela sociedade (artigo 271.º, n.º 
6, da Lei das Sociedades Comerciais), cuja constituição será considerada nula.

Esquema de síntese da graduação dos créditos de suprimentos face  
aos créditos comuns e aos créditos ao activo restante

Estas especificidades afastam o contrato de suprimento de uma pura modali-
dade de financiamento da sociedade através de capitais alheios, como sucede 
no mútuo simples, aproximando-o marginalmente do paradigma do financia-
mento através de capitais próprios. 

Os suprimentos diferenciam-se, à partida, das prestações acessórias e das 
prestações suplementares pelo carácter voluntário da sua prestação. A li-
berdade contratual não sofre aqui qualquer restrição, e os sócios são, à par-
tida, livres de conceder ou não suprimentos à sociedade. Os artigos 269.º 
e seguintes não estabelecem, em momento algum, a obrigatoriedade de o 
sócio prestar suprimentos ou de os sócios, por deliberação, vincularem al-
guns ou todos os sócios a prestar suprimentos. Contudo, os estatutos po-
dem fazê-lo. Nesse caso, porém, estarão preenchidos todos os requisitos das 
prestações acessórias, nos termos do artigo 230.º, n.º 1, da Lei das Socieda-
des Comerciais. 

Em tais hipóteses, os sócios vinculam-se à realização de uma prestação cor-
respondente à disponibilização temporária do capital, a título gratuito ou one-
roso, e com carácter de permanência, nos termos do artigo 269.º, n.º 2, da Lei 
das Sociedades Comerciais. Estarão, pois, reunidos os elementos essenciais 
do tipo contratual de suprimento: assim, e por força do artigo 230.º, n.º 2, 
da Lei das Sociedades Comerciais, estaremos na presença de uma prestação 
acessória que segue o regime dos suprimentos. 

crédito dos sócios à quota do activo restante

créditos de suprimentos

créditos comuns
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Exemplo: No contrato de sociedade, os sócios estipulam que o sócio A fica vin-
culado a emprestar 25.000 USD à sociedade por um período de cinco anos. O 
sócio cumpre a obrigação de emprestar o capital. Antes de decorrido o prazo de 
empréstimo, a sociedade entra em falência. Ainda que a prestação realizada 
pelo sócio se configure como prestação acessória, esta preenche todos os requisi-
tos essenciais do contrato de suprimento. Consequentemente, o crédito do sócio 
segue o regime dos suprimentos, sendo, consequentemente, subordinado. 

Por fim, importa ter presente que a figura do contrato de suprimento se en-
contra exclusivamente regulada no capítulo da Lei das Sociedades Comerciais 
dedicado às sociedades por quotas. Impõe-se, pois, a pergunta sobre se os 
accionistas das sociedades anónimas podem conceder suprimentos. Não há 
razões para entender que a autonomia privada dos sócios fica coarctada pela 
inexistência de preceitos idênticos aos artigos 269.º e seguintes no capítulo da 
Lei das Sociedades Comerciais, quando já poderiam celebrar tais contratos ao 
abrigo da legislação geral civil. O que se questiona é se, sendo tais contratos 
celebrados entre um accionista e a respectiva sociedade anónima, os créditos 
do accionista se encontram sujeitos às regras plasmadas nos artigos 269.º e 
seguintes da Lei das Sociedades Comerciais. 

A justificação do regime dos suprimentos prende-se com o facto de o sócio 
estar envolvido na vida societária: participando na vida societária, tem um 
interesse próprio na concessão de crédito à sociedade. Por outro lado, o direito 
societário é atravessado pela ideia de que existe uma correlação entre efectiva 
influência na sociedade e o risco acarretado pela participação social. Assim, 
se o sócio participa na actividade empresarial da sociedade, e com a prestação 
de suprimentos promove essa mesma actividade, justifica-se que fique sujeito 
ao regime (desfavorável) do contrato de suprimento quando empreste dinhei-
ro à sociedade com carácter de permanência. 

Esta justificação é transponível, pelo menos para alguns casos de empréstimos 
por sócios, a sociedades anónimas. A pedra de toque estará aqui no tipo de 
participação que o sócio que empresta dinheiro à sociedade tem nesta. Se se 
estiver perante um accionista empresário, envolvido efectivamente nos as-
suntos da vida societária, justificar-se-á a aplicação analógica do regime dos 
suprimentos31. Se o accionista tiver uma participação de carácter meramente 

31 Assim, LUÍS DE BRITO CORREIA, Direito comercial, II, pp. 491-492, RUI PINTO DUARTE, «Suprimentos, presta-
ções acessórias e prestações suplementares», in Problemas do direito das sociedades, Almedina, Coimbra, 2002, pp. 
266-269, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, II, pp. 298 ss. Contra, ANTÓNIO PEREIRA DE 
ALMEIDA, Sociedades comerciais, p. 396, que argumenta que o regime dos suprimentos se encontra necessaria-
mente conexo com a natureza das quotas e com o carácter mais personalístico das sociedades por quotas. Entende 
que, não tendo o legislador previsto as prestações suplementares para as sociedades anónimas, como sucedâneo de 
capital, por maioria de razão deve entender-se que não quis também admitir a prestação de suprimentos. Entende 
ainda que as normas integrantes do regime dos suprimentos são normas excepcionais e, como tal, insusceptíveis 
de aplicação analógica (artigo 11.º do Código Civil). Contudo, sem razão: estas normas dão prolongamento ao binó-
mio risco-controlo, que perpassa, como exposto em texto, o direito das sociedades comerciais. 
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financeiro, i. e., se actuar como um mero investidor nas acções da sociedade, 
não haverá já analogia justificativa da aplicação do regime dos suprimentos 
aos empréstimos concedidos a uma sociedade anónima pelos seus accionistas. 

A dificuldade localizar-se-á, assim, na distinção entre o accionista-empresá-
rio e o accionista-investidor. Esta distinção pressupõe uma visão detalhada 
e global da actuação do sócio perante a sociedade, apenas podendo recla-
mar uma resposta cabal no caso concreto. Contudo, a doutrina tem avança-
do como critério o volume da participação: se o sócio tiver uma participação 
igual ou superior a dez por cento (10%), presume-se que assume o papel de um 
accionista empresário32. 

A este critério parece ser de acrescentar um último critério, que, embora de ca-
rácter negativo, assume considerável relevância prática: quando o accionista 
da sociedade anónima for uma instituição de crédito, cuja actividade profissio-
nal consiste precisamente na concessão de crédito, parece seguro afirmar que 
o empréstimo não é feito na qualidade de sócio (i. e., a título de suprimentos), 
sempre que a concessão de crédito seja realizada em condições de mercado.

Esquema de síntese sobre os modos de financiamento das sociedades 
com recurso a contribuições dos sócios

32 Cfr. RAÚL VENTURA, Sociedades por quotas, pp. 87-88.

ENTRADAS
PRESTAÇÕES 
SUPLEMENTARES

PRESTAÇÕES ACES-
SÓRIAS

SUPRIMENTOS

Fonte Estatutos Estatutos + 
deliberação social

Estatutos Contrato celebrado entre sócio 
e sociedade

Âmbito de 
aplicação

Todas as 
sociedades

Sociedades por 
quotas

Sociedades por 
quotas e sociedades 
anónimas

Sociedades por quotas e 
sociedades anónimas (ou 
deliberação da AG na qual 
o sócio se vincula a atribuir 
suprimentos)

Objecto Dinheiro, bens ou 
indústria (excepto 
nas SQ e SA)

Dinheiro Qualquer prestação 
(dinheiro, bens ou 
serviços)

Dinheiro ou outra coisa 
fungível ou diferimento de 
crédito

Remunera-
ção

Não Não Podem ser 
remuneradas

Em regra são remunerados 

Restituição Não Podem ser 
restituídas desde 
que a situação 
líquida não se torne 
inferior à soma do 
capital social e da 
reserva legal

Não Reembolso estipulado

Incumpri-
mento

Pode originar 
perda da 
qualidade de sócio

Pode originar a 
perda da qualidade 
de sócio

Não pode originar a 
perda da qualidade 
de sócio (apenas 
responsabilidade 
civil)

Não pode originar a perda da 
qualidade de sócio (apenas 
responsabilidade civil e outros
remédios do incumprimento 
contratual)
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19.8. SÍNTESE

•	 Por participação social entende-se a posição jurídica que agrega o comple-
xo de direitos e deveres que um sujeito tem em virtude da sua posição de 
sócio de uma sociedade comercial.

•	 Participação social é uma expressão genérica que pretende designar a po-
sição de qualquer sócio em todos os tipos societários. Nas sociedades em 
nome colectivo e nas sociedades em comandita simples, as participações 
sociais designam-se por partes sociais, nas sociedades por quotas, as par-
ticipações sociais designam-se por quotas, e nas sociedades anónimas as 
participações sociais designam-se por acções.

•	 As acções podem ser nominativas ou ao portador, consoante a sociedade 
tenha, ou não, a todo o tempo a faculdade de conhecer a identidade dos 
seus titulares.

•	 As acções podem ser tituladas ou escriturais, consoante a sua forma de re-
presentação seja física ou consista num mero registo electrónico.

•	 As acções podem ser comuns ou especiais, consoante configurem ou se 
afastem da posição típica de accionista.

•	 A participação social integra tanto direitos de natureza corporativa, quanto 
direitos de natureza extracorporativa.

•	 O direito aos lucros faz parte do núcleo injuntivo da participação social. 
Este não pode, em caso algum, ser excluído, sob pena de invalidade do con-
trato de sociedade.

•	 O direito aos lucros compreende duas vertentes distintas: (i) o direito aos lucros 
de exercício, que corresponde ao direito a receber, durante a vigência da socie-
dade, parte dos lucros que forem distribuídos, e (ii) o direito aos lucros finais, 
que corresponde ao direito de, em caso de liquidação, receber a devida parte do 
activo da sociedade restante após a satisfação dos direitos dos credores.

•	 A determinação do concreto direito ao lucro de cada accionista pressupõe a 
prévia determinação dos lucros distribuíveis. 
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•	 O direito de participação nas deliberações sociais pode ser dividido em três 
componentes fundamentais: (i) o direito de estar presente em assembleia 
geral, (ii) o direito de usar da palavra em assembleia geral, de forma a procu-
rar influenciar o sentido de voto dos restantes sócios, e (iii) o direito de voto.

•	 O direito de informação dos sócios comporta também três vertentes: (i) o di-
reito de informação em sentido estrito, o qual permite ao sócio dirigir à admi-
nistração da sociedade questões sobre a vida societária e exigir uma resposta 
verdadeira, completa e elucidativa sobre estas, (ii) o direito de consulta, o 
qual permite ao sócio exigir que a sociedade disponibilize, para seu exame, os 
livros de escrituração e outros documentos descritivos da actividade social, 
e (iii) o direito de inspecção, o qual permite a vistoria dos bens da sociedade.

•	 Todos os sócios têm o direito a ser designados para os órgãos sociais. Isto 
significa que os sócios (i) não têm qualquer dever de exercer funções nos 
órgãos da sociedade, e que, (ii) onde não haja norma legal ou estatutária 
em sentido contrário, são susceptíveis de ser designados para esse efeito, 
através dos procedimentos adequados.

•	 A obrigação de entrega é a obrigação principal dos sócios perante a socie-
dade. É através do seu cumprimento que a sociedade comercial é dotada de 
um património próprio, que lhe permitirá envolver-se nas actividades eco-
nómicas correspondentes à prossecução do seu objecto social e responder 
pelas obrigações por si contraídas.

•	 A obrigação de entrada pode ter como prestação uma de três realidades: (i) 
dinheiro, (ii) bens em espécie ou (iii) serviços. As entradas com prestações 
de serviços (entradas em indústria) não são admitidas nem nas sociedades 
por quotas, nem nas sociedades anónimas. 

•	 Os sócios encontram-se ainda sujeitos a um dever de lealdade perante a 
sociedade, o qual os vincula (i) a contribuir para o desenvolvimento da so-
ciedade e (ii) a não prejudicar a sociedade, por acção ou por omissão.

•	 O contrato de sociedade pode vincular o sócio à realização de outras pres-
tações patrimoniais para além das entradas. Fala-se, nesse caso, de presta-
ções acessórias.
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•	 As prestações acessórias podem consistir na prestação de uma actividade, 
ou na transmissão, a título definitivo ou temporário, de bens para a socie-
dade, e podem ser feitas a título gratuito ou oneroso.

•	 Nas sociedades por quotas, o contrato de sociedade pode impor aos sócios 
a realização de prestações em dinheiro, quando tal seja exigido por delibe-
ração social. Fala-se, então, em prestações suplementares.

•	 O contrato de suprimento é o contrato mediante o qual um sócio empres-
ta à sociedade dinheiro ou outra coisa fungível, ficando aquela obrigada a 
restituir-lhe outro tanto, do mesmo género e qualidade, ou pelo qual o só-
cio convenciona com a sociedade o diferimento do vencimento de créditos 
seus sobre ela, desde que, em qualquer dos casos, o crédito passe a ter carác-
ter de permanência. Trata-se de uma submodalidade do contrato de mútuo.

•	 Os créditos decorrentes para os sócios dos contratos de suprimentos estão 
sujeitos a um regime desfavorecido: os sócios não podem requerer a falência 
da sociedade com base na insatisfação dos créditos de suprimentos; o cum-
primento destes créditos no ano anterior à declaração da falência da socieda-
de é resolúvel e estes créditos apenas são, em caso de insolvência da socieda-
de, executados após a satisfação de todos os créditos dos credores comuns.
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CAPÍTULO 20
TRANSMISSÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS
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20.1. DEFINIÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL

A transmissão de participações sociais tem como efeito a substituição de um 
sócio mediante a entrada de outro sócio na sociedade, através da alienação a 
este da participação social de que aquele era titular. 

Partindo do pressuposto geral de que nenhum sócio se encontra obrigado a 
manter-se na sociedade contra a sua vontade, e admitindo, por outro lado, que a 
sociedade deve poder proteger-se da entrada de sócios indesejáveis, cabe estu-
dar o regime legal da transmissão de participações sociais à luz destas questões.

A matéria relativa à transmissão de participações encontra-se regulada nos 
artigos 184.º (sociedades em nome colectivo), 247.º a 254.º (sociedades por 
quotas) e 348.º a 351.º e 359.º a 361.º (sociedades anónimas) da Lei das Socie-
dades Comerciais, sem prejuízo de disposições normativas especiais avulsas. 

20.2. TRANSMISSÃO DE QUOTAS

Resulta da disposição geral do artigo 247.º da Lei das Sociedades Comerciais 
que as quotas se transmitem (i) por cessão, entre vivos, e (ii) por transmissão 
aos sucessores, em caso de falecimento de um dos sócios. 

Analisa-se de seguida cada uma destas modalidades de transmissão de quotas1.

20.2.1. TRANSMISSÃO DE QUOTAS MORTIS CAUSA

O regime da transmissão de quotas por morte, que se encontra plasmado nos ar-
tigos 248.º, 249.º e 250.º da Lei das Sociedades Comerciais, assenta no princípio 

1 Nas sociedades em nome colectivo, a transmissão inter vivos de partes sociais depende do consentimento expresso 
dos restantes sócios (artigo 184.º da Lei das Sociedades Comerciais). Trata-se de um consentimento individual de 
cada um dos sócios, e não um consentimento da sociedade. Este consentimento é devido ainda que a transmissão 
seja feita a favor de outro sócio, de cônjuge, de ascendente ou de descendente, ao contrário do que sucede no regi-
me da cessão de quotas (artigo 251.º da Lei das Sociedades Comerciais). No que respeita ao desvalor da transmissão 
não consentida da parte social, o mesmo não se encontra estabelecido na lei. Considerando-se o consentimento 
dos outros sócios um requisito externo do próprio acto de transmissão, deve perfilhar-se o entendimento segundo 
o qual a sanção para a transmissão não consentida é a ineficácia. Este entendimento baseia-se na ideia de que será 
aplicável a esta situação, por analogia, o disposto no artigo 60.º da Lei das Sociedades Comerciais. Já no que respei-
ta à transmissão de participações sociais das sociedades em comandita simples e das sociedades em comandita por 
acções: (i) para os sócios comanditários transmitentes – tratando-se de uma transmissão de participações sociais 
de sociedades em comandita simples, aplicam-se as regras relativas à cessão de quotas (artigo 204.º, n.º 3, da Lei 
das Sociedades Comerciais); tratando-se de uma transmissão de participações sociais de sociedades em coman-
dita por acções, aplicam-se as regras relativas à transmissão de acções (artigo 204.º, n.º 3, da Lei das Sociedades 
Comerciais); (ii) para os sócios comanditados transmitentes – seja uma transmissão de participações sociais de 
sociedades em comandita simples ou uma transmissão de participações sociais de sociedades em comandita por 
acções, aplica-se supletivamente o disposto no artigo 204.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, que determina 
a necessidade de deliberação dos sócios que aprove a transmissão da participação, salvo cláusula estatutária em 
sentido contrário. 
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geral da transmissibilidade das quotas, respeitando-se o regime sucessório aplicá-
vel, sem a necessidade de qualquer consentimento dos sócios e/ou da sociedade.

No entanto, afastando-se o regime supletivo, ao abrigo do disposto no artigo 248.º, 
n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, permite-se que o contrato de sociedade:

 – exclua a transmissão de quotas, por morte do sócio, aos sucessores do 
falecido; ou 

 – subordine a transmissão mortis causa das quotas do sócio falecido a de-
terminadas condições, quer sejam estas estabelecidas no interesse da 
sociedade, quer sejam estas estabelecidas no interesse dos sucessores.

Exemplo: Foi incluída uma cláusula no contrato de sociedade nos termos da qual 
a transmissão mortis causa das quotas carece do consentimento da sociedade.

Exemplo: Foi incluída uma cláusula no contrato de sociedade nos termos da 
qual é atribuído à sociedade o direito de amortizar as quotas, em caso de trans-
missão mortis causa.

Exemplo: Foi incluída uma cláusula no contrato de sociedade nos termos da 
qual é atribuído aos sucessores o direito de exigir a amortização das quotas, em 
caso de transmissão mortis causa.

Neste último exemplo, é de relevar o disposto no artigo 249.º da Lei das Socie-
dades Comerciais, que regula o procedimento de amortização das quotas de 
que o de cujus era titular, por iniciativa dos sucessores, bem como as situações 
em que a transmissão das referidas quotas se encontre condicionada à vonta-
de dos sucessores e estes não aceitem a transmissão. Nesta eventualidade, os 
sucessores do sócio falecido devem declarar à sociedade, por escrito, no prazo 
de noventa dias a contar da data em que tiveram conhecimento do óbito, que 
pretendem a amortização das quotas ou que não pretendem que as mesmas 
lhes sejam transmitidas mortis causa. Nada declarando, e não tendo ocorri-
do ainda a partilha do património do de cujus, verificar-se-á a transmissão da 
quota para a herança indivisa.

Tal como determina o n.º 2 do artigo 248.º da Lei das Sociedades Comerciais, quan 
do, por força de disposições contratuais, a quota não for transmitida aos sucessores 
do sócio falecido, deve a sociedade, mediante deliberação social para o efeito2:

2 Que, em regra, deve ser tomada no prazo de noventa dias a contar do conhecimento da morte do sócio por algum dos 
gerentes, findo o qual, em caso de inércia da sociedade, e por efeito da caducidade do direito de amortizar, adquirir 
ou fazer adquirir, os sucessores podem adquirir a quota que pertencia ao falecido, independentemente de qualquer 
deliberação social. Atente-se, porém, que, nos casos do artigo 249.º da Lei das Sociedades Comerciais, recebida a de-
claração de amortização por iniciativa dos sucessores, ou a declaração de que pretendem que as quotas não lhes se-
jam transmitidas, a sociedade deve, no prazo de trinta dias, amortizar a quota, adquiri-la ou fazê-la adquirir por só-
cio ou por terceiro, sob pena de os sucessores do sócio falecido poderem requerer a dissolução judicial da sociedade.
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 – amortizá-la – neste caso, aplica-se o regime da amortização de quotas 
por iniciativa da sociedade;

 – adquiri-la – neste caso, é necessário que não se verifique nenhum impe-
dimento legal à aquisição de quotas pela sociedade; 

 – fazê-la adquirir por sócio ou por terceiro – no caso de aquisição por só-
cios, e salvo cláusula estatutária em sentido contrário, os sócios devem 
ter oportunidade de adquirir a quota em situações de igualdade, poden-
do ser deliberado que a aquisição seja feita mediante licitação ou através 
de apresentação de propostas em carta fechada. 

No caso de amortização ou aquisição da quota nos termos referidos supra, 
os sucessores do sócio falecido têm direito a uma contrapartida3, que, salvo 
disposição do contrato de sociedade em contrário4, deve ser determinada e 
paga pela sociedade ou por terceiro adquirente, em conformidade com as dis-
posições legais ou contratuais aplicáveis à amortização, ficando os efeitos da 
alienação da quota suspensos enquanto a contrapartida não for paga (artigo 
248.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Em última instância, não sendo paga tempestivamente a contrapartida, os su-
cessores do sócio falecido podem escolher entre a efectivação do seu crédito 
e a ineficácia da alienação5, considerando-se, neste último caso, transmitida, 
com eficácia ex nunc, a quota para os sucessores do sócio falecido a quem te-
nha cabido o direito àquela contrapartida (artigo 248.º, n.º 5, da Lei das Socie-
dades Comerciais).

É ainda de notar que, ao abrigo do disposto no artigo 250.º da Lei das Socieda-
des Comerciais, os efeitos da amortização ou da aquisição da quota do sócio 
falecido retroagem à data da verificação do óbito do sócio, ficando os direitos 
e as obrigações inerentes à quota suspensos enquanto não se realizar a sua 
amortização ou aquisição6. Contudo, durante a suspensão, aos sucessores é 
conferido o poder de exercer todos os direitos necessários à tutela da sua posi-
ção jurídica, nomeadamente votar deliberações sobre a alteração do contrato 
ou sobre a dissolução da sociedade.

3 Em regra, a contrapartida é devida à herança indivisa, representada pelo cabeça-de-casal.

4 Nada obsta, por isso, a que, afastando-se o regime supletivo, seja acordado um montante diverso da contrapartida, 
bem como uma diferente forma de pagamento da mesma.

5 Note-se que este não é o regime normalmente aplicável aos contratos de compra e venda, em que vigora o princí-
pio da consensualidade (artigo 408.º, n.º 1, do Código Civil) e em que a falta de pagamento do preço não atribui ao 
adquirente a faculdade de resolver o contrato (artigo 886.º do Código Civil).

6 Esta solução assenta na precariedade da situação jurídica dos sucessores, e impõe o respeito pelo princípio da 
imparcialidade e a mitigação dos riscos de ocorrência de uma situação de conflito entre os interesses da sociedade 
e os interesses dos sucessores.
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Independentemente das cláusulas de intransmissibilidade que sejam acorda-
das e incluídas no pacto social, note-se que a morte não permite a extinção, de 
forma automática, das quotas de que o sócio de cujus era titular, sendo sempre 
necessárias, para tais efeitos, uma deliberação da sociedade ou uma manifes-
tação de vontade dos sucessores do sócio falecido.

Nos casos em que, por força de disposições contratuais, a quota não for trans-
mitida aos sucessores do sócio falecido, tal não significa que a quota fique sem 
titular após a morte do sócio, pertencendo esta à herança jacente ou, no caso 
de esta já ter sido partilhada, aos sucessores do sócio falecido. Na verdade, im-
pedindo-se a automaticidade da amortização ou da aquisição pela sociedade 
por mero efeito da morte do sócio, não há como evitar o ingresso dos sucesso-
res na posição contratual do sócio falecido. Contudo, cabe realçar que o status 
de sócio fica paralisado – no que respeita aos direitos que não são necessários 
à tutela da posição jurídica dos sucessores – até ser deliberada a amortização 
de quota, a aquisição pela própria sociedade ou por terceiro.

20.2.2. CESSÃO DE QUOTAS 

20.2.2.1. Necessidade de consentimento da sociedade 

A transmissão de quotas inter vivos, matéria regulada nos artigos 251.º a 254.º 
da Lei das Sociedades Comerciais, independentemente da sua gratuitidade ou 
onerosidade, obedece à forma de escritura pública, salvo se resultar de pro-
cesso judicial (artigo 251.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais e artigo 
89.º, alínea i), do Código do Notariado). 

Ao contrário do que sucede nas transmissões de quotas mortis causa, a regra 
geral plasmada no artigo 251.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais é a 
de que a cessão de quotas7 se encontra dependente do consentimento da so-
ciedade, sob pena de ineficácia da cessão para com esta, salvo (i) a inclusão 
de disposição estatutária em sentido diverso, e/ou (ii) nas situações de livre 
transmissibilidade entre sócios e entre estes e os seus cônjuges, ascendentes 
e descendentes8 (quanto a este último caso, cfr. o artigo 251.º, n.º 2, da Lei das 
Sociedades Comerciais). 

O consentimento da sociedade exigido por lei, que tem de ser prévio à outorga 
da cessão por escritura pública, consiste num consentimento da sociedade 

7 Mas já não, por exemplo, a celebração de um contrato-promessa de cessão de quotas, que não se encontra depen-
dente do consentimento da sociedade.

8 Nestes casos, deve, todavia, considerar-se a aplicação de regimes legais familiares e sucessórios especiais, como o 
regime da doação entre cônjuges (artigo 1762.º do Código Civil), o regime da compra e venda entre cônjuges (artigo 
1714.º, n.º 2, do Código Civil) ou o regime da venda de bens a filhos e a netos (artigo 877.º, n.º 1, do Código Civil).
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e não dos sócios enquanto tal. Por esta razão, a exigência de consentimento 
basta-se com uma deliberação social aprovada por maioria dos votos emiti-
dos, não se considerando as abstenções (artigo 279.º da Lei das Sociedades 
Comerciais).

20.2.2.2. Procedimento para a obtenção de consentimento da sociedade 

Nos termos do artigo 253.º da Lei das Sociedades Comerciais, o consentimen-
to da sociedade deve ser pedido por escrito, com indicação do cessionário e de 
todas as condições da cessão, não sendo suficiente a mera identificação dos 
elementos essenciais no negócio transmissivo.

Uma vez recebido o pedido de consentimento, os sócios deverão deliberar so-
bre o mesmo no prazo de sessenta dias, sob pena de, ultrapassado tal prazo 
sem que a sociedade delibere sobre o mesmo, se considere autorizada a ces-
são. Tal como se referiu anteriormente, o consentimento expresso é prestado 
por deliberação9 dos sócios10 e não pode ser subordinado a condições, consi-
derando-se ineficazes aquelas que se estipularem. 

É ainda admitido o consentimento tácito. Conforme se dispõe no número 5 do 
artigo 253.º da Lei das Sociedades Comerciais, considera-se que a sociedade 
prestou o seu consentimento quando o cessionário tenha participado na deli-
beração e nem ele nem os demais sócios a tenham impugnado. Acresce que o 
consentimento prestado para a realização de uma cessão de quotas posterior 
a outra não consentida torna esta eficaz, na medida necessária para assegurar 
a legitimidade do cedente (artigo 253.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comer-
ciais). Para efeitos do registo da cessão, o consentimento tácito prova-se pela 
acta da deliberação e por certidão do registo comercial de onde conste não ter 
sido intentada, em devido tempo, a referida impugnação judicial (artigo 253.º, 
n.º 6, da Lei das Sociedades Comerciais).

20.2.2.3. Recusa de consentimento da sociedade 

A recusa de consentimento expresso ou tácito determina a ineficácia da ces-
são perante a sociedade (artigo 251.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). 
Além disso, independentemente de o consentimento prestado pela sociedade 
ser prévio ou posterior à cessão de quotas11, a cessão apenas se torna eficaz 

9 Esta deliberação social pode revestir qualquer uma das formas admitidas por lei para as sociedades por quotas.

10 À partida, tratando-se de uma cessão de quotas entre sócios, não existirá uma situação de conflito de interesses, 
não estando o sócio cedente e o sócio cessionário impedidos de votar na deliberação social relativa à prestação de 
consentimento da sociedade.

11 Sendo, contudo, de aceitar que houve comunicação da cessão se o consentimento for solicitado após a cessão, com 
expressa referência, nesse pedido, ao facto de a cessão já se ter realizado.



586 PART E I I I  — SOCIEDADES COMERCIAIS

em relação à sociedade mediante comunicação escrita dirigida à sociedade 
(artigo 251.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais).

Se a sociedade recusar o consentimento para a cessão, e se a quota estiver 
há mais de três anos na titularidade do cedente, do seu cônjuge ou de pes-
soa a quem tenham, um ou outro, sucedido por morte, a sociedade deve, no 
prazo de dez dias a contar da data da aprovação da deliberação, comunicar 
ao sócio a recusa, por escrito, apresentando-lhe uma proposta de aquisição 
ou de amortização da quota (artigo 254.º, n.os 1 e 4, da Lei das Sociedades 
Comerciais)12. Estabelecem-se, desta forma, medidas para evitar que o sócio 
fique prisioneiro da sociedade, em caso de recusa de consentimento para a 
cessão das respectivas quotas.

Cabe, por isso, distinguir esta situação daqueloutra em que é recusado o con-
sentimento para a cessão de quotas quando as respectivas quotas não estão há 
mais de três anos na titularidade do cedente, do seu cônjuge ou de pessoa a que 
tenham, um ou outro, sucedido por morte. Nesta hipótese, verificando-se uma 
recusa do consentimento para a cessão, a sociedade apenas está obrigada a co-
municar essa recusa ao sócio cedente, que determinará a ineficácia da cessão.

Já nas situações referidas acima, reguladas no artigo 254.º da Lei das Socie-
dades Comerciais, não sendo a recusa de consentimento acompanhada da 
proposta de aquisição ou amortização, ou não contendo esta proposta os re-
quisitos legalmente exigidos, a cessão torna-se livre. Desta forma, atento o 
disposto no n.º 3 do artigo 254.º da Lei das Sociedades Comerciais, a proposta 
apresentada pela sociedade ao sócio cedente deve:

 – abranger todas as quotas para cuja cessão o sócio tenha simultaneamen-
te pedido o consentimento da sociedade;

 – conter uma contrapartida em dinheiro igual ao valor resultante do negó-
cio projectado pelo cedente, salvo se a cessão for gratuita ou se a socieda-
de provar ter havido simulação de valor, caso em que deve propor o valor 
real da quota, calculado nos termos do artigo 1021.º do Código Civil, com 
referência ao momento da deliberação;

 – oferecer simultaneamente garantia adequada se a proposta previr o dife-
rimento do pagamento da contrapartida. 

Saliente-se que, deliberando a sociedade a aquisição da quota, o direito a ad-
quiri-la é atribuído, em termos de preferência13, aos sócios que declararem 

12 Esta proposta de amortização ou de aquisição deverá ter sido previamente objecto de uma deliberação dos sócios.

13 Cabe distinguir este direito de preferência atribuído aos sócios do direito de preferência a favor da sociedade ou 
dos sócios resultante de cláusulas estatutárias de preferência, tal como referidas infra.
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pretendê-la, no momento da respectiva deliberação, proporcionalmente às 
quotas que então possuírem. Todavia, se os sócios não exercerem esse direito 
de aquisição da quota, o mesmo pertencerá à sociedade (artigo 254.º, n.º 5, da 
Lei das Sociedades Comerciais).

Perante esta proposta de aquisição ou de amortização das quotas, o sócio po-
derá, alternativamente, no prazo de quinze dias, nos termos do artigo 254.º, 
n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais:

 – aceitar a proposta – nesta hipótese, aceite a proposta apresentada pela 
sociedade, a aquisição ou amortização da quota deve ser realizada no 
prazo de sessenta dias, a contar da data em que a sociedade tiver conhe-
cimento da aceitação, sem o que o consentimento pedido se considera 
concedido; 

 – recusar a proposta – a proposta fica sem efeito, mantendo-se a recusa do 
consentimento;

 – nada fazer – tal como sucede em caso de recusa da proposta, esta fica 
sem efeito, mantendo-se a recusa do consentimento.

Cabe questionar a quem deverá ser dirigida a proposta de aquisição ou amor-
tização. Considerando que a falta de consentimento determina apenas a inefi-
cácia da cessão perante a sociedade, e sendo válido o negócio transmissivo, o 
cessionário passou a ser o titular das quotas. Desta forma, a proposta de aqui-
sição ou amortização deve ser dirigida ao cessionário, que, decidindo rejeitar 
a proposta da sociedade, levará à manutenção da recusa do consentimento e, 
consequentemente, à ineficácia da anterior cessão perante a sociedade. 

20.2.2.4. Cláusulas estatutárias relativas à cessão de quotas 

Resulta do artigo 252.º da Lei das Sociedades Comerciais a admissibilidade 
de cláusulas estatutárias relativas à transmissão de quotas, afastando-se o re-
gime legal supletivo. Neste contexto, é possível distinguir diferentes tipos de 
cláusulas estatutárias, bem como discernir os limites à validade das mesmas.

Assim:

 – Cláusulas proibitivas da cessão de quotas – de acordo com o disposto no 
artigo 252.º, n.º 1, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais, e ao con-
trário do que sucede nas sociedades anónimas, é permitida a estipulação 
de proibição (para um determinado prazo ou de forma indeterminada) 
de alienação de quotas. Contudo, neste caso, os sócios terão direito à exo-
neração, uma vez decorridos dez anos sobre o seu ingresso na sociedade. 

 – Cláusulas que dispensam a prestação do consentimento da sociedade – 
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são igualmente válidas as cláusulas que dispensem o consentimento da 
sociedade para a cessão de quotas, quer em geral, quer para determina-
das situações – como sucede, em regra, para as transmissões de quotas 
entre sociedades do mesmo grupo da sociedade sócia (artigo 252.º, n.º 1, 
alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais).

 – Cláusulas que exigem o consentimento da sociedade para qualquer ces-
são de quotas – tal como referido anteriormente, não é necessário o con-
sentimento da sociedade para a transmissão de quotas entre cônjuges, 
ascendentes e descendentes ou entre sócios (artigo 252.º, n.º 1, alínea c), 
da Lei das Sociedades Comerciais).

 – Cláusulas que estabelecem outros requisitos adicionais para a transmis-
são de quotas – determina o artigo 252.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 
Comerciais que o contrato de sociedade não pode subordinar os efeitos 
da cessão de quotas a requisito diferente do consentimento da socieda-
de, mas pode condicionar esse consentimento a requisitos específicos, 
desde que a cessão não fique, em qualquer situação, dependente:

 – da vontade individual de um ou de mais sócios ou de pessoa estra-
nha à sociedade, salvo tratando-se de credor e para cumprimento 
de cláusula de contrato pela qual lhe seja assegurada a permanên-
cia de certos sócios; 

 – de quaisquer prestações a efectuar pelo cedente ou pelo cessioná-
rio em proveito da sociedade ou de sócios; 

 – da assunção pelo cessionário de obrigações não previstas para a 
generalidade dos sócios.

Exemplo: É válida a cláusula no contrato de sociedade nos termos da qual a 
deliberação relativa à prestação do consentimento deve ser tomada por maio-
ria de ¾ dos votos emitidos.

Exemplo: É válida a cláusula no contrato de sociedade nos termos da qual o 
adquirente da quota nunca pode ser uma sociedade com o mesmo objecto social 
da sociedade.

Exemplo: É inválida a cláusula no contrato de sociedade nos termos da qual 
o consentimento da sociedade apenas será concedido se o sócio cedente pagar 
uma contrapartida à sociedade que iguale o valor real da sua quota cedida.

 – Cláusulas que estabelecem preferências – as cláusulas de preferência14 a 
favor de sócios ou da sociedade não colidem com a proibição de o con-
trato de sociedade subordinar os efeitos da cessão de quotas a requisi-
to diferente do consentimento da sociedade (artigo 252.º, n.º 2, da Lei 

14 Que serão mais do que meros pactos de preferência (artigo 423.º do Código Civil).
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das Sociedades Comerciais), desde que, a partir da sua interpretação, se 
permita concluir que a eficácia da cessão não fica subordinada a essas 
cláusulas. Nada obsta a que seja conferida eficácia real a tais direitos de 
preferência, desde que reunidos os pressupostos estabelecidos na lei ci-
vil, constantes dos artigos 413.º e 421.º do Código Civil. 

Note-se, por fim, que a eficácia da deliberação de alteração do contrato de so-
ciedade que proíba ou dificulte a cessão de quotas depende do consentimento 
de todos os sócios por ela afectados (artigo 252.º, n.º 3, da Lei das Sociedades 
Comerciais) – tal como, aliás, já decorreria do regime geral plasmado no artigo 
91.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais.

Quadro de síntese sobre a cessão de quotas

20.3. TRANSMISSÃO DE ACÇÕES

A transmissibilidade é uma característica essencial das acções, que, como valo-
res mobiliários que são, não apresentam especificidades em relação à disciplina 
transmissiva dos restantes valores mobiliários. Neste contexto, cabe assinalar a 
regra geral de transmissibilidade plasmada no artigo 350.º, n.º 1, da Lei das So-
ciedades Comerciais, nos termos da qual «a transmissão das acções não pode ser 
excluída no contrato de sociedade nem sujeita a restrições que a lei não preveja». 

Não obstante, importa referir que o regime da circulação de acções varia con-
soante estas sejam nominativas ou ao portador.

A análise do regime legal relativo à transmissão de acções assenta no pressu-
posto de que as acções tanto podem ser transmitidas de forma individualizada, 

INTER VIVOS MORTIS CAUSA

Forma
Consenti-
mento

Recusa de 
consenti-
mento

Limitações Comunicação
Consenti-
mento

Limitações

Escritura pú-
blica, salvo 
se resultar de 
processo
judicial.

Regra: é 
necessário.
É o consen-
timento da 
sociedade
(a deliberar 
em assem-
bleia de 
sócios) sob 
pena de 
ineficácia 
relativa 
perante a 
sociedade.

Regra: 
Aquisição ou 
amortização
da quota.

Admite-se 
afastamento
do regime 
supletivo.

Não basta 
consenti-
mento. Para 
eficácia 
perante a 
sociedade, é 
necessário
 comunicar 
por escrito à 
sociedade a 
transmissão .

Não. Regra: 
princípio 
geral de livre 
transmissibi-
lidade .

Admite-se 
afastamento 
do regime 
supletivo.
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como em bloco, em particular, a título de transmissão da empresa. Será a 
propósito da transmissão de acções de forma individualizada que se fará a 
principal abordagem do regime legal, sem prejuízo do estudo autónomo da 
transmissão da empresa15.

20.3.1. TRANSMISSÃO DE ACÇÕES AO PORTADOR

20.3.1.1. Forma de transmissão inter vivos

As acções ao portador representadas por títulos transmitem-se entre vivos 
pela sua traditio, mediante a entrega do título ao adquirente, dependendo da 
respectiva posse o exercício dos direitos de sócio (artigo 349.º, n.º 1, da Lei 
das Sociedades Comerciais). Esta é a regra geral. Não obstante, e conforme 
dispõe o artigo 359.º, n.os 1 e 2, da Lei das Sociedades Comerciais, as acções 
ao portador podem estar sujeitas (obrigatória ou facultativamente) ao regime 
de registo ou de depósito. Sendo esse o caso, a transmissão deve constar de 
declaração, nos termos seguintes: 

 – Acções ao portador em regime de registo – a declaração é feita em im-
presso de modelo oficial aprovado por diploma do Ministro das Finan-
ças, preenchido em quatro exemplares e com as assinaturas do transmi-
tente e do adquirente notarialmente reconhecidas no original. O notário 
que fizer o último reconhecimento das assinaturas deve arquivar o du-
plicado e enviar, no prazo de oito dias, o original e os restantes exem-
plares à sociedade, devendo esta efectuar imediatamente o registo em 
nome do adquirente e, logo que o registo tiver sido efectuado, anotá-lo 
em dois dos exemplares da declaração, enviando um ao transmitente e 
outro ao adquirente. Para os devidos efeitos, os títulos consideram-se 
transmitidos na data do último reconhecimento notarial da declaração 
(artigo 360.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

 – Acções ao portador em regime de depósito – a declaração é feita pelo 
transmitente em comunicação escrita dirigida à instituição depositária, 
com instruções para, na mesma ou noutra instituição, ser feito o depósi-
to em nome do adquirente. Neste caso, os títulos consideram-se transmi-
tidos na data em que for recebida a declaração pela entidade depositária 
(artigo 360.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Note-se que a posse dos títulos de acções ao portador, sujeitas obrigatória ou 
facultativamente ao regime de registo ou de depósito, só pode ser provada 
pelo registo ou pelo depósito delas (artigo 360.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais). 

15 Tal como desenvolvido no ponto 20.4. infra.
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20.3.1.2. Forma de transmissão mortis causa

Em caso de transmissão, por morte do respectivo titular, de acções ao porta-
dor obrigatória ou facultativamente sujeitas ao regime de registo ou de depó-
sito, e se a determinação dos novos titulares só ulteriormente tiver de ocorrer, 
deve o cabeça-de-casal, dentro do prazo de um ano a contar do óbito, median-
te a apresentação de certidões comprovativas do óbito e da habilitação de her-
deiros (artigo 361.º da Lei das Sociedades Comerciais): 

 – tratando-se de acções ao portador registadas, promover o registo na so-
ciedade emitente a favor dos sucessores, certos ou incertos, do falecido; 

 – tratando-se de acções ao portador em regime de depósito, promover a 
sua transferência para conta aberta a favor dos ditos sucessores. 

Depois de determinados os respectivos titulares, devem eles, conforme o caso, 
transferir para conta própria as acções que lhes forem atribuídas ou promover 
o seu registo, mediante a apresentação de documento que comprove a sua ti-
tularidade e o pagamento, se for devido, do imposto sobre as sucessões ou as 
doações (artigo 361.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais).

20.3.1.3. Inadmissibilidade de limitações à transmissibilidade

De acordo com o disposto no artigo 349.º da Lei das Sociedades Comerciais e, 
a contrario sensu, de acordo com o disposto no artigo 350.º, n.º 2, da Lei das 
Sociedades Comerciais, que assumem natureza injuntiva, não são válidas as 
restrições à transmissibilidade das acções ao portador. 

20.3.2. TRANSMISSÃO DE ACÇÕES NOMINATIVAS

20.3.2.1. Forma de transmissão inter vivos

As acções nominativas transmitem-se inter vivos mediante a observância das 
seguintes formalidades (artigo 348.º da Lei das Sociedades Comerciais):

 – uma declaração de transmissão escrita pelo transmitente no próprio 
título16; 

 – inscrição do pertence no título pela própria sociedade; 
 – averbamento da transmissão no livro de registo de acções da sociedade 

pela própria sociedade. 

16 Ao qual deve ser aposta a assinatura do transmitente reconhecida presencialmente, podendo, por sua vez, o reco-
nhecimento no título ser substituído por reconhecimento notarial da assinatura aposta em declaração, de modelo 
oficial, conjuntamente aprovado pelos Ministros das Finanças e da Justiça, que contenha a identificação precisa 
das acções transmitidas.
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A data da transmissão determina-se pela data do averbamento no livro de re-
gisto de acções, mas, se este tiver sido protelado, a transmissão considera-se 
realizada no 5.º dia seguinte ao da apresentação do título à sociedade para 
averbamento (artigo 348.º, n.º 5, da Lei das Sociedades Comerciais).

Quando as acções nominativas forem transmitidas por decisão judicial, a de-
claração de transmissão é elaborada pelo escrivão do tribunal e autenticada 
com o selo branco (artigo 348.º, n.º 7, da Lei das Sociedades Comerciais).

20.3.2.2. Forma de transmissão mortis causa

Em caso de transmissão de acções nominativas por morte do respectivo ti-
tular, aplica-se o disposto em relação à transmissão mortis causa das acções 
ao portador registadas: deve o cabeça-de-casal, dentro do prazo de um ano a 
contar do óbito, mediante a apresentação de certidões comprovativas do óbito 
e da habilitação de herdeiros, requerer o registo na sociedade emitente a favor 
dos sucessores, certos ou incertos, do falecido (artigo 361.º, n.º 1, alínea a), da 
Lei das Sociedades Comerciais).

20.3.2.3. Limitações à transmissibilidade

Como se viu, a transmissão de acções ao portador inter vivos17, tal como regulada 
nos artigos 350.º e 351.º da Lei das Sociedades Comerciais, independentemente 
da sua gratuitidade ou onerosidade, obedece à regra da livre transmissibilidade.

No entanto, no que respeita a acções nominativas, admite-se a inclusão de dis-
posições estatutárias em sentido diverso, desde que as mesmas se encontrem 
previstas na lei. Não é possível, desta forma, estabelecer validamente restri-
ções à transmissibilidade das acções que extravasem aquelas compreendidas 
no artigo 350.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais. Este regime assenta na 
ideia de que nas sociedades anónimas importa garantir uma fácil circulação 
das participações sociais, limitando-se o espectro de restrições admissíveis.

Exemplo: Não é válida a cláusula estatutária que proíba, em absoluto, a trans-
missão das acções nominativas.

Analisa-se de seguida, de forma isolada, cada uma das limitações possíveis à 
transmissão de acções nominativas.

§ Consentimento da sociedade

17 Admitindo que também possam ser impostas restrições à transmissibilidade de acções mortis causa, cfr. JORGE 
COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, II, p. 382.
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De acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 350.º da Lei das Sociedades Co-
merciais, é válida a cláusula estatutária que subordine a transmissão das ac-
ções nominativas ao consentimento da sociedade. No entanto, o contrato de 
sociedade deve, sob pena de nulidade de tal cláusula estatutária (artigo 351.º, 
n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais):

 – fixar um prazo, não superior a sessenta dias, para a sociedade se pronun-
ciar sobre o pedido de consentimento formulado; 

 – estipular que é livre a transmissão das acções, se a sociedade não se pro-
nunciar no referido prazo de sessenta dias; 

 – estabelecer a obrigação de a sociedade, no caso de recusa fundamen-
tada do consentimento, fazer adquirir as acções por outra pessoa nas 
condições estipuladas para a transmissão para que foi pedido o con-
sentimento. Nesta hipótese, realizando-se a transmissão das acções a 
título gratuito, ou provando a sociedade que na transmissão projectada 
houve simulação de preço, a aquisição deve fazer-se pelo preço real, 
determinado nos termos do n.º 2 do artigo 109.º da Lei das Sociedades 
Comerciais. 

Ao contrário do que sucede no regime da cessão de quotas, o consentimen-
to só pode ser recusado desde que se verifique algum dos motivos de recusa 
especificados no contrato de sociedade ou, quando este for omisso a esse res-
peito, com fundamento em interesse relevante da sociedade, motivos esses 
que devem ser indicados na deliberação que recusar o consentimento (artigo 
351.º, n.os 2 e 3, da Lei das Sociedades Comerciais). Não são, por isso, admitidas 
motivações egoístas ou puramente subjectivas, desgarradas da prossecução 
do interesse social. 

Nos termos do artigo 351.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, compete 
à assembleia geral conceder ou recusar o consentimento para a transmissão 
de acções nominativas, salvo se o contrato de sociedade conferir essa compe-
tência a outro órgão. A prestação do consentimento, ou a sua recusa, deverão 
operar nos termos estabelecidos na cláusula do contrato de sociedade restri-
tiva da transmissibilidade das acções. Por outro lado, embora a lei seja omissa 
em relação a este aspecto, o pedido de consentimento dirigido à sociedade 
deve ser completo, de forma a que a sociedade possa formar validamente a sua 
vontade na prestação do consentimento.

Percebe-se, por outro lado, que, à semelhança do que sucede no regime da 
cessão de quotas, é ainda admitido o consentimento tácito, que resulta do fac-
to de a sociedade não se pronunciar dentro do prazo estatutariamente prescri-
to para a prestação de consentimento.
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A recusa de consentimento não determina a invalidade do negócio transmis-
sivo de participações sociais, entendendo-se que determina apenas a ineficá-
cia relativa da transmissão perante a sociedade. 

Se a sociedade recusar o consentimento para a cessão, em conformidade com 
o disposto no artigo 351.º, n.º 3, alínea c), da Lei das Sociedades Comerciais, 
deve, no prazo fixado estatutariamente, apresentar ao accionista transmiten-
te uma proposta de aquisição das acções – mecanismo que, em última instân-
cia, confere ao sócio uma opção de saída da sociedade. 

Saliente-se que, deliberando a sociedade a aquisição das acções, o direito a 
adquiri-las deve ser atribuído, em termos de preferência, aos sócios que de-
clararem pretendê-las, no momento da respectiva deliberação, proporcional-
mente às acções de que sejam titulares.

§ Direitos de preferência 

São admitidas cláusulas estatutárias atributivas de direitos de preferência a fa-
vor dos outros accionistas, assim como a estipulação das condições do respec-
tivo exercício (artigo 351.º, n.º 2, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais). 

Neste contexto, e como se referiu a propósito da cessão de quotas, nada obsta 
a que seja conferida eficácia real a tais direitos de preferência, desde que reu-
nidos os pressupostos estabelecidos na lei civil, constantes dos artigos 413.º e 
421.º do Código Civil. 

§ Requisitos conformes com o interesse social

São também admitidas cláusulas estatutárias que subordinem a transmissão 
de acções nominativas e a constituição de penhor e usufruto sobre elas à exis-
tência de determinados requisitos conformes com o interesse social (artigo 
351.º, n.º 2, alínea c), da Lei das Sociedades Comerciais). 

Exemplo: É válida a cláusula do contrato de sociedade nos termos da qual a 
transmissão de acções apenas pode ser realizada entre sócios e entre sociedades 
do mesmo grupo do accionista transmitente.

Exemplo: É válida a cláusula incluída nos estatutos que dispõe que determinado 
número de acções só pode ser transmitido a cidadãos ou empresas angolanos18.

18 De acordo com as regras de fomento do empresariado privado nacional, verifica-se a exigência de que as partici-
pações sociais das empresas que actuam num dado sector económico sejam maioritariamente da titularidade de 
pessoas (singulares ou colectivas) de nacionalidade angolana. Veja-se, a título de exemplo, no sector das telecomu-
nicações, o artigo 12.º do Decreto Presidencial n.º 225/11, de 15 de Agosto (Regulamento Geral das Comunicações 
Electrónicas), segundo o qual (i) só podem oferecer redes ou serviços de comunicações electrónicas as entidades que 
estejam legalmente constituídas em Angola, e (ii) não pode ser maioritária a participação directa ou indirecta de pes-
soas singulares ou colectivas estrangeiras no capital social das empresas operadoras de comunicações electrónicas.
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As cláusulas limitativas devem obrigatoriamente ser transcritas nos títulos 
das acções, sob pena de não serem oponíveis a adquirentes de boa-fé, e não 
podendo ser invocadas em processo executivo ou de liquidação de patrimó-
nios (artigo 350.º, n.os 5 e 6, da Lei das Sociedades Comerciais).

Quadro de síntese sobre a transmissão de acções

20.4. TRANSMISSÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E TRANSMISSÃO  
DA EMPRESA

O estudo do tema da transmissão de participações sociais não ficaria completo 
sem a abordagem da sua concretização num contexto mais amplo, que é o da 
transmissão da empresa19. A transmissão da empresa, que tem sido alvo de es-
tudos recentes20, caracteriza-se pela sua inclusão num plano mais abrangen-
te, que é o das operações de aquisição de empresas (passando, portanto, pela 
aquisição da totalidade ou de uma tendencial totalidade das participações 

19 Que, para estes efeitos, é mais amplo do que o conceito de trespasse, dado que pressupõe a alienação das partici-
pações sociais da sociedade que detém/constitui a própria empresa.

20 Cfr., PAULO CÂMARA/MIGUEL BRITO BASTOS, «O direito da aquisição de empresas: uma introdução», pp. 13-64.
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sociais da sociedade), que correspondem, por sua vez, «a processos compos-
tos pelo encadeamento de uma multiplicidade de actos e negócios jurídicos 
tendentes à efectivação do efeito translativo sobre os bens que constituem a 
empresa ou sobre as participações sociais da sociedade que os detém»21. 

A relevância da autonomização da matéria da transmissão da empresa em re-
lação ao tema da transmissão das participações sociais, ou mesmo ao tema do 
trespasse, assenta nas particularidades do procedimento de tais operações de 
aquisição, bem como nas características do pacote contratual que tipicamen-
te se encontra associado às mesmas. Naturalmente, está-se no «domínio da 
autonomia privada, pelo que é a vontade das partes, perante as circunstâncias 
concretas de cada negociação e as necessidades por si sentidas, que dita a con-
formação do iter negocial»22, variando o percurso da operação de aquisição 
em função da dimensão da empresa adquirida, do grau de confiança entre 
as partes, do nível de informação de que o adquirente dispõe em relação à 
empresa a adquirir, bem como das modalidades de financiamento que se en-
contram associadas.

Neste contexto, assume especial importância a fase pré-contratual da opera-
ção de aquisição de empresas, na qual tipicamente se celebrarão actos e con-
tratos preliminares e acessórios da aquisição em si:

 – Realização de auditorias (due diligences) – para que o potencial adqui-
rente ou financiador tenha um maior nível de informação relativamente 
à empresa alvo, permitindo-se uma diminuição de assimetria informa-
tiva entre as partes relativa ao plano patrimonial, financeiro, técnico, 
jurídico e contabilístico. É nesta fase que os deveres de informação do 
alienante, bem como os deveres de sigilo do adquirente, assumem uma 
especial coloração. Neste domínio, considera-se que, para uma correc-
ta formação da vontade das partes, ao alienante apenas são cominados 
deveres de informação quando for inexigível ao adquirente o esforço de 
obtenção da informação em causa por meios próprios (designadamente, 
a realização da due diligence)23.

 – Celebração de contratos preliminares – os contratos que antecedem o 
contrato de compra e venda de participações sociais podem revestir di-
ferentes graus de vinculatividade jurídica: podem ser memorandos de 
entendimento (Memorandum of Understanding - MoU), cartas de inten-
ções, acordos de princípios, acordos complementares (side letters) ou 

21 Ibidem, p. 19.

22 Ibidem, p. 19.

23 Ibidem, pp. 26-27.
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mesmo contratos de opção ou contratos-promessa, residindo, natural-
mente, no exercício da autonomia privada das partes o critério último de 
determinação de tal grau de vinculação negocial.

 – Celebração de contratos de financiamento – existem diversas modalida-
des de financiamento no âmbito das operações de aquisição de empre-
sas, distinguindo-se, na sua base, entre financiamento por via de capital 
alheio (debt), como os financiamentos bancários e financiamentos por 
via da emissão de obrigações, e por via de capital próprio (equity), como 
a realização de aumentos de capital. Neste âmbito, são frequentes os fi-
nanciamentos de ligação (bridge), que antecedem e estabelecem a cone-
xão com financiamentos definitivos, sendo geralmente mais onerosos e 
uma forma de antecipar a disponibilização do capital a mutuar.

Já no que respeita ao contrato que tem por objecto a transmissão da totalidade 
ou da maioria das participações sociais, são de relevar as seguintes cláusulas 
contratuais24:

 – cláusulas de garantia (representation and warranties) – correspondem a 
declarações, normalmente emitidas pelo vendedor, que visam descrever 
factos (que, em regra, respeitam à regularidade da titularidade, pelo ad-
quirente, das participações sociais e a aspectos da vida societária) passa-
dos, presentes ou futuros (representation), bem como a declarações em 
que se assegura à contraparte determinada situação de facto ou quali-
dade do objecto do negócio (warranties). Este tipo de cláusulas assume 
particular relevância no contexto do regime da compra e venda defeitu-
osa, bem como no do regime de prestação de informações falsas;

 – cláusulas de exclusão e de limitação da responsabilidade civil e cláusulas 
penais – a validade deste tipo de cláusulas depende da sua conformida-
de com o disposto nos artigos 809.º e 810.º do Código Civil;

 – condições suspensivas e condições resolutivas (conditions precedent) – 
correspondem a cláusulas que condicionam a realização da transmissão 
à verificação de determinados eventos (por exemplo, a conclusão em ter-
mos satisfatórios de uma due diligence ou a aprovação do negócio trans-
missivo por determinado órgão do alienante ou do adquirente ou por 
alguma autoridade pública);

 – cláusulas sobre alterações depreciativas (material adverse change or 
event clauses) – correspondem a cláusulas que estabelecem como efecti-
vação da operação de aquisição que, entre o momento da celebração do 
contrato e a data do closing, a sociedade adquirida não sofra alterações 
depreciativas relevantes, protegendo-se o adquirente contra eventuais 
depreciações sofridas nesse período;

24 Ibidem, pp. 38 ss.
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 – cláusulas que estipulam deveres secundários e acessórios (covenants) – 
correspondem a cláusulas que cominam às partes obrigações secundá-
rias relacionadas com a aquisição da empresa, como os pactos de não 
concorrência, a proibição de o alienante proceder a determinadas actua-
ções sobre a sociedade alvo sem o consentimento do adquirente, ou a es-
tipulação de obrigações de informação de classes de factos relevantes que 
ocorram entre a celebração do contrato e a produção do efeito translativo.

Por fim, não pode deixar de ser referida a frequência da celebração de acordos 
parassociais no contexto das operações de aquisição de empresas. São tipica-
mente inseridas em acordos parassociais desta índole as seguintes cláusulas 
contratuais25:

 – cláusulas de preferência (pre-emption clauses) – por regra, estas cláusu-
las estabelecem a constituição de direitos de preferência com eficácia 
obrigacional a favor de outras partes do acordo parassocial, sendo fre-
quente a fixação prévia do preço das participações sociais para efeitos de 
exercício do direito de preferência com referência a critérios contabilís-
ticos (as designadas preferências com vínculo de preço);

 – cláusulas de arrastamento (drag along) – correspondem a cláusulas que 
conferem poderes de arrastamento (em regra, a um sócio maioritário), i. 
e., uma posição potestativa através de cujo exercício o seu beneficiário 
pode, quando vender as suas acções, obrigar os restantes sócios partes 
no acordo parassocial a alienarem as acções deles nas mesmas condi-
ções e ao mesmo adquirente;

 – cláusulas de acompanhamento (tag along) – correspondem a cláusulas 
que conferem poderes de acompanhamento (em regra, a um sócio mino-
ritário), i. e., uma posição potestativa através de cujo exercício o seu bene-
ficiário pode exigir que, quando algum ou alguns sócios (desde que partes 
no acordo parassocial) venderem as acções deles, as suas participações 
sociais sejam alienadas nas mesmas condições e ao mesmo adquirente.

20.5. PENHOR DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS

O penhor de participações sociais encontra-se genericamente regulado no ar-
tigo 25.º, n.os 3 e 4, da Lei das Sociedades Comerciais.

A constituição do penhor de participações sociais segue a forma e as limitações 
estabelecidas para a transmissão inter vivos das mesmas – o que determina, 
em termos supletivos, no caso da transmissão de partes sociais, a necessidade 

25 Ibidem, pp. 48 ss.
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do consentimento dos sócios e da sociedade, e, no caso da transmissão de 
quotas, a necessidade do consentimento da sociedade para a oneração de 
participações sociais. Também no que concerne à forma de constituição da 
garantia pignoratícia se remete para o regime da forma de transmissão das 
participações sociais, tal como desenvolvido nos pontos anteriores.

Deve questionar-se a razão da equiparação dos requisitos de constituição do 
penhor aos requisitos de transmissão das participações sociais. Esta equipa-
ração assenta no facto de com esta garantia se antecipar, para efeitos da sua 
constituição, a futura venda que resulte da execução extrajudicial ou judicial 
da participação social.

Os direitos inerentes à participação social (em particular, o direito aos lucros) 
só podem ser exercidos pelo credor pignoratício quando assim for convencio-
nado pelas partes, sendo exercidos, à partida, pelo titular da participação so-
cial, de acordo com os seus interesses e necessidades. Esta solução é coerente 
com a natureza garantística deste direito real, bem como com a particularida-
de de o devedor pignoratício manter o estatuto de sócio.

O penhor de quotas constitui-se por escritura pública (artigo 25.º, n.º 3, da Lei 
das Sociedades Comerciais, que remete para o artigo 251.º, n.º 1, do mesmo di-
ploma), tornando-se oponível a terceiros com o respectivo registo comercial.

Já no que respeita ao penhor de acções, cabe distinguir, em função da sua 
forma de representação:

 – penhor de acções tituladas ao portador – constitui-se pela simples en-
trega do título ao credor pignoratício ou ao depositário por ele indicado;

 – penhor de acções tituladas nominativas – caso existam restrições con-
vencionadas à transmissão das acções, tais restrições consideram-se 
igualmente aplicáveis à constituição do penhor. O penhor constitui-se 
por averbamento escrito no título e registo subsequente junto da socie-
dade emitente das acções, no livro de registo de acções;

 – penhor de acções sujeitas ao regime de registo – constitui-se por registo 
por averbamento, devendo, para o efeito, o respectivo beneficiário en-
viar à sociedade documento comprovativo da autorização do titular das 
acções ou da constituição dos ónus ou encargos. Este averbamento é fei-
to no livro de registo e no duplicado a que se refere o n.º 2 do artigo 359.º 
da Lei das Sociedades Comerciais, apresentado para esse efeito, após o 
que deve ser devolvido ao possuidor dos títulos; 

 – penhor de acções sujeitas ao regime de depósito – o penhor efectua-se 
por registo na conta do credor pignoratício, com efeitos a partir da data 
de requerimento do registo.
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20.6. A DETENÇÃO OU AUMENTO DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS  
EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SOB SUPERVISÃO DO BANCO NACIONAL 
DE ANGOLA

O ordenamento jurídico angolano compreende ainda regras especiais sobre a 
transmissão de participações sociais em sociedades às quais o legislador dis-
pensa uma atenção reforçada. É, desde logo, o caso das participações em insti-
tuições financeiras, que encontram especial regulação na Lei das Instituições 
Financeiras e em avisos do Banco Nacional de Angola. 

Contudo, importa notar, nem todas as transmissões de participações sociais 
em instituições financeiras se encontram sujeitas a este regime especial: ele 
apenas abrange a transmissão de participações qualificadas em instituições 
financeiras. 

Por participação qualificada entende-se a «detenção numa sociedade, direc-
ta ou indirectamente26, de percentagem não inferior a 10% do capital ou dos 
direitos de voto, considerando-se equiparados os direitos de voto da partici-
pante, os direitos detidos pelas sociedades que com estas se encontrem numa 
relação de grupo, incluindo os direitos detidos pelos membros dos órgãos de 
administração e de fiscalização da participante nas referidas sociedades» (ar-
tigo 2.º, n.º 15, da Lei das Instituições Financeiras). 

A transmissão de participações qualificadas em instituições financeiras não 
deixa de seguir o regime geral da transmissão de acções. Está, contudo, sujeita 
a uma camada suplementar de normas, as quais incidem sobre a comunica-
ção da titularidade da participação e sobre a autorização da sua detenção pelo 
respectivo adquirente. 

A Lei das Instituições Financeiras estabelece, assim, um conjunto apertado 
de deveres de comunicação e sujeita a aquisição de participações qualificadas 
em instituições financeiras à prévia autorização do Banco Nacional de Ango-
la, promovendo um estreito acompanhamento pela entidade de supervisão, 
seja numa fase prévia, seja numa fase subsequente, da aquisição de participa-
ções qualificadas. 

26 De acordo com o disposto no artigo 3.º, n.º 3, do Aviso 10/13, de 10 de Junho, que regula a aquisição ou aumento de 
participações qualificadas das instituições financeiras, no cálculo das participações qualificadas devem ser consi-
deradas, para além das participações directas, as seguintes participações: (a) de sociedades que se encontrem em 
relação de domínio ou de grupo com o participante; (b) de terceiros, mas por conta do participante; (c) de terceiros 
com os quais o participante tenha celebrado acordo para o exercício dos direitos associados, exceptuando os casos 
em que, pelo mesmo acordo, o participante esteja vinculado a seguir instruções do terceiro; (d) de membros dos 
órgãos sociais do participante, nos casos em que este é uma sociedade; (e) que possam ser adquiridas pelo partici-
pante através de um acordo previamente celebrado com os respectivos titulares; (f) referentes a acções entregues 
em garantia ao participante, nos casos em que os direitos de voto lhe tenham sido atribuídos; (g) para as quais os 
titulares tenham conferido poderes discricionários de exercício ao participante; (h) de pessoas que tenham cele-
brado algum acordo com o participante de exercício concertado de influência sobre a sociedade participada; e (i) 
imputáveis às pessoas referidas nas alíneas (a) a (h) supra.
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Este acompanhamento justifica-se porque a estrutura de propriedade accio-
nista das instituições financeiras influencia a sua administração; por sua vez, 
da administração depende a aptidão para assegurar uma gestão sã e prudente 
das referidas instituições27. 

Atenta a definição apresentada de participação qualificada, a mera ultrapas-
sagem do limiar de dez por cento (10%) da titularidade do capital ou dos direi-
tos de voto representa condição suficiente da existência de uma participação 
qualificada, desencadeando um conjunto de consequências para o titular das 
participações qualificadas e para a instituição financeira em causa28.

No que concerne aos negócios transmissivos, importa referir que, sempre que 
da transmissão de participações sociais de instituições bancárias possa resul-
tar, para uma pessoa singular ou colectiva, a detenção, directa ou indirecta, 
de uma participação qualificada (ou o seu aumento) numa instituição finan-
ceira, a Lei das Instituições Financeiras vem afirmar, no artigo 22.º, n.º 1, que 
a instituição financeira deve comunicar previamente29 ao Banco Nacional de 
Angola a transmissão pretendida, bem como os seus efeitos, apresentando o 
projecto e o montante da participação resultante da transmissão. 

Esta obrigação também impende sobre os detentores de participação quali-
ficada que pretendam aumentá-la de tal modo que esta atinja ou ultrapasse 
qualquer dos limites de vinte por cento (20%), trinta e três por cento (33%) ou 
cinquenta por cento (50%) do capital, ou dos direitos de voto na instituição 
participada, ou quando esta se transforme em filial da instituição adquirente 
(artigo 3.º, n.º 1, alínea b), do Aviso 10/13, de 10 de Junho). 

Saliente-se ainda a necessidade de autorização prévia do Banco Nacional de 
Angola sempre que se pretenda efectuar transacções de participações de ins-
tituições sob a supervisão do Banco Nacional de Angola em que intervenham 
não residentes cambiais, independentemente da percentagem a adquirir (ar-
tigo 3.º, n.º 1, alínea d), do Aviso 10/13, de 10 de Junho). 

27 Assim, cfr. PAULO CÂMARA/MIGUEL BRITO BASTOS, «O novo regime bancário da aquisição de participações 
qualificadas e da imputação de direitos de voto», in O novo direito bancário, Almedina, Coimbra, 2012, p. 502, e 
JOSÉ ANTÓNIO VELOSO, «Conceitos e problemas na fiscalização de participações qualificadas», in Revista da 
Banca, Associação Portuguesa de Bancos, Lisboa, ano 6, 2001, pp. 278 ss.

28 Assinale-se, porém, que, nos termos do artigo 8.º do Aviso 10/13, de 10 de Junho, o Banco Nacional de Angola pode 
oficiosamente declarar, a todo o tempo, que possui carácter qualificado qualquer participação de uma instituição 
financeira, sempre que se verifique uma operação (i) cujos actos ou factos relevantes não tenham sido comunica-
dos ou esta comunicação tenha sido feita incorrectamente ao Banco Nacional de Angola; e (ii) cujos actos ou factos 
sejam susceptíveis de alterar a influência exercida pelo seu detentor na gestão da instituição participada.

29 Que, neste caso, tem o sentido de autorização prévia, tal como é confirmado pelo artigo 3.º do Aviso 10/13, de 10 
de Junho. 
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Sempre que do aumento de participação qualificada resultar a transformação 
em filial da instituição participada ou se estabeleça relação de domínio com 
instituição financeira que tenha a sua sede principal e efectiva de adminis-
tração em país estrangeiro, a autorização depende do Titular do Executivo, 
mediante parecer favorável do Banco Nacional de Angola (artigo 3.º, n.º 2, do 
Aviso 10/13, de 10 de Junho).

Os pedidos de autorização prévia ao Banco Nacional de Angola devem ser 
acompanhados dos Anexos I e II do Aviso 10/13, de 10 de Junho30, sem pre-
juízo da apresentação de elementos complementares. Tratando-se de aqui-
sições de participações indirectas, a apresentação destes elementos deve ser 
referente não apenas aos propostos adquirentes directos, mas também pela 
pessoa que se encontra no topo da cadeia de participações indirectas (artigo 
4.º, n.os 1 e 3, do Aviso 10/13, de 10 de Junho).

No prazo máximo de trinta dias a contar do pedido de autorização para a aqui-
sição ou aumento de participação qualificada, ou a contar da recepção das in-
formações complementares solicitadas à instituição financeira, o Banco Na-
cional de Angola poderá opor-se ao projecto, se considerar demonstrado que o 
titular da participação qualificada não reúne as condições que garantam uma 
gestão sã e prudente da instituição financeira bancária (artigo 23.º, n.º 1, da Lei 
das Instituições Financeiras e artigo 5.º, n.º 1, do Aviso 10/13, de 10 de Junho)31. 

De acordo com o artigo 23.º, n.º 2, da Lei das Instituições Financeiras, consi-
dera-se que tais condições não existem nas seguintes situações:

 – se o Banco Nacional de Angola tiver fundadas dúvidas sobre a licitude 
da proveniência dos fundos utilizados na aquisição da participação, ou 
sobre a verdadeira identidade do titular desses fundos;

 – se a estrutura e as características do grupo empresarial em que a institui-
ção financeira bancária estiver integrada inviabilizarem uma supervisão 
adequada; 

 – se a pessoa em causa recusar as condições necessárias ao saneamento 
da instituição bancária que tenham sido previamente estabelecidas pelo 
Banco Nacional de Angola; 

 – tratando-se de pessoa singular, verificar-se relativamente a ela algum 
dos factos que indiciem falta de idoneidade, nos termos do artigo 26.º da 
Lei das Instituições Financeiras. 

30 Os documentos oficiais exigidos devem ter sido emitidos há menos de três meses. Note-se que, no caso de cida-
dãos estrangeiros ou não-residentes, a veracidade das informações prestadas deve ser comprovada através de qual-
quer documento, meio ou diligência, considerado válido, idóneo e suficiente, nomeadamente, através de docu-
mento equivalente emitido por entidade competente do país de origem (artigo 15.º do Aviso 10/13, de 10 de Junho).

31 Este prazo poderá ser prorrogado, caso o Banco Nacional de Angola entenda que o projecto em questão assume 
especial complexidade (artigo 5.º, n.º 2, do Aviso 10/13, de 10 de Junho).
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No caso de o Banco Nacional de Angola não deduzir oposição, constitui-se 
presunção de deferimento tácito do pedido (artigo 5.º, n.º 3, do Aviso 10/13, de 
10 de Junho), e a instituição financeira bancária deve realizar a operação pro-
jectada no prazo de três meses; caso não consiga concluir a operação de aqui-
sição neste período, deve apresentar um novo pedido de autorização ao Banco 
Nacional de Angola (artigo 23.º, n.º 4, da Lei das Instituições Financeiras).

Interessa ainda mencionar as particularidades de regime respeitantes à aqui-
sição e aumento de participação qualificada que se traduza no estabelecimen-
to de uma relação de domínio. Nestes casos, para além da aplicação das exi-
gências descritas, a instituição financeira, nos termos do artigo 9.º do Aviso 
10/13, de 10 de Junho, deve preencher o Anexo III do referido Aviso e referir 
as principais alterações decorrentes da execução da operação de aquisição ou 
aumento das participações qualificadas, em particular, a estratégia subjacen-
te às alterações a realizar, a calendarização da operação e os potenciais riscos. 
Adicionalmente, verificando-se a nomeação de novos membros dos órgãos so-
ciais, estes devem ser objecto de registo junto do Banco Nacional de Angola32.

É ainda relevante, no regime da aquisição e aumento de participação quali-
ficada que se traduza no estabelecimento de uma relação de domínio, a con-
formidade da actividade da instituição financeira com o plano de negócios 
fornecido ao Banco Nacional de Angola aquando do pedido de aquisição ou 
aumento (artigo 10.º, n.º 1, do Aviso 10/13, de 10 de Junho). Esta conformidade 
com o plano de negócios deve ser reflectida, durante os três primeiros exer-
cícios económicos após a aquisição, no relatório e contas anuais, dos quais 
deve constar a adequação das operações realizadas aos objectivos estratégicos 
definidos no pedido de autorização para aquisição (artigo 10.º, n.º 2, do Aviso 
10/13, de 10 de Junho). Se durante esse período não se verificar a adequação 
das operações aos objectivos estratégicos, deve ser apresentada uma justifi-
cação fundamentada ao Banco Nacional de Angola, podendo este estabelecer 
condições adicionais para a sua continuidade operacional, fixando um prazo 
para o efeito (artigo 10.º, n.º 3, do Aviso 10/13, de 10 de Junho).

Por outro lado, importa assinalar as hipóteses em que (i) o interessado na 
aquisição de participações qualificadas é uma instituição financeira bancária 
estrangeira ou empresa-mãe de instituição financeira bancária estrangeira; 
e (ii) se verifica a aquisição de participações em instituições financeiras com 
sede efectiva no estrangeiro.

Na primeira hipótese, em que o interessado na aquisição de participações qua-
lificadas é uma instituição financeira bancária estrangeira ou empresa-mãe 

32 Estas exigências são ainda aplicáveis às aquisições das quais a instituição financeira participada se transforme 
numa filial do proposto adquirente (artigo 9.º, n.º 4, do Aviso 10/13, de 10 de Junho).
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de instituição financeira bancária estrangeira, o Banco Nacional de Angola, 
para a apreciação do projecto e previamente à emissão de autorização, deve 
solicitar parecer à autoridade de supervisão do país de origem, sempre que, 
por força da operação projectada, vier a ocorrer a transformação da entidade 
participada em filial (artigo 23.º, n.º 3, da Lei das Instituições Financeiras). 

Já no que respeita à segunda hipótese, de acordo com o disposto no artigo 
6.º do Aviso 10/13, de 10 de Junho, o Banco Nacional de Angola reserva-se o 
direito de recusar os pedidos de aquisição de participações em instituições 
financeiras com sede efectiva em países ou territórios que possam dificultar o 
exercício de uma supervisão consolidada – designadamente, os que se carac-
terizam por menor exigência no que respeita à obtenção de autorização para 
o exercício da actividade financeira, ou ao regime especial de sigilo bancário. 
Só assim não será quando já exista uma relação de domínio por parte da insti-
tuição financeira participante33. 

Por fim, nos termos do artigo 7.º do Aviso 10/13, de 10 de Junho, no que con-
cerne à aquisição, isolada ou conjunta, directa ou indirectamente, de partici-
pações qualificadas em entidades não financeiras por instituições financeiras 
sob a supervisão do Banco Nacional de Angola, também ela depende da prévia 
autorização deste, devendo ainda verificar-se (i) o cumprimento dos limites 
operacionais e prudenciais, e (ii) o cumprimento dos limites de capital social 
realizado e fundos próprios regulamentares. O Banco Nacional de Angola so-
mente concederá a autorização nos casos em que possa dispor de informações, 
dados e documentos necessários à avaliação das operações activas e passivas 
daqueles investimentos, de forma a assegurar a supervisão global consolidada.

20.7. A TRANSMISSÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS ADQUIRIDAS  
AO ABRIGO DA LEI DO INVESTIMENTO PRIVADO

A Lei do Investimento Privado (Lei n.º 20/11, de 20 de Maio) estabelece, no seu 
artigo 80.º, regras específicas sobre a cessão da posição contratual de investi-
dor privado, posição que foi obtida na sequência da celebração de um contrato 
de investimento entre o Estado Angolano e o investidor privado em questão.

De acordo com o artigo 80.º, n.º 1 da Lei do Investimento Privado, «a cessão 
total ou parcial da posição contratual ou social relativamente ao investimento 
privado deve ser feita mediante autorização prévia da ANIP, tendo sempre o 
investidor interno interessado, em igualdade de circunstâncias, o direito de 

33 Relembre-se que a constituição desta relação de domínio, para além de sujeita à autorização prévia do Banco 
Nacional de Angola, depende ainda da autorização do Titular do Poder Executivo, mediante parecer favorável do 
Banco Nacional de Angola (artigo 3.º, n.º 2, do Aviso 10/13, de 10 de Junho).
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preferência.» O corpo desta disposição legal apresenta duas questões distin-
tas, a saber: (i) a necessidade de autorização prévia da Agência Nacional para 
o Investimento Privado (ANIP) para a cessão da posição de investidor privado 
e (ii) a existência de um direito legal de preferência na aquisição por parte de 
investidores nacionais.

No que concerne à necessidade de autorização prévia da Agência Nacional 
para o Investimento Privado para a cessão da posição de investidor privado, 
importa realçar que esta não se cinge à posição contratual que o investidor 
(nacional ou estrangeiro, cujo projecto de investimento haja sido aprovado no 
âmbito da Lei do Investimento Privado) ocupa no contrato de investimento – a 
«posição contratual» a que alude o legislador -, abrangendo também a posição 
que o investidor ocupa enquanto titular das participações sociais na socieda-
de que desenvolve o projecto de investimento - «a posição […] social» que se 
indica no artigo supra mencioando. O propósito desta disposição, pensamos, 
reside em possibilitar ao Estado Angolano assegurar um controlo sobre o de-
senvolvimento dos projectos de investimento privado que foram submetidos 
à apreciação da Agência Nacional para o Investimento Privado, garantindo 
que o investidor-cessionário reúne as mesmas características que levaram 
o Estado Angolano a celebrar o contrato de investimento com o investidor-
-cedente, assegurando a manutenção e a boa implementação do projecto de 
investimento nos termos acordados.

E, se assim é, então a «cessão da posição contratual ou social» de investidor 
privado a que se refere o artigo 80.º, n.º 1 da Lei do Investimento Privado deve 
ser interpretada de modo abrangente, no sentido de englobar todos os negó-
cios e contratos através dos quais tal cessão da posição contratual opere. O 
exemplo paradigmático de tal cessão encontra-se no contrato através do qual 
se transmitem as participações sociais que o investidor detém na sociedade, 
consubstanciado num contrato de cessão de quotas ou num contrato de com-
pra e venda de acções. Mas, obviamente, tal transmissão também pode re-
sultar de uma dação em cumprimento ou de uma compensação de créditos. 
Aqui, levantam-se dúvidas sobre se as operações de cisão, fusão ou transfor-
mação de uma sociedade estrangeira que tenha adquirido o estatuto de inves-
tidor, ocorridas ao abrigo da lei pessoal deste investidor estrangeiro e fora de 
território angolano, podem ser reconduzidas a uma cessão da posição social 
de investidor privado para efeitos do artigo 80.º, n.º 1 da Lei do Investimento 
Privado; em virtude da amplitude de tais operações e da sua natureza espe-
cífica, em nosso entender, nenhuma delas poderá reconduzir-se a uma mera 
cessão da posição contratual de investidor privado e, consequentemente, não 
chama à colacção o preceito ligal indicado.

A autorização da Agência Nacional de Investimento Privado será necessária 
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caso a transmissão da posição contratual se faça total ou parcialmente, a título 
oneroso ou gratuito. Mas deve apenas abranger a transmissão inter vivos e não 
a transmissão mortis causa das participações sociais detidas pelo investidor - 
a este último caso aplicam-se as regras do direito sucessório impostas pela lei 
pessoal do investidor falecido. Por último, há que realçar que esta autorização 
é sempre devida quer o modo de realização do investimento tenha consistido 
na constituição de uma sociedade comercial ex novo ou na aquisição de parti-
cipações sociais em sociedade comercial angolana já existente.

No que concerne à segunda questão levantada pelo artigo 80.º, n.º 1 da Lei do 
Investimento Privado, referente ao direito legal de preferência a favor de in-
vestidores angolanos, há que realçar que tal disposição se enquadra na linha, 
há muito definida pelo Executivo Angolano, de fomento do empresariado pri-
vado nacional.

De acordo com o n.º 2 do artigo 80.º da Lei do Investimento Privado, este direi-
to de preferência tem natureza legal, pelo que prevalecerá sobre qualquer con-
trato celebrado entre o investidor-cedente e o investidor-cessionário, no qual 
aquele haja atribuído a este um direito de preferência convencional. Note-se 
que, nos termos da referida disposição, o investidor nacional que pretenda 
adquirir tal direito tem um prazo de cento e oitenta (180) dias para impugnar, 
querendo, o negócio que conduziu à cessão da posição de investidor privado. 
Tal impugnação só procederá se o investidor nacional oferecer ao investidor-
-cedente as mesmas condições que o investidor-cessionário lhe havia ofere-
cido (como estabelece o n.º 1 do artigo 80.º da Lei do Investimento Privado).

Note-se que a autorização da Agência Nacional de Investimento Privado para 
a realização da cessão da posição (contratual e social) de investidor efectuada 
a favor de investidor estrangeiro importa que o investidor-cessionário observe 
os requisitos previstos na Lei do Investimento Privado34. Designadamente, é 
necessário que o investidor-cessionário realize um investimento de montan-
te não inferior a USD 1 milhão, que lhe permite a expatriação de dividendos 
(note-se que sendo vários os investidores-cessionários, cada um deles deverá, 
nos termos do artigo 19.º da Lei do Investimento Privado, realizar um inves-
timento mínimo de USD 1 milhão). Sendo o investidor-cessionário nacional, 
ele pode, como anteriormente vimos, optar por não submeter um projecto de 
investimento perante a Agência Nacional para o Investimento Privado. 

34 Veja-se o Capítulo 16 supra, a propósito do regime do investimento privado.
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20.8. A TRANSMISSÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS NO REGIME DO 
SECTOR EMPRESARIAL PÚBLICO 

Ainda no contexto de regimes especiais relativos à transmissão de participa-
ções sociais, importa aludir aos requisitos específicos do regime do sector em-
presarial público, regulado pela Lei de Bases do Sector Empresarial Público 
(Lei n.º 11/13, de 3 de Setembro). 

Para tal, deve partir-se dos conceitos de empresa pública (cujo capital é inte-
gralmente detido pelo Estado), empresas com domínio público (sociedades 
comerciais em que o Estado, directamente, ou através de outras entidades 
públicas, exerce isolada ou conjuntamente uma influência dominante) e par-
ticipações públicas minoritárias (sempre que o conjunto das participações 
detidas pelo Estado ou outras entidades públicas não origine uma empresa 
pública ou uma empresa com domínio público), tal como definidos nos arti-
gos 3.º, 4.º e 5.º da Lei de Bases do Sector Empresarial Público e desenvolvida-
mente analisados supra35. 

Por um lado, as participações públicas minoritárias regem-se, por regra, pelo 
regime jurídico aplicável às sociedades comerciais (artigo 70.º da Lei de Bases 
do Sector Empresarial Público), encontrando-se o regime da sua transmissão 
sujeito ao regime geral constante da Lei das Sociedades Comerciais. 

Diversamente, o artigo 72.º da Lei de Bases do Sector Empresarial Público vem 
introduzir requisitos para a transmissão de participações. De acordo com este 
artigo, as entidades públicas, empresas públicas e empresas com domínio pú-
blico, directa ou indirectamente, isolada ou conjuntamente, não podem reali-
zar nenhuma operação que seja susceptível de ocasionar a passagem de uma 
sociedade para uma situação de influência dominante, nos termos definidos 
no artigo 4.º, sem que obtenham autorização prévia do Titular do Poder Exe-
cutivo (artigo 72.º, n.º 1, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público)36. 

Desta forma, a passagem – que ocorrerá geralmente através da transmissão de 
participações – para uma situação de detenção, directa ou indirecta, isolada 
ou conjunta, por parte de uma entidade pública, empresa pública ou empresa 
com domínio público, da totalidade ou da maioria do capital de uma socie-
dade ou dos direitos de voto desta, ou do direito de designar ou de destituir a 

35 Cfr. supra Capítulo 16.

36  A remissão para o artigo 4.º da Lei de Bases do Sector Empresarial Público, que define as empresas com domínio 
público, não determina que as operações referidas em texto conduzam sempre à constituição de uma empresa com 
domínio público, pois a influência dominante nestas tem de ser exercida pelo Estado, directamente ou através de 
outras entidades públicas. No caso e para os efeitos referidos em texto, essa influência dominante tanto poderá ser 
exercida por entidades públicas, como por empresas públicas ou por empresas com domínio público.



608 PART E I I I  — SOCIEDADES COMERCIAIS

maioria dos membros dos órgãos de administração ou de fiscalização desta, 
importa a prévia autorização do Titular do Poder Executivo.

Essa autorização prévia deve ser requerida pela entidade pública ou pela 
empresa que passará a deter uma influência dominante (artigo 72.º, n.º 3, da 
Lei de Bases do Sector Empresarial Público), e deve ser acompanhada, com 
adaptações, dos elementos a que se referem os n.os 1 a 3 do artigo 14.º da Lei 
de Bases do Sector Empresarial Público: proposta de operação tendente ao 
exercício de influência dominante; estudo de viabilidade técnica económica e 
financeira da operação; projecto de estatutos da sociedade alvo.

20.9. SÍNTESE

•	 Nas sociedades por quotas, a transmissão de quotas mortis causa assenta 
no princípio geral da transmissibilidade das quotas, com respeito do regi-
me sucessório aplicável. No entanto, os sócios podem afastar, por determi-
nação estatutária, este regime supletivo, introduzindo limitações à trans-
missão de quotas por via sucessória.

•	 Já a cessão de quotas depende, quando feita a terceiros que não outro sócio, 
cônjuge, ascendente ou descendente do sócio transmitente, de consenti-
mento da sociedade, sob pena da ineficácia da cessão para com a sociedade.

•	 O consentimento da sociedade é prévio à cessão, e basta-se com uma deli-
beração social aprovada por maioria dos votos emitidos, não se consideran-
do as abstenções.

•	 São válidas as cláusulas estatutárias relativas à transmissão de quotas, com 
afastamento do regime legal supletivo.

•	 A transmissibilidade é uma característica essencial das acções, não poden-
do ser excluída no contrato de sociedade nem sujeita a restrições que a lei 
não preveja. O regime da circulação de acções inter vivos e mortis causa va-
ria consoante estas sejam nominativas ou ao portador.

•	 Não são admitidas restrições à transmissão de acções ao portador.

•	 Apenas são admitidas restrições à transmissibilidade de acções nominati-
vas, com respeito pelo disposto nos artigos 350.º e 351.º da Lei das Socie-
dades Comerciais. Com referência a cada uma das limitações possíveis à 
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transmissão de acções, salienta-se (i) a necessidade de prestação de consen-
timento por parte da sociedade, (ii) a atribuição de direitos de preferência 
com eficácia obrigacional e com eficácia real, e (iii) a subordinação da 
transmissão de acções nominativas e a constituição de penhor e usufruto 
sobre elas à existência de determinados requisitos conformes com o inte-
resse social.

•	 A transmissão da empresa corresponde à aquisição da totalidade ou de uma 
tendencial totalidade das participações sociais da sociedade, apresentan-
do particularidades no procedimento de aquisição, bem como no pacote 
contratual que tipicamente se lhe encontra associado: (i) na fase pré-con-
tratual verifica-se a realização de auditorias (due diligences), a celebração 
de contratos preliminares e a celebração de contratos de financiamento; 
(ii) no que respeita ao contrato transmissivo de participações sociais, neste 
surgem tipicamente cláusulas de garantia (representation and warranties), 
cláusulas de exclusão e de limitação da responsabilidade civil e cláusulas 
penais, condições suspensivas e condições resolutivas (conditions prece-
dent), cláusulas sobre alterações depreciativas (material adverse change or 
event clauses) e cláusulas que estipulam deveres secundários e acessórios 
(covenants); (iii) no que se refere aos acordos parassociais celebrados neste 
contexto, nestes são tipicamente inseridas cláusulas de preferência (pre-
-emption clauses), cláusulas de arrastamento (drag along) e cláusulas de 
acompanhamento (tag along).

•	 A constituição de penhor de participações sociais segue a forma e as limi-
tações estabelecidas para a transmissão inter vivos das mesmas; por outro 
lado, os direitos inerentes à participação social só podem ser exercidos pelo 
credor pignoratício quando assim for convencionado pelas partes, sendo 
exercidos, à partida, pelo titular da participação social, de acordo com os 
seus interesses e necessidades.

•	 Sempre que a transmissão de participações conduza à aquisição ou aumen-
to de participações qualificadas em instituições financeiras sujeitas à su-
pervisão do Banco Nacional de Angola, é aplicável o regime especial conti-
do na Lei das Instituições Financeiras e no Aviso 10/2013, de 10 de Junho, 
do qual resulta, em regra, um conjunto apertado de deveres de comunica-
ção e a necessidade de autorização prévia do Banco Nacional de Angola. 

•	 A transmissão de participações sociais adquiridas ao abrigo do regime plas-
mado na Lei do Investimento Privado importa a autorização prévia da Agên-
cia Nacional para o Investimento Privado e, caso o investidor-cessionário 
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seja estrangeiro, deve também ser respeitado o direito de preferência a fa-
vor de investidores nacionais, nos termos estabelecidos no artigo 80.º, n.º 1 
da Lei do Investimento Privado.

•	 A transmissão de participações no regime do sector empresarial público 
encontra algumas especificidades: as entidades públicas, empresas públi-
cas e empresas com domínio público, directa ou indirectamente, isolada 
ou conjuntamente, não podem realizar nenhuma operação que seja sus-
ceptível de ocasionar a passagem de uma sociedade para uma situação de 
influência dominante sem que obtenham autorização prévia do Titular do 
Poder Executivo.
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CAPÍTULO 21
AMORTIZAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIAIS
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21.1. NOÇÃO INTRODUTÓRIA

A amortização de participações sociais consiste, usualmente e grosso modo1, 
na afectação da posição do sócio pela extinção das respectivas participações 
sociais, que tem como efeito a extinção da relação societária subjectiva do só-
cio com a sociedade e, em particular, dos direitos e obrigações não vencidos 
inerentes às participações sociais amortizadas. 

21.2. AMORTIZAÇÃO DE QUOTAS

A amortização de quotas surge regulada nos artigos 255.º a 262.º da Lei das So-
ciedades Comerciais, sem, porém, a lei oferecer qualquer definição da mesma. 

Por amortização de quotas deve entender-se a extinção de quotas através de 
deliberação dos sócios, desde que se encontre preenchida a causa legal ou a 
causa estatutária que a permita.

21.2.1. MODALIDADES

Com base no regime legal vigente, podem identificar-se diversas modalidades 
de amortização, as quais são combináveis entre si. Faz-se referência à amor-
tização com/sem redução do capital social, à amortização integral/parcial, à 
amortização onerosa/gratuita, à amortização voluntária/forçada e à amortiza-
ção facultativa/obrigatória2. 

No que concerne à qualificação da amortização em função da necessidade de 
consentimento do sócio para a amortização, fala-se de amortização coerciva 
ou compulsiva quando a amortização ocorre independentemente da vontade 
do sócio, e de amortização consentida ou voluntária quando o sócio presta o 
seu consentimento à amortização. 

Ao abrigo do disposto no artigo 256.º da Lei das Sociedades Comerciais, a 
amortização de quotas por iniciativa da sociedade apenas pode ocorrer, de 
forma independente da vontade do respectivo sócio, quando exista uma espe-
cífica previsão legal ou estatutária. 

Exemplo: O contrato de sociedade tem uma cláusula da qual resulta que, no 
caso de o sócio ceder a sua quota sem o consentimento da sociedade, ou no caso 
de esta ser penhorada, a mesma será amortizada pela sociedade.

1 Salvo os casos de amortização-reembolso, tal como desenvolvidos infra.

2 Para uma pormenorização de cada uma destas modalidades, cfr. TIAGO SOARES DA FONSECA, in Código das 
Sociedades Comerciais anotado, anotação ao artigo 232.º.
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No que respeita às específicas previsões legais, as mesmas encontram-se, 
designadamente, nos casos dos artigos 248.º, n.º 2 (transmissão por morte), 
249.º, n.º 2 (transmissão dependente da vontade dos sucessores), 254.º, n.º 1 
(recusa do consentimento da sociedade para a transmissão inter vivos), 264.º, 
n.º 3 (exoneração dos sócios), e 267.º, n.º 3 (exclusão judicial de sócios), todos 
da Lei das Sociedades Comerciais.

Já no que se refere à previsão estatutária de factos que sejam fundamento 
de amortização compulsiva, note-se que a exigência de tal previsão estatutá-
ria (i) não é equivalente ao consentimento do sócio (que, nesta modalidade, é 
dispensado) e (ii) permite evitar a amortização arbitrária, pela sociedade, das 
quotas dos sócios3. Acresce que se deve respeitar o disposto no artigo 236.º, 
n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais. 

Atendendo a este enunciado normativo, percebe-se que não são aceitáveis 
amortizações compulsivas surpresa. Por um lado, a amortização da quota só é 
permitida quando a causa da amortização compulsiva já figurasse no contrato 
de sociedade no momento da aquisição dessa quota pelo seu actual titular ou 
pela pessoa a quem este sucedeu por morte; por outro lado, não se verifican-
do o requisito anterior, alternativamente, a amortização compulsiva poderá 
ocorrer se o facto permissivo da amortização tiver sido incluído no contrato 
de sociedade (i. e., através de uma alteração ao contrato de sociedade) por de-
liberação unânime dos sócios.

No que respeita à amortização consentida ou voluntária, de acordo com o 
disposto no artigo 257.º da Lei das Sociedades Comerciais, a amortização de 
quotas com o consentimento do sócio dispensa qualquer previsão estatutária 
do fundamento da amortização. No entanto, do pacto social deve constar uma 
permissão genérica de amortização, que deve ser completada pelo consenti-
mento do titular da quota amortizada. 

Exemplo: O contrato de sociedade contém uma cláusula da qual resulta que a 
sociedade pode amortizar qualquer quota, desde que o titular das quotas amor-
tizadas preste o seu consentimento à amortização.

No que respeita à forma de consentimento do sócio, este pode ser prestado na 
própria deliberação (caso em que se poderá manifestar através do exercício 
e sentido do voto do titular da quota), ou em documento anterior ou poste-
rior à deliberação, não se encontrando fixados prazos para a emissão do con-
sentimento. Sublinhe-se que, atendendo ao disposto no artigo 60.º da Lei das  

3 Desta forma, não deverá considerar-se válida a cláusula estatutária nos termos da qual resulte, apenas, que as 
quotas são amortizáveis ou que a sua amortização compulsiva, pela sociedade, deva ocorrer sempre que tal for 
deliberado pelos sócios (ainda que sujeita a uma determinada maioria agravada ou mesmo sujeita a unanimidade).
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Sociedades Comerciais, a deliberação de amortização será ineficaz para todos os 
sócios se não for prestado o consentimento pelo titular das quotas a amortizar.

Se sobre a quota amortizada incidir um direito de usufruto ou um penhor, o 
consentimento deve, da mesma forma, ser prestado pelo titular desse direito 
(artigo 257.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais), o que se explica pela 
extinção da quota implicada na respectiva amortização. Falhando o consenti-
mento, seja do titular da quota seja do titular do direito de usufruto ou de pe-
nhor, e não se verificando uma causa de amortização compulsiva, a sociedade 
não poderá amortizar a quota.

Por outro lado, em função da disponibilidade do direito à amortização, a 
amortização qualifica-se como facultativa ou obrigatória. 

A amortização será facultativa sempre que for atribuído à sociedade o direito 
à amortização, seja porque se encontram verificados os factos permissivos da 
amortização (a amortização coerciva, no sentido exposto supra), seja porque 
o sócio consente na amortização (a amortização consentida, igualmente ex-
posta supra).

Tendo a sociedade o direito de amortizar a quota, a sociedade pode, em vez 
de amortizar, adquirir a quota ou fazê-la adquirir por um sócio ou por terceiro 
(artigo 255.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais). Optando a sociedade 
pela aquisição da quota, terá de observar os requisitos, legais e estatutários, 
relativos à aquisição de quotas próprias (artigo 243.º da Lei das Sociedades 
Comerciais), aplicando-se ainda o disposto nos n.os 3, 4 e 5 (primeira parte) do 
artigo 248.º da Lei das Sociedades Comerciais, relativo à aquisição de quotas 
pela sociedade após falecimento do respectivo sócio.

A amortização obrigatória corresponde aos casos em que a sociedade tem o 
dever de amortizar a quota, por ser atribuído ao sócio o direito à amortização. 
Neste caso, e na esteira do que dispõe o artigo 255.º, n.º 3, da Lei das Socieda-
des Comerciais, aplicar-se-á o regime da exoneração dos sócios – até porque, 
«na verdade, nestas circunstâncias, o direito à amortização não é mais do que 
um direito à exoneração»4.

Aplicando-se o regime da exoneração dos sócios, à semelhança do que sucede 
com a amortização facultativa, pode também a sociedade, ao invés, cumprir 
o seu dever de amortizar a quota, adquirir a quota ou fazê-la adquirir por um 
sócio ou por terceiro (artigos 264.º e 265.º da Lei das Sociedades Comerciais).

4 Cfr. TIAGO SOARES DA FONSECA, in Código das Sociedades Comerciais anotado, anotação ao artigo 232.º.
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21.2.2. PRESSUPOSTOS GERAIS

Independentemente da modalidade assumida, a amortização de quotas (seja 
por iniciativa da sociedade, seja por iniciativa do respectivo sócio) apenas 
será lícita quando existir uma específica permissão legal ou estatutária (artigo 
255.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais).

Por outro lado, e de forma a garantir o princípio da exacta formação do capital 
social (artigo 255.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais), não é possível 
amortizar quotas que (i) não se encontrem totalmente liberadas, ou (ii) sem-
pre que a situação líquida da sociedade, depois de paga a amortização, se tor-
ne inferior à soma do capital social e da reserva legal (salvo redução prévia ou 
concomitante do capital social da sociedade).

21.2.3. DELIBERAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO

Independentemente da modalidade de amortização adoptada, e verificados 
os respectivos pressupostos, não é admissível a amortização automática, ou 
seja, a amortização não opera directamente por força da lei ou da verificação 
do facto permissivo da amortização previsto no contrato de sociedade. Com 
efeito, a amortização depende sempre de deliberação da assembleia geral (ar-
tigo 248.º da Lei das Sociedades Comerciais)5, que deve ser tomada no prazo 
de sessenta dias a contar da data em que qualquer gerente da sociedade tenha 
conhecimento do facto que permite a amortização6.

De acordo com o n.º 1 do artigo 248.º da Lei das Sociedades Comerciais, a 
amortização torna-se eficaz mediante a comunicação da mesma ao sócio afec-
tado – sem prejuízo da necessidade de consentimento do sócio quando se tra-
te de amortização voluntária, para que a mesma seja eficaz, ou do acordo dos 
sócios, em assembleia geral, para o diferimento da eficácia da amortização. 
E assim é ainda que o sócio afectado tenha participado na assembleia geral e 
votado favoravelmente na própria deliberação7.

No que respeita ao quórum deliberativo para a tomada de decisão de amorti-
zação das quotas, tem sido discutido, com arrimo no artigo 258.º, n.º 1, da Lei 

5 Ainda que seja atribuído ao sócio o direito à amortização da quota. Neste caso, a deliberação da assembleia geral 
tem ainda a virtualidade de fixar o destino da quota amortizada.

6 Este prazo pode, porém, variar em função dos diferentes tipos de amortização. Neste sentido, note-se que será de 
trinta dias o prazo para amortizar as quotas nas situações previstas nos artigos 249.º, n.º 2, 264.º, n.º 3, e 267.º, n.º 
3, da Lei das Sociedades Comerciais.

7 Embora, em regra, a amortização se torne eficaz pela comunicação da deliberação de amortização ao sócio, como 
se verá adiante, estes efeitos ficam sujeitos, com base numa condição resolutiva, à existência de fundos para paga-
mento da contrapartida, de forma a salvaguardar o capital social no momento do vencimento.
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das Sociedades Comerciais, se o mesmo corresponde à maioria simples ou a 
uma maioria qualificada8. Considerando que não se trata materialmente de 
uma alteração ao contrato de sociedade, deve entender-se que a deliberação 
de amortização de quotas será tomada por maioria simples. Note-se que, ain-
da que a amortização seja acompanhada da redução do capital social, é ape-
nas a deliberação relativa à redução do capital social que se encontra sujeita à 
maioria agravada de três quartos dos votos correspondentes ao capital social 
(artigo 295.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais), exigida para a modifi-
cação dos estatutos. 

Deve ainda aquilatar-se da possibilidade de o sócio titular da quota votar na 
deliberação de amortização, especialmente quando a questão não se encontra 
regulada a propósito da disciplina dos conflitos de deveres (artigo 280.º, n.º 1, 
da Lei das Sociedades Comerciais). É entendimento maioritário que o sócio 
titular da quota a amortizar pode votar na deliberação de amortização, mesmo 
que a amortização não dependa do seu consentimento. No entanto, verifica-
-se uma situação de conflito de interesses – e, como tal, o sócio encontra-se 
impedido de votar na deliberação – quando se trate de amortização com os 
seguintes fundamentos:

 – morte do sócio, por imperativo legal (artigo 248.º, n.º 2, da Lei das Socie-
dades Comerciais);

 – penhora da quota9;
 – exclusão do sócio (artigo 266.º da Lei das Sociedades Comerciais); esta 

situação encontra-se abrangida no elenco plasmado no artigo 280.º, n.º 
2, alínea d), da Lei das Sociedades Comerciais. 

21.2.4. EFEITOS

Decorre do artigo 255.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais que a amor-
tização da quota produz a sua extinção, «sem prejuízo, porém, dos direitos já 
adquiridos e das obrigações já vencidas». Atenta a extinção da quota amorti-
zada, são admissíveis as seguintes consequências:

 – Inscrição da quota no balanço: o contrato de sociedade pode estipular 
que a quota figure no balanço enquanto quota amortizada, não sendo 

8 No sentido da maioria simples, cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, II, p. 412. Em por-
menor, sobre esta discussão, cfr. TIAGO SOARES DA FONSECA, in Código das Sociedades Comerciais anotado, ano-
tação ao artigo 234.º.

9 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, II, p. 415. Considerando que haverá conflito de 
interesses sempre que a amortização tenha por fundamento causas relativas à pessoa ou ao comportamento do 
sócio e sempre que se trate de amortização por exercício do direito à amortização do sócio (artigo 255.º, n.º 3, da 
Lei das Sociedades Comerciais), cfr. JOÃO LABAREDA, «Sobre a deliberação de amortização de quotas», pp. 265 ss.
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da titularidade dos sócios nem da sociedade, porque extinta. Nesta hi-
pótese, não se verifica um aumento formal do valor nominal das outras 
quotas; contudo, para efeitos internos, designadamente, para efeitos de 
cálculo do peso dos votos emitidos e de distribuição de bens/lucros aos 
sócios, as quotas não amortizadas deverão considerar-se proporcional-
mente aumentadas. Prevê-se ainda a possibilidade de criação, por deli-
beração dos sócios, de uma ou várias quotas, em substituição das quo-
tas amortizadas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios 
ou terceiros (artigo 261.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais), sem 
necessidade de se proceder a qualquer aumento do capital social. Não 
estipulando o contrato de sociedade que a quota amortizada passará a 
figurar no balanço enquanto quota extinta, aplicar-se-á o disposto no n.º 
1 do artigo 261.º da Lei das Sociedades Comerciais, que apresenta duas 
soluções alternativas, tal como expostas nos pontos seguintes. 

 – Redução do capital social: aquando da deliberação de amortização da 
quota, os sócios podem optar por proceder a uma redução do capital 
social correspondente ao valor nominal da quota extinta (artigo 261.º, 
n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). Tratando-se de uma alteração 
aos estatutos, a mesma está sujeita a uma maioria qualificada para a sua 
aprovação em assembleia geral (artigo 295.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais), sendo uma deliberação autónoma da deliberação de amor-
tização de quotas.

 – Sem redução do capital social e aumento proporcional do valor nominal 
das quotas: não sendo a amortização da quota acompanhada da corres-
pondente redução do capital social, o aumento proporcional do valor 
nominal das outras quotas deverá ser objecto de deliberação, que pode 
ser tomada simultaneamente com a deliberação de amortização (artigo 
261.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais), com a correspondente 
fixação do novo valor nominal das quotas. Esta é uma solução residual, 
aplicável quando os sócios nada convencionarem no contrato de socie-
dade ou nada deliberarem quanto ao destino a dar à quota amortizada, 
pressupondo que o capital social se mantém inalterado. 
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Esquema de síntese sobre os efeitos da amortização de quotas

21.2.5. CONTRAPARTIDA

A contrapartida da amortização encontra-se regulada no artigo 259.º da Lei 
das Sociedades Comerciais, nos termos do qual, como norma supletiva, re-
sulta que o sócio tem direito a receber o valor real da quota no momento da 
deliberação de amortização, tal como apurado em balanço especialmente ela-
borado para o efeito. 

Desta forma, a contrapartida da amortização pode ser fixada:

 – nos estatutos;
 – por acordo entre o titular da quota e a sociedade;
 – pelo critério supletivo resultante do n.º 1 do artigo 259.º da Lei das Socie-

dades Comerciais.

Atendendo a que os sócios têm o poder de estipular, por acordo, ou no con-
trato de sociedade, um valor (ou uma forma de aferição do valor) da contra-
partida diferente daquele que resulta supletivamente, deve considerar-se ad-
missível que no contrato de sociedade, ou mediante um acordo entre o sócio 
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e a sociedade, se estabeleça que a amortização é gratuita ou que dará direito 
a uma contrapartida cujo valor será aferido de outra forma e conduza a um 
reembolso abaixo do valor da quota. 

Não obstante, podem normas imperativas impor regimes diversos. Veja-se, 
a este propósito, que, no caso de exoneração do sócio (artigo 265.º da Lei das 
Sociedades Comerciais), o contrato de sociedade não pode determinar uma 
contrapartida para a amortização mais baixa do que o valor real da quota, 
determinado de acordo com as regras constantes do artigo 109.º, n.º 2, da Lei 
das Sociedades Comerciais (ex vi artigo 256.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais). 

Na deliberação que aprove a amortização pode ser fixado um prazo para o pa-
gamento da contrapartida, ou mesmo o seu pagamento em prestações; contu-
do, em conformidade com o disposto no artigo 259.º, n.º 3, da Lei das Socie-
dades Comerciais, o pagamento da totalidade da contrapartida deve ser feito 
no prazo de um ano a contar da data da fixação definitiva da contrapartida.

Encontrando-se vencida a obrigação de pagamento da contrapartida, não sen-
do esta (totalmente) paga, pode o sócio em causa escolher entre a execução do 
seu crédito ou a amortização parcial da quota na proporção daquilo que ainda 
lhe falta receber (artigo 259.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Só assim não será quando a sociedade não tenha fundos para pagar a contra-
partida com ressalva do capital social (i. e., quando a situação líquida da socie-
dade se tornar inferior à soma do capital social e da reserva legal). Neste caso, 
atento o resultante do artigo 260.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, a 
amortização fica sem efeito, devendo o sócio restituir à sociedade as quantias 
já recebidas, ainda que as tenha recebido de boa-fé. Alternativamente, o sócio 
pode optar pela amortização parcial na proporção do que falta receber, ou por 
esperar o pagamento até que se verifiquem as condições requeridas (manten-
do-se, assim, a amortização).

21.3. AMORTIZAÇÃO DE ACÇÕES

21.3.1. MODALIDADES

A amortização de acções encontra-se regulada nos artigos 371.º e 372.º da Lei 
das Sociedades Comerciais, procedendo estas disposições normativas à dis-
tinção entre amortização de acções sem redução do capital social e amortiza-
ção de acções com redução do capital social. 
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§ Amortização de acções sem redução do capital social / amortização-reembolso

Fonte: a amortização de acções sem redução do capital social não depende 
de permissão estatutária para tal, sendo autorizada a sua realização por mera 
deliberação dos sócios, mediante a maioria dos votos exigidos para a alteração 
do contrato de sociedade (artigo 371.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais).

Reembolso e contrapartida: na amortização de acções sem redução do capital 
social (mecanismo pouco utilizado na prática), procede-se ao reembolso an-
tecipado do valor nominal da acção ao accionista. A amortização-reembolso 
é sempre onerosa, dado que implica o pagamento de uma contrapartida ao 
accionista. Ainda que não exista uma norma expressa a regular a contraparti-
da nesta modalidade de amortização das acções, resulta do artigo 371.º da Lei 
das Sociedades Comerciais que o montante do reembolso é fixado com base 
no valor nominal das acções, não o podendo ser por um valor superior (em 
particular, o valor real ou o valor contabilístico).

Modalidades: a amortização de acções sem redução do capital social pode 
ser parcial ou total (i) consoante incida sobre a totalidade ou parte das acções 
emitidas pela sociedade, ou (ii) consoante as acções sejam amortizadas em 
parte ou pela totalidade do seu valor nominal. Neste último caso, o seu reem-
bolso é feito por igual (artigo 371.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais).

Efeitos: contrariamente ao que sucede na amortização de quotas e na amorti-
zação de acções com redução do capital social, este tipo de amortização não 
tem por efeito a extinção das acções amortizadas. Estas manter-se-ão, mas 
alterar-se-ão alguns direitos que lhes são inerentes: o direito aos lucros e o 
direito ao produto da liquidação da sociedade. Desta forma, permanecem 
inalterados os demais direitos sociais inerentes às referidas acções. Por esta 
razão, manter-se-á o número de acções que representam o capital social, não 
afectando a amortização-reembolso a cifra do capital social. 

Reembolso total e nova categoria das acções amortizadas: as acções reembol-
sadas pela totalidade do seu valor nominal constituem uma nova categoria 
de acções: as acções de fruição (artigo 371.º, n.º 7, da Lei das Sociedades Co-
merciais). Como particularidades desta categoria, note-se que as acções de 
fruição só compartilham, com as restantes, os lucros de exercício depois de 
a estas ser atribuído um dividendo, cujo limite máximo deve ser estabelecido 
no contrato de sociedade, ou, na falta de estipulação, ter valor igual à taxa de 
juro legal. No que respeita ao produto de liquidação da sociedade, as acções 
de fruição só compartilham do mesmo depois de às restantes acções ter sido 
reembolsado o respectivo valor nominal.
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Reembolso parcial, vicissitudes das acções amortizadas e reconstituição: no 
caso de reembolso parcial, as acções amortizadas passam a ter um regime pa-
trimonial diferente, tal como decorre do artigo 371.º, n.º 6, alínea c), da Lei das 
Sociedades Comerciais: a participação nos lucros de exercício, bem como a 
partilha do produto da liquidação, será proporcional ao respectivo valor nomi-
nal não amortizado. Nos termos do n.º 8 do artigo 371.º da Lei das Sociedades 
Comerciais, as acções parcialmente reembolsadas podem ser reconstituídas 
em acções de capital, aplicando-se, para esse efeito, o regime da conversão de 
acções de fruição (artigo 370.º da Lei das Sociedades Comerciais).

§ Amortização de acções com redução do capital social / amortização-extinção

Fonte: a amortização de acções com redução do capital social apenas poderá 
ocorrer quando o contrato de sociedade o permita ou imponha (artigo 372.º, 
n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais), exigindo-se a previsão estatutária 
do facto constitutivo da causa de amortização (artigo 372.º, n.º 3, da Lei das 
Sociedades Comerciais).

Exemplo: O contrato de sociedade contém uma cláusula da qual resulta que a 
sociedade pode ou deve amortizar qualquer acção sempre que (1) estas tenham 
sido penhoradas, (2) o sócio não cumpra as prestações acessórias que o contrato 
de sociedade lhe impõe, (3) o sócio transmita as acções sem respeitar os limites 
impostos à sua transmissão que resultam do contrato de sociedade.

A amortização-extinção aproxima-se do regime da amortização de quotas 
com redução do capital social.

Modalidades: a amortização de acções com redução do capital social pode ser 
permitida ou imposta (artigo 372.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais), 
gratuita ou onerosa, total ou parcial. 

Amortização imposta: sendo a amortização imposta pelo contrato de socieda-
de, devem nele ser estabelecidas as condições necessárias para que se efectue 
a operação de amortização, devendo o conselho de administração da socieda-
de declarar ao accionista visado, nos noventa dias posteriores ao conhecimen-
to que tiver do facto que a fundamenta, que as acções são amortizadas nos 
termos do contrato, e dar execução ao que, para o caso, tiver sido estipulado 
(artigo 373.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). Nesta situação, é des-
necessária uma deliberação de amortização da assembleia geral, actuando o 
conselho de administração de forma vinculada, sem margem para qualquer 
juízo de oportunidade.
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Amortização permitida: sendo a amortização permitida pelo contrato de so-
ciedade, é à assembleia geral de accionistas que compete deliberar a amortiza-
ção e fixar, em tudo o que no contrato de sociedade seja omisso, as condições 
necessárias para que a amortização seja executada. Neste caso, a delibera-
ção da assembleia geral deverá ser tomada no prazo de seis meses a contar 
da ocorrência do facto que fundamenta a amortização, salvo se os estatutos 
estabelecerem outro prazo, que não poderá exceder seis meses (artigo 373.º, 
n.º 2 e n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). Suscita-se, neste contexto, a 
questão de saber qual a maioria requerida para que se considere válida a deli-
beração de amortização. Considerando que a amortização-extinção determi-
na a alteração do contrato de sociedade, a deliberação de amortização deverá 
ser tomada pela maioria exigida para a alteração dos estatutos. Neste sentido, 
atente-se no disposto no artigo 371.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, 
que remete para o artigo 406.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais. É cer-
to, porém, que o artigo 373.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais não exige 
expressamente qualquer maioria qualificada para a tomada de deliberações 
– o que é um argumento utilizado por autores, como Coutinho de Abreu, que 
rejeitam a maioria qualificada10.

Efeitos: este tipo de amortização, independentemente das suas modalidades, 
tem por efeito a extinção das acções amortizadas e a redução do capital social, 
que é feita pelo valor nominal das acções amortizadas. Neste caso, a amorti-
zação fica sujeita ao regime geral da redução do capital social. Todavia, relati-
vamente ao artigo 101.º da Lei das Sociedades Comerciais, o artigo 372.º, n.º 4, 
da Lei das Sociedades Comerciais prevê duas excepções: 

 – se forem amortizadas acções inteiramente liberadas, postas à disposição 
da sociedade a título gratuito; 

 – se para a amortização de acções inteiramente liberadas tiverem sido uni-
camente utilizados fundos que, nos termos dos artigos 34.º e 35.º da Lei 
das Sociedades Comerciais, possam ser distribuídos aos accionistas, caso 
em que deve ser criada uma reserva, sujeita ao regime da reserva legal, e 
de quantia equivalente à soma do valor nominal das acções amortizadas.

10 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, II, p. 412 ss. 
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Esquema de síntese sobre a amortização de acções

21.4. SÍNTESE

•	 Por amortização de participações sociais entende-se, em regra, a extinção 
das participações sociais de um determinado sócio, que tem como efeito a 
extinção da relação societária subjectiva do sócio com a sociedade. 

•	 A amortização de quotas (artigos 255.º a 262.º da Lei das Sociedades Co-
merciais) ocorre com fundamento em causas legais ou causas estatutárias. 

•	 Entre as modalidades mais relevantes de amortização de quotas, destacam-
-se a amortização coerciva ou compulsiva (por iniciativa da sociedade, sem 
consentimento do sócio) e a amortização voluntária ou consentida (por ini-
ciativa do sócio ou por iniciativa da sociedade, com consentimento do sócio).

•	 A previsão estatutária de factos que sejam fundamento de amortização 
compulsiva não pode permitir a amortização arbitrária, pela sociedade, das 
participações sociais dos sócios. 
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•	 No caso de amortização voluntária ou consentida, o consentimento do só-
cio pode ser prestado na deliberação social de amortização ou em docu-
mento anterior ou posterior à deliberação. Neste contexto, a deliberação de 
amortização será ineficaz para todos os sócios se não for prestado o consen-
timento pelo titular das quotas a amortizar (artigo 60.º da Lei das Socieda-
des Comerciais).

•	 Se a sociedade tiver direito à amortização, pode, em vez de amortizar, ad-
quirir a quota ou fazê-la adquirir por um sócio ou por terceiro (artigo 255.º, 
n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais), desde que observados os requisi-
tos legais para a prática destes actos.

•	 É um pressuposto geral de amortização de quotas a tutela do princípio da 
exacta formação do capital social (artigo 255.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 
Comerciais).

•	 Salvo algumas especialidades de regime, o processo de amortização de quo-
tas implica: (i) uma deliberação da assembleia geral (artigo 248.º da Lei das 
Sociedades Comerciais), por maioria simples dos votos emitidos, que pode 
vir acompanhada de uma deliberação de redução do capital social, desde 
que preenchidos os requisitos exigidos por lei; e (ii) a comunicação da de-
liberação de amortização pela sociedade ao sócio afectado; (iii) o consenti-
mento do sócio afectado, quando necessário.

•	 A amortização tem como efeito a extinção da quota, com as seguintes con-
sequências alternativas: (i) inscrição da quota no balanço, (ii) redução do 
capital social, (iii) manutenção do capital social e aumento proporcional do 
valor nominal das quotas.

•	 O sócio tem direito a receber uma contrapartida, cujo valor pode ser fixa-
do (i) nos estatutos, (ii) por acordo entre o sócio e a sociedade, (iii) pelo 
critério supletivo resultante do n.º 1 do artigo 259.º da Lei das Socieda-
des Comerciais. 

•	 A amortização de acções tem como principais modalidades (i) a amorti-
zação de acções sem redução do capital social (amortização-reembolso) e 
(ii) a amortização de acções com redução do capital social (amortização-
-extinção).
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•	 A amortização de acções sem redução do capital social (amortização-reem-
bolso), que pode ser parcial ou total, tem como fonte a mera deliberação dos 
sócios (pela maioria necessária para a alteração do contrato de sociedade), 
atribuindo-se uma contrapartida ao accionista, que consiste no reembolso 
antecipado do valor nominal da acção, não tendo por efeito a extinção das 
acções amortizadas, que se convertem na categoria de acções de fruição.

•	 A amortização de acções com redução do capital social (amortização-extin-
ção), que pode ser parcial ou total, tem como fonte o contrato de sociedade, 
sendo (i) deliberada e executada pelo conselho de administração da socie-
dade, no caso de este tipo de amortização ser estatutariamente imposto, ou 
(ii) deliberada pela assembleia geral (pela maioria qualificada necessária 
à alteração do contrato de sociedade), no caso de este tipo de amortização 
ser estatutariamente permitido, não sendo obrigatória a atribuição de uma 
contrapartida ao sócio, e tendo por efeito a extinção das acções amortizadas 
e a redução do capital social. 





627C A PÍ T ULO 2 2  —   E XON E RAÇ ÃO D OS SÓC I OS

CAPÍTULO 22
EXONERAÇÃO DOS SÓCIOS
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22.1. DEFINIÇÃO

A exoneração do sócio consiste na saída ou na desvinculação deste da socieda-
de, por sua iniciativa, através do exercício unilateral de um direito potestativo 
conferido pela lei ou pelo contrato de sociedade, mediante a atribuição ao sócio 
exonerado de uma contrapartida que reflicta o valor da sua participação social. 

A matéria relativa à exoneração dos sócios encontra-se regulada nos artigos 
187.º (sociedades em nome colectivo) e 264.º (sociedades por quotas) da Lei 
das Sociedades Comerciais, sem prejuízo da aplicação de disposições norma-
tivas especiais avulsas. 

O fundamento do poder de exoneração do sócio assenta na inexigibilidade, 
para o sócio, da sua vinculação e pertença à sociedade, atenta a verificação, a 
título superveniente, de determinadas circunstâncias, previstas na lei ou no 
contrato de sociedade. Na base desta ideia – que comunga da proibição de 
vinculações (tendencialmente) perpétuas – encontra-se sobretudo (i) a tutela 
da liberdade de iniciativa económica do sócio, (ii) a alteração substantiva das 
condições de vinculação do sócio e (iii) a inércia da sociedade perante com-
portamentos de outros sócios que possam conduzir à sua exclusão1. 

Em contraposição com as causas estatutárias de exoneração, as causas legais 
reportam-se, nas palavras de Raúl Ventura2, a um «reduto de imperativa into-
lerabilidade de permanência do sócio na sociedade», invalidando-se, destar-
te, qualquer disposição contratual que conduza ao seu afastamento.

22.2. CAUSAS LEGAIS DE EXONERAÇÃO

Entre as normas legais atributivas do poder de exoneração dos sócios, que in-
tegram a parte geral da Lei das Sociedades Comerciais e que são aplicáveis in-
dependentemente do tipo societário (salvo quando existam normas especiais 
para determinados tipos), salientam-se as seguintes:

 – Artigo 3.º, n.º 8 – é conferido o direito de exoneração ao sócio que não 
haja votado a favor da deliberação de transferência de sede social efecti-
va para o estrangeiro;

 – Artigo 47.º, n.º 1 – é conferido o direito de exoneração ao sócio cuja de-
claração negocial constitutiva do contrato de sociedade, já registado, se 

1 Para uma identificação e desenvolvimento destes fundamentos, cfr. CAROLINA CUNHA, in Código das Sociedades 
Comerciais em comentário, III, anotação ao artigo 240.º, pp. 557-558.

2 Cfr. RAÚL VENTURA, Sociedades por quotas: comentário ao Código das Sociedades Comerciais, II, p. 19.
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encontre viciada por erro, dolo, coacção ou usura, desde que se verifiquem 
os requisitos de que a lei civil faz depender a anulação do negócio jurídico;

 – Artigo 109.º – prevê-se a possibilidade de a lei ou o contrato de sociedade 
atribuírem ao sócio que vote contra o projecto de fusão o direito de se 
exonerar, regulando o valor da contrapartida. Esta disposição normativa 
(que se aplica também aos casos de cisão) não atribui, assim, directa-
mente qualquer direito potestativo de exoneração;

 – Artigo 136.º – é conferido o direito de exoneração aos sócios que tenham 
votado vencidos a deliberação que aprovou a transformação da sociedade;

 – Artigo 161.º, n.º 5 – é conferido o direito de exoneração ao sócio cuja par-
ticipação fique reduzida em mais de metade em relação à que anterior-
mente detinha, sempre que os sócios deliberarem o regresso à activida-
de da sociedade que entrou em liquidação já depois de a fase da partilha 
se ter iniciado.

No que respeita às sociedades por quotas3, considere-se, desde já, o poder de 
exoneração atribuído aos sócios pela norma contida no artigo 252.º, n.º 1, alí-
nea a), da Lei das Sociedades Comerciais, sempre que o contrato de sociedade 
proíba a cessão de quotas, e desde que decorridos dez anos sobre o seu ingres-
so na sociedade. 

De forma mais relevante, há que assinalar a disposição normativa geral con-
tida no artigo 264.º da Lei das Sociedades Comerciais, que estabelece, para 
além dos casos previstos na lei, diversos fundamentos de exoneração, desde 
que o sócio tenha votado expressamente contra a deliberação relativa aos 
mesmos. São eles:

 – A subscrição, total ou parcial, de um aumento de capital por terceiros 
(artigo 264.º, n.º 1, alínea a) – atendeu-se à protecção dos sócios à data do 
aumento de capital, que de outra forma se veriam obrigados a participar 
na sociedade com terceiros indesejados ou desconhecidos, bem como à 
diluição do poder do sócio em questão com a subscrição do aumento de 
capital social. A atribuição deste poder de exoneração fica, porém, pre-
judicada quando exista direito de preferência a favor do sócio que pre-
tende desvincular-se, dado que, nesta situação, exercendo o seu direito 
de preferência, o sócio pode evitar a entrada de terceiros, bem como a 
diluição da sua participação social.

3 Já no que concerne às sociedades em nome colectivo, é de sublinhar a disposição geral, contida no artigo 187.º da 
Lei das Sociedades Comerciais, de acordo com a qual os sócios têm o direito de se exonerar da sociedade nos casos 
previstos na lei, no contrato e ainda nos casos previstos no referido artigo. São eles: (i) se não tiver sido fixada, no 
contrato de sociedade, a duração da sociedade, ou se a sociedade tiver sido constituída por toda a vida de um sócio 
ou por período superior a trinta anos, desde que aquele que se quer exonerar seja sócio há, pelo menos, dez anos; 
(ii) quando haja justa causa – i. e., sempre que, contra o voto expresso do sócio, a sociedade não delibere destituir 
um gerente, havendo justa causa para tanto; (iii) quando a sociedade não delibere excluir um sócio, havendo justa 
causa de exclusão; e (iv) se o referido sócio for, sem justa causa, destituído da gerência da sociedade. 
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 – A mudança do objecto social (artigo 264.º, n.º 1, alínea a) – sempre que a 
alteração do objecto social implicar uma modificação das condições de 
risco societário assumido pelo sócio, deve ser atribuído a este um poder 
de exoneração. Assim não será quando a alteração não seja substancial, 
sob pena de se tratar de uma situação de abuso de direito (artigo 334.º do 
Código Civil).

Exemplo: Se o objecto social da sociedade consiste na prestação de serviços de 
limpeza de edifícios e a sociedade pretende iniciar actividades de tratamento de 
lixos urbanos, o sócio deve ter o poder de abandonar a sociedade.

Exemplo: No contrato de sociedade surge como objecto social a mediação imo-
biliária e a compra e venda, para revenda, de automóveis. Se a sociedade, cons-
tituída há vinte anos, nunca exerceu concretamente a actividade de compra e 
venda, para revenda, de automóveis, nem se prevê que a venha a exercer, de-
verá considerar-se excessiva a atribuição de um poder de exoneração ao sócio 
quando seja deliberado suprimir a referência, no objecto social, à actividade de 
compra e venda, para revenda, de automóveis.

 – A prorrogação da sociedade (artigo 264.º, n.º 1, alínea a) – sendo estipu-
lada uma duração da sociedade, a prorrogação do referido período, após 
a tomada da devida deliberação social de alteração dos estatutos, impli-
cará uma alteração do risco societário assumido pelos sócios. Contraria-
mente, a redução do período de duração da sociedade já não confere, 
legalmente, o poder de exoneração aos sócios. Note-se ainda que, pelo 
facto de a sociedade ter sido constituída por tempo indeterminado, tal 
não significa que o sócio tenha, por essa razão, o poder de abandonar a 
sociedade a todo o tempo.

 – A transferência da sede social para o estrangeiro (artigo 264.º, n.º 1, alí-
nea a) – esta é uma norma especial face ao disposto no artigo 3.º, n.º 
8, da Lei das Sociedades Comerciais referido supra: nas sociedades por 
quotas, é conferido o direito de exoneração ao sócio que haja votado con-
tra a deliberação de transferência de sede social efectiva para o estran-
geiro, mas já não ao sócio que se absteve ou não participou na delibera-
ção social. Trata-se, assim, de uma especialidade que assenta na menor 
necessidade de proteger sócios ausentes, tendo os sócios o ónus de se 
pronunciar, através do exercício do direito de voto, sobre uma matéria 
tão premente para a vida social.

 – O regresso à actividade da sociedade dissolvida (artigo 264.º, n.º 1, alí-
nea a) – esta não é uma norma que afaste o disposto no artigo 161.º, n.º 
5, da Lei das Sociedades Comerciais: deve entender-se que, sempre que 
os sócios deliberarem o regresso à actividade da sociedade que entrou 
em liquidação, antes ou depois de a fase da partilha se ter iniciado,  
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independentemente das vicissitudes que atinjam a sua participação so-
cial, se o sócio que pretende exonerar-se tiver votado contra, tem um di-
reito à exoneração; por outro lado, pode exonerar-se ao abrigo do artigo 
161.º, n.º 5, da Lei das Sociedades Comerciais, quando a sua participação 
fique reduzida em mais de metade em relação à que anteriormente deti-
nha, mesmo que não tenha votado contra o regresso à actividade, se este 
for deliberado após o início da partilha.

 – Havendo justa causa de exclusão de um sócio, a sociedade não delibere 
excluí-lo ou não promova a sua exclusão judicial (artigo 264.º, n.º 1, alí-
nea b) – para que seja atribuído ao sócio um poder de exoneração, este 
deve ter votado a favor da exclusão de outro sócio numa deliberação so-
cial de conteúdo negativo (deliberação de não exclusão ou deliberação 
de não promoção da exclusão judicial). Não chegando a sociedade a to-
mar qualquer decisão quanto à exclusão de um sócio sujeito a uma justa 
causa de exclusão, o sócio que pretenda exonerar-se pode provocar uma 
deliberação social para exclusão do sócio, mediante a convocação da as-
sembleia geral. É ainda discutida a admissibilidade da atribuição de um 
poder de exoneração sempre que, neste contexto, a sociedade delibere 
excluir o sócio, mas a referida exclusão não chegue a ser executada. Deve 
entender-se que, nesta situação, não se impede a atribuição do direito à 
exoneração, dado que o objectivo da lei foi o de proteger o sócio contra 
violações graves cometidas por outros sócios.

Exemplo: Em deliberação social tomada para o efeito, foi decidido excluir um 
sócio, com fundamento em justa causa. Contudo, a sociedade não pode executar 
essa exclusão, atendendo à sua insuficiência patrimonial para pagamento da 
contrapartida ao sócio excluído. Nesta situação, ainda assim, deve considerar-
-se que é atribuído um poder de exclusão aos outros sócios.

22.3. CAUSAS ESTATUTÁRIAS

O artigo 264.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais não faz referência à pos-
sibilidade de o direito de exoneração ter como fonte o contrato de sociedade. 

No entanto, com arrimo no disposto relativo à amortização de quotas (artigo 
255.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais), deve entender-se que pode-
rão existir outros casos previstos nos estatutos que confiram ao sócio o direito 
de exoneração (incluindo situações menos graves, como as de o sócio atingir 
uma certa idade, padecer de uma determinada doença, assumir determinados 
cargos ou mudar a sua residência para o estrangeiro), desde que não traduzam 
uma vontade arbitrária do sócio ou que esta exoneração não assente em mo-
tivos fúteis.
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Exemplo: Não será válida a cláusula estatutária que permita aos sócios exone-
rarem-se da sociedade por sua livre vontade, comunicando o abandono com a 
antecedência prévia de trinta dias.

Exemplo: Não será válida a cláusula estatutária que permita aos sócios exo-
nerarem-se da sociedade após um exercício social em que não existam lucros 
distribuíveis.

22.4. PROCESSO DE EXONERAÇÃO

Independentemente da causa que sustenta a exoneração do sócio, nos termos 
do artigo 264.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, só pode exonerar-se 
da sociedade o sócio cujas quotas estiverem inteiramente liberadas, sob pena 
de se permitir ao sócio, pelo mecanismo da exoneração, o incumprimento da 
sua obrigação de entrada. Tal não obsta, porém, a que o sócio antecipe a reali-
zação da respectiva entrada para que possa exonerar-se.

A exoneração do sócio, ainda que dependa do exercício unilateral de um direi-
to potestativo, requer a colaboração da sociedade e, inclusivamente, de outros 
sócios. Assim:

 – Declaração de vontade do sócio: o sócio que pretende exonerar-se deve, 
no prazo de noventa dias a contar da data em que tiver conhecimento do 
facto que lhe atribua tal direito, comunicar, por escrito, aos gerentes da 
sociedade, a sua intenção de se exonerar (artigo 264.º, n.º 3, da Lei das So-
ciedades Comerciais), devendo a dita comunicação incluir a referência ao 
fundamento que, em concreto, sustenta o poder de exoneração do sócio. 

 – Decisões alternativas da sociedade: de acordo com o artigo 264.º, n. os 3 e 4, 
da Lei das Sociedades Comerciais, no prazo de trinta dias após a recepção 
da comunicação referida no ponto anterior, deve a sociedade (i) amorti-
zar a quota (o que depende do preenchimento dos requisitos contidos no 
artigo 255.º da Lei das Sociedades Comerciais), (ii) adquirir a quota (que 
passa, neste caso, a ser uma quota própria da sociedade e que pressupõe a 
verificação dos requisitos resultantes do artigo 243.º da Lei das Sociedades 
Comerciais) ou (iii) fazer com que outro sócio ou terceiro adquiram a quota.

 – Poderes do sócio, em caso de inércia da sociedade: se, no prazo de trinta 
dias, não for tomada qualquer deliberação, se a sociedade, mediante de-
liberação social, decidir nada fazer, ou se a sociedade, apesar de ter sido 
tomada uma deliberação social nesse sentido, não executar os actos al-
ternativos referidos supra, o sócio pode ceder a sua quota a terceiro sem 
o consentimento da sociedade ou requerer a dissolução judicial desta 
(artigo 264.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais). 
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Esquema de síntese sobre a tramitação a seguir em caso de exoneração

Apesar do exercício do seu poder de exoneração, o sócio mantém o status so-
cii, pelo que pode votar na deliberação da assembleia geral relativa às decisões 
alternativas da sociedade, não se encontrando, em princípio, numa situação 
de conflito de interesses que justifique um impedimento de voto, ao abrigo da 
regra geral do artigo 280.º da Lei das Sociedades Comerciais.

22.5. CONTRAPARTIDA

O sócio exonerante tem direito ao pagamento de uma contrapartida, que será 
calculada nos termos do artigo 109.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais (ex 
vi artigo 265.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais), com referência à data 
em que o sócio haja declarado à sociedade a sua intenção de se desvincular. 

O critério para a determinação do valor da contrapartida assenta no valor con-
tabilístico da participação social, fixado com base no estado da sociedade à 
data da recepção do pedido de exoneração.

Nada obsta, contudo, a que o valor da contrapartida seja fixado nos estatutos 
ou em acordo celebrado entre a sociedade e o sócio. Note-se, porém, que, nos 
casos de exoneração com fundamento previsto na lei, o contrato de sociedade 
não pode, directamente ou pelo estabelecimento de algum critério, fixar um 
valor inferior àquele que resulta do cálculo referido supra (artigo 264.º, n.º 3, 
da Lei das Sociedades Comerciais).

Ceder a quota a 
terceiros sem o 
consentimento da
sociedade

Requerer a dis-
solução judicial 
da sociedade

Adquirir a quota
(quota própria)

Promover a sua
aquisição por outro
sócio ou terceiro

Não deliberar/
executar qualquer
dos actos supra.
O sócio pode:

Amortizar a quota

Sócio pretende
exonerar-se
(comunica, por 
escrito, à socie-
dade, no prazo
de 90 dias )

No prazo de 
30 dias, a socie-
dade pode:
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A ressalva do capital social (artigo 33.º da Lei das Sociedades Comerciais) 
surge ainda como limite ao pagamento da contrapartida, se a sociedade não 
apresentar uma situação líquida que iguale ou exceda a soma do capital social 
e da reserva legal. 

Em caso de amortização, não podendo a contrapartida ser paga em virtude da 
conservação do capital social, o sócio pode:

 – remitir a dívida à sociedade;
 – esperar pelo seu pagamento, com respeito do princípio da conservação 

do capital social; ou
 – requerer a dissolução judicial da sociedade.

Nos termos do artigo 265.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, estes 
poderes são ainda atribuídos ao sócio no caso de o adquirente da quota não 
pagar tempestivamente a contrapartida, sem prejuízo de a sociedade se lhe 
poder substituir, subrogando-se ao sócio ou ao terceiro inadimplente no pa-
gamento da contrapartida, observado o disposto no artigo 260.º, n.º 3, da Lei 
das Sociedades Comerciais. 

22.6. DIREITO DE EXONERAÇÃO DO SÓCIO NAS SOCIEDADES 
ANÓNIMAS 

Nas sociedades anónimas não existe uma norma específica sobre exoneração 
dos sócios, atendendo à possibilidade de a desvinculação dos sócios ocorrer 
mediante um mecanismo mais simples: a transmissibilidade da participação 
social, que nas sociedades anónimas é, por regra, livre. 

Neste sentido, recorde-se que, para a transmissão de acções ao portador, não 
é necessário o consentimento da sociedade, não sendo válidos os limites à 
transmissibilidade das mesmas que estatutariamente possam ser fixados. Por 
outro lado, no que respeita às acções nominativas, tendo sido convenciona-
dos limites à transmissibilidade das mesmas, nos termos da alínea c) do n.º 
4 do artigo 351.º da Lei das Sociedades Comerciais, se a sociedade recusar o 
consentimento à transmissão, tem de adquirir ou fazer adquirir as acções por 
outra pessoa nos mesmos termos e condições.

Evidentemente, tal não obsta a que se apliquem às sociedades anónimas as 
disposições normativas da parte geral da Lei das Sociedades Comerciais atri-
butivas do poder de exoneração aos sócios. Por outro lado, perante a ausên-
cia de regulação expressa do direito de exoneração nas sociedades anónimas, 
questiona-se a admissibilidade de causas estatutárias de exoneração. 
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Neste contexto, destacam-se os autores que rejeitam esta possibilidade, com 
fundamento no ónus que a exoneração do sócio faz recair sobre os restantes 
sócios, o que não é compatível com a lógica de responsabilidade limitada, 
bem como na ideia de que o princípio da livre transmissibilidade das acções é 
um mecanismo suficiente para a tutela do sócio que pretende desvincular-se 
da sociedade4. 

Noutro quadrante, encontram-se autores5 que admitem a validade de cláu-
sulas estatutárias de exoneração dos sócios, desde que estas não contrariem 
normas injuntivas ou assentem e promovam a exoneração arbitrária do sócio.

22.7. SÍNTESE

•	 Por exoneração do sócio entende-se a saída deste da sociedade, através do 
exercício unilateral de um direito potestativo conferido pela lei ou pelo 
contrato de sociedade ao sócio, que tem direito a receber uma contraparti-
da que reflicta o valor da sua participação social. 

•	 Existem causas legais e causas estatutárias que permitem a exoneração dos 
sócios. 

•	 As causas legais decorrem de normas injuntivas, não sendo válida qualquer 
disposição contratual que conduza ao seu afastamento.

•	 As normas legais atributivas do poder de exoneração dos sócios encontram-
-se na parte geral da Lei das Sociedades Comerciais, sendo aplicáveis inde-
pendentemente do tipo societário, existindo ainda disposições gerais para 
as sociedades em nome colectivo (artigo 187.º da Lei das Sociedades Comer-
ciais) e para as sociedades por quotas (artigo 264.º da Lei das Sociedades 
Comerciais).

•	 Não existe uma norma geral sobre exoneração dos sócios para as socieda-
des anónimas, considerando o mecanismo de tutela alternativo dos sócios 
que pretendem desvincular-se da sociedade: a livre transmissibilidade da 
participação social. É discutida a admissibilidade de causas estatutárias de 
exoneração nas sociedades anónimas.

4 Cf. PAULO OLAVO CUNHA, Direito das sociedades comerciais, p. 368.

5 Neste sentido, cfr. MARIA AUGUSTA FRANÇA, «Direito à exoneração», pp. 220-221; TIAGO SOARES DA FONSECA, 
O direito de exoneração do sócio no Código das Sociedades Comerciais, pp. 277 ss.; PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, 
A participação social nas sociedades comerciais, p. 242, nota 258.
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•	 No que respeita às causas estatutárias, não existe na Lei das Sociedades 
Comerciais qualquer referência à possibilidade de o direito de exoneração 
ter como fonte o contrato de sociedade. Todavia, atendendo ao disposto no 
artigo 255.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais, é genericamente aceite 
que poderão ser convencionados no contrato de sociedade outros funda-
mentos de exoneração do sócio, salvo se estes permitirem ao sócio uma des-
vinculação arbitrária da sociedade.

•	 O processo de exoneração do sócio depende do preenchimento de diversos 
requisitos, bem como da realização de um conjunto de passos, a saber: (i) 
a realização integral da sua obrigação de entrada; (ii) a comunicação, por 
escrito, acompanhada da devida justificação, do sócio à sociedade, da sua 
pretensão de se exonerar; (iii) a tomada de decisão da sociedade sobre o 
destino das participações sociais do sócio exonerado; (iv) caso a sociedade 
não tome qualquer decisão, são atribuídos poderes ao sócio para ceder a 
sua quota a terceiro sem o consentimento da sociedade ou requerer a dis-
solução judicial desta.

•	 A contrapartida do sócio é calculada nos termos do artigo 109.º, n.º 2, da 
Lei das Sociedades Comerciais; todavia, nada obsta à fixação do valor da 
contrapartida nos estatutos ou em acordo celebrado entre a sociedade e o 
sócio, desde que respeitados os limites resultantes do artigo 264.º, n.º 3, da 
Lei das Sociedades Comerciais, bem como a salvaguarda do capital social 
(artigo 33.º da Lei das Sociedades Comerciais).
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CAPÍTULO 23
EXCLUSÃO DOS SÓCIOS
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23.1. DEFINIÇÃO

A exclusão do sócio consiste na perda da participação social do sócio, com a 
consequente saída ou desvinculação deste da sociedade, e que lhe é imposta 
por determinação unilateral da sociedade, seja por deliberação da sociedade, 
seja por determinação judicial, sempre assente em fundamento previsto na lei 
ou nos estatutos. O direito de exclusão processa-se, assim, sem a vontade do só-
cio – e, em regra, contra a vontade dele. No entanto, a exclusão apenas operará 
mediante deliberação social ou decisão judicial, não se admitindo, em qual-
quer circunstância, a exclusão automática ou a exclusão arbitrária do sócio.

A matéria relativa à exclusão dos sócios encontra-se especialmente regulada 
na Lei das Sociedades Comerciais para as sociedades em nome colectivo (arti-
go 188.º, aplicável também às sociedades em comandita simples) e para as so-
ciedades por quotas (artigos 266.º, 267.º e 268.º), sem prejuízo de disposições 
normativas especiais avulsas. 

O poder de exclusão dos sócios surge configurado na Lei das Sociedades Co-
merciais de forma bem delimitada, atendendo ao facto de, em primeiro lugar, 
importar a extinção do status socii, e, em segundo lugar, pôr em causa o prin-
cípio da estabilidade dos contratos.

Numa perspectiva ampla, refira-se que os factos que legal e estatutariamente 
permitem a exclusão de um sócio assentam num único fundamento: um com-
portamento ou uma circunstância pessoal do sócio que inviabiliza ou dificul-
ta a prossecução do objecto e do fim social, sendo inexigível, para os restantes 
sócios, a permanência do sócio perturbador na sociedade.

Neste contexto, cabe questionar o fundamento do poder de exclusão atribuído 
à sociedade – o que, desde logo, permite abordar as diferentes teorias que ver-
sam sobre o tema, que se podem sintetizar nos seguintes termos:

 – a ideia de preservação da sociedade, que permite à sociedade sancionar 
qualquer ameaça à referida preservação, com base num correspondente 
poder disciplinar a exercer sobre membros dos órgãos sociais e – para o 
que releva – sobre os sócios;

 – a inexigibilidade, para os restantes sócios, da permanência do sócio a ex-
cluir na sociedade, atendendo ao seu comportamento desleal ou grave-
mente perturbador da vida da sociedade;

 – o incumprimento contratual por parte do sócio a excluir, aproximando-
-se, neste caso, o poder de exclusão do poder de resolução do contrato.



639C A PÍ T ULO 2 3  —   E XC LUSÃO D OS SÓC I OS

23.2. CAUSAS LEGAIS DE EXCLUSÃO

As causas de exclusão nas sociedades por quotas decorrem dos artigos 266.º, 
267.º e 268.º da Lei das Sociedades Comerciais1 2. 

De acordo com o artigo 266.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, a ex-
clusão de sócios pode fundamentar-se quer em causas legais, quer em causas 
estatutárias, resultando de deliberação da sociedade ou de decisão judicial.

Note-se, porém, que o regime legal de exclusão que se encontra plasmado 
para as sociedades por quotas não se apresenta homogéneo, porquanto se ve-
rifica a existência de:

 – causas legais específicas de exclusão (artigos 225.º e 234.º, ambos da Lei 
das Sociedades Comerciais); 

 – uma cláusula geral de exclusão (artigos 266.º e 267.º, ambos da Lei das 
Sociedades Comerciais); 

 – um preceito de enquadramento das diversas hipóteses de exclusão (arti-
go 266.º da Lei das Sociedades Comerciais).

No que concerne às causas legais específicas de exclusão, para as quais reme-
te a norma contida no artigo 266.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, 
assinalem-se as disposições avulsas normativas que as estabelecem:

1 Já no que respeita às sociedades em nome colectivo, é de sublinhar a disposição geral, contida no artigo 188.º da 
Lei das Sociedades Comerciais, de acordo com a qual a sociedade pode excluir um sócio nos casos previstos na lei, 
no contrato e ainda em situações específicas (exclusivamente aplicáveis às sociedades em nome colectivo, e que se 
prendem com o elevado carácter personalístico que a participação social assume nestes casos), a saber: 

 – quando seja imputada a esse sócio a violação grave das suas obrigações para com a sociedade (designadamente, da proibição de 
concorrência estabelecida no artigo 182.º da Lei das Sociedades Comerciais) ou quando esse sócio for destituído da gerência, 
com fundamento em justa causa, que constitua facto culposo susceptível de causar prejuízos à sociedade (alínea a) do n.º 1 do 
artigo 188.º da Lei das Sociedades Comerciais). Importa referir que a gravidade do comportamento do sócio, para efeitos de 
verificação deste fundamento legal de exclusão, se apurará no caso concreto, considerando-se, para tal, a natureza da obrigação, 
a intensidade da violação e as consequências do incumprimento para a vida da sociedade. Desta forma, nem todas as violações 
à obrigação de não concorrência, de fonte legal, legitimam o recurso à exclusão de sócios, sendo necessário aferir previamente 
da sua gravidade. Da mesma forma, a destituição da gerência com base em justa causa não permite, de per se, a exclusão 
do sócio gerente, pois que, para ser causa de exclusão, do acto praticado pelo sócio-gerente que motiva a sua destituição da 
gerência deve resultar um prejuízo para a sociedade;

 – em caso de interdição, inabilitação, declaração de falência ou de insolvência (alínea b) do n.º 1 do artigo 
188.º da Lei das Sociedades Comerciais). Esta causa de exclusão assenta na ideia de que, em regra, nestas 
situações, o sócio revela não estar apto a cumprir, da forma que lhe é legal e estatutariamente exigida, os seus 
deveres perante a sociedade;

 – quando, sendo sócio de indústria, não possa prestar à sociedade os serviços a que ficou obrigado (alínea c) do 
n.º 1 do artigo 188.º da Lei das Sociedades Comerciais). Trata-se da situação em que o sócio não cumpre a sua 
obrigação principal (a obrigação de entrada), podendo ser, com este fundamento, excluído. 

2 No que concerne às sociedades unipessoais por quotas, é de assinalar o importante desvio às regras da exclusão de 
sócios contido no artigo 29.º da Lei das Sociedades Unipessoais: nas sociedades por quotas constituídas por apenas 
duas pessoas sem qualquer vínculo de casamento ou de parentesco entre si, pode o sócio maioritário excluir o só-
cio com participação inferior a 15% (quinze por cento) do capital social (procedimento que a lei designa «exclusão 
unilateral»), sendo ou não remisso, mediante mera transformação da sociedade, nos termos da Lei das Sociedades 
Unipessoais. Sobre este poder de exclusão, cfr., desenvolvidamente, supra Capítulo 5.
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 – Incumprimento da obrigação de realização de entrada (artigo 225.º da 
Lei das Sociedades Comerciais): de acordo com este artigo, a sociedade 
pode deliberar a exclusão do sócio remisso, que perde, em consequência, 
a favor da sociedade, a sua participação social, bem como todos os pa-
gamentos já realizados por conta da sua quota3. Esta causa de exclusão, 
apesar da sua gravidade, não integra o conceito de justa causa, devendo 
distinguir-se estes dois fundamentos de exclusão. Esta distinção é parti-
cularmente relevante para efeitos de impedir que, com base na falta de 
liberação de quotas, seja atribuído aos restantes sócios o poder de exone-
ração da sociedade – que decorre do artigo 264.º, n.º 1, alínea b), da Lei 
das Sociedades Comerciais. Esta ideia de não atribuição de um poder de 
exoneração aos outros sócios em caso de existir um sócio remisso é ainda 
sustentada pela obrigação que impende, nesta situação, sobre os restan-
tes sócios, de responderem solidariamente pela realização da entrada 
que se encontra em falta (artigo 228.º da Lei das Sociedades Comerciais).

 – Incumprimento da obrigação de realização de prestações suplementares 
(artigo 234.º da Lei das Sociedades Comerciais): a sociedade pode ainda 
excluir o sócio que estava obrigado a realizar prestações suplementares 
e não as realizou. Também esta causa de exclusão se deve distinguir da 
exclusão com fundamento em justa causa, não atribuindo, consequente-
mente, qualquer direito de exoneração aos restantes sócios.

 – Abuso de informação (artigo 236.º, n.º 8, da Lei das Sociedades Comer-
ciais): o sócio não pode utilizar as informações obtidas ao abrigo do arti-
go 236.º da Lei das Sociedades Comerciais para injustificadamente pre-
judicar a sociedade ou os outros sócios; se o fizer, responde nos termos 
gerais pelos prejuízos que causar à sociedade, sendo atribuído à socieda-
de o poder de exclusão do sócio.

Adicionalmente, resulta dos artigos 266.º, n.º 1, e 267.º, n.º 1, ambos da Lei das 
Sociedades Comerciais, uma cláusula geral de exclusão assente em comporta-
mento desleal e/ou gravemente perturbador do funcionamento da sociedade: 
a sociedade pode excluir um sócio em virtude de ele ter um comportamento 
que, nos termos da lei ou do contrato de sociedade, seja considerado desleal 
ou gravemente perturbador da vida ou do funcionamento da sociedade. 

A aferição da gravidade deste comportamento encontra-se dependente da ve-
rificação de prejuízos ou de ameaça de prejuízos para a sociedade. Deve, assim, 
entender-se que a aplicação desta cláusula geral está limitada às situações em 
que, em última ratio, sem a referida exclusão a sociedade não consiga prosse-
guir normalmente a sua actividade. A mesma ideia procede, a favor dos outros 

3 Contra, entendendo que não se trata de um caso de exclusão, cfr. LUÍS MENEZES LEITÃO, Pressupostos da exclusão 
de sócio nas sociedades comerciais, pp. 86 ss.
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sócios, para o caso de, sem a referida exclusão, os restantes sócios não consegui-
rem exercer os seus direitos de participação na vida social sem perturbações.

Exemplo: Concorrência com a sociedade – um sócio decide aproveitar em be-
nefício próprio as oportunidades de negócios da sociedade, concorrendo com a 
mesma, seja em nome próprio, seja através de outra sociedade da qual também 
seja sócio. 

Exemplo: Apropriação ilícita de bens da sociedade e utilização do património 
da sociedade – um sócio-gerente decide utilizar, em seu benefício e da sua famí-
lia, automóveis da sociedade cuja detenção lhe foi confiada para o exercício das 
suas funções de gerente.

Exemplo: Propositura de acções contra a sociedade – um sócio decide impug-
nar todas as deliberações sociais da assembleia geral, de forma a perturbar o 
regular funcionamento da sociedade.

23.3. CAUSAS ESTATUTÁRIAS

Para além das cláusulas legais (específicas e gerais) de exclusão referidas su-
pra, o artigo 266.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais faz ainda referência 
à possibilidade de o poder de exclusão assentar em causas determinadas no 
contrato de sociedade. 

No entanto, resulta dessa disposição normativa que a estipulação estatutária 
do poder de exclusão se deve referir necessariamente a um comportamento 
do sócio que seja considerado desleal ou gravemente perturbador da vida ou 
do funcionamento da sociedade, impedindo-se, assim, a arbitrariedade na 
exclusão de sócios. As causas estatutárias de exclusão de sócios deverão, por 
isso, estar concretamente determinadas no contrato de sociedade.

Exemplo: Não será válida a cláusula estatutária que permita à sociedade deli-
berar a exclusão de sócios quando a sociedade entender conveniente.

Às causas contratuais de exclusão do sócio aplicam-se, por determinação do 
artigo 266.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, as regras relativas aos 
fundamentos estatutários de amortização de quotas, embora tal não signi-
fique necessariamente que as quotas do sócio excluído sejam amortizadas. 
Nos termos do artigo 255.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais, em vez 
de amortizar a quota, a sociedade pode adquirir a quota ou fazê-la adquirir 
por terceiro. 
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23.4. PROCESSO DE EXCLUSÃO

Nas sociedades por quotas, a exclusão do sócio encontra-se dependente dos 
seguintes actos4:

 – Deliberação social de exclusão: a exclusão baseada em facto especifica-
do na lei ou no estatuto social depende de uma deliberação social (arti-
go 266.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais), tomada por maioria 
simples dos votos emitidos (salvo se os estatutos exigirem uma maioria 
superior). O sócio excluído está impedido de votar nesta deliberação, 
atendendo ao conflito de interesses existente.

 – Decisão judicial de exclusão antecedida de deliberação social para 
propositura de acção judicial/ deliberação social após sentença de ex-
clusão: a exclusão por justa causa depende de uma deliberação social 
prévia, na qual não votará o sócio a excluir e à qual serão aplicáveis as 
considerações já despendidas no ponto anterior, e com base na qual 
será intentada uma acção judicial de exclusão (artigo 267.º, n.º 2, da Lei 
das Sociedades Comerciais).

Essa deliberação deve ser tomada no prazo de sessenta dias a contar do conhe-
cimento dos factos que constituem a justa causa de exclusão (aplicando-se 
analogicamente o artigo 258.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

Uma vez emitida a deliberação social, não se encontra estabelecido qualquer 
prazo para a propositura da acção judicial. Esta é uma acção declarativa de 
condenação sujeita a registo, nos termos do artigo 5.º, alínea a), do Código de 
Registo Comercial (e que determina que, a partir do registo da propositura de 
acção judicial, serão inoponíveis à sociedade as transmissões de quotas dos 
sócios a excluir).

Na acção judicial de exclusão, compete à sociedade invocar os factos de onde se 
retira a causa de exclusão, nada obstando a que, cumulativamente, a sociedade 
peça uma indemnização pelos prejuízos sofridos com o comportamento do sócio.

Tem sido discutido o recurso a esta acção judicial de exclusão do sócio quando 
se trate de sociedades por quotas apenas com dois sócios, nas situações em que 
a exclusão deva ocorrer com fundamento em facto especificado na lei ou nos 
estatutos. A favor desta obrigatoriedade de recurso à acção judicial na exclu-
são de sócio em sociedade com dois sócios, refere-se, geralmente, a protecção 

4 Diversamente, nas sociedades em nome colectivo a exclusão de sócios depende apenas da precedência de uma 
deliberação social (incluindo a exclusão assente em justa causa), aprovada por deliberação com três quartos dos 
votos dos restantes sócios, nos noventa dias seguintes àquele em que algum dos gerentes teve conhecimento do 
facto que permite a exclusão (artigo 188.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).
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do sócio excluendo5; para outros autores6, nestas situações, a exclusão do só-
cio pode ser pedida judicialmente pelo outro sócio, não se encontrando este 
adstrito a qualquer dever de o fazer.

O trânsito em julgado da sentença não tem, desde logo, um efeito constitutivo 
da exclusão do sócio. No prazo de trinta dias, a sociedade deve deliberar (pela 
maioria simples dos votos emitidos), sob pena de a exclusão ficar sem efeito: 

 – amortizar a quota (o que depende do preenchimento dos requisitos con-
tidos no artigo 255.º da Lei das Sociedades Comerciais, em especial, do 
respeito pelo princípio da conservação do capital social);

 – adquirir a quota (que passa, neste caso, a ser uma quota própria da socie-
dade e que pressupõe a verificação dos requisitos resultantes do artigo 
243.º da Lei das Sociedades Comerciais, bem como o respeito pelo prin-
cípio da conservação do capital social);

 – fazer com que outro sócio ou terceiro adquiram a quota.

23.5. A SITUAÇÃO DA SOCIEDADE DURANTE A EXCLUSÃO JUDICIAL  
DO SÓCIO

Intentada a acção judicial para a exclusão de um sócio (ou seja, quando a ex-
clusão assente em fundamento legal relativo a justa causa), e salvo delibera-
ção em contrário, as quotas dos restantes sócios devem ser proporcionalmen-
te aumentadas, para efeitos do exercício do direito de voto (artigo 268.º, n.º 1, 
da Lei das Sociedades Comerciais). 

Acresce que os lucros correspondentes à quota do sócio cuja exclusão se en-
contra pendente em juízo devem ser retidos na sociedade (artigo 268.º, n.º 
2, da Lei das Sociedades Comerciais). Todavia, impende sobre a sociedade a 
obrigação de distribuir os lucros retidos ao sócio se a exclusão deste não for 
decretada judicialmente, no prazo de dez dias a contar da data do conheci-
mento da decisão definitiva que não decrete a exclusão. Aos lucros assim dis-
tribuídos acrescerão os devidos juros legais. 

23.6. CONTRAPARTIDA

O sócio excluído tem, por regra, direito ao pagamento de uma contrapartida, 
que será calculada em função do valor da sua quota (que será amortizada ou 

5 Neste sentido, cf. RAUL VENTURA, Sociedades por quotas: comentário ao Código das Sociedades Comerciais, II, p. 58.

6 Nos quais se inclui JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, II, pp. 438-439.
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adquirida), nos termos prescritos para a amortização de quotas – aplicando-
-se, desta forma, o disposto no artigo 109.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Co-
merciais (ex vi artigo 265.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Assim, o critério para a determinação do valor da contrapartida assenta no 
valor contabilístico da participação social, fixado com base no estado da so-
ciedade à data da exclusão – e, sendo o caso, à data da propositura da acção 
judicial de exclusão (artigo 267.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais).

Nada obsta, contudo, a que os estatutos fixem um outro valor para o paga-
mento de contrapartida ao sócio, sempre que a sua exclusão assente em justa 
causa (artigo 267.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais). A título de cláu-
sula penal (artigo 810.º, n.º 1, do Código Civil), é frequente o estabelecimento 
de valores inferiores para a contrapartida a pagar, o que não gera qualquer 
invalidade, desde que estes não sejam manifestamente irrisórios.

Exemplo: Será válida a cláusula estatutária que fixe que o valor a pagar em 
caso de exclusão do sócio assente em justa causa corresponda a dois terços (2/3) 
do valor que resultaria do critério supletivo aplicável (i. e., do critério previsto 
para a determinação da contrapartida na amortização de quotas). 

Note-se, porém, que o exposto não procede para as hipóteses de exclusão de 
sócio remisso ou de sócio inadimplente no pagamento de prestações suple-
mentares: o sócio perde, para a sociedade, a sua quota, bem como os paga-
mentos já feitos7.

23.7. A EXCLUSÃO DE SÓCIOS NAS SOCIEDADES ANÓNIMAS 

Não existe na Lei das Sociedades Comerciais um regime próprio de exclusão 
de sócios aplicável às sociedades anónimas, atendendo à relevância (tenden-
cialmente) diminuta do comportamento dos accionistas e da sua interferên-
cia na vida da sociedade.

Sustentando esta ideia, basta verificar que, sendo as acções ao portador, a ex-
clusão dos sócios se afigura dificultada. Recorde-se que, para a transmissão de 
acções ao portador, não é necessário o consentimento da sociedade, não sen-
do válidos os limites à transmissibilidade das mesmas que estatutariamente 
possam ser fixados. 

7 Salientando que esta solução pode suscitar problemas evidentes de inconstitucionalidade, por violação do direito 
de propriedade privada e por desproporção da sanção, cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Código das Sociedades 
Comerciais anotado, anotação ao artigo 241.º.
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A livre transmissibilidade das acções ao portador poderá levar a que o accio-
nista não seja conhecido pela sociedade. Acresce que, mediante a ameaça de 
exclusão pela sociedade, o referido sócio poderia sempre, facilmente, proce-
der à alienação das respectivas acções a terceiros, prejudicando, destarte, a 
viabilização da exclusão. As mesmas dificuldades são detectáveis ao conside-
rar-se que o sócio anteriormente excluído pode sempre, mais tarde, adquirir 
novamente acções aos sócios da sociedade, nela reingressando.

Ainda assim, encontram-se disposições normativas dispersas – que se refe-
rem exclusivamente a acções nominativas (com base no disposto no artigo 
331.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais) – que legitimam a referência ao 
direito de exclusão nas sociedades anónimas. São elas:

 – Incumprimento da obrigação de realização de entrada (artigo 316.º, n.º 3, 
da Lei das Sociedades Comerciais) – de acordo com esta norma, manten-
do-se a mora na realização da entrada após os prazos legalmente previstos 
(trinta dias, aos quais acrescem sessenta dias), o accionista perde automa-
ticamente, a favor da sociedade, as acções correspondentes à quantia em 
dívida e os pagamentos que, em relação a elas, houver efectuado.

 – Incumprimento da obrigação de realização de prestações acessórias (ar-
tigo 319.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais) – em princípio, a não 
realização de prestações acessórias não afecta a situação do sócio. Con-
tudo, a referida disposição normativa deixa em aberto, aos sócios, a pos-
sibilidade de estes estabelecerem estatutariamente a perda, a favor da 
sociedade, das acções dos sócios remissos – o que permite concluir pela 
admissibilidade da atribuição, no contrato de sociedade, de um poder de 
exclusão dos sócios que não realizem as prestações acessórias devidas. 

Perante a ausência de regulação expressa do direito de exclusão nas socieda-
des anónimas, questiona-se a admissibilidade da atribuição de tal direito à 
sociedade sempre que se verifique uma situação enquadrável em justa causa 
(tal como delineada, enquanto cláusula geral, no artigo 266.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais). 

Neste contexto, aceita-se a posição doutrinária maioritária8, que entende ser 
de aplicar analogicamente o disposto no artigo 266.º, n.º 1, da Lei das Socie-
dades Comerciais às sociedades anónimas, considerando não ser esta uma 
norma excepcional. 

8 Neste sentido, cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, II, p. 442; LUÍS MENEZES LEITÃO, 
Pressupostos da exclusão de sócio nas sociedades comerciais, pp. 97-98.
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Noutros quadrantes, fazem-se notar os autores9 para quem a omissão de ex-
clusão de sócios na sociedade anónima deve ser entendida no sentido de a 
mesma não ser admissível neste tipo societário (e, consequentemente, nas 
sociedades em comandita por acções), atendendo à escassa importância que 
o relacionamento interpessoal dos sócios assume nas sociedades anónimas. 

Todavia, tal não impede – sublinhe-se – a estipulação estatutária de funda-
mentos para exclusão de sócios; neste caso, estar-se-á apenas perante um des-
vio pessoalista em relação ao tipo.

23.8. SÍNTESE

•	 Por exoneração do sócio entende-se a saída deste da sociedade, imposta por 
determinação unilateral da sociedade, seja por deliberação da sociedade, 
seja por determinação judicial, sempre assente em fundamento previsto na 
lei ou nos estatutos. 

•	 O poder de exclusão tem sido sustentado (i) na ideia de preservação da so-
ciedade, (ii) na ideia de protecção dos restantes sócios, (iii) na ideia de in-
cumprimento contratual.

•	 Existem causas legais e causas estatutárias que permitem a exclusão dos sócios. 

•	 As causas legais distinguem-se entre causas legais específicas e cláusulas 
gerais de exclusão.

•	 No que respeita às sociedades por quotas, as causas legais específicas repor-
tam-se (i) ao incumprimento da obrigação de realização de entrada, (ii) ao 
incumprimento da obrigação de realização de prestações acessórias, (iii) ao 
abuso de informação.

•	 A cláusula geral de exclusão assenta na verificação de um comportamento 
do sócio considerado desleal ou gravemente perturbador da vida ou do fun-
cionamento da sociedade. 

•	 As causas estatutárias devem assentar num comportamento do sócio que 
seja considerado justa causa para exclusão, de forma a impedir a arbitrarie-
dade na exclusão de sócios.

9 Neste sentido, cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A participação social nas sociedades comerciais, Almedina, 
Coimbra, 2007, pp. 354-355.
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•	 Nas sociedades por quotas, no caso de assentar em causas legais específicas 
ou em causas estatutárias, a exclusão do sócio encontra-se dependente de 
uma deliberação social de exclusão.

•	 Já a exclusão por justa causa, ao abrigo da cláusula geral contida nos artigos 
266.º, n.º 1, e 267.º da Lei das Sociedades Comerciais, depende de uma de-
liberação social prévia para propositura de uma acção judicial de exclusão. 

•	 Após o trânsito em julgado da sentença, a sociedade deve deliberar, alter-
nativamente, (i) a amortização da quota, (ii) a aquisição da quota, (iii) a sua 
aquisição por outro sócio ou por terceiro.

•	 Não existe um regime próprio de exclusão de sócios aplicável às sociedades 
anónimas; todavia, deve entender-se ser de aplicar analogicamente a cláu-
sula geral de exclusão (artigo 266.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais) 
às sociedades anónimas.
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CAPÍTULO 24
O CAPITAL SOCIAL
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24.1. O CAPITAL SOCIAL: CONCEITOS E DISTINÇÃO FACE AO 
PATRIMÓNIO SOCIAL 

Nos termos do artigo 10.º, n.º 1, alínea f), da Lei das Sociedades Comerciais, 
todos os estatutos de sociedades comerciais devem indicar o valor do capital 
social. Exceptuam-se do âmbito de aplicação desta imposição as sociedades 
em nome colectivo em que as entradas sejam exclusivamente realizadas atra-
vés de prestações de indústria. 

Neste sentido, o capital social consiste na cifra numérica correspondente à 
soma dos valores nominais das participações sociais fundadas em entradas 
em dinheiro ou em espécie1. Este valor numérico corresponde, pois, neces-
sariamente a uma quantia pecuniária de moeda com curso legal em Angola 
(kwanza). Pode, não obstante, ser definido através de uma indexação a outra 
moeda, designadamente ao dólar norte-americano.

Exemplo: Tanto são admissíveis formulações estatutárias como «a sociedade 
tem o capital social de x kwanzas», quanto a definição deste valor através de 
formulações como «a sociedade tem o capital social de x kwanzas, equivalente 
a y dólares».

Desta definição retiram-se, desde logo, vários corolários que, conjuntamente, 
apontam no sentido de que, ao contrário do que frequentemente é afirmado, o 
capital social não corresponde conceptualmente à soma do valor das entradas:

 – Em primeiro lugar, não é computado no capital social o valor das entra-
das em indústria, i. e., daquelas que correspondem à realização de traba-
lho ou à prestação de serviços pelos sócios a favor da sociedade (artigos 
10.º, n.º 1, alínea f), e 179.º da Lei das Sociedades Comerciais); 

 – Em segundo lugar, o valor das entradas pode compreender um ágio. Nes-
te caso, a entrada é analiticamente composta da seguinte forma: valor da 
entrada = valor nominal da participação social + valor do ágio. De onde 
resulta, logicamente, que, nestes casos, o capital social corresponde à 
soma de todas as entradas subtraídas do valor dos prémios de emissão.

É, contudo, imprescindível ter presente que a Lei das Sociedades Comerciais 
usa o conceito de capital social num segundo sentido, o qual se reporta ao va-
lor da totalidade dos bens integrantes do património societário, mediante os 
quais a sociedade cumpre a obrigação de deter, a todo o tempo, bens cujo valor 
perfaça o capital social fixado nos estatutos. 

1 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, II, pp. 443-444.
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Nestes termos, pode distinguir-se entre:

 – capital social nominal: a cifra nominal, definida no contrato de socieda-
de, que consta do lado direito do balanço;

 – capital social real: o activo líquido da sociedade – inscrito do lado es-
querdo do balanço –, o qual deve integrar um conjunto de bens suficien-
tes, a todo o tempo, para cumprir a cifra do capital social nominal. 

Por outras palavras, pode dizer-se que a definição estatutária do capital social 
nominal estabelece um parâmetro mínimo quanto ao valor do capital social 
real que a sociedade deve, a todo o momento, deter. 

É quanto ao capital social nominal que a lei estabelece limites mínimos. Assim:

 – O capital social nominal das sociedades por quotas deve necessariamen-
te ser igual ou superior ao equivalente em kwanzas a USD 1.000 (artigo 
221.º da Lei das Sociedades Comerciais).

 – O capital social nominal das sociedades anónimas deve necessariamente 
ser igual ou superior ao equivalente em kwanzas a USD 20.000 (artigo 
305.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais)2. 

Importa, a este propósito, chamar a atenção para o facto de existierm várias 
normas especiais que estabelecem, para determinados tipos de sociedades, 
regimes específicos quanto ao capital social, designadamente:

 – O capital social das instituições financeiras bancárias deve ter o valor 
mínimo de Kz. 2.500.000.000,00 (dois mil milhões e quinhentos mi-
lhões de Kwanzas), como decorre do artigo 1.º do Aviso n.º 14/2013, de 15 
de Novembro, emitido pelo Banco Nacional de Angola, no exercício da 
competência que lhe é atribuída pelo artigo 14.º da Lei das Instituições 
Financeiras.

 – O capital social mínimo das sociedades de microcrédito é de Kz. 
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil Kwanzas), nos termos do 
artigo 3.º do Aviso n.º 8/12, de 30 de Março, emitido pelo Banco Nacional 
de Angola.

 – O capital social das cooperativas de crédito não pode ser inferior a Kz. 
5.000.000,00 (cinco milhões de Kwanzas), nos termos do artigo 4.º do 
Aviso n.º 9/12, de 2 de Abril, emitido pelo Banco Nacional de Angola.

 – O capital social das empresas de seguros – que, nos termos do artigo 13.º, 
n.º 1, da Lei Geral da Actividade Seguradora (Lei n.º 1/00, de 3 de Feverei-
ro), revestem necessariamente a forma de sociedade anónima – deve ser, 

2 O mesmo regime se aplica, em virtude da remissão operada pelo artigo 214.º da Lei das Sociedades Comerciais, às 
sociedades em comandita por acções.
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no mínimo, equivalente a USD 6.000.000,00, para exploração conjunta 
dos ramos Vida e Não Vida, a USD 5.000.000,00, para exploração apenas 
de seguros de Vida, o equivalente a USD 4.000.000,00 para a explora-
ção apenas de seguros Não Vida, e equivalente a USD 200.000,00 para as 
mútuas de seguros (artigo 5.º do Decreto Executivo n.º 5/2003, de 24 de 
Janeiro, emitido pelo Ministro das Finanças, no exercício da competên-
cia estabelecida pelo artigo 23.º da Lei Geral da Actividade Seguradora).

 – As sociedades abertas não estão sujeitas ao capital social mínimo esta-
belecido no artigo 305.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais (artigo 
109.º, n.º 1, da Lei dos Valores Mobiliários).

Do conceito de capital social distingue-se o de património social3. As socie-
dades comerciais, como qualquer outro ente jurídico, têm um determinado 
património, composto pela totalidade dos seus bens susceptíveis de penhora 
para a satisfação das suas dívidas a terceiros (artigo 601.º do Código Civil)4. 

O património societário, como qualquer património, pode ser perspectivado 
de três formas diferentes: 

 – como património global, correspondendo ao conjunto de todos os direi-
tos e obrigações susceptíveis de avaliação pecuniária de que a sociedade 
é titular a cada momento;

 – como património bruto ou ilíquido, englobando os bens e direitos que são 
elementos do activo da sociedade, sem a dedução do respectivo passivo;

 – como património líquido, caso em que refere o valor correspondente à 
diferença entre o património bruto e o passivo da sociedade5. 

É neste útimo sentido que importa essencialmente considerar o património 
societário. Em todo o caso, e independentemente da acepção em que a expres-
são seja usada, importa salientar que este não se confude com o conceito (em 
qualquer uma das suas acepções) de capital social. 

Ao passo que o capital social nominal é um valor ideal, fixado nos estatutos, e, 
consequentemente, imutável, salvo em caso de alteração estatutária, o patri-
mónio social é a expressão de uma realidade tangível, de uma concreta mas-
sa de bens, continuamente variável na sua composição. Pode, assim, dizer-se 
que, enquanto o património é uma realidade fáctica e variável, o capital social 
é uma realidade puramente normativa e constante. 

3 Sobre a distinção, cfr., por todos, PAULO DE TARSO DOMINGUES, Variações sobre o capital social, pp. 34 ss.

4 Sobre o conceito de património, em geral, cfr. PAULO CUNHA, Do património, Petrony, Lisboa, 1934, passim.

5 Cfr. PAULO DE TARSO DOMINGUES, Variações sobre o capital social, p. 35.
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Ainda que aí a distinção possa suscitar maiores dúvidas, o conceito de patri-
mónio distingue-se também do conceito de capital social real. Estes conceitos 
aproximam-se, é certo, por se reportarem ambos a um montante de bens de 
que a sociedade é titular. Ambos são realidades fácticas e variáveis. Contudo, 
apenas cumpre falar de capital social real quando se afere o cumprimento do 
respeito pelo capital social nominal. Simplificando: poder-se-ia dizer que o 
capital social real corresponde ao património social que a sociedade detém e 
que é necessário para observar o respeito pelo capital social nominal. 

Desta forma, o património social poderá ser coincidente com o capital social 
real. Tal sucederá quando o património for inferior ou equivalente ao capital 
social nominal; no momento de constituição da sociedade, sendo realizadas 
todas as entradas convencionadas, o capital social real será o único patrimó-
nio de que a sociedade é titular, e será equivalente ao capital social nominal. 
Mas o património poderá também ser superior ao capital social real. Designa-
damente, quando o património da sociedade exceder o necessário para satis-
fazer a exigência estatutária de capital social (nominal), o capital social real 
será equivalente ao capital social nominal, enquanto o valor do património 
societário será superior a ambos. Neste caso, o capital social real será uma 
fracção dentro do património da sociedade. 

Exemplo: Tendo como referência uma sociedade que define nos seus estatutos 
um capital social nominal de Akz 100.000,00 , se (i) o património líquido da 
sociedade for de Akz 80.000,00, (ii) o capital social real será de Akz 80.000,00. 
Se, porém, (i) o património líquido da sociedade for de Akz. 150.000,00, (ii) o 
capital social real será, então, de Akz. 100.000,00 – o mesmo valor do capital 
social nominal. 

Nestes termos, pode sintetizar-se, com Coutinho de Abreu, a relação entre os 
conceitos de capital social real e de património líquido, dizendo que «o capi-
tal social real coincide com o património social líquido equivalente ao capital 
social nominal»6.

24.2. FUNÇÕES DO CAPITAL SOCIAL 

A definição do capital, enquanto mero estabelecimento de uma cifra numéri-
ca nos estatutos da sociedade, seria isoladamente irrelevante. A extrema rele-
vância do capital social prende-se com o facto de uma pluralidade de normas 
jurídico-societárias recortarem o seu âmbito de aplicação ou os efeitos jurídi-
cos por si estatuídos mediante referências ao capital social. 

6 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, II, p. 445.
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Consoante os problemas jurídicos tratados por essas normas, as funções do ca-
pital social podem ser classificadas entre funções internas e funções externas. 

São funções internas do capital social:

 – a delimitação da posição jurídica do sócio na sociedade;
 – a distribuição do poder do sócio na formação da vontade societária;
 – a dotação da sociedade de meios patrimoniais para exercer o seu objecto 

social.

Por sua vez, são funções externas do capital social:

 – a avaliação económica da sociedade;
 – a garantia dos credores sociais.

24.2.1. AS FUNÇÕES INTERNAS DO CAPITAL SOCIAL: A CONFORMAÇÃO DA 
POSIÇÃO JURÍDICA DOS SÓCIOS

Como exposto oportunamente, a participação social incorpora um conjunto 
de direitos e deveres que conformam a relação entre o sócio e a sociedade7. 

Se alguns desses direitos são atribuídos pela simples participação do sócio na 
sociedade e não são graduáveis (pense-se, por exemplo, no direito de partici-
par nas assembleias gerais, no direito à titularidade dos órgãos sociais, ou no 
direito à informação nas sociedades por quotas), noutros direitos, bem como 
em alguns deveres societários, a fracção que cada sócio detém do capital so-
cial é determinante do conteúdo, ou da própria atribuição in toto, dessas po-
sições jurídicas.

Por um lado, existem direitos que apenas são concedidos a sócios, ou a con-
juntos de sócios, que detenham determinada participação no capital social. 
Assim, a título de exemplo:

 – Só os sócios que detenham pelo menos dez por cento (10%) do capital 
social podem propor uma acção de indemnização contra gerentes ou ad-
ministradores (artigo 82.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais).

 – Nas sociedades por quotas, o direito a exigir que seja levada a cabo anu-
almente uma auditoria à gestão da sociedade é reservado a sócios que 
detenham uma participação igual ou superior a dez por cento (10%) do 
capital social (artigo 236.º, n.º 10, da Lei das Sociedades Comerciais).

 – Nas sociedades anónimas, o direito mínimo à informação é reservado 

7 Cfr. supra Capítulo 19.
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por lei aos accionistas que detenham um mínimo de cinco por cento (5%) 
do capital social (artigo 320.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais).

 – Nas sociedades anónimas, o direito colectivo à informação é reservado a 
accionistas que – individual ou conjuntamente – detenham uma partici-
pação igual ou superior a dez por cento (10%). 

Por outro lado, existem direitos e deveres dos sócios que, por natureza, podem 
assumir diferentes grandezas. São exemplos paradigmáticos, do lado dos di-
reitos, o direito aos lucros e o direito de voto, e, do lado dos deveres, o dever 
de realização das entradas. Deixando-se o direito de voto para um segundo 
momento, cabe notar que:

 – Salvo disposição legal ou contratual expressa em contrário, os sócios par-
ticipam no lucro da sociedade na proporção dos valores nominais das 
respectivas participações no capital social (artigo 24.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais).

 – O valor da obrigação de entrada de cada sócio perante a sociedade não 
pode, em caso algum, ser inferior ao valor nominal da sua participação 
social (artigo 27.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais).

Note-se, por rigor, que não existe, porém, em nenhum destes domínios, uma 
inarredável correlação rígida entre a participação no capital social e a exten-
são do direito aos lucros e da obrigação de entrada. Os sócios retêm a sua auto-
nomia de fixar critérios diferentes de distribuição dos lucros: o artigo 24.º, n.º 
1, primeira parte, da Lei das Sociedades Comerciais, é explícito nesse sentido. 
A função organizativa do capital social assume aqui, desta forma, uma voca-
ção meramente supletiva. 

Diferentemente, existe uma injuntividade no que concerne à correlação entre 
o valor da obrigação de entrada e o valor nominal da participação social de 
cada sócio – o que é o mesmo que dizer, entre a obrigação de entrada de cada 
sócio e a sua proporção no capital da sociedade. Essa injuntividade funda-se, 
como abaixo exposto, na tutela dos credores sociais. Mas trata-se de uma in-
juntividade mínima: os sócios podem estipular que as obrigações de entrada 
excedam o valor nominal da participação social, acrescendo-lhe um ágio ou 
prémio de emissão8.

24.2.2. AS FUNÇÕES INTERNAS DO CAPITAL SOCIAL: A DISTRIBUIÇÃO DE 
VOTOS ENTRE SÓCIOS

Um dos casos específicos no qual o capital social releva na determinação da 
posição jurídica dos sócios prende-se com a distribuição do direito de voto 

8 Cfr. supra Capítulo 24.1.
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entre sócios. Assim sucede, pelo menos, nas sociedades com uma maior ver-
tente capitalística9. 

Contudo, no demais, a regra é a de que os votos na sociedade são distribuídos 
na proporção da repartição do capital social:

 – Nas sociedades por quotas, o artigo 278.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Co-
merciais determina que a cada parcela de quota com valor equivalente a 
USD 50,00 corresponde um voto.

 – Nas sociedades anónimas, o artigo 404.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais estabelece a regra segundo a qual a cada acção corresponde 
um voto.

Assim, por regra, o sócio que detiver a maioria do capital deterá também a 
maioria dos votos. 

Importa, contudo, salientar que, também aqui, a relevância do capital social 
na determinação dos direitos dos sócios não é injuntiva nem linear:

 – Por um lado, não existe nenhum princípio injuntivo de correlação entre 
titularidade do capital social e influência na vida da sociedade: os sócios 
podem, estatutariamente, definir outros critérios de distribuição de di-
reito de voto10.

 – Os sócios podem estipular a existência de direitos especiais que atribu-
am um voto reforçado, bem como, pelo menos no direito das sociedades 
anónimas, deve admitir-se, ao abrigo da autonomia privada dos sócios, a 
emissão de categorias de acções que não integrem o direito de voto. Não 
é exclusivamente o caso das acções preferenciais sem voto, que podem, 
em caso de incumprimento dos deveres patrimoniais da sociedade, dar 
lugar à atribuição do direito de voto. A autonomia privada dos sócios 
deve mesmo ter-se como justificação suficiente para a emissão de acções 
totalmente desprovidas do direito de voto (non-voting shares)11.

 – Os estatutos podem prever limites ao exercício do direito de voto (voting 
caps), caso em que, quando o capital social correspondente à participa-
ção de um sócio resultar na atribuição de um poder de voto superior ao 

9 Já nas sociedades em nome colectivo, a atribuição do direito de voto é independente do valor de cada participação 
social: nos termos do artigo 192.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, salvo a estipulação de outro critério, a 
cada sócio corresponde um voto, independentemente do valor nominal da sua participação.

10 Cfr. NUNO TRIGO DOS REIS, «As vinculações de voto perante terceiros no contexto dos limites à autodetermina-
ção no exercício do direito de voto», in Revista de Direito das Sociedades, Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 
ano 3, n.º 2, 2011, pp. 492-496.

11 Sobre estas, cfr. GUIDO A. FERRARINI, «One share – one vote: a european rule?», in ECGI - Law Working Paper, 
European Corporate Governance Institute, Bruxelas, n.º 58, Jan. 2006, disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=875620.
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estabelecido como limite máximo, o voto atribuído será inferior ao que 
corresponderia ao sócio numa relação de correspondência com a pro-
porção do capital social por ele detida. 

24.2.3. AS FUNÇÕES INTERNAS DO CAPITAL SOCIAL: A FUNÇÃO DE 
PRODUÇÃO OU DE FINANCIAMENTO

O montante do capital social corresponde também a um valor patrimonial 
que se determina estatutariamente e que a sociedade deve deter a todo o tem-
po para fundar e desenvolver as actividades económicas que pretenda exer-
cer, designadamente aquelas adequadas ao seu objecto social. 

Se, por imposição legal, a subscrição de participações sociais vincula o sócio 
a entrar para o capital social com bens pelo menos equivalentes ao valor no-
minal da participação adquirida, o aumento de capital apresenta-se como um 
meio paradigmático de financiamento da sociedade sem que esta contraia dí-
vidas perante terceiros. 

Contudo, com maior rigor, pode dizer-se que o que possibilita à sociedade o 
exercício da sua actividade empresarial não é o capital social nominal (nem 
nunca o podia ser, uma vez que este representa uma cifra ideal), nem sequer 
se cinge ao capital social real: a aptidão produtiva da sociedade será tanto 
maior quanto maior for o seu património. Não obstante, na medida em que a 
definição estatutária do capital social implica exigências de manutenção de 
determinado património social, pode dizer-se, sem imprecisão, que o capital 
social desempenha pelo menos mediatamente uma função de produção12.

24.2.4. AS FUNÇÕES EXTERNAS DO CAPITAL SOCIAL: A AVALIAÇÃO 
ECONÓMICA DA SOCIEDADE

As sociedades comerciais procedem, com alguma frequência, à avaliação da 
sua situação económico-financeira. Tal sucede, obrigatoriamente, pelo me-
nos uma vez por ano (artigos 62.º do Código Comercial e 70.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais), mas pode também suceder, por imposições práticas 
do tráfego negocial, aquando da contracção de crédito bancário, ou da realiza-
ção de fusões ou aquisições da sociedade13.

Um dos parâmetros usados no balanço, mediante o qual se procede a esta men-
suração de valor, é o capital social. Se, no momento da avaliação da sociedade, 

12 Sobre esta função, e respectiva crítica, cfr. PAULO DE TARSO DOMINGUES, Variações sobre o capital social, pp. 
560-564.

13 Cfr. PAULO CÂMARA/MIGUEL BRITO BASTOS, «O direito da aquisição de empresas: uma introdução», in Aqui-
sição de empresas, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, pp. 28-31.
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se verifica que o património social é superior ao capital social nominal, então 
concluir-se-á que a sociedade teve lucros. Se, ao invés, o património societá-
rio for inferior ao capital social nominal, tal significará que a sociedade teve 
prejuízos.

24.2.5. AS FUNÇÕES EXTERNAS DO CAPITAL SOCIAL: A GARANTIA  
DE CREDORES

Não obstante a pluralidade de funções que é atribuída ao capital social, a dou-
trina tradicional tem apontado como primordial a de garantia dos credores 
societários. Nos termos gerais, a garantia geral das obrigações (de quaisquer 
obrigações) encontra-se no património do respectivo devedor (artigo 601.º 
do Código Civil). Esse princípio geral não encontra qualquer excepção no do-
mínio das sociedades comerciais: independentemente da possibilidade da 
prestação de garantias especiais de carácter real (penhores ou hipotecas) ou 
pessoais (fianças ou garantias autónomas), a garantia de qualquer credor so-
cietário reside primordialmente no património societário. 

Se a sociedade tiver património para satisfazer as suas obrigações, os credores 
da sociedade poderão sempre executá-la e, dessa forma, mesmo nos casos em 
que esta não preste a colaboração devida para a satisfação das suas obrigações, 
ver os seus créditos patrimoniais satisfeitos por via judicial. No entanto, e de for-
ma particularmente nítida nas sociedades de responsabilidade limitada, onde 
pode não existir património societário suficiente, os credores apenas poderão 
ver os seus créditos satisfeitos parcialmente (artigo 604.º do Código Civil). 

Ao analisar a aptidão do capital social para desempenhar uma função de ga-
rantia de créditos de terceiro deve ser-se cauteloso: a mera definição nos esta-
tutos de um valor de capital social elevado não implica, por si só, uma maior 
tutela dos credores sociais. Essa definição pode vincular a sociedade a deter 
permanentemente património naquele montante. Mas seria falacioso dizer 
que, por a sociedade estar vinculada a deter esse valor patrimonial, o detém 
– simplesmente porque existe a possibilidade do incumprimento das regras 
sobre o capital social. 

Nessa medida, a garantia que o capital social representa para os credores é ténue. 
Principalmente entre nós, em que se tem verificado que grande parte das socie-
dades de responsabilidade limitada que se constituem em Angola têm optado 
por um capital social que se limita a seguir o valor mínimo legalmente exigido. 

No entanto, o capital social é utilizado para determinar dois tipos de vincula-
ções da sociedade que operam a tutela dos credores sociais. Estes traduzem-
-se nos seguintes princípios: 
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 – o princípio da exacta formação do capital, que impõe que na constitui-
ção da sociedade todos os sócios transfiram para o património societá-
rio bens pelo menos equivalentes ao capital social nominal, mediante o 
cumprimento das obrigações de entrada;

 – o princípio da intangibilidade do capital social, segundo o qual à socie-
dade se encontra vedada a distribuição de bens aos sócios, na medida 
em que isso seja necessário para manter a cobertura do capital social no-
minal pelo património societário. 

Importa analisar este último de forma mais atenta. 

24.3. O PRINCÍPIO DA INTANGIBILIDADE DO CAPITAL SOCIAL 

O princípio da intangibilidade do capital social, com previsão expressa no art. 
33.º da Lei das Sociedades Comerciais, traduz-se na ideia de que a sociedade 
não pode atribuir aos seus sócios, enquanto tais, bens sociais necessários à 
cobertura (i) do capital e (ii) das reservas indisponíveis. 

Pelo prisma do princípio da intangibilidade do capital social, o capital so-
cial nominal funciona, pois, como uma cifra de retenção, i. e., impede que 
sejam distribuídos aos sócios bens do activo se o valor líquido do activo não 
for superior ao valor do capital social e das reservas que têm sempre de ser 
preenchidas. 

Tais reservas compreendem a reserva legal prevista na Lei das Sociedades 
Comerciais (artigo 328.º da Lei das Sociedades Comerciais, aplicável, por re-
missão do artigo 240.º, n.º 2, do mesmo diploma, às sociedades por quotas), 
as eventuais reservas estatutárias que os sócios tenham decidido prever no 
contrato de sociedade, e ainda, quando tal seja o caso, retenções patrimoniais 
análogas (outras reservas impostas pelo legislador), tais como as correspon-
dentes aos fundos próprios das instituições financeiras14. 

Bloqueia-se, assim, a possibilidade de o património social descer abaixo do 
capital social e das reservas não distribuíveis mediante a sua distribuição aos 
sócios. Desta forma, visa-se assegurar que, sempre que se distribuam bens pe-
los sócios, com a consequente diminuição do património societário (que serve 
de garantia geral dos créditos de terceiros perante a sociedade), se mantém 
um fundo de garantia societário15.

14 Cfr. infra Capítulo 24.5.

15 Sobre o princípio da intangibilidade do capital social, cfr. PAULO DE TARSO DOMINGUES, Variações sobre o 
capital social, pp. 253 ss.
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Dimensão do incumprimento do princípio da intangibilidade

Capital social
Reservas legais

Reservas estutárias

Património
social

Em suma, a distribuição de bens aos sócios só é lícita quando o património 
líquido que permaneça após esta distribuição seja superior ao capital social 
acrescido das reservas legais (que, consoante a sociedade em questão, sejam 
impostas pelo legislador) e estatutárias. 

Esquema de síntese sobre a possibilidade de distribuição de lucros  
aos sócios

Esquema de síntese sobre a não distribuição de lucros aos sócios

Em suma, o sentido desta regra é simples: visa assegurar que a sociedade 
apenas distribui pelos sócios o que corresponder a um lucro gerado pela 
sua actividade. 

A integridade do cumprimento desta regra é assegurada pelo regime da aqui-
sição de bens a sócios, estabelecido no artigo 36.º da Lei das Sociedades Co-
merciais. Afinal, se a sociedade estivesse livre para adquirir bens aos seus só-
cios pagando qualquer preço, seria fácil tornear a proibição de distribuição 
de bens: bastaria que a sociedade comprasse bens a um sócio por um preço 

Bens distribuíveis

Capital social
Reservas legais

Reservas estutárias

Património
social
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excessivamente alto. Materialmente, a diferença entre o valor do bem e o pre-
ço pago corresponderia, neste caso, a uma distribuição. Apenas verificados os 
requisitos estabelecidos no artigo 36.º da Lei das Sociedades Comerciais essa 
aquisição será válida.

Do princípio da intangibilidade do capital social resulta também a preocu-
pação simétrica: a proibição da realização de entradas ocultas («quase en-
tradas»). Estas verificar-se-iam se um sócio pudesse realizar entradas em es-
pécie, de seguida comprando à sociedade esses mesmos bens por um preço 
discricionariamente fixado16. 

Por outro lado, do próprio artigo 33.º da Lei das Sociedades Comerciais resulta 
a impossibilidade da fixação de uma retribuição certa do capital. A lei admite 
que a determinados sócios seja atribuído um direito preferencial ao lucro (v. 
g. nos artigos 364.º e seguintes da Lei das Sociedades Comerciais). Admite, 
ainda, que sejam emitidos, em especial pelas sociedades anónimas, valores 
mobiliários com uma remuneração fixa: esse é, paradigmaticamente, o caso 
das obrigações (artigos 374.º e seguintes). Contudo, a posição de accionista 
é inarredavelmente caracterizada pela incerteza estrutural da remuneração 
do capital investido: apenas se forem realizados lucros pela sociedade pode 
haver remuneração dos sócios individualmente considerados, sendo nulas 
todas as cláusulas em sentido contrário. 

Por fim, importa ter presente que a proibição da distribuição de bens pela so-
ciedade que ponha em causa a intangibilidade do capital social tem como re-
verso da medalha a obrigação, estatuída pelo artigo 35.º da Lei das Sociedades 
Comerciais, de restituir os bens indevidamente recebidos, a qual impende so-
bre os sócios que tenham recebido bens societários em desrespeito do princí-
pio da intangibilidade do capital social. Se a sociedade distribuir ilicitamente 
bens a um sócio – e isso abrange a distribuição de bens indistribuíveis –, o 
sócio deve restituí-los à sociedade. 

Excepção é apenas feita no caso de o sócio desconhecer, não culposamente, 
a irregularidade da distribuição (artigo 35.º, n.º 1, parte final, da Lei das So-
ciedades Comerciais). Neste caso, em homenagem ao princípio da tutela da 
confiança, a posição do sócio que confia na conformidade da distribuição de 
bens com o ordenamento jurídico é salvaguardada.

Não obstante, e como resulta evidente, a vigência destas normas não impede 
que a sociedade incorra em despesas que façam o seu património descer abai-
xo do capital social, nem impede, evidentemente, que, por desvalorizações 

16 Cfr. PAULO DE TARSO DOMINGUES, Variações sobre o capital social, pp. 466-467. 
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dos seus activos, o património societário desça abaixo da cifra do capital social. 
Apenas impede algumas formas de decréscimo do património societário, mas 
não assegura, por si, qualquer grandeza do património da sociedade – o qual, 
como visto, funciona como garantia geral das obrigações dos credores sociais. 

A sua verdadeira aptidão para funcionar como um meio efectivo de garantia 
dos credores tem sido objecto de severas críticas no plano de jure condendo17 
– sendo possível traçar, nos sistemas jurídicos mais evoluídos, uma linha de 
evolução no sentido do progressivo abandono dos regimes do capital social18. 

24.4. A PERDA DE METADE DO CAPITAL SOCIAL 

O princípio da intangibilidade do capital social é complementado pelo artigo 
37.º da Lei das Sociedades Comerciais, o qual estabelece o regime da perda de 
metade do capital social. 

Como acaba de ser visto, não obstante as regras relativas à intangibilidade do 
capital social, nada impede que o património societário desça abaixo da cifra 
do capital social nominal fixada nos estatutos. Questiona-se então: qual a res-
posta do ordenamento jurídico aos casos em que, por outras causas que não 
a distribuição de bens aos sócios, o património societário é inferior ao capital 
social? Qual o limiar quantitativo a partir do qual esta discrepância é relevan-
te para o ordenamento?

A resposta a estas questões é dada pelo artigo 37.º da Lei das Sociedades Co-
merciais. O ordenamento não reage a toda e qualquer descida do património 
societário abaixo do capital social nominal: o limiar dessa relevância encon-
tra-se na metade do capital social. Assim, segundo o n.º 1 daquele preceito, 
«os membros da gerência ou administração que, pelas contas de exercício, ve-
rifiquem estar perdida metade do capital social, devem propor aos sócios que 
a sociedade seja dissolvida ou o capital aí seja reduzido, a não ser que os sócios 
se comprometam a efectuar e efectuem nos sessenta dias seguintes à delibe-
ração que da proposta resultar entradas que mantenham em, pelo menos, 2/3 
a cobertura do capital». 

Esta norma estatui, pois, sobre os administradores das sociedades comerciais 
um dever de propor aos sócios (i) a extinção da sociedade ou (ii) a redução do 

17 Cfr. ALEXANDRE MOTA PINTO, «Capital social e tutela dos credores para acabar de vez com o capital social míni-
mo nas sociedades por quotas», pp. 837 ss., e Paulo de Tarso Domingues, Variações sobre o capital social, pp. 564 ss. 

18 Cfr., com extensas referências comparativas, o estudo preparado no âmbito de uma reforma do regime do capital 
social no direito inglês por JONATHAN RICKFORD, «Report on the Interdisciplinary Group on Capital Maintenan-
ce», in European Business Law Review, Kluwer Law International, vol. 15, 2004, pp. 919-1027.
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capital social, salvo se (iii) estes efectuarem, nos sessenta dias seguintes à de-
liberação, entradas que não só reponham o capital social num valor superior 
a metade do capital social nominal, mas também operem uma cobertura de 
dois terços (2/3) do capital social nominal. 

Contudo, os sócios não ficam vinculados a adoptar qualquer uma destas me-
didas. Ao que acresce que, como em qualquer dever, existe sempre a possibili-
dade de o mesmo ser incumprido pelos administradores. 

Nesses casos, suscita-se a questão sobre quais os efeitos da perda de metade 
do capital social. A resposta é fornecida pelo n.º 3 do artigo 37.º da Lei das 
Sociedades Comerciais: a sociedade fica, então, sujeita à dissolução judicial, a 
qual pode ser pedida por qualquer sócio ou credor da sociedade. 

24.5. AS RESERVAS

As reservas são cifras patrimoniais, representativas de valores patrimoniais 
da sociedade, derivadas normalmente de lucros sociais, que os sócios não po-
dem ou não querem distribuir. À semelhança do capital social nominal, as 
reservas constituem meros valores abstractos e não um conjunto de bens con-
cretos. As suas funções paradigmáticas reconduzem-se à cobertura de perdas 
da sociedade e ao seu auto-financiamento.

No que concerne à obrigatoriedade da sua constituição, as reservas podem ser:

 – obrigatórias (ou não voluntárias); ou
 – livres (ou voluntárias).

E, consoante a fonte da imposição da sua constituição, as reservas não volun-
tárias podem ser:

 – legais; ou
 – estatutárias.

Os diferentes tipos de reservas colocam problemas de distinta natureza, ao 
que acresce que inexiste um regime geral aplicável a todas as reservas das so-
ciedades comerciais. Por estas razões, a análise do regime das reservas deve 
ser feita em especial a propósito de cada tipo de reserva.
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24.5.1. A CONSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL PREVISTA NA LEI DAS 
SOCIEDADES COMERCIAIS

A reserva legal é, como o próprio nome indica, aquela que as sociedades co-
merciais são obrigadas a constituir por imposição da Lei das Sociedades Co-
merciais. Estão sujeitas à constituição de reserva legal as sociedades por quo-
tas e as sociedades anónimas (e, em virtude da remissão para o regime das 
sociedades anónimas, as sociedades em comandita por acções). 

Tendo em conta que o artigo 240.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais 
remete, no essencial, o regime das reservas das sociedades por quotas para 
o regime estabelecido nos artigos 327.º e 328.º, da Lei das Sociedades Comer-
ciais, é seguro tomar como regime paradigmático das reservas legais aquele 
que a lei fixa para as sociedades anónimas19. 

Assim, no final de cada exercício, as sociedades devem destinar à constituição da 
reserva legal prevista na Lei das Sociedades Comerciais (ou à sua reintegração):

 – um valor correspondente à vigésima parte (i. e., a cinco por cento - 5%) 
dos lucros líquidos de cada exercício;

 – e essa operação vai sendo repetida, nos exercícios subsequentes, até que 
o montante levado a reserva legal perfaça: (i) o valor equivalente à quinta 
parte (i. e., a vinte por cento - 20%) do capital social para as sociedades 
anónimas (artigo 327.º da Lei das Sociedades Comerciais) ou (ii) o valor 
equivalente a trinta por cento (30%) do capital social para as sociedades 
por quotas (artigo 240.º da Lei das Sociedades Comerciais)

Exemplo: Uma sociedade por quotas com um capital social de USD 25.000 que 
apresente, num ano económico, lucros de USD 50.000 deve levar obrigatoria-
mente a reserva cinco por cento (5%) desses USD 50.000 (ou seja, 0,05 * 50.000), 
o que equivale a USD 2.500.

A sociedade deverá levar cinco por cento (5%) dos lucros todos os anos até ter 
uma reserva equivalente a trinta por cento (30%) do seu capital, ou seja, a USD 
7.500. 

Já se se tratasse de uma sociedade anónima com o mesmo capital, a reserva le-
gal mínima a constituir equivaleria a vinte por cento (20%) do capital social, o 
que corresponderia a USD 5.000.

19 Não estão, porém, sujeitas à obrigatoriedade da constituição de reservas, excepto na medida em que tal seja im-
posto pela Comissão do Mercado de Capitais, as sociedades abertas, como decorre do artigo 109.º, n.º 4, da Lei dos 
Valores Mobiliários. 
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Os valores legalmente definidos quanto à proporção dos lucros de exercício 
que devem ser utilizados para a constituição da reserva legal e a cifra até cujo 
preenchimento aqueles lucros devem continuar a ser afectos à constituição 
de reservas são-no a título supletivo.

Se a lei estabelece como fracção mínima dos lucros de cada exercício cinco 
por cento (5%) que deve ser utilizado para a constituição da reserva legal, e, 
como tectos mínimos a atingir, vinte por cento (20%) para as sociedades anó-
nimas e trinta por cento (30%) para as sociedades por quotas, os sócios po-
dem, no contrato de sociedade, fixar valores diferentes, conquanto superiores 
(e nunca inferiores) aos legalmente estatuídos. Estas normas caracterizam-se, 
pois, pela sua injuntividade mínima: são admitidas cláusulas estatutárias de 
sentido contrário, mas apenas se estas procederem a uma mais robusta tutela 
dos credores sociais. 

Sendo determinados estatutariamente valores superiores aos que decorrem 
da lei, essas reservas ficarão globalmente sujeitas ao regime da reserva legal, 
designadamente quanto à sua utilização e reintegração, mesmo na parte que 
excede o montante mínimo que a lei exige. 

§ Finalidade da reserva legal

Nos termos do artigo 328.º da Lei das Sociedades Comerciais, aplicável, por re-
missão do artigo 240.º, n.º 2, às sociedades por quotas, existe uma tipicidade 
da utilização que as sociedades podem licitamente dar aos valores inscritos 
como reserva legal, a saber:

 – a cobertura de prejuízos apurados no balanço de exercício que não puder 
ser efectuada através de outras reservas (artigo 328.º, alínea a), da Lei das 
Sociedades Comerciais);

 – a cobertura de prejuízos transitados de exercícios anteriores que não 
possam ser liquidados pelo lucro do exercício nem pela utilização de ou-
tras reservas (artigo 328.º, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais);

 – a incorporação no capital social (artigo 328.º, alínea c), da Lei das Socie-
dades Comerciais). 

Analisando individualmente cada uma destas destinações da reserva legal, 
importa notar que, caso a actividade societária resulte em prejuízos, o patri-
mónio societário resultará inferior ao capital social nominal. Na medida em 
que existam valores na reserva legal, os respectivos montantes devem ser 
contabilisticamente retirados da rubrica das reservas e afectos à cobertura do 
capital social. 
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No caso de os prejuízos transitarem de exercícios anteriores – i. e., no caso de 
os prejuízos terem sido originados em exercícios passados e desde então não 
terem sido compensados com lucros posteriores –, estabelece o artigo 34.º, n.º 
1, da Lei das Sociedades Comerciais que os lucros do exercício presente devem 
ser preferencialmente afectos à sua cobertura. Pode, contudo, suceder que no 
exercício presente a sociedade não tenha realizado lucros, ou que estes não 
sejam suficientes para cobrir os prejuízos transitados. Nesse caso, a reserva 
legal pode ser afecta à cobertura desses prejuízos, mediante uma operação 
contabilística semelhante à descrita para os prejuízos do próprio exercício. 

Por fim, a alínea c) do artigo 328.º da Lei das Sociedades Comerciais admite 
que a reserva legal seja destinada à incorporação no capital social. Este au-
mento de capital, que segue os termos do artigo 97.º da Lei das Sociedades 
Comerciais, será infra estudado, quando se falar do regime do aumento de 
capital por incorporação de reservas20. 

Independentemente da destinação que lhe for dada, a utilização do patrimó-
nio correspondente à reserva legal implica a sua reintegração. Os lucros dos 
exercícios seguintes devem, assim, ser afectos a esta finalidade até que tota-
lizem o limite de vinte por cento (20%), nas sociedades anónimas e nas socie-
dades em comandita por acções, ou de trinta por cento (30%), nas sociedades 
por quotas.

Exemplo: Se uma sociedade anónima com o capital de USD 25.000 tiver inte-
gralmente constituída a reserva legal no valor correspondente a vinte por cento 
(20%) do seu capital social (USD 5.000), e, no final de um ano económico no qual 
obteve prejuízos no valor de USD 3.000, utilizar a reserva legal para cobrir esses 
prejuízos, o valor da reserva legal descerá para USD 2.000. Como as sociedades 
anónimas têm de deter uma reserva legal de valor equivalente a vinte por cento 
(20%) do seu capital social, nos anos subsequentes, a sociedade deverá levar su-
cessivamente cinco por cento (5%) dos lucros de exercício que realizar a reserva, 
até que a reserva legal volte a perfazer o valor de USD 5.000. 

O que acaba de se expor deixa entrever que a reserva legal desempenha uma 
função complementar da finalidade da protecção dos credores societários, 
prosseguida pelo capital social. Tratando-se de uma norma destinada à tu-
tela dos credores sociais, a sua aplicação não se encontra na disponibilidade 
dos sócios: nem o contrato de sociedade, nem as deliberações sociais podem, 
pois, afastá-la. Consequentemente, tanto as cláusulas estatutárias como as 
deliberações que a elas sejam desconformes são nulas (artigos 11.º da Lei das 
Sociedades Comerciais e 280.º do Código Civil, e 61.º, n.º 1, alínea d), da Lei 
das Sociedades Comerciais).

20 Cfr. infra Capítulo 25.2.
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24.5.2. A RESERVA LEGAL E OS FUNDOS PRÓPRIOS DAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS

No domínio das sociedades anónimas que se qualificam como instituições 
financeiras, nos termos do artigo 3.º da Lei das Instituições Financeiras, há 
ainda que considerar, as regras específicas sobre a reserva legal, bem como a 
figura dos fundos próprios, a qual desempenha uma função análoga.

Nos termos do artigo 76.º, n.º 1, da Lei das Instituições Financeiras, o organis-
mo de supervisão competente para cada instituição financeira deve estabele-
cer uma fracção não inferior a dez por cento (10%) dos lucros líquidos apura-
dos em cada exercício pelas instituições financeiras que deve ser destinada à 
formação de uma reserva legal até ao limite do capital social excedido21.

Trata-se evidentemente de um regime muito mais exigente do que o regime 
geral estabelecido na Lei das Sociedades Comerciais para as sociedades anó-
nimas, dado que: 

 – no regime geral das sociedades anónimas, o valor mínimo dos lucros de 
exercício levados a reserva legal é de cinco por cento (5%), ao passo que 
no regime específico das instituições financeiras esse valor é de dez por 
cento (10%);

 – no regime geral das sociedades anónimas, a constituição de reservas 
apenas é obrigatória até que estas perfaçam o valor de vinte por cento 
(20%) do capital social, ao passo que, no regime específico das institui-
ções financeiras, é imposta a utilização parcial dos lucros de exercício 
para a constituição da reserva legal até que esta totalize um valor idênti-
co ao do capital social. 

A especial necessidade de robustez financeira das instituições financeiras, 
dado que dessa robustez depende também a confiança depositada no sistema 
bancário, leva a que as instituições financeiras fiquem sujeitas ainda a regras 
sobre fundos próprios (outras reservas, análogas à reserva legal), as quais li-
mitam o risco que cada instituição financeira pode assumir em função dos 
recursos estáveis à disposição da instituição financeira, de que esta poderá 
lançar mão imediatamente e sem restrição para cobrir riscos ou perdas22. 

Ao limitar os riscos que uma instituição financeira pode assumir, designa-
damente na concessão de crédito ou mediante outras operações que criem 
uma exposição patrimonial do banco ao risco de crédito de terceiros, as regras 

21 Este valor é hoje fixado no Instrutivo n.º 3/13, de 1 de Julho, emitido pelo Banco Nacional de Angola. 

22 Cfr. JOÃO CALVÃO DA SILVA, Direito bancário, Almedina, Coimbra, 2001, p. 247.
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que obrigam à constituição de fundos próprios partilham da mesma vocação 
funcional das regras que impõem a constituição de reservas: a protecção dos 
credores da instituição financeira. 

Assim, nos termos do artigo 75.º, n.º 1, da Lei das Instituições Financeiras, «o 
Organismo de Supervisão competente deve fixar os elementos que podem in-
tegrar os fundos próprios das instituições financeiras e das sucursais em An-
gola de instituições financeiras com sede no estrangeiro, definindo as caracte-
rísticas que devem ter», sendo definido pelo n.º 2 do mesmo preceito que estes 
fundos próprios nunca podem tornar-se inferiores ao capital social mínimo 
legalmente exigido. Ora, este limite mínimo de fundos próprios é feito corres-
ponder, pelo Aviso n.º 14/13, de 15 de Novembro, emitido pelo Banco Nacional 
de Angola, ao capital social mínimo para as instituições financeiras bancárias: 
Kz. 2.500.000.000,00 (dois mil milhões e quinhentos milhões de Kwanzas)23.

24.5.3. AS RESERVAS ESTATUTÁRIAS

Os sócios podem ainda, através de estipulação no contrato de sociedade, de-
terminar a criação de outros tipos de reservas que não estejam legalmente es-
tabelecidas. Estas chamam-se reservas estatutárias. 

Importa chamar a atenção para o facto de a estipulação destas reservas não se 
confundir com a estipulação de valores mais elevados do que os legalmente 
estabelecidos quanto à modelação de reservas legais. Ao passo que estas últi-
mas partilham o regime das reservas legais (sendo-lhes, por isso mesmo, equi-
paradas), as reservas estatutárias podem prosseguir quaisquer finalidades 
que os sócios, no exercício da sua autonomia privada, decidirem atribuir-lhes. 

Exemplo: Os sócios de uma sociedade por quotas podem estipular que quaren-
ta por cento (40%) dos lucros da sociedade devem ser levados a uma reserva es-
tatutária destinada à realização de futuros investimentos de expansão para as 
províncias, até esta reserva perfaça cinquenta por cento (50%) do capital social.

Exemplo: Os sócios de uma sociedade anónima podem estipular que um por 
cento (1%) dos lucros deve ser levado a reserva estatutária com a finalidade es-
pecial de gratificar os funcionários com melhor desempenho. 

Sendo estas reservas criadas no âmbito da autonomia privada, também atra-

23 Semelhante regime vale para outros tipos de instituições financeiras. Vejam-se, ilustrativamente, as sociedades 
de microcrédito, as quais, nos termos do artigo 6.º do Aviso n.º 8/12, de 30 de Março, do Banco Nacional de Angola, 
não podem conceder crédito e prestar garantias num volume superior a quinze por cento (15%) dos fundos próprios 
da sociedade, ou as cooperativas de crédito, cujo regime de fundos próprios é desenvolvidamente estabelecido no 
Aviso n.º 4/12, de 8 de Março, do Banco Nacional de Angola. 
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vés do exercício da sua autonomia os sócios podem decidir desafectar os mon-
tantes levados a reserva estatutária e proceder à distribuição de dividendos. 
Mas a decisão dos sócios de desafectação deverá ser tomada pela maioria de 
votos necessária à alteração do contrato de sociedade (cfr. o artigo 295.º para 
as sociedades por quotas e os artigos 403.º, n.º 2, e 406.º, n.º 3, para as socie-
dades anónimas).

Da mesma forma, ainda que a finalidade estabelecida nos estatutos seja outra, 
nada impede que, se necessário, estas reservas sejam aplicadas na cobertura 
de perdas (como previsto no artigo 328.º, alíneas a) e b), da Lei das Sociedades 
Comerciais, para as reservas legais). 

24.5.4. AS RESERVAS LIVRES

Reservas livres são aquelas reservas cuja constituição não é obrigatória, nem 
por lei, nem por disposição estatutária, e que são constituídas por deliberação 
da assembleia geral, por razões de técnica financeira. 

Tendo em conta que a sua constituição é necessariamente feita à custa de lu-
cros que seriam distribuídos aos sócios, o artigo 239.º da Lei das Sociedades 
Comerciais (para o qual remete, a propósito das sociedades anónimas, o artigo 
326.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais) estabelece um apertado regime 
quanto às condições em que a constituição de reservas livres é admitida. 

Assim: 

 – A constituição de reservas livres tem de resultar de deliberação aprova-
da por três quartos (3/4) dos votos correspondentes ao capital social, em 
assembleia convocada para deliberar sobre o destino dos lucros de exer-
cício.

 – Tendo os sócios um direito inderrogável a pelo menos metade dos lucros 
do exercício distribuíveis, não é admitido, em cada exercício, levar a re-
serva livre mais de metade (da outra metade) dos lucros distribuíveis. 

Exemplo: Pretendendo os sócios aumentar o capital social num montante su-
perior àquele que se encontra na reserva legal, mas não pretendendo realizar 
novas entradas, nem permitir a entrada a terceiros no capital da sociedade, os 
sócios podem deliberar constituir uma reserva livre destinada a proceder ao 
subsequente aumento do capital social (artigo 97.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais).
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24.5.5. RESERVAS OCULTAS

São reservas ocultas as cifras pecuniárias correspondentes a património da 
sociedade que, excedendo o valor global da soma do capital social e das de-
mais reservas, não se encontra reflectido no balanço da sociedade.

Este tipo de reservas pode resultar:

 – da omissão de uma verba no activo;
 – da inclusão de uma verba fictícia no passivo;
 – da subvalorização de bens do activo;
 – da sobrevalorização de passivos.

Estas incorrecções contabilísticas levam a que se gere uma diferença entre o 
valor real do património líquido da sociedade e o seu valor segundo o balanço. 
A diferença entre estes valores constitui uma reserva oculta. 

Na medida em que estas assentam numa violação das regras contabilísticas que 
as sociedades comerciais devem observar, a sua constituição é um acto ilícito. 
Consequentemente, qualquer deliberação que aprove a criação de uma reserva 
oculta é nula (artigo 61.º, n.º 1, alínea d), da Lei das Sociedades Comerciais). 

Esquema de síntese sobre os tipos de reservas

OBRIGATORIEDADE MONTANTE MÍNIMO FINALIDADE
MAIORIA 
NECESSÁRIA À 
SUA CONSTITUIÇÃO

R
es

er
va

 le
g

al

Obrigatória nas 
sociedades anónimas

5% dos lucros de cada 
exercício até que esse 
valor perfaça 20% do 
capital social

Cobertura de prejuízos 
apurados no balanço de 
exercício que não possa 
ser realizada através de 
outras reservas;
Cobertura de prejuízos 
transitados de 
exercícios anteriores 
que não possam ser 
cobertos pelo lucro 
do exercício nem pela 
utilização de outras 
reservas;
Incorporação no capital 
social

Não aplicável

Obrigatória nas 
sociedades por quotas

5% dos lucros de cada 
exercício até que esse 
valor perfaça 30% do 
capital social
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24.6. LUCROS E PERDAS

Faz parte da própria definição de sociedade que o fim último deste tipo de 
entes colectivos resida na obtenção de lucros para posterior distribuição pelos 
sócios (artigo 980.º do Código Civil). Neste sentido, o conceito de lucro tem 
um significado genérico, reportando-se aos ganhos traduzidos em incremen-
tos do património societário. 

No entanto, várias normas de direito societário utilizam conceitos de lucro 
mais restritos, que se diferenciam consoante o momento em que são apurados 
ou os critérios que devem presidir a esse apuramento. A compreensão desses 
significados específicos de lucro é, desta forma, necessária para a correcta in-
terpretação e aplicação das respectivas normas de direito societário. 

24.6.1. LUCRO FINAL OU DE LIQUIDAÇÃO

O lucro final (ou de liquidação) é aquele que se apura no momento da liquida-
ção da sociedade (artigos 146.º e seguintes da Lei das Sociedades Comerciais). 
Da sua existência depende a entrega aos sócios de alguns bens do activo res-
tante, para além do correspondente ao valor nominal das respectivas partici-
pações sociais, nos termos do artigo 156.º da Lei das Sociedades Comerciais.

Existe lucro final quando, terminada a actividade societária, o seu património 
líquido excede o capital social. Ou seja: 

«Lucro final = (activo total – passivo total) – capital social nominal»

24.6.2. LUCRO PERIÓDICO OU DE BALANÇO

O lucro de balanço corresponde ao lucro gerado pela sociedade desde o mo-
mento em que iniciou a sua actividade até determinado momento no qual é 
realizado um balanço. 

R
es

er
va

s 
 

es
ta

tu
tá

ri
as

Apenas obrigatórias 
se estatutariamente 
impostas (no momento 
da constituição 
da sociedade ou 
posteriormente)

O estatutariamente 
definido

A estatutariamente 
definida

Votos necessários para 
a alteração do contrato 
de sociedade

R
es

er
va

s 
liv

re
s

Facultativas Não aplicável Não aplicável Votos correspondentes 
a ¾ do capital social em 
assembleia convocada 
para deliberar sobre o 
destino dos lucros de 
exercício; Sujeita ao 
limite máximo de 50% 
dos lucros de exercício
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A relevância deste conceito de lucro prende-se com a delimitação do limite 
máximo dos bens que, durante a vida da sociedade, podem ser distribuídos 
aos sócios. É isso que decorre do artigo 33.º da Lei das Sociedades Comerciais, 
quando este estabelece que «não podem ser distribuídos aos sócios bens da 
sociedade quando a situação líquida desta […] for inferior à soma do capital e 
das reservas que a lei ou o contrato não permitam distribuir aos sócios ou se 
tornar inferior a essa soma em consequência da distribuição». 

Assim, o conceito de lucro periódico ou de balanço deixa-se reconduzir à se-
guinte fórmula: 

«Lucro de balanço = património social líquido – (capital social + reservas le-
gais + reservas estatutárias)»

24.6.3. LUCRO DE EXERCÍCIO

Por fim, por lucro de exercício entende-se o excedente patrimonial criado du-
rante um dado ano económico. Logicamente, o lucro de exercício calcula-se, 
pois, da seguinte forma: 

«Lucro de exercício = património social líquido no final do ano – património 
social líquido no início do ano»

A identificação deste valor assume relevância essencial em dois momentos:

 – na determinação do valor que deve ser levado a reserva legal, dado que, 
nos termos do artigo 327.º da Lei das Sociedades Comerciais (para o qual 
remete o artigo 240.º, n.º 2, do mesmo diploma), devem ser destinados 
à constituição ou reintegração da reserva legal cinco por cento (5%) dos 
lucros líquidos da sociedade num dado exercício;

 – na determinação da parcela de lucro a distribuir aos sócios (artigo 34.º da 
Lei das Sociedades Comerciais).

Contudo, é preciso salientar que nem todo o lucro de exercício é distribuível 
pelos sócios. Esquematizando: apenas podem ser distribuídos aos sócios lu-
cros de exercício, mas nem todos os lucros de exercício podem ser distribuí-
dos aos sócios. Os lucros de exercício distribuíveis são uma parte dos lucros 
de exercício. Assim decorre do artigo 34.º da Lei das Sociedades Comerciais, 
segundo o qual não podem ser distribuídos os lucros de exercício que sejam 
necessários:

 – para cobrir prejuízos transitados;
 – para formar ou reconstituir reservas legais (aqui se incluindo a reser-

va legal prevista na Lei das Sociedades Comerciais e outras reservas  
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análogas, como é o caso dos fundos próprios das instituições financeiras);
 – para formar ou reconstituir reservas estatutárias.

Desse preceito resulta, consequentemente, que o lucro de exercício distribuí-
vel se calcula de acordo com a seguinte fórmula:

«Lucro de exercício distribuível = lucro de exercício – (perdas transitadas + va-
lor necessário para constituir ou reconstituir reservas legais + valor necessário 
para constituir ou reconstituir reservas estatutárias)»

Exemplo: Uma sociedade anónima com o capital social equivalente em kwan-
zas a USD 50.000 tem de ter uma reserva legal de USD 10.000. Se essa socieda-
de tiver prejuízos transitados de USD 5.000, e a sua reserva legal for de USD 
9.000, tendo um lucro de exercício de USD 20.000 apenas poderá distribuir 
USD 14.000 pelos accionistas (20.000 – 5.000 – (10.000 – 9.000)). 

24.7. SÍNTESE

•	 O capital social nominal, cuja definição estatutária é obrigatória, corres-
ponde a uma cifra numérica, necessariamente expressa em kwanzas, rela-
tiva à soma dos valores nominais das participações sociais fundadas em en-
tradas em dinheiro ou em espécie emitidas por uma sociedade comercial.

•	 O capital social pode ser definido por indexação a outra moeda, designada-
mente ao dólar norte-americano.

•	 O capital social nominal distingue-se do capital social real. Este correspon-
de à massa patrimonial que a sociedade detém e que seja necessária para 
cumprir, ainda que parcialmente, a exigência de detenção do capital social 
nominal estatutariamente definido. Diferente de ambos os conceitos é o de 
património social, o qual engloba todos os bens da titularidade da socieda-
de que sejam susceptíveis de penhora.

•	 Uma pluralidade de normas jurídico-societárias recortam o seu âmbito de 
aplicação ou os efeitos jurídicos por si estatuídos mediante referências ao 
capital social. Estas normas reportam-se tanto a aspectos internos da vida 
societária, quanto à relação com terceiros. Fala-se, assim, em funções inter-
nas e funções externas do capital social.

•	 São funções internas do capital social (i) a delimitação da posição jurídica 
do sócio na sociedade, (ii) a distribuição do poder do sócio na formação da 
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vontade societária e (iii) a dotação da sociedade de meios patrimoniais para 
exercer o seu objecto social.

•	 Dentro destas, destaca-se o facto de vários direitos e deveres dos sócios se-
rem conformados em função do valor da fracção do capital social que de-
têm (v. g. o direito aos lucros, o direito de voto, ou a obrigação de entrada), 
ou apenas são atribuídos se o sócio detiver uma participação no capital da 
sociedade superior a determinado limiar mínimo (v. g. o direito a exigir a 
realização de uma auditoria anual às contas de uma sociedade por quotas).

•	 São, por sua vez, funções externas do capital social (i) a avaliação económi-
ca da sociedade e (ii) a garantia dos credores sociais.

•	 A garantia geral dos credores sociais reside no património societário. O re-
gime do capital social promove a constituição de um património societário 
equivalente ao capital social e dificulta que o património social – e, assim, 
aquela garantia – desça abaixo de determinado limite. Esta protecção faz-se 
em duas vertentes, as quais correspondem (i) ao princípio da exacta forma-
ção do capital social e (ii) ao princípio da intangibilidade do capital social.

•	 O princípio da exacta formação do capital social impõe que na constitui-
ção da sociedade todos os sócios transfiram para o património societário 
bens pelo menos equivalentes ao capital social nominal, mediante o cum-
primento das obrigações de entrada. Já o princípio da intangibilidade do 
capital social veda à sociedade a distribuição de bens aos sócios na medida 
em que isso seja necessário para manter a cobertura do capital social nomi-
nal pelo património societário. 

•	 A concretização nuclear do princípio da intangibilidade do capital social 
encontra-se no artigo 33.º da Lei das Sociedades Comerciais, o qual visa 
assegurar que a sociedade apenas distribui pelos sócios o que corresponder 
a um lucro gerado pela sua actividade.

•	 A vigência das normas que concretizam este princípio não impede que a so-
ciedade incorra em despesas que façam o seu património descer abaixo do 
capital social, nem impede, evidentemente, que por desvalorização dos seus 
activos o património societário desça abaixo do capital social. Apenas impe-
de algumas formas de decréscimo do património societário, mas não asse-
gura, por si, qualquer grandeza do património da sociedade – o qual, como 
visto, funciona como garantia geral das obrigações dos credores sociais. A 
sua verdadeira aptidão para funcionar como um meio efectivo de garantia 
dos credores tem sido objecto de severas críticas no plano de jure condendo.
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•	 Se o património social líquido descer abaixo de metade do capital social, 
os administradores devem propor aos sócios que a sociedade seja dissol-
vida ou o capital aí seja reduzido, a não ser que os sócios se comprome-
tam a efectuar e efectuem nos sessenta dias seguintes à deliberação que da 
proposta resultar entradas que mantenham em, pelo menos, dois terços a 
cobertura do capital. Os sócios mantêm, contudo, integral liberdade para 
declinarem estas propostas.

•	 As reservas são cifras patrimoniais, representativas de valores patrimoniais 
da sociedade, derivadas normalmente de lucros sociais, que os sócios não 
podem ou não querem distribuir.

•	 As sociedades por quotas e as sociedades anónimas estão vinculadas à 
constituição de uma reserva legal prevista na Lei das Sociedades Comer-
ciais. Estas sociedades devem destinar à constituição ou reintegração da 
reserva legal cinco por cento (5%) dos lucros de cada exercício até que seja 
atingido um valor mínimo estabelecido pelo legislador. Esse valor mínimo 
corresponde a trinta por cento (30%) do capital social nas sociedades por 
quotas e a vinte por cento (20%) do capital social nas sociedades anónimas.

•	 Esta reserva legal só pode ser utilizada para as seguintes finalidades: (i) co-
bertura de prejuízos apurados no balanço de exercício, que não puder ser 
efectuada através de outras reservas, (ii) cobertura de prejuízos transitados 
de exercícios anteriores que não possam ser cobertos pelo lucro de exercício, 
nem pela utilização de outras reservas, e (iii) incorporação no capital social.

•	 Legislação especial pode impor às sociedades comerciais a constituição de 
outras reservas obrigatórias, como é o caso dos fundos próprios que as ins-
tituições financeiras bancárias são obrigadas a manter.

•	 Os estatutos das sociedades podem vincular a sociedade à constituição de 
outras reservas com finalidades específicas determinadas pelos sócios (re-
servas estatutárias). 

•	 Também a assembleia geral pode deliberar constituir reservas livres, desde 
que tal seja aprovado por, pelo menos, três quartos dos votos, e seja respei-
tado o direito aos lucros.

•	 O lucro final ou de liquidação corresponde à diferença entre o património 
social líquido e o passivo social, subtraído do capital social nominal, no tér-
mino da actividade societária.
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•	 O lucro periódico ou de balanço corresponde ao lucro gerado pela socie-
dade desde o momento em que iniciou a sua actividade até determinado 
momento no qual é realizado um balanço. 

•	 O lucro de exercício corresponde ao excedente patrimonial criado durante 
um ano económico. Consiste, pois, na diferença positiva entre o património 
social líquido no final do ano e o património social líquido no início do ano.

•	 Nem todos os lucros de exercício são distribuíveis. Apenas o são aqueles que 
não sejam necessários para (i) cobrir prejuízos transitados, (ii) formar ou re-
constituir reservas legais, ou (iii) formar ou reconstituir reservas estatutárias.
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CAPÍTULO 25
VARIAÇÕES SOBRE O CAPITAL SOCIAL: O AUMENTO  

E A REDUÇÃO DE CAPITAL
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25.1. VARIAÇÕES SOBRE O CAPITAL SOCIAL: GENERALIDADES  
E MODALIDADES

Sendo o capital social uma cifra abstracta, normativamente fixada nos estatu-
tos da sociedade, este não oscila em função do que vá sendo a situação econó-
mica da sociedade. Esta noção é usualmente expressa através da referência a 
um princípio da fixidez do capital social. 

Este princípio não significa, contudo, que, uma vez fixado o capital social nos 
estatutos da sociedade, este se torne indefinidamente imutável. Afinal, o pró-
prio contrato de sociedade pode sempre ser alterado. A Lei das Sociedades 
Comerciais prevê, nos artigos 90.º e seguintes, regras gerais a este propósito. 
Dentro destas, regula com especificidade dois tipos de alterações do contrato 
de sociedade que incidem em particular na modificação da cláusula estatutá-
ria que estabelece o capital social nominal:

 – o aumento do capital social (artigos 92.º a 99.º da Lei das Sociedades 
Comerciais);

 – a redução do capital social (artigos 100.º e 101.º da Lei das Sociedades 
Comerciais).

Cada uma destas modalidades de variação do capital social está ainda sujei-
ta a normas específicas, integradas nos complexos normativos que regulam 
cada um dos tipos societários. Entre estas, figuram aquelas que estabelecem 
os requisitos de aprovação da deliberação que determina a variação do capital 
social, as quais se encontram concretamente nos artigos 295.º, n.º 1, e 406.º, 
n.º 3, ambos da Lei das Sociedades Comerciais. 

Tendo o capital social uma função de dimensionamento do direito dos sócios 
e uma função de protecção dos credores societários, a sua alteração envolve 
não apenas os interesses gerais presentes em qualquer situação de alteração 
do contrato de sociedade, como interesses específicos dos sócios e de tercei-
ros. Por a variação do capital envolver interesses específicos, não presentes 
em qualquer alteração estatutária, consagram-se regras também específicas, 
que os acautelam. 

No que respeita ao aumento de capital, está sobretudo em causa o interesse 
dos sócios. Desde que o aumento de capital leve a um efectivo aumento do 
património societário, a posição dos terceiros credores da sociedade benefi-
cia até de um incremento na sua protecção. Mas, sendo os vários direitos dos 
sócios atribuídos ou quantificados consoante a proporção do capital social 
correspondente às participações sociais por eles detidas (pense-se no direito 
aos lucros ou no direito de voto), o aumento de capital deixa os sócios numa 
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situação na qual (i) ou realizam novas entradas, (ii) ou perdem peso relativo 
na estrutura societária e, consequentemente, no equilíbrio de forças dentro 
da sociedade1.

Já na redução de capital, entram em jogo interesses específicos dos credores 
societários: se o capital social promove tanto mais a segurança dos créditos 
detidos contra a sociedade quanto mais elevado for, a sua redução pode repre-
sentar uma lesão dos interesses destes sujeitos2. 

Em qualquer dos casos, haverá lugar a uma alteração dos estatutos da socie-
dade. Nessa medida, a assembleia geral deliberará validamente um aumen-
to de capital quando a respectiva deliberação for aprovada pela maioria dos 
votos necessários à alteração do contrato de sociedade. Têm, pois, aplicação 
o artigo 295.º, n.º 1, e os artigos 403.º, n.os 2 e 3, e 406.º, n.º 3, da Lei das Socie-
dades Comerciais, respectivamente a propósito das sociedades por quotas e 
das sociedades anónimas.

Assim:

 – O aumento/redução de capital nas sociedades por quotas apenas pode ser 
aprovado pela maioria de três quartos (3/4) dos votos correspondentes ao 
capital social (artigo 295.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais).

 – A deliberação de aumento/redução de capital nas sociedades anónimas 
exige, na primeira convocação, a verificação de um quórum constituti-
vo de accionistas com um poder de voto correspondente pelo menos a 
um terço (1/3) do capital social com direito de voto, podendo, porém, ser 
deliberada independentemente de quórum em segunda convocação (ar-
tigo 403.º, n. os 2 e 3, da Lei das Sociedades Comerciais). No que respeita 
à maioria necessária para aprovar a deliberação de aumento/redução de 
capital, esta tem de ser aprovada por, pelo menos, dois terços (2/3) dos 
votos emitidos (artigo 406.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais). 

25.2. O AUMENTO DE CAPITAL

Funcionalmente, o aumento de capital representa uma forma de acudir às ne-
cessidades de financiamento da sociedade. Para o desenvolvimento dos seus 
projectos económicos, a sociedade precisa de meios patrimoniais para inves-
tir. Para o efeito, a sociedade pode recorrer a excedentes que tenha reservado, 

1 Esta afirmação não vale, como resulta do que é infra exposto, para o aumento de capital por incorporação de reservas.

2 Sobre os interesses específicos envolvidos nas operações de aumento e redução do capital social, cfr. PAULO DE 
TARSO DOMINGUES, Variações sobre o capital social, pp. 383-384.
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ou contrair crédito perante outros sujeitos, maxime perante instituições de 
crédito. Pode também, em alternativa, virar-se para os seus sócios, ou para 
terceiros, requerendo-lhes que reforcem a sua participação no capital socie-
tário, ou o passem a integrar. É essa a função paradigmática do aumento de 
capital, o qual vem regulado nos artigos 92.º a 99.º da Lei das Sociedades Co-
merciais e, ainda, nos artigos 296.º a 299.º e 454.º a 460.º, respectivamente 
relativos às sociedades por quotas e às sociedades anónimas. 

25.2.1. APROVAÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL

A competência geral para a decisão do aumento do capital social é da assembleia 
geral. Tal decorreria, em geral, do artigo 90.º da Lei das Sociedades Comerciais 
e decorre especificamente dos artigos 295.º e 406.º, n.º 3, respectivamente, para 
as sociedades por quotas e para as sociedades anónimas, em especial. 

No direito das sociedades anónimas verifica-se, porém, uma excepção à ex-
clusividade da competência da assembleia geral para proceder a alterações do 
contrato de sociedade. Admite-se, designadamente, no artigo 454.º, n.º 1, da 
Lei das Sociedades Comerciais, que o conselho de administração da socieda-
de delibere o aumento de capital social mediante a realização de entradas em 
dinheiro, desde que os estatutos o habilitem a isso e estabeleçam as condições 
em que tal aumento de capital pode ser deliberado. Visa-se, assim, agilizar o 
financiamento da sociedade através de capitais próprios. 

Para que o conselho de administração de uma sociedade anónima possa deli-
berar o aumento do capital social por entradas em dinheiro, é, mais concreta-
mente, necessário que os estatutos fixem:

 – o limite máximo do aumento que o conselho de administração fica auto-
rizado a deliberar;

 – o prazo durante o qual o conselho de administração tem o poder para 
deliberar o aumento de capital (não podendo o prazo, em caso algum, ser 
superior a cinco anos);

 – o tipo de acções que podem ser emitidas com o aumento do capital social, 
sendo que, se nada for dito, apenas é admitida a emissão de acções comuns. 

A compreensão da habilitação do conselho de administração para deliberar 
aumentos de capital, que decorre do artigo 454.º da Lei das Sociedades Co-
merciais, implica ainda que se tenha presente que: 

 – a atribuição, pelo estatutos, ao conselho de administração de competên-
cia para deliberar o aumento de capital não exclui (nem pode excluir) a 
competência da assembleia geral. Quando o conselho de administração 



684 PART E I I I  — SOCIEDADES COMERCIAIS

for habilitado a deliberar o aumento de capital, haverá uma situação de 
competências concorrentes;

 – a competência do conselho de administração cinge-se ao aumento de ca-
pital com entradas em dinheiro: o conselho de administração não tem 
competência para aumentar o capital por incorporação de reservas ou 
por entradas em espécie;

 – a eficácia da deliberação do conselho de administração está sujeita ao 
parecer favorável do órgão de fiscalização da sociedade, nos termos do 
artigo 494.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais. Em caso de diver-
gência, a questão deve ser submetida à assembleia geral;

 – a escritura pública de alteração do contrato de sociedade, determinada 
em função do aumento de capital, deve ser outorgada pelo órgão de ad-
ministração ou por um dos administradores por ele designado (artigo 
454.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais). 

No que concerne aos requisitos gerais do aumento de capital, importa ter pre-
sente que a validade da deliberação de aumento está condicionada ao prévio 
vencimento de todas as prestações do capital ou provenientes de aumento an-
terior (artigos 93.º, n.º 3, e 97.º, n.º 3, ambos da Lei das Sociedades Comerciais).

25.2.2. EFICÁCIA INTERNA E EXTERNA DO AUMENTO DE CAPITAL

De resto, importa salientar que a deliberação não é condição suficiente da efi-
cácia, ou sequer da validade, do aumento do capital social. Como decorre do 
artigo 94.º da Lei das Sociedades Comerciais, a validade do aumento de capi-
tal está condicionada à realização de escritura pública. Não sendo celebrada a 
respectiva escritura pública, o aumento de capital será nulo, por falta de for-
ma legal (artigo 220.º do Código Civil). 

Celebrado validamente o acto determinante do aumento de capital, o capital 
considera-se, para efeitos internos, aumentado a partir desse momento. Tal 
significa que, a partir desse momento, os direitos e deveres dos sócios peran-
te a sociedade em cuja mensuração o aumento de capital tenha impacto são, 
desde logo, redimensionados. O momento da escritura pública do aumento de 
capital marca ainda o ponto a partir do qual o aumento se torna irrevogável; 
inversamente, até esse momento, a sociedade pode impedir a concretização 
do aumento de capital, mediante uma nova deliberação em sentido contrário3.

Contudo, a eficácia do aumento de capital perante terceiros está dependen-
te da sua inscrição no registo comercial (artigo 99.º da Lei das Sociedades  

3 Assim, CARLOS OSÓRIO DE CASTRO, Valores mobiliários, Universidade Católica Portuguesa, Porto, 1996, pp. 213 
ss., e MARIA ÂNGELA COELHO BENTO SOARES, «Aumento do capital», pp. 246 ss. Contra, PEDRO DE ALBU-
QUERQUE, Direito de preferência dos sócios em aumentos de capital nas sociedades anónimas e por quotas, pp. 147 ss.
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Comerciais). Assim, por exemplo, estes só podem subrogar-se no exercício do 
direito da sociedade às entradas, nos termos do artigo 31.º da Lei das Socieda-
des Comerciais, após o registo do aumento de capital. 

No que em particular concerne às sociedades comerciais que desenvolvam um 
projecto de investimento ao abrigo da Lei do Investimento Privado, importa 
ter presente o disposto no artigo 78.º, n.º 2 e 3 da Lei do Investimento Privado.

De acordo com o artigo 78.º, n.º 3 da Lei do Investimento Privado, quando a 
sociedade de fim específico que desenvolve um dado projecto de investimento 
realizar um aumento de capital, que não importe a introdução em Angola dos 
meios monetários ou dos bens necessários para fazer face à sua subscrição, tal 
aumento deve apenas ser formalmente comunicado à Agência Nacional para 
o Investimento Privado. Aqui se incluem os casos em que o aumento de capi-
tal é realizado por recurso a incorporação de reservas ou através de contribui-
ções financeiras de um investidor estrangeiro que configurem lucros que lhe 
foram distribuídos em Angola mas que ele não repatriou. A comunicação aqui 
preceituada destina-se a assegurar que a Agência Nacional para o Investimen-
to Privado realiza um permanente e actual acompanhamento das vicissitudes 
de natureza societária que perpassam as sociedades comerciais que desenvol-
vem projectos de investimento que foram objecto da sua prévia aprovação.

Tendo presente o disposto no artigo 78º, n.º 3, e interpretando o seu conteúdo 
em conjugação com o estatuído no n.º 2 do mesmo preceito, ambos da Lei do 
Investimento Privado, impõe-se concluir que no caso do aumento de capital 
ser subscrito com recurso a capitais ou bens que se encontrem no estrangei-
ro, é necessário que tal aumento de capital haja sido previamente sanciona-
do pela Agência Nacional para o Investimento Privado (e, atendendo ao valor 
do investimento, pode essa aprovação recair ainda sobre o órgão responsável 
pela aprovação do investimento). Note-se que só após tal aprovação ter sido 
concedida, está: (i) o Banco Nacional de Angola em condições de emitir a com-
petente licença de importação de capitais que permita a importação efectiva 
dos valores monetários necessários para subscrever o aumento de capital a re-
alizar (quando o aumento de capital consista em novas entradas em dinheiro), 
ou (ii) as autoridades alfandegárias em condições de autorizar a entrada em 
Angola dos bens que vão ser utilizados para subscrever o aumento de capital 
(quando o aumento consista em entradas em espécie).

25.2.3. MODALIDADES DE AUMENTO DE CAPITAL: (I) O AUMENTO DE CAPITAL 
POR INCORPORAÇÃO DE RESERVAS 

O aumento de capital por incorporação de reservas, que se encontra consagra-
do nos artigos 97.º e seguintes da Lei das Sociedades Comerciais, caracteriza-se 
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Capital
social

Capital
social

Reservas

por assentar numa mera operação contabilística, através da qual aquilo que 
figura no balanço como reservas é transferido para a rubrica do capital social. 

Mediante esta operação, processa-se uma modificação da cifra estatutaria-
mente definida como capital nominal. Contudo, o património da sociedade 
não sofre qualquer incremento: não entra qualquer bem no património da 
sociedade – nem os sócios têm de fazer qualquer contribuição patrimonial 
suplementar para a sociedade. Simetricamente, a posição dos sócios na socie-
dade mantém-se inalterada. As proporções do capital social correspondentes 
às participações de cada sócio não são atingidas (artigo 98.º da Lei das Socie-
dades Comerciais).

Esquema ilustrativo do aumento de capital por incorporação de reservas

Importa, contudo, ter presente que, a não ser que o aumento de capital seja 
integralmente realizado através da utilização de reservas livres, a movimenta-
ção contabilística dos valores anteriormente afectos às reservas para a rubrica 
do balanço esvaziam as reservas que a sociedade – legal ou estatutariamente 
– se encontra vinculada a manter. Consequentemente, parte dos resultados 
positivos dos exercícios seguintes terão de ser afectos à reconstituição das re-
servas até ao cumprimento dos valores mínimos exigidos4. 

Tendo em conta que a determinação dos lucros de exercício distribuíveis 
implica a subtracção dos valores necessários para a reconstituição das re-
servas ao lucro de exercício, esta operação pode implicar uma diminuição 
futura dos lucros a receber pelos sócios. Se, ao invés, a operação de aumen-
to de capital por incorporação de reservas for integralmente feita através da 
utilização de reservas livres, então, o valor dessas reservas, que até aí seria 
livremente distribuível, deixa de o ser. Do prisma dos sócios, o efeito mais 
evidente deste tipo de aumento de capital prende-se com a possível dimi-
nuição das distribuições futuras. 

4 Cfr. supra Capítulo24.1.
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Nem todas as reservas são utilizáveis como base para um aumento de capital 
por incorporação de reservas. Um primeiro limite evidente prende-se com a 
disponibilidade das reservas (artigo 97.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comer-
ciais). Isto significa, em primeiro lugar, que apenas podem ser utilizadas para 
a realização de um aumento de capital por incorporação aquelas reservas que 
existam efectivamente no património da sociedade. Não basta, evidentemen-
te, que as mesmas estejam (incorrectamente) inscritas no balanço. De outra 
forma, frustrar-se-ia o princípio da exacta formação do capital social. 

Se as reservas forem necessárias para cobrir prejuízos (de exercício ou transi-
tados), deve ser esse o seu valor primordial, e apenas no valor remanescente 
poderão ser afectas a um aumento de capital por incorporação de reservas5. 
Esta solução é reforçada pelo disposto no artigo 99.º da Lei das Sociedades Co-
merciais, que se preocupa com a correspondência da correcção das inscrições 
contabilísticas sobre reservas com o património societário. 

Nos termos do artigo 97.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, o aumento 
de capital por incorporação de reservas só pode ser realizado depois de apro-
vadas as contas do exercício anterior à deliberação, mas, se já tiverem decorri-
do mais de seis meses após essa aprovação, a existência de reservas a incorpo-
rar só pode ser aprovada pelos sócios mediante a apresentação de um balanço 
especial, organizado e aprovado nos termos prescritos para o balanço anual. 
Esta norma tem também um evidente corolário, que se prende com a proibi-
ção da utilização de reservas ocultas no aumento de capital por incorporação 
de reservas. 

As reservas a serem utilizadas têm de ser especificamente mencionadas na deli-
beração sobre o aumento do capital, conjuntamente com a referência (i) de que 
se trata de um aumento de capital por incorporação de reservas e (ii) ao montan-
te do aumento do capital (artigo 97.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais). 
Caso contrário, fica comprometida a validade do próprio aumento de capital. 

O facto de o aumento de capital por incorporação de reservas ser realizado 
com base em património que já se encontra na esfera da sociedade – e do qual 
os sócios já são, na proporção das respectivas participações, os beneficial ow-
ners – tem como consequência a não modificação da repartição das forças en-
tre os sócios. 

Contudo, se o capital social é calculado tendo por base a soma dos valores 
nominais da totalidade das participações sociais, o aumento do capital social 
não pode deixar de ter um impacto ao nível das participações dos sócios. Nos 

5 Cfr. PAULO DE TARSO DOMINGUES, in Código das Sociedades Comerciais em comentário, II, Almedina, Coimbra, 
2011, p. 93.
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termos do artigo 98.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, o aumento das 
participações dos sócios pode dar-se de duas formas:

 – através do aumento proporcional das participações de todos os sócios; 
ou

 – através da criação de novas participações e respectiva distribuição pro-
porcional pelos sócios.

O artigo 93.º, n. 3, da Lei das Sociedades Comerciais estabelece a primeira 
destas soluções como a opção supletiva. Se a deliberação de aumento de capi-
tal nada dispuser quanto à forma como o aumento de capital se repercute na 
posição dos sócios – e relembre-se que o artigo 97.º, n.º 4, da Lei das Socieda-
des Comerciais não obriga a essa menção –, o aumento de capital processa-se 
através do aumento do valor das participações sociais existentes. 

Esta é, contudo, uma solução legal ineficiente, que as sociedades terão, por 
via de regra, interesse em afastar. Na medida em que as participações tenham 
simples representação escritural, esta forma de aumento da participação pas-
sa apenas pela modificação dos respectivos registos. Tal sucederá nas que 
emitam acções escriturais. Mas se, ao invés, a sociedade emitir acções titula-
das, os custos de transacção envolvidos na operação podem ser esmagadores. 

Relembre-se que os títulos dos valores mobiliários devem conter a inscrição 
do respectivo valor nominal. Ora, se o aumento de capital por incorporação de 
reservas implica uma alteração do valor nominal de cada participação, os res-
pectivos títulos terão de ser recolhidos e refomulados pela sociedade – opera-
ção que implicará necessariamente custos6.

Se a sociedade detiver quotas ou acções próprias (artigos 245.º e 338.º e se-
guintes, todos da Lei das Sociedades Comerciais), e salvo deliberação dos só-
cios em sentido contrário, também a autoparticipação da sociedade é incre-
mentada na proporção do aumento de capital. Isto decorre do artigo 98.º, n.º 
2, e, em especial para as sociedades anónimas, do artigo 346.º, n.º 1, alínea a), 
parte final, ambos da Lei das Sociedades Comerciais. 

25.2.4. MODALIDADES DE AUMENTO DE CAPITAL: (II) O AUMENTO  
DE CAPITAL POR REALIZAÇÃO DE NOVAS ENTRADAS EM DINHEIRO 

A modalidade de aumento de capital mais comum na praxis societária corres-
ponde ao aumento de capital através da realização de novas entradas e, em par-
ticular, ao aumento de capital por realização de novas entradas em dinheiro. 

6 Cfr., neste sentido, a crítica de ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA, Sociedades comerciais, valores mobiliários, ins-
trumentos financeiros e mercados, I, p. 664.
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Mediante o aumento de capital por realização de novas entradas, o capital so-
cial nominal da sociedade é incrementado, correspondendo a esse aumento a 
realização de novas entradas de valor pelo menos igual ao acréscimo do capi-
tal social. A estas entradas aplica-se, desde logo, o regime geral: assim, o valor 
das entradas nunca pode ser inferior ao valor do acréscimo que o aumento do 
capital implica na posição de cada sócio, podendo, porém, ser-lhe superior, 
mediante a estipulação de um prémio de emissão (artigo 27.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais). 

Nos termos gerais, estas entradas podem ser realizadas em dinheiro ou em 
espécie. Não sendo as entradas em indústria consideradas para a constituição 
do capital social7, a possibilidade de aumento de capital por realização de en-
tradas em indústria é conceptualmente impossível. 

Desta forma, mediante o aumento do capital social por realização de novas 
entradas, sejam estas em dinheiro ou em espécie, verifica-se necessariamente 
um aumento do património societário pelo menos coincidente com o aumen-
to do capital social. 

Esquema ilustrativo do aumento de capital por novas entradas

As novas entradas, mediante as quais o capital social é incrementado, podem 
ser feitas (i) por sócios, (ii) por terceiros determinados, ou (iii) por subscrição 
pública, na qual podem participar sócios ou terceiros (artigo 93.º, n.º 1, alínea 
g), e n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais). Não obstante, nas sociedades 
por quotas, sempre que um sócio votar contra o direccionamento do aumento 
de capital a terceiros, a este assistirá o direito à exoneração da sociedade, nos 
termos do artigo 264.º, n.º 1, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais. 

Exemplo: Tendo a sociedade A, que exerce actividade no ramo da distribuição, 
interesse em entrar no capital da sociedade B, que actua no sector da indústria, 

7 Cfr. supra Capítulo 24.
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e considerando esta última que aquela participação lhe pode trazer vantagens 
estratégicas na colocação dos seus produtos, é admissível que a sociedade B de-
libere um aumento de capital social que se destina a ser inteiramente subscrito 
pela sociedade A.

A deliberação de aumento de capital deve mencionar expressamente, sob 
pena de nulidade, os seguintes elementos (artigo 93.º, n.º 1, da Lei das Socie-
dades Comerciais): 

 – a modalidade do aumento de capital;
 – o montante do aumento do capital;
 – o montante nominal das novas participações;
 – a natureza das novas entradas;
 – o ágio, se o houver;
 – os prazos dentro dos quais as entradas devem ser realizadas;
 – as pessoas que participam nesse aumento. 

Esta deliberação é, relembre-se, por regra, da competência da assembleia 
geral. Contudo, se a sociedade que pretende aumentar o seu capital median-
te entradas em dinheiro for uma sociedade anónima, tem aplicação o artigo 
454.º da Lei das Sociedades Comerciais, nos termos do qual o conselho de 
administração pode ser habilitado a tomar esta decisão. 

O regime do aumento de capital por entradas em dinheiro caracteriza-se, ain-
da, pela atribuição de um direito de preferência aos sócios das sociedades por 
quotas e das sociedades anónimas. Este vem previsto, respectivamente, nos 
artigos 296.º e 456.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais. 

A atribuição dos direitos de preferência assume especial relevância, dado que 
o aumento de capital através da realização de novas entradas pode, ao contrá-
rio do que sucede no aumento de capital por incorporação de reservas, alterar 
o poder relativo dos sócios entre si e o equilíbrio de poderes na sociedade. 

Caso todos os sócios subscrevam o novo capital na proporção do capital social 
de que são detentores previamente ao aumento de capital, tudo permanece, 
é certo, em termos relativos, na mesma. Mas pode suceder que alguns sócios 
não pretendam ou não tenham a possibilidade financeira de participar no au-
mento de capital. Inversamente, pode ser que alguns outros sócios queiram e 
tenham a possibilidade de subscrever uma fatia do aumento de capital supe-
rior àquela que detinham no capital social à data da aprovação do aumento. 
Esta situação resultará na perda de poder relativo dos primeiros em benefício 
dos segundos sócios. 
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Exemplo: Numa sociedade com o capital social de 900.000 kwanzas participa-
da por três sócios (A, B e C), em que cada um detém uma participação no valor 
de 300.000 kwanzas, cada um é detentor de 1/3 (trinta e três vírgula três por 
cento - 33,3%) do capital social. Se a sociedade decidir aumentar o seu capital 
social para 1.000.000 kwanzas e apenas dois dos sócios (A e B) participarem no 
aumento de capital, em igual proporção, os 100.000 kwanzas correspondentes 
ao aumento são repartidos apenas por esses dois. Assim, A e B passarão a ser ti-
tulares de participações no valor de 350.000 kwanzas, enquanto a participação 
de C continuará a ter o valor nominal de 300.000 kwanzas. Contudo, e apesar 
de o valor nominal da participação de C na sociedade se manter intocado, a 
percentagem do capital social que este detém decresce, enquanto as de A e B au-
mentam: A e B passam a ser titulares de trinta e cinco por cento (35%) do capital 
social, ao passo que C passa a ser titular de apenas trinta por cento (30%) do 
capital social. 

Este direito, que assiste aos sócios na proporção da sua participação no ca-
pital da sociedade, é, por regra, indisponível. Excepciona-se a situação de a 
assembleia geral considerar, justificadamente, que o afastamento do direito 
de preferência é imposto pela promoção do interesse social (artigo 458.º, n.º 2, 
e, por remissão, artigo 296.º, n.º 3, ambos da Lei das Sociedades Comerciais)8. 
Esta habilitação não concede aos sócios um poder genérico para afastarem o 
direito de preferência dos sócios: pelo contrário, a verificação de uma situação 
de interesse social pode ser escrutinada judicialmente9.

Para que os sócios possam decidir sobre o exercício do seu direito de preferên-
cia, estes devem ter conhecimento do prazo e das condições para o exercício 
do mesmo (artigo 296.º, n.º 4, e artigo 457.º, n.os 1 e 2, ambos da Lei das Socie-
dades Comerciais). O regime do aviso aos sócios nas sociedades por quotas 
e nas sociedades anónimas, sendo tendencialmente convergente, apresenta 
relevantes diferenças. Assim:

 – Nas sociedades por quotas, dispensa-se a informação dos sócios que te-
nham estado presentes ou representados na assembleia geral que deliberou 
o aumento de capital. Nos restantes casos, os gerentes devem comunicar 

8 A iniciativa da derrogação do direito de preferência pode provir tanto da assembleia geral, como do órgão de admi-
nistração da sociedade. Neste último caso, conforme estabelece o artigo 458.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comer-
ciais, a proposta deve ser acompanhada de um relatório escrito em que se expliquem as razões que a justificam e 
em que se mencionem o modo de atribuição das novas acções, as condições de libertação, o preço da emissão e os 
critérios utilizados para a determinação do preço. Propondo o alargamento desta obrigação a todas as propostas de 
supressão ou limitação do direito de preferência, PEDRO DE ALBUQUERQUE, Direito de preferência dos sócios em 
aumentos de capital nas sociedades anónimas e por quotas, pp. 357-360.

9 Assim, FRANCISCO MENDES CORREIA, in Código das Sociedades Comerciais anotado, Almedina, Coimbra, 2012, 
p. 1188, e PEDRO DE ALBUQUERQUE, Direito de preferência dos sócios em aumentos de capital nas sociedades anó-
nimas e por quotas, pp. 350-360. Contra, CARLOS OSÓRIO DE CASTRO, Valores mobiliários, pp. 229-239.
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aos sócios a decisão de aumentar o capital e as suas condições (artigo 
296.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais).

 – Nas sociedades anónimas, a sociedade deve emitir o aviso do aumento 
de capital, com indicação do prazo e das condições para o exercício do 
direito de preferência pelos accionistas. Caso a sociedade emita acções 
nominativas, os respectivos accionistas devem ser individualmente in-
formados (artigo 457.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Em qualquer dos casos, o prazo supletivo para o exercício do direito de prefe-
rência é de quinze dias, sendo estes contados:

 – nas sociedades por quotas, a partir da data da deliberação que aprove o 
aumento do capital ou da recepção da comunicação feita pelos gerentes;

 – nas sociedades anónimas, a partir da data de publicação do anúncio, ou 
da data em que o aviso tiver sido recebido, conforme o caso. 

A lei estabelece ainda critérios de distribuição dos direitos de preferência em 
caso de aumento de capital por realização de novas entradas em dinheiro, 
o que tem relevância prática nas situações em que a globalidade dos sócios 
pretende, através do exercício do seu direito de preferência, subscrever mais 
capital social do que aquele que a sociedade deliberou emitir – ou, dito de ou-
tra forma, naquelas situações em que a procura pelos sócios da participação 
excede a respectiva oferta pela sociedade. 

A primeira regra aqui é a da proporcionalidade entre a participação de cada só-
cio antes do aumento do capital e a extensão do direito de preferência atribuído 
(artigos 296.º, n.º 1, e 456.º, n.º 2, alínea a), ambos da Lei das Sociedades Co-
merciais). Desta forma, assegura-se a todos os sócios a possibilidade de não ve-
rem diminuída, através do aumento de capital, a sua influência na sociedade. 

A lei apenas estabelece uma excepção a esta regra: no aumento de capital 
de uma sociedade anónima por entradas em dinheiro, se as acções emitidas 
corresponderem a uma categoria especial, a preferência assiste em primeiro 
lugar aos accionistas titulares de acções dessa mesma categoria, e, no rema-
nescente, aos restantes accionistas (artigo 456.º, n.º 5, da Lei das Sociedades 
Comerciais). A lei não se pronuncia sobre a distribuição das preferências entre 
os accionistas daquela categoria, mas, por analogia com o disposto no artigo 
456.º, n.º 2, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais, deve entender-se que, 
nesse caso, a extensão da preferência de cada accionista detentor de acções da 
categoria especial deve corresponder à proporção existente entre o número 
das acções dessa categoria, das quais o accionista é titular, e o número total 
das acções que compreendem aquela categoria. 



693C A PÍ T ULO 2 5  —   VA RI AÇÕE S SOBRE  O C A PI TA L  SOC I A L

Ainda quanto aos direitos de preferência atribuídos em caso de aumento de 
capital por entradas em dinheiro, cabe notar que estes direitos podem ser des-
tacados das respectivas quotas ou acções e cedidos ou transmitidos de forma 
independente (artigos 297.º e 456.º, n.º 3, primeira parte, ambos da Lei das 
Sociedades Comerciais). Essa cedência fica sujeita às regras de transmissão 
das participações sociais. 

Pode, contudo, dar-se a situação inversa, em que os sócios não respondam ao 
aumento de capital em medida suficiente para que a subscrição do capital emi-
tido se realize na sua integralidade. Esta possibilidade de subscrição incom-
pleta é regulada pelo artigo 455.º da Lei das Sociedades Comerciais, especifica-
mente a propósito das sociedades anónimas. Nos termos do n.º 1 deste preceito, 
não sendo inteiramente subscrito um aumento de capital, a deliberação con-
sidera-se sem efeito, salvo se nela se tiver previsto que, nesse caso, o aumento 
é limitado às subscrições efectuadas – caso em que se procede a uma redução 
automática do aumento de capital. No caso de o aumento ficar sem efeito devi-
do à incompletude da subscrição do capital, o órgão de administração deve, nos 
quinze dias seguintes ao seu encerramento, avisar daquele facto os subscrito-
res, restituindo-lhes as importâncias recebidas, logo que, para esse efeito, eles 
se apresentem (artigo 455.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Para garantir que a subscrição é realizada na sua totalidade, a sociedade pode 
celebrar com um intermediário financeiro um contrato de tomada firme, me-
diante o qual este se vincula a subscrever a totalidade das acções emitidas no 
âmbito do aumento de capital e a posteriormente oferecer aos accionistas ou 
a terceiros essas mesmas acções nas condições acordadas entre a sociedade e 
o intermediário financeiro (artigo 459.º da Lei das Sociedades Comerciais)10. 
Fazendo-o, a sociedade deve avisar por meio de anúncio os accionistas de que 
foi aprovada a respectiva deliberação. Por sua vez, a instituição financeira que 
desempenha o papel de intermediário deve informar os accionistas do prazo 
e das condições para a subscrição, nos termos do artigo 457.º da Lei das Socie-
dades Comerciais. 

24.2.5. MODALIDADES DE AUMENTO DE CAPITAL: (III) O AUMENTO  
DE CAPITAL POR REALIZAÇÃO DE NOVAS ENTRADAS EM ESPÉCIE

A terceira modalidade de aumento de capital admitida no nosso ordenamen-
to jurídico consiste no aumento de capital por realização de novas entradas 
em espécie. Também aqui, à semelhança do que sucede no aumento de capi-
tal por realização de entradas em dinheiro, e em oposição com o que sucede 
no aumento de capital por incorporação de reservas, o aumento do capital é 
acompanhado de um efectivo aumento do património societário. 

10 Sobre este aspecto, cfr. FÁTIMA GOMES, «Subscrição indirecta e tomada firme», pp. 201-292.
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A única distinção entre esta modalidade de aumento de capital e a por último 
analisada prende-se com a espécie de bens que são dados como entrada. É 
característica desta modalidade de aumento de capital que, em troca da subs-
crição do capital emitido pela sociedade, os sócios entram com bens que não 
dinheiro para o património societário. 

O ordenamento prevê algumas especificidades para esta modalidade de au-
mento de capital. Estas têm uma preocupação transversal: assegurar que os 
bens que são transmitidos pelos (novos) sócios para a sociedade a título de re-
alização das entradas correspondentes ao aumento de capital correspondem, 
pelo menos, ao valor nominal da participação social dessa forma realizada. 

Aplicam-se, assim, as regras sobre a realização originária de entradas (arti-
go 95.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). Designadamente, tem lugar 
todo o processo de avaliação dos bens estabelecido pelo artigo 30.º, n.º 2, da 
Lei das Sociedades Comerciais. 

Por outro lado, o direito de preferência que é atribuído aos sócios das socieda-
des por quotas e das sociedades anónimas no aumento de capital por entradas 
em dinheiro funda-se na ultrafungibilidade deste bem. O dinheiro entregue 
por um sócio é, para todos os efeitos, idêntico ao dinheiro entregue por um 
terceiro, pelo que não existe nenhum interesse a contrapor ao interesse dos 
sócios na preservação da sua posição de poder relativa no seio da sociedade. 
O mesmo não sucede, evidentemente, com as entradas em espécie. Assim, no 
aumento de capital por entradas em espécie não é atribuído um direito de 
preferência aos sócios. 

Também a possibilidade de o conselho de administração das sociedades anó-
nimas ser habilitado a deliberar aumentos de capital por entradas em dinhei-
ro (artigo 454.º da Lei das Sociedades Comerciais) não tem paralelo no regime 
do aumento de capital por entradas em espécie. O aumento de capital por en-
tradas em espécie só pode, pois, em qualquer dos tipos societários, ser delibe-
rado pela assembleia geral. 

25.3. A REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

A Lei das Sociedades Comerciais prevê ainda a situação oposta à até agora tra-
tada: a redução do capital social estatutariamente previsto. Esta forma de va-
riação do capital social vem regulada, na parte geral, nos artigos 100.º e 101.º 
da Lei das Sociedades Comerciais, aos quais importa acrescentar, a propósito 
das sociedades anónimas, o artigo 461.º do mesmo diploma. 
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Ao passo que o regime do aumento do capital social se preocupa essencial-
mente com a distribuição interna do poder dos sócios, o regime da redução do 
capital social conexiona-se primariamente com outra das funções desempe-
nhadas pelo capital social: a protecção dos credores societários. 

Se o capital social é instituído de forma a promover que a sociedade detenha 
permanentemente bens de determinado valor, que ofereçam, enquanto ga-
rantia geral das respectivas obrigações, um correspondente nível de seguran-
ça aos credores societários, a diminuição do capital social é um acto praticado 
unicamente pela sociedade mas que pode atentar contra os interesses daque-
les credores. 

Contudo, nem toda a redução do capital social tem igual impacto nos inte-
resses dos credores societários. Importa, a este propósito, distinguir entre a 
redução nominal e a redução real do capital social:

 – Na redução nominal do capital social não existe qualquer devolução de 
bens aos sócios. Sendo o património societário inferior ao capital social, 
mediante esta operação procede-se, contabilisticamente, a uma adequa-
ção do capital ao valor do património líquido, que entretanto tenha di-
minuído em virtude de perdas sofridas. 

 – Na redução real do capital social, o decréscimo do capital social nomi-
nal é acompanhado de uma saída de bens, de valor correspondente, do 
património societário para o património dos respectivos sócios. Aqui, a 
redução efectiva do capital implica uma diminuição da garantia geral 
dos credores societários11.

É evidente que os interesses dos credores sociais podem ser afectados de for-
ma mais aguda mediante reduções do capital social que tenham uma imedia-
ta expressão no património da sociedade. Importa, porém, não desconsiderar 
que mesmo uma diminuição do capital social nominal, sem repercussões ime-
diatas no património da sociedade, não é neutra no que concerne ao nível de 
protecção dos credores sociais. Com a diminuição do capital social, mesmo no 
campo nominal, a sociedade passa a poder realizar, com maior amplitude, dis-
tribuições de bens aos sócios. Por esta razão, a redução do capital social implica 
sempre uma diminuição potencial da garantia geral dos credores da sociedade. 

25.3.1. MODALIDADES DE REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O artigo 100.º, n.º 1, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais impõe que 
a convocatória da assembleia geral na qual se delibera a redução do capital 

11 Sobre a distinção, PAULO DE TARSO DOMINGUES, Variações sobre o capital social, pp. 514-515.
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mencione a finalidade dessa redução. Ao fazê-lo, indica três possíveis classes 
de finalidades da operação de redução de capital social:

 – a cobertura de prejuízos;
 – a libertação de excesso de capital;
 – finalidades especiais.

A redução do capital social pode, em primeiro lugar, proceder a um nivela-
mento entre o capital social e o património social. No momento da consti-
tuição da sociedade, realizadas as entradas, o património social corresponde 
pelo menos ao capital social nominal. No entanto, o decurso da actividade 
societária pode não ter sucesso e, em vez de a sociedade atingir a sua finali-
dade de obtenção do lucro, ir avolumando prejuízos. Com a redução do ca-
pital social pode visar-se reflectir a depreciação do património social no seu 
capital social nominal. Trata-se, pois, de uma operação sem repercussões no 
património societário (redução nominal do capital social). Por esta razão, é 
dispensada a sua autorização judicial (artigo 101.º, n.º 3, da Lei das Sociedades 
Comerciais). 

Esta cobertura de prejuízos é, porém, sempre discricionária. Mesmo no caso 
extremo em que se verifica a perda de metade do capital social (i. e., em que o 
património societário líquido é inferior a metade do capital social nominal), 
a redução do capital não deixa de ser uma decisão livre dos sócios (artigo 37.º, 
n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Esquema ilustrativo da redução de capital com a finalidade  
de cobertura de prejuízos

Uma segunda possível função típica da operação de redução do capital social 
encontra-se na libertação de excesso de capital. De facto, o capital social de 
uma sociedade pode exceder o necessário para a exploração e o funcionamen-
to da sociedade, bem como para a tutela dos credores sociais. A lei permite, 
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nestes casos, que os sócios recuperem o capital que tenham investido mas não 
se encontre a ser rentabilizado. Aqui, a redução do capital social corresponde 
a um efectivo decréscimo do património social (redução real do capital social), 
implicando uma imediata depreciação da garantia geral dos credores sociais. 

Contudo, apenas é necessário que o capital seja excessivo. Ora, encontra-se 
analiticamente compreendido na noção de excesso que existe um qualquer 
parâmetro a partir do qual algo – neste caso, a capitalização da sociedade – 
não é necessário. Haveria, a este propósito, duas interpretações fundamen-
tais: uma de carácter subjectivo, mediante a qual se considera haver excesso 
quando os sócios assim o entenderem, e outra, de coloração mais objectiva, 
nos termos da qual existe excesso quando o capital não seja economicamente 
necessário para a prossecução do objecto societário. 

O entendimento do carácter excessivo do capital como requisito material im-
plica, contudo, o afastamento de uma interpretação desse pressuposto como 
satisfazendo-se com uma deliberação dos sócios. Aliás, essa interpretação re-
tiraria significado útil à palavra «excesso» no contexto do artigo 100.º, n.º 1, alí-
nea a), da Lei das Sociedades Comerciais. Deve, assim, entender-se que apenas 
é admissível a redução com a finalidade da libertação de capital quando existir 
património societário desnecessário para a prossecução do objecto social.

Esquema ilustrativo da redução do capital social com a finalidade de 
liberação de capital social

Por fim, a lei refere a possibilidade de redução de capital para finalidades es-
peciais. Tendo em conta o impacto que a redução do capital exerce na posição 
de terceiros, o artigo 100.º, n.º 1, alínea a), parte final, da Lei das Sociedades 
Comerciais não pode ser interpretado como uma cláusula geral legitimadora 
de qualquer finalidade que os sócios pretendam atingir e cuja prossecução 
postule uma redução do capital social. Apenas serão lícitas as operações de 
redução do capital social que não se destinem nem à cobertura de prejuízos, 
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nem à libertação de capital exorbitante, quando estas estejam expressamente 
previstas na lei. É, designadamente, o que sucede:

 – na redução de capital social por liberação das obrigações de entrada (ar-
tigo 29.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais);

 – na redução do capital social prévia ou concomitante com a cisão simples, 
em que o valor do património da sociedade cindida se torne inferior à 
soma das importâncias do capital social e da reserva legal (artigo 123.º, 
n.º 1, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais);

 – na redução do capital social por amortização de participações sociais12;
 – na redução do capital social por anulação de acções próprias (artigos 

372.º, n.º 4, e 461.º da Lei das Sociedades Comerciais). 

25.3.2. DELIBERAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA REDUÇÃO DE CAPITAL 

O artigo 100.º da Lei das Sociedades Comerciais estabelece regras especiais 
para a convocatória da assembleia geral na qual se delibere sobre a redução 
do capital social. Esta convocatória deve mencionar:

 – a finalidade da redução de capital;
 – a forma da redução, nomeadamente, se esta é operada através do valor 

nominal das participações ou através do reagrupamento ou da extinção 
de participações; 

 – no caso de a redução não incidir igualmente sobre todas as participações 
(v. g. no caso de anulação de acções próprias ou na amortização de par-
ticipações sociais), devem ser especificadas aquelas participações sobre 
as quais a redução incidirá. 

No que concerne à aprovação da deliberação propriamente dita, não é estabe-
lecida qualquer regra especial, aplicando-se o artigo 295.º, n.º 1, e os artigos 
403.º, n.os 2 e 3, e 406.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais, respectiva-
mente a propósito das sociedades por quotas e das sociedades anónimas. 

A celebração da escritura pública de redução do capital social e a sua inscrição 
no registo comercial – as quais, sendo subsequentes à deliberação de redução 
do capital social, são condições necessárias da sua validade e eficácia – estão 
ainda dependentes da obtenção pela sociedade de prévia autorização judicial, 
nos termos do Código de Processo Civil (artigo 101.º, n.º 1, da Lei das Socieda-
des Comerciais). O processo de redução do capital social encontra-se regulado 
nos artigos 1487.º e seguintes do Código de Processo Civil.

12 Cfr. supra Capítulo 21.
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A concessão desta autorização depende do preenchimento de requisitos ge-
néricos e de requisitos específicos de cada modalidade de redução de capital. 

Como primeiro requisito genérico é exigido que a situação líquida da socie-
dade exceda o novo capital em, pelo menos, vinte por cento (20%). É ainda 
exigido que o novo capital social seja superior ao capital social mínimo esta-
belecido para cada tipo de sociedade. 

Como requisitos específicos, exige-se:

 – na redução de capital destinada à cobertura de prejuízos, que o patrimó-
nio societário seja efectivamente inferior ao capital social;

 – na redução de capital destinada à libertação de capital exorbitante, que 
exista um efectivo excesso de património líquido para a realização do 
objecto social;

 – nas reduções de capital destinadas a finalidades especiais, que estejam 
preenchidos todos os pressupostos das previsões das normas que habi-
litam a essas reduções. 

25.3.3. EFEITOS DA REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Correspondendo necessariamente o capital social à soma do valor da totali-
dade das participações sociais emitidas pela sociedade, a redução do capital 
social tem um inevitável impacto nessas participações, que se pode traduzir:

 – na redução do valor nominal de todas as participações sociais;
 – no reagrupamento das participações sociais; ou
 – na extinção de participações sociais (artigo 100.º, n.º 1, alínea b), da Lei 

das Sociedades Comerciais).

Sempre que a redução do capital social não se faça mediante a extinção de 
participações específicas, a variação do capital social deve caracterizar-se por 
uma neutralidade no que concerne à distribuição do poder dos sócios dentro 
da sociedade. Assim, nas reduções de capital que visem a cobertura de perdas 
ou a libertação de capital exorbitante, a redução deve afectar igualmente to-
das as participações. 

Isto significa que todas as participações sociais vêem o seu valor nominal 
diminuído na mesma proporção, que todos os sócios vêem o seu número de 
acções reduzido a um menor número na mesma proporção (v. g. por cada 10 
acções, cada accionista passa a ser titular de 5 acções) – o que, em virtude do 
princípio da quota única nas sociedades por quotas, não é aplicável neste tipo 
societário. Já a extinção de participações sociais está especialmente pensada 
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para casos de extinção de participações específicas (como a amortização de 
acções e a anulação de acções próprias). 

25.4. A OPERAÇÃO ACÓRDEÃO: BREVE REFERÊNCIA

Pela sua especial relevância, importa fazer breve referência à designada ope-
ração acórdeão, a qual combina, sucessivamente, uma redução e um aumento 
de capital, os quais são determinados através da mesma deliberação. 

Mediante esta operação, uma sociedade cujo património social líquido seja 
inferior ao capital social, simultaneamente, procede ao seu saneamento fi-
nanceiro e facilita a entrada de novos sócios. Sendo o património social lí-
quido inferior ao capital social nominal, tornar-se-ia difícil para a sociedade 
angariar novos investidores, dado que, devido ao princípio da intangibilidade 
do capital social, permanecendo o património societário abaixo do capital so-
cial, os novos investidores não terão a expectativa de, num futuro próximo, vir 
a receber distribuições de lucros. 

Tecnicamente, a operação traduz-se numa deliberação de redução do capital 
social para cobertura de prejuízos condicionada à realização de um aumento 
de capital por montante igual ou superior. Assim, o capital contrai-se primei-
ro, para logo se expandir. Ainda que a lei não preveja especificamente esta 
possibilidade, não se verifica qualquer obstáculo à realização desta dupla va-
riação do capital social, desde que sejam simultaneamente cumpridos os re-
quisitos legalmente estabelecidos para a redução e para o aumento de capital.

Uma questão subsequente que se pode colocar é a da admissibilidade da rea-
lização de uma operação acordeão mediante a qual se proceda a uma redução 
do capital social abaixo do capital mínimo estabelecido para o tipo societário 
em questão, ainda que a eficácia dessa redução do capital fique condicionada 
à realização de um aumento de capital que coloque o capital social nominal da 
sociedade acima desse limite legal. 

O direito angolano não prevê expressamente esta possibilidade. Poder-se-ia, 
então, admitir que as regras que ditam o capital social mínimo impediriam 
essa redução. Contudo, parece poder defender-se que, neste caso, as regras 
impositivas de um mínimo de capital social devem ser objecto de redução 
teleológica, permitindo que a deliberação determine a redução do capital 
abaixo da cifra por elas definidas desde que condicionada à realização de um 
aumento de capital que assegure o seu respeito. Afinal, a imposição de um ca-
pital social mínimo visa a tutela dos credores sociais, e, uma vez que a redução 



701C A PÍ T ULO 2 5  —   VA RI AÇÕE S SOBRE  O C A PI TA L  SOC I A L

do capital social apenas se verifica se e quando o aumento de capital ocorrer, 
numa operação acordeão não existe nenhum momento temporal no qual a 
sociedade fique com um capital social inferior ao legalmente estabelecido. 

Exemplo: As sociedades por quotas têm o capital social mínimo equivalente em 
kwanzas a USD 1.000. Se uma sociedade com o capital social equivalente a USD 
1.500 apresentar prejuízos de USD 700 e (i) deliberar reduzir o capital para co-
brir prejuízos, condicionando essa redução (ii) à realização de um aumento de 
capital por entradas em dinheiro no valor de USD 900, a realização da opera-
ção acordeão nunca implica que a sociedade tenha um capital inferior a USD 
1.000. Se, no momento inicial, a sociedade tem um capital de USD 1.000, num 
segundo momento, a sociedade fica com um capital de USD 1.700 (1.000 – 700 
+ 900). 

Esquema ilustrativo da operação acórdeão

25.5. SÍNTESE

•	 Sendo o capital social uma cifra abstracta, normativamente fixada nos esta-
tutos da sociedade, este não oscila em função do que vá sendo a função eco-
nómica da sociedade. Esta noção é usualmente expressa através da referên-
cia a um princípio da fixidez do capital social. Contudo, este princípio não 
significa que, uma vez fixado o capital social nos estatutos da sociedade, 
este se torne indefinidamente imutável. O capital social pode, designada-
mente, variar em função da realização de operações de aumento de capital 
ou de redução de capital.

•	 Sendo o capital social nominal estabelecido por uma cláusula estatutária, 
estas operações importam a alteração dos estatutos.
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•	 A competência para a deliberação do aumento de capital é, por regra, da 
assembleia geral.

•	 Nas sociedades anónimas é, contudo, admissível que os estatutos habilitem 
o conselho de administração a deliberar esse aumento.

•	 A eficácia interna do aumento de capital dá-se com a realização da respec-
tiva escritura pública. Já a respectiva eficácia externa apenas se dá com o 
registo do aumento de capital.

•	 Existem três modalidades de aumento de capital: (i) por incorporação de 
reservas, (ii) por entradas em dinheiro e (iii) por entradas em espécie.

•	 O aumento de capital por incorporação de reservas caracteriza-se por as-
sentar numa mera operação contabilística, através da qual aquilo que figu-
ra no balanço como reservas é transferido para a rubrica do capital social.

•	 Mediante o aumento de capital por realização de novas entradas, o capital 
social nominal da sociedade é incrementado, correspondendo a esse au-
mento a realização de novas entradas de valor pelo menos igual ao acrés-
cimo do capital social. A estas entradas aplica-se o respectivo regime geral.

•	 Consoante as entradas determinadas como contrapartida da aquisição das 
fracções do capital social correspondente ao aumento sejam entradas em 
bens ou em dinheiro, fala-se de aumento de capital por entradas em espécie 
ou em dinheiro.

•	 A lei estabelece direitos de preferência a favor dos sócios em caso de delibe-
ração de aumento de capital por entradas em dinheiro.

•	 A redução do capital social pode processar-se apenas mediante a diminui-
ção da cifra do capital social estatutariamente definida (redução nominal 
do capital social) ou ser também acompanhada da saída de bens do patri-
mónio societário (redução real do capital social).

•	 A redução de capital pode destinar-se (i) a cobrir prejuízos, (ii) à libertação de 
capital excedentário ou (iii) a outras finalidades especialmente previstas na lei.

•	 Após a aprovação da deliberação de redução do capital social, a sociedade 
deve obter autorização judicial para essa redução, a qual está condicionada 
à eficácia da alteração do capital social.
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•	 É admissível que a sociedade delibere simultaneamente uma redução do ca-
pital social e um aumento do mesmo, ficando a redução condicionada à rea-
lização do aumento. Este tipo de operação designa-se por operação acordeão.

•	 A operação acórdeão deve ser admitida mesmo que a redução do capital 
social seja nominalmente dirigida a um decréscimo do capital social abaixo 
do valor do capital social mínimo, na medida em que, neste tipo de ope-
ração, devido ao condicionamento da redução do capital à realização do 
respectivo aumento, o capital social nunca desce efectivamente abaixo da-
quele limite.
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26.1. DELIBERAÇÕES SOCIAIS: CONCEITO E NATUREZA

As deliberações sociais são, no sentido mais comum, decisões adoptadas pela 
colectividade dos sócios em assembleia geral, e que respeitam, sobretudo, à 
definição das grandes linhas orientadoras da sociedade e à aprovação dos do-
cumentos anuais relativos à situação económica e financeira da sociedade. As 
deliberações sociais são imputáveis juridicamente à sociedade, sendo o meca-
nismo por excelência de formação de vontade interna desta. 

É através do direito de voto atribuído aos sócios que estes manifestam a sua 
vontade constitutiva da deliberação social. Em regra, as decisões são aprova-
das pela maioria dos votos emitidos; porém, em algumas matérias estruturan-
tes, são estabelecidas na lei ou nos estatutos maiorias qualificadas, bem como 
quóruns constitutivos mais exigentes.

As deliberações sociais revestem natureza negocial, correspondendo a uma 
modalidade de negócio jurídico autónoma face aos negócios unilaterais (por-
que celebrada por uma pluralidade de sujeitos) e aos contratos (porque vá-
rios sujeitos concorrem para a formação de uma única vontade e não para 
um acordo entre vontades contrapostas). Nesta perspectiva, as deliberações 
correspondem a actos jurídicos constituídos por uma ou mais declarações de 
vontade – as declarações mediante as quais os sócios exercem o seu direito de 
voto. A estas são aplicáveis, sem prejuízo das normas especiais que se encon-
trem na Lei das Sociedades Comerciais, as regras de direito comum regulado-
ras das declarações negociais1. 

Saliente-se, porém, que, diversamente do que caracteriza os contratos, na 
deliberação social não há partes nem interesses contraditórios, mas sim um 
sentido único, obtido por votação. Por outro lado, ao contrário do que sucede 
com a generalidade dos negócios jurídicos, a deliberação social está sujeita a 
um complexo processo formativo, no qual se descortinam vários elementos, 
sujeitos e vontades.

1 Note-se, porém, que existem deliberações que não assumem natureza negocial: é o caso da generalidade dos votos 
de louvor, de confiança, de protesto ou de pesar. Diferentemente, autores como ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA 
(em Sociedades comerciais, valores mobiliários, instrumentos financeiros e mercados, pp. 205 ss.) e JORGE PINTO 
FURTADO (Deliberações de sociedades comerciais, pp. 134 ss.) sufragam o entendimento de que as deliberações 
sociais são actos jurídicos unitários colegiais que reproduzem a vontade da sociedade, não resultando da soma dos 
poderes individuais dos sócios: os sócios seriam, antes, nesta concepção, colectivamente titulares de um poder 
único atribuído e indivisível.
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26.2. FORMAS DE DELIBERAÇÃO E O PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE 

O artigo 56.º da Lei das Sociedades Comerciais consagra a taxatividade ou nu-
merus clausus das formas de deliberação dos sócios2, determinando quatro 
modalidades: 

 – as deliberações em assembleia geral regularmente convocada;
 – as deliberações em assembleia universal;
 – as deliberações unânimes por escrito;
 – as deliberações tomadas por voto escrito.

Nas sociedades em nome colectivo e nas sociedades por quotas são admissí-
veis quaisquer modalidades de deliberação (artigos 57.º, 58.º, 59.º, n.º 2, 191.º, 
n.º 1, 273.º, n.º 1, e 274.º da Lei das Sociedades Comerciais). Já nas sociedades 
anónimas não são admitidas as deliberações tomadas por voto escrito (artigos 
57.º, 58.º, 59.º, n.º 2, a contrario, e 393.º da Lei das Sociedades Comerciais).

Cabe igualmente esclarecer que as formas de deliberação reguladas na Lei das 
Sociedades Comerciais assentam na base plural das sociedades, pressupondo 
uma colectividade de pessoas que compõe o órgão que delibera. Assim suce-
de, em regra, com as deliberações da assembleia geral, dado que esta é com-
posta pela colectividade dos sócios. 

O mesmo já não acontece, porém, nas sociedades unipessoais – anónimas ou 
por quotas. É certo que nas sociedades unipessoais não deixa de existir, en-
quanto órgão social, uma assembleia geral. Contudo, nestas sociedades, esta 
não pode ser configurada como reunião de sócios. Neste sentido dispõe, aliás, 
o artigo 21.º, n.os 1 e 2, da Lei das Sociedades Unipessoais que «o sócio único 
exerce as competências das Assembleias Gerais, podendo, designadamente, 
nomear gerentes», assumindo «as decisões do sócio natureza igual às delibe-
rações da Assembleia Geral [devendo] ser registadas em acta por ele assinada 
e mantidas em livro de actas». 

No entanto, e tendo presente que por deliberação se entende um modo colec-
tivo de formação de uma vontade, o sócio único, em bom rigor, não delibe-
ra, o sócio único decide. Daqui resulta que as diversas formas de deliberação 
dos sócios enumeradas na Lei das Sociedades Comerciais não são aplicáveis, 
em geral, às sociedades unipessoais por quotas ou anónimas. Esta conclusão 
é sustentada pelo artigo 28.º da Lei das Sociedades Unipessoais, aplicável 
tanto às sociedades unipessoais por quotas como às sociedades unipessoais  

2 Em bom rigor, a expressão «formas de deliberação» utilizada na epígrafe do artigo 56.º da Lei das Sociedades Co-
merciais corresponde a espécies ou modalidades de deliberação, que se caracterizam por distintos procedimentos 
formativos, não se tratando propriamente de modos de exteriorização das deliberações. 
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anónimas, o qual determina que às sociedades unipessoais se aplicam as nor-
mas que regulam o tipo societário respectivo, salvo as que pressupõem a plu-
ralidade de sócios.

Dado que a lei impõe a taxatividade das formas de deliberação, encontra-se 
vedada aos sócios, seja nos próprios estatutos da sociedade, seja em acordos 
parassociais (sob pena de os mesmos serem nulos), a criação de novas formas 
de deliberação, a conjugação de diferentes formas de deliberação, a proibição 
ou a limitação na utilização das diversas formas de deliberação. 

26.2.1. ASSEMBLEIAS GERAIS REGULARMENTE CONVOCADAS

As deliberações em assembleia geral regularmente convocada pressupõem 
que a mesma seja precedida de um aviso convocatório3.

As assembleias gerais regularmente convocadas podem ser:

 – ordinárias; ou
 – extraordinárias.

As reuniões ordinárias da assembleia geral ocorrem uma vez por ano, nos três 
primeiros meses de cada ano societário (i. e., a contar da data do encerramen-
to do exercício anual), nos termos dos artigos 70.º e seguintes e do artigo 396.º 
da Lei das Sociedades Comerciais, para, pelo menos: 

 – deliberar sobre o relatório de gestão e sobre as contas do exercício (artigo 
396.º, n.º 1, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais); 

 – deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados (artigo 396.º, n.º 1, 
alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais); 

 – apreciar o desempenho da administração e fiscalização da sociedade e, 
sendo caso disso, destituir os administradores, mesmo que a destituição 
não conste da ordem de trabalhos (artigo 396.º, n.º 1, alínea c), da Lei das 
Sociedades Comerciais); e

 – realizar as eleições que forem da sua competência (artigo 396.º, n.º 1, alí-
nea d), da Lei das Sociedades Comerciais). 

Já as reuniões extraordinárias da assembleia geral ocorrem sempre que, por 
outros motivos, a assembleia geral for validamente convocada por quem para 
tal tenha legitimidade, para deliberar sobre quaisquer matérias da sua compe-
tência que constem da convocatória.

3 Cfr. infra Capítulo 26.6.
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26.2.2. ASSEMBLEIAS UNIVERSAIS

De acordo com o artigo 57.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, a assem-
bleia universal consiste na «Assembleia Geral não regularmente convocada 
em que estejam presentes todos os sócios e todos manifestem vontade de que 
a assembleia se constitua e delibere sobre determinado assunto». Nestes ter-
mos, os requisitos para a verificação e constituição de uma assembleia univer-
sal são os seguintes:

 – a falta de convocação ou a convocação irregular da assembleia geral;
 – a presença de todos os sócios em assembleia (ainda que através de 

representante)4;
 – o consentimento de todos os sócios para que a assembleia se constitua5;
 – o consentimento de todos os sócios para que a assembleia delibere sobre 

determinado assunto6.

Verificados estes requisitos, não obstante a inobservância de formalidades 
prévias exigidas para as assembleias (regularmente) convocadas, a assembleia 
universal pode deliberar validamente sobre os assuntos consentidos por to-
dos os sócios, tendo as deliberações aí emitidas os mesmos efeitos e o mesmo 
valor das deliberações de uma assembleia geral regularmente convocada. 

Ser-lhe-ão aplicáveis, por via do artigo 56.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Co-
merciais, os preceitos legais e estatutários que regulam o funcionamento das 
assembleias regularmente convocadas – em que assumem especial relevância 
as regras relativas à presidência da assembleia, à apresentação de propostas, 
aos pedidos de informação e debate, bem como às maiorias aplicáveis às deli-
berações que venham a ser tomadas.

Esta forma de deliberação é particularmente utilizada entre nós, uma vez que 
a concentração do capital social das nossas sociedades por quotas e anónimas 
e a utilização sistemática de procuradores que representam vários sócios a tor-
na particularmente célere e eficiente. Obviamente, com prejuízo da participa-
ção efectiva dos sócios nas assembleias gerais e na discussão dos assuntos de 
maior relevância para a vida societária. A prática societária angolana revela, 

4 O que não significa que devam estar presentes os sócios-contitulares, bastando que estejam os representantes co-
muns. Por outro lado, os usufrutuários ou credores pignoratícios de participações sociais, ainda que não sejam 
sócios, podem ter de participar na assembleia, sob pena de ela não poder ser qualificada como universal (artigo 
25.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais). Também se deve entender que não é necessário que os membros dos 
órgãos de administração e de fiscalização estejam presentes para a válida constituição da assembleia universal, 
quando tal lhes seja exigido (artigo 399.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais).

5 Não se incluindo aqui os que não têm direito de voto ou que estão impedidos de o exercer.

6 Cfr. nt. 5 supra.
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aliás, que a generalidade das deliberações em assembleia universal são apro-
vadas por unanimidade, o que, em regra, implica uma concertação da posição 
dos sócios fora da assembleia geral – maxime, através da celebração de acor-
dos parassociais –, fragilizando-se a posição e o papel da assembleia geral no 
universo da orgânica das sociedades.

Importa frisar que, apesar de se exigir a presença de todos os sócios e o con-
sentimento destes para a constituição da assembleia universal, não se exige a 
unanimidade para a aprovação das deliberações aí tomadas. Assinale-se ainda 
que, tal como as deliberações da assembleia geral (regularmente) convocada, 
as deliberações da assembleia universal não abandonam o método colegial – 
a formação da vontade continua a assentar numa concorrência das vontades 
dos diversos sócios, apenas ficando prejudicadas as formalidades precedentes 
à realização da assembleia (v. g. a prestação de informações preparatórias).

26.2.3. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES POR ESCRITO

As deliberações unânimes por escrito são raramente utilizadas na prática 
societária angolana. Estas encontram-se previstas no artigo 58.º da Lei das 
Sociedades Comerciais, o qual permite aos sócios aprovar deliberações unâ-
nimes por escrito, com ou sem reunião da assembleia. 

Nas deliberações unânimes por escrito, os sócios subscrevem um documen-
to, que corporiza o sentido da deliberação, ao qual demonstram todos a sua 
adesão. A relevância prática desta forma de deliberação prende-se com a dis-
pensa da realização de uma reunião dos sócios, permitindo a adopção de de-
liberações em situações nas quais os sócios se encontram dispersos por vários 
lugares, ou emitem as declarações correspondentes ao exercício do seu direito 
de voto em momentos diferentes.

Quando é possível reunir os sócios para estes deliberarem em assembleia, não 
existe vantagem prática em deixar de recorrer ao regime das deliberações to-
madas em assembleia regularmente convocada (quando tenha existido con-
vocatória), ou ao regime das assembleias universais (quando não tenham sido 
convocadas). 

Comparando com as deliberações tomadas em assembleia geral (seja esta re-
gularmente convocada, seja universal), verifica-se uma ausência do método 
colegial nas deliberações unânimes por escrito – o que, de alguma forma, po-
derá impedir a discussão de ideias entre sócios. 

Em regra, recorre-se à figura das deliberações unânimes por escrito quando 
os sócios tenham uma posição unânime sobre dada matéria e, para facilitar 
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e acelerar o processo deliberativo (seja porque o processo deliberativo é ur-
gente e não se compadece com a convocação de assembleia geral, seja porque 
é difícil reunir a presença de todos os sócios para uma assembleia universal), 
se torna desnecessário proceder à votação colegial, trocando-se, entre todos 
os sócios, um documento escrito que todos assinam, cujo conteúdo consiste 
numa decisão social. As deliberações unânimes consistem, assim, em deci-
sões sociais escritas em documentos nos quais todos os sócios – com direito de 
voto e não impedidos de o exercer – declaram concordar com o seu conteúdo.

Os documentos dos quais constam as deliberações unânimes serão, em regra, 
documentos particulares (sobretudo livros de actas ou actas avulsas às quais 
se deverá fazer menção no livro de actas), podendo compor-se de um só docu-
mento (assinado por todos os sócios), ou de vários documentos (v. g., cada só-
cio assina um documento), desde que a decisão a que se faz referência nesses 
documentos tenha igual conteúdo. 

Importa chamar a atenção para a distinção entre as deliberações unânimes 
por escrito (que são admitidas em todos os tipos societários) e as delibera-
ções por voto escrito (as quais são permitidas exclusivamente nas sociedades 
por quotas e nas sociedades em nome colectivo). A deliberação unânime por 
escrito exige unanimidade para a aprovação da decisão proposta, enquanto 
a deliberação por voto escrito está sujeita às regras de aprovação, designada-
mente quanto à maioria necessária para a sua aprovação, que valem também 
para as deliberações adoptadas em assembleia. Por outro lado, a deliberação 
unânime por escrito pode ter lugar com ou sem reunião da assembleia, en-
quanto a deliberação por voto escrito dispensa sempre o método colegial.

26.2.4. DELIBERAÇÕES POR VOTO ESCRITO

De acordo com o disposto no artigo 59.º da Lei das Sociedades Comerciais, as 
deliberações por voto escrito – que apenas são admitidas nas sociedades em 
nome colectivo7 e nas sociedades por quotas – só podem ter lugar quando:

 – todos os sócios decidam prescindir da realização da assembleia geral; 
 – todos os sócios tenham sido convidados a exercer o seu direito de voto; e
 – todos os sócios concordem, expressa ou tacitamente, que se delibere por 

esta forma.

Como já foi referido, aqui a deliberação considera-se aprovada se forem reu-
nidos os votos necessários para a obtenção da maioria que, nos termos legais 

7 Cfr. o artigo 191.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, que remete para o regime das sociedades por quotas 
(artigo 274.º da Lei das Sociedades Comerciais).
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e estatutários aplicáveis, seja necessária à aprovação da deliberação. No que 
concerne ao procedimento deliberativo, dispõe o artigo 274.º da Lei das Socie-
dades Comerciais que, caso todos os sócios, expressa ou tacitamente, aceitem 
que se delibere por voto escrito, os gerentes enviam aos sócios a proposta con-
creta de deliberação, acompanhada dos elementos necessários ao seu escla-
recimento, e fixam, para o voto, prazo não inferior a quinze dias a contar da 
recepção da proposta. 

Nessa situação, o sócio deve, de forma clara, inequívoca e incondicional, iden-
tificar a proposta em que vota e manifestar a sua aprovação ou rejeição, im-
portando os aditamentos, as limitações ou quaisquer outras modificações da 
proposta ou o condicionamento do voto à rejeição da proposta. Posteriormen-
te, os gerentes devem lavrar uma acta em que mencionem a verificação das 
circunstâncias que permitem a deliberação por voto escrito, transcrevendo a 
proposta e o voto de cada sócio e declarando a deliberação aprovada/rejeitada, 
enviando cópia desta a todos os sócios. 

Esquema de síntese sobre as diferentes formas de deliberação

ASSEMBLEIA GERAL 
REGULARMENTE 
CONVOCADA

ASSEMBLEIA UNI-
VERSAL 

DELIBERAÇÕES POR 
VOTO ESCRITO

DELIBERAÇÕES UNÂ-
NIMES POR ESCRITO

R
eg

im
e 

es
p

ec
ífi

co
 a

p
lic

áv
el

 – Sociedades por 
quotas: artigos 273.º, 
275.º e 276.º;

 – Sociedades 
anónimas: artigos 
393.º ss.;

 – Sociedades em 
comandita: artigos 
472.º e 473.º;

 – Sociedades em nome 
colectivo: artigo 
191.º, n.º 1, que 
remete para o regime 
das sociedades por 
quotas.

 – Todos os tipos 
societários: artigo 
57.º, n.º 2.

 – Sociedades por 
quotas: artigos 59.º, 
n.º 2, e 274.º, n.º 1;

 – Sociedades em nome 
colectivo: artigos 
59.º, n.º 2, e 191.º, 
n.º 1, que remete 
para o regime das 
sociedades por 
quotas.

 – Todos os tipos 
societários: artigo 
58.º, n.º 1..

Tr
aç

o
s 

g
er

ai
s

 – É a forma mais 
comum;

 – Necessidade de 
convocação de 
todos os sócios, mas 
dispensa a presença 
de todos (o quórum 
constitutivo não é 
totalitário);

 – Deve ser lavrada acta.

 – Inobservância de 
formalidades prévias 
de convocação;

 – Necessidade de 
presença (ou 
representação) de 
todos os sócios;

 – Maior expressão 
nas sociedades 
por quotas e nas 
sociedades anónimas 
familiares;

 – Deve ser lavrada acta.

 – Não existe 
assembleia;

 – Vontades emitidas 
em separado;

 – Rompimento 
com o princípio 
da concentração 
geográfica e 
temporal;

 – Deve ser respeitado 
o procedimento de 
consulta prévia aos 
sócios (artigo 274.º);

 – Deve ser lavrada acta.

 – Em regra, não existe 
assembleia;

 – Vontades emitidas 
em separado;

 – Rompimento 
com o princípio 
da concentração 
geográfica e 
temporal;

 – Em princípio, consta 
de instrumento 
avulso, subscrito por 
todos os sócios;

 – Lançamento 
posterior no livro de 
actas.
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V
an

ta
g

en
s

 – Dispensa a presença 
de todos os sócios;

 – Permite discussão 
e esclarecimento 
dos assuntos 
estruturantes da 
sociedade em reunião 
de sócios.

 – Dispensa 
procedimento de 
convocatórias e sua 
morosidade;

 – Frequente em 
sociedades com 
reduzido número 
de sócios (confiança 
mútua).

 – Flexibilidade 
(depósito em papel, 
gravação, vídeo ou 
áudio, por anúncio, 
teletransmissão);

 – Existindo 
unanimidade sobre 
a forma, dispensa-se 
sobre o conteúdo.

 – Se fora da 
assembleia, dispensa 
procedimento de 
convocatórias e 
sua morosidade 
(útil quando 
existe urgência na 
deliberação);

 – Se fora da 
assembleia, dispensa 
a presença de sócios 
em reunião (útil 
quando os sócios 
não se encontram 
geograficamente 
próximos);

 – A mais adequada 
para as sociedades 
unipessoais;

D
es

va
n

ta
g

en
s

 – Complexo processo 
deliberativo 
(enquadramento do 
thema deliberandum 
na ordem do dia; 
informações e debate; 
votação; escrutínio 
e proclamação do 
resultado).

 – É necessária a 
unanimidade para 
a constituição da 
assembleia e para os 
assuntos a discutir, 
o que poderá ser um 
entrave quando não 
existam boas relações 
entre sócios;

 – Nas sociedades 
anónimas, só 
funciona se estiver 
presente a totalidade 
do capital social com 
direito de voto.

 – Não existe 
assembleia, pelo que 
não se verifica a troca 
de argumentos e 
opiniões entre sócios;

 – Risco de ocorrência 
de grandes lapsos 
de tempo entre as 
manifestações de 
vontade.

 – É necessária a 
unanimidade para 
a aprovação de 
uma determinada 
proposta, o que 
poderá ser um 
entrave quando não 
existam boas relações 
entre sócios;

 – Quando não exista 
assembleia, não 
se verifica a troca 
de argumentos e 
opiniões entre sócios.

26.3. A COMPETÊNCIA DELIBERATIVA DOS SÓCIOS

No esquema gizado pela Lei das Sociedades Comerciais, a extensão da com-
petência da assembleia geral varia em função dos diferentes tipos societários. 
Por serem os tipos societários com maior relevância prática, e por ser aí que o 
regime das assembleias gerais se encontra mais desenvolvido, importa focar 
a atenção no regime da competência da assembleia geral nas sociedades por 
quotas e nas sociedades anónimas.

Na base desta diferença de regulação encontra-se a maior ou menor impor-
tância do substracto pessoal na respectiva sociedade. Nestes termos, pode 
antecipar-se que nas sociedades anónimas a competência da assembleia ge-
ral é bem mais limitada do que nas sociedades por quotas, o que terá simetri-
camente reflexos na competência atribuída ao órgão de gestão. Na verdade, 
quanto mais limitada é a competência da assembleia geral, mais competên-
cias serão atribuídas ao órgão de gestão – precisamente o que sucede nas so-
ciedades anónimas, em que o órgão de administração é dotado de especiais 
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poderes, incumbindo-lhe a representação da sociedade e, inclusivamente, 
poderes deliberativos em matérias mais abrangentes do que aquelas que po-
dem ser cometidas à gerência, nas sociedades por quotas.

26.3.1. COMPETÊNCIA DOS SÓCIOS NAS SOCIEDADES POR QUOTAS

A regra geral da competência nas sociedades por quotas encontra-se plasma-
da no artigo 272.º da Lei das Sociedades Comerciais, que contém um extenso 
elenco de matérias sujeitas a deliberação dos sócios. Esta enumeração não é 
taxativa – assinale-se, aliás, que são várias as disposições legais avulsas atri-
butivas de competência à assembleia geral.

De acordo com este artigo, podem distinguir-se diferentes tipos de competên-
cias da colectividade dos sócios nas sociedades por quotas. Assim:

 – São competências injuntivas dos sócios aquelas que resultem do artigo 
272.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais8, não podendo ser afasta-
das estatutariamente nem através de qualquer outro acordo (em particu-
lar, acordos parassociais).

 – São competências dispositivas dos sócios aquelas que versam sobre as 
matérias referidas no artigo 272.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comer-
ciais9; atenta a referida dispositividade, o contrato de sociedade pode 
atribuir a competência para deliberar sobre tais matérias a outro órgão.

 – São competências contratuais da assembleia geral aquelas que o contra-
to de sociedade especificamente indique (artigo 272.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais).

8 De acordo com esta norma, dependem, imperativamente, de «deliberação dos sócios os seguintes actos:
a) A exigência ou restituição de prestações suplementares; 
b) A amortização de quotas, a aquisição, alienação e oneração de quotas próprias e o consentimento para 

a divisão ou cessão de quotas; 
c) A exclusão de sócios; 
d) A destituição de qualquer membro dos órgãos sociais; 
e) A aprovação do relatório de gestão e das contas do exercício, a aplicação dos lucros e a aprovação de 

medidas relativas aos prejuízos; 
f) A exclusão ou limitação da responsabilidade dos gerentes ou dos membros dos órgãos sociais; 
g) A propositura de acções pela sociedade contra qualquer sócio ou membros dos órgãos sociais, bem como 

a desistência e a transacção nessas acções; 
h) A alteração do contrato de sociedade; 
i) A fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade e o regresso da sociedade dissolvida à actividade».

9 Resulta deste preceito que, «se o contrato social não dispuser diversamente, compete também aos sócios deliberar 
sobre: 

a) A nomeação de gerentes; 
b) A nomeação de membros do órgão de fiscalização, se o houver; 
c) A alienação, oneração, arrendamento ou constituição de outros direitos pessoais de gozo sobre imóveis 

da sociedade; 
d) A alienação, oneração ou locação de estabelecimento da sociedade;
e) A subscrição ou a aquisição de participações noutras sociedades e a sua alienação ou oneração; 
f) A contracção de empréstimos junto de instituições de crédito».
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 – A assembleia geral, em virtude da soberania que lhe é própria, tem ainda 
uma competência residual; tal significa que a assembleia geral tem poderes 
para deliberar sobre qualquer matéria, desde que a mesma não seja, por de-
terminação legal ou estatutária, da competência exclusiva de outro órgão. 

No contexto da competência residual da assembleia geral, importa fazer a de-
vida articulação com as competências atribuídas à gerência. Determina o arti-
go 282.º da Lei das Sociedades Comerciais que «os gerentes têm competência 
para praticar todos os actos necessários e convenientes para a realização do 
objecto social da sociedade, devendo sujeitar a sua actuação às disposições le-
gais e estatutárias e às deliberações dos sócios». Daqui decorre que, em maté-
rias de gestão, além das competências especificamente previstas na lei ou nos 
estatutos, têm os sócios o poder, atribuído por lei, de, mediante deliberações 
da assembleia geral, dar instruções aos gerentes. 

Tal significa que, ao contrário do que sucede com o conselho de administra-
ção nas sociedades anónimas (artigo 393.º, n.os 2 e 3, da Lei das Sociedades 
Comerciais), a gerência não tem uma competência específica, mas apenas ge-
nérica, na qual poderá intervir a assembleia geral. Sublinhe-se, porém, que 
não é de admitir que os sócios esvaziem a esfera de actuação da gerência (v. 
g., mediante cláusula no contrato de sociedade que reserva exclusivamente 
para a assembleia geral a competência para deliberar sobre toda e qualquer 
matéria de gestão da sociedade). 

26.3.2. COMPETÊNCIA DOS SÓCIOS NAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

Nas sociedades anónimas, a competência da assembleia geral assume uma 
configuração diferente, em função da supremacia da competência do conse-
lho de administração. À assembleia geral são atribuídas competências exclu-
sivas e subsidiárias e competências extraordinárias.

Por um lado, diz-se exclusiva ou específica a competência, delimitada de for-
ma genérica, da assembleia geral para deliberar «sobre todas as questões que 
interessem à sociedade, desde que não compreendidas nas atribuições dos 
restantes órgãos sociais, e sobre as matérias que lhes forem especialmente 
atribuídas por lei ou pelo contrato social» (artigo 393.º, n.º 2, da Lei das Socie-
dades Comerciais). Por outro lado, são competências específicas aquelas que 
são atribuídas por preceitos legais dispersos, dentro e fora da Lei das Socieda-
des Comerciais. Estes compreendem matérias tais como:

 – a alteração do contrato de sociedade (artigos 90.º, n.º 1, e 403.º, n.º 1, da Lei 
das Sociedades Comerciais), salvo quando a deliberação sobre tal maté-
ria seja legal ou contratualmente atribuída ao conselho de administração 
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– v. g., aumentos de capital por entradas em dinheiro (artigo 454.º, n.º 1, 
da Lei das Sociedades Comerciais) ou a deslocação da sede social dentro 
do espaço geográfico nacional (artigo 14.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 
Comerciais);

 – a aprovação do relatório de gestão, balanço e contas do exercício e a apli-
cação dos resultados, a ter lugar, em regra, na assembleia geral anual (ar-
tigo 396.º, n.º 1, alíneas a) e b), da Lei das Sociedades Comerciais);

 – a apreciação do desempenho de funções pelos titulares dos órgãos de ad-
ministração e fiscalização no decurso do último exercício (artigo 396.º, 
n.º 1, alínea c), da Lei das Sociedades Comerciais).

Por outro lado, a competência da assembleia geral é subsidiária e residual, 
dado que «os accionistas deliberam sobre todas as questões que interessem 
à sociedade, desde que não compreendidas nas atribuições dos restantes ór-
gãos sociais» (artigo 393.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais). Neste 
contexto, na articulação entre as competências do conselho de administração 
e as da assembleia geral, importa mencionar:

 – a delimitação negativa das competências da assembleia geral, ao fixar-
-se, no artigo 425.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais, 
que o conselho de administração só deve subordinar-se às deliberações 
da assembleia geral e às intervenções do conselho fiscal nos casos em 
que a lei ou o contrato de sociedade assim o imponham; 

 – a norma atributiva de competências exclusivas ao conselho de adminis-
tração, constante do artigo 425.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, 
que determina que são atribuições deste a representação da sociedade, 
em exclusivo e com plenos poderes, bem como a gestão da sociedade com 
autonomia. Nestes termos, no que ao poder de gestão concerne, «com-
pete ao conselho de administração deliberar sobre qualquer assunto que 
diga respeito à administração da sociedade» (n.º 2 do referido preceito), 
conferindo-lhe amplos poderes de gestão no âmbito do objecto social10;

10 Designadamente, as matérias constantes do elenco previsto no artigo 425.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comer-
ciais, a saber: 

a) a escolha do seu presidente, sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 416.º da Lei das Sociedades 
Comerciais; 

b) a cooptação de administradores; 
c) o pedido de convocação de assembleias gerais; 
d) a elaboração dos relatórios e contas anuais; 
e) a aquisição, alienação, oneração e o arrendamento de coisas imóveis; 
f) a contracção de empréstimos e a prestação de caução ou de garantias pessoais ou reais pela sociedade;
g) a abertura ou o encerramento de estabelecimentos ou de partes importantes deles; 
h) a extensão ou redução importante da actividade da sociedade; 
i) as modificações importantes na organização da empresa; 
j) o estabelecimento ou a cessação de cooperação duradoura e importante com outras empresas; 
k) a mudança de sede social e aumentos de capital, nos termos do contrato de sociedade; 
l) os projectos de fusão, cisão ou transformação da sociedade; 
m) qualquer outro assunto sobre o qual algum administrador requeira deliberação.
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 – esta competência exclusiva não deixa, contudo, de fora uma competên-
cia residual do conselho de administração, ao determinar-se que o con-
selho de administração pode deliberar sobre «qualquer outro assunto 
sobre o qual algum administrador requeira deliberação» (artigo 425.º, 
n.º 2, alínea m), da Lei das Sociedades Comerciais)11.

Ao contrário do que sucede nas sociedades por quotas, nas sociedades anóni-
mas a assembleia geral não pode interferir espontaneamente na competência 
atribuída a outros órgãos. Em particular, no que ao órgão de gestão diz respei-
to, a assembleia geral apenas pode interferir nas matérias de gestão se existir 
um pedido expresso do órgão de gestão para tal (artigo 393.º, n.º 3, da Lei das 
Sociedades Comerciais). Assim, salvo nesta situação, a assembleia geral não 
pode deliberar sobre matérias de gestão. 

Atenta a limitação referida, pode afirmar-se que a assembleia geral das socie-
dades anónimas tem uma competência extraordinária em matéria de gestão. 

Esquema de síntese sobre a repartição de competências entre  
a assembleia geral e o órgão de gestão

11 A propósito do artigo 406.º, alínea n), do Código das Sociedades Comerciais português, semelhante ao dispos-
to no artigo 425.º, n.º 2, alínea m), da Lei das Sociedades Comerciais, entende ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO 
(em S. A.: assembleia geral e deliberações dos sócios, p. 123) que este «atribui larga competência ao conselho de 
administração: e não apenas no campo dos “poderes de gestão”, como, enganadoramente, poderia resultar da sua 
epígrafe», concluindo o autor que, «nas sociedades anónimas, a competência residual pertence ao conselho de 
administração».

SOCIEDADES POR QUOTAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

Assembleia 
Geral

Gerência
Assembleia 

Geral
Conselho de  

Administração

Competências exclusivas
(podem ter fonte legal e 
estatutária; em especial, 
artigo 272.º, n.º 1).

Competência genérica, 
que deve respeitar as 
deliberações dos sócios
(artigo 282.º).

Competências exclusivas 
(preceitos legais avulsos e 
cláusulas estatutárias; em 
especial, artigo 396.º).

Competências exclusivas
(artigo 425.º)
Competência residual
(artigo 425.º, n.º 2, alínea 
m).

Competências delegáveis 
na gerência
(artigo 272.º, n.º 2).

Competências subsi-
diárias 
(artigo 393.º, n.º 2).

Competência residual
(artigo 282.º).

Competências extraor-
dinárias 
(artigo 373.º, n.º 3).

Ingerência da Assembleia Geral nas 
competências da Gerência

Ingerência da Assembleia Geral nas 
competências do Conselho de Administração

Os sócios podem deliberar sobre matéria de gestão que 
seja da competência genérica da gerência, bem como 

emitir instruções e directivas de actuação aos gerentes 
(artigo 282.º).

Os sócios só podem deliberar sobre matérias de gestão 
a pedido do conselho de administração (artigo 393.º, 

n.º 3).
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26.4. A REPRESENTAÇÃO DOS SÓCIOS EM ASSEMBLEIA GERAL

No caso de os sócios não poderem comparecer à assembleia geral, podem fa-
zer-se representar por terceiros e, ainda assim, participar na assembleia geral 
e emitir o seu voto. Esta alusão à representação voluntária dos sócios em as-
sembleia geral não abrange, logicamente, os casos de representação orgânica 
de sócios que sejam pessoas colectivas – o que não impede, contudo, que o 
vínculo de representação legal também se possa verificar nas pessoas colecti-
vas, com procuradores ou mandatários por ela designados12.

Importa estabelecer uma distinção entre o regime da representação dos só-
cios nas sociedades por quotas e nas sociedades anónimas, atentas as diferen-
tes configurações que esta matéria adquire nesses tipos societários13.

Nas sociedades por quotas, a lei assume uma posição consideravelmente 
restritiva quanto à possibilidade de os sócios se fazerem representar em as-
sembleia geral. De acordo com o disposto no artigo 277.º, n.º 3, da Lei das So-
ciedades Comerciais, o sócio só pode conferir poderes representativos ao seu 
cônjuge, ascendente ou descendente, a outro sócio ou a advogado, excepto 
se o contrato de sociedade dispuser diversamente, seja alargando, seja dimi-
nuindo o leque de possíveis representantes.

O instrumento de representação do sócio terá de ser entregue ao presidente 
da mesa através de uma carta em que identifique o seu representante e in-
dique a duração e o âmbito dos poderes que lhe são conferidos (artigo 277.º, 
n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). Esse instrumento de representação 
designa-se, tradicionalmente, por carta mandadeira – que corresponde a uma 
modalidade de procuração simplificada, que tem o seu alcance restrito à re-
presentação do sócio em determinada assembleia. 

Nada impede, todavia, que os poderes de representação em assembleia geral 
sejam conferidos mediante procuração geral. Note-se que, ao abrigo do dis-
posto no artigo 277.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, os instrumentos 
de representação voluntária que não mencionem a duração dos poderes con-
feridos são válidos apenas para o ano civil respectivo14.

12 Quanto à representação de sócios que sejam pessoas colectivas, o representante tanto poderá ser orgânico como 
voluntário – neste sentido, cfr. RAUL VENTURA, Sociedades por quotas, Almedina, Coimbra, 1989, p. 204. Numa 
posição intermédia, cfr. PAULO OLAVO CUNHA, Direito das sociedades comerciais, pp. 584 ss., para quem o con-
trato pode limitar expressamente a representação ao respectivo órgão de administração, de modo a evitar interfe-
rências externas.

13 No que respeita às sociedades em nome colectivo, a estas aplica-se, por determinação da norma remissiva cons-
tante do artigo 191.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, o regime das sociedades por quotas.

14 Cfr. RAUL VENTURA, Sociedades por quotas, p. 206, para quem esta restrição não se aplica às procurações gerais.
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O artigo 277.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais proíbe a representação 
voluntária em deliberação por voto escrito. Na verdade, não existindo, nestes 
casos, uma deliberação presencial, não teria utilidade permitir que o sócio, à 
distância, se fizesse substituir no seu exercício do direito de voto. Já nas de-
liberações unânimes por escrito e nas deliberações em assembleia universal, 
a representação voluntária é permitida. Assinale-se, contudo, que o represen-
tante do sócio só pode participar nestas deliberações e representar o sócio se os 
poderes necessários para o efeito constarem expressamente do instrumento de 
representação (artigos 57.º, n.º 3, e 58.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

Nas sociedades anónimas, por sua vez, é admitida a representação por qual-
quer pessoa, salvo quando se trate de membros do conselho fiscal (artigo 
401.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais). Neste tipo societário, não há, 
assim, lugar às restrições aplicáveis às sociedades por quotas. Importa notar, 
porém, que o contrato de sociedade pode proibir que os accionistas se façam 
representar em assembleia geral, embora se verifique um conteúdo mínimo 
de representação que deve ser sempre garantido. Neste sentido, do artigo 
400.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais resulta que não pode o contrato 
de sociedade proibir que o accionista se faça representar pelo cônjuge, ascen-
dente ou descendente, administrador ou outro accionista. 

Tal como já defendemos15, a redacção desta cláusula apresenta-se francamen-
te infeliz, uma vez que coloca um pendor injustificadamente familiar como 
regra geral para a representação nas sociedades anónimas (tal como também 
o faz o artigo 277.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais para as sociedades 
por quotas), esquecendo-se de tratar aspectos bem mais importantes, como a 
representação de pessoas colectivas. 

Por outro lado, o contrato de sociedade pode limitar o número de accionistas 
que uma mesma pessoa pode representar (artigo 400.º, n.º 2, da Lei das So-
ciedades Comerciais) – o que se pode afigurar um obstáculo de relevo quando 
a mesma pessoa (normalmente um advogado) representa um conjunto de ac-
cionistas (tanto nacionais como estrangeiros) em assembleia geral, exercendo 
os respectivos direitos de voto nos termos em que lhe tenham sido indicados. 

No que respeita ao instrumento de representação voluntária, importa compa-
rar o disposto no artigo 400.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais e aquela 
que é a realidade da nossa prática societária. Resulta do artigo referido que a 
utilização da carta mandadeira apenas é permitida quando os representantes 
dos accionistas sejam as pessoas aí elencadas (cônjuge, ascendente, descen-
dente, membro do conselho de administração ou outro accionista) – o que 

15 Cfr. o nosso «A governação das sociedades anónimas em Angola», pp. 33 ss.
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implica, a título de exemplo, que um advogado que pretenda representar um 
accionista deva, seguindo a regra geral, apresentar uma procuração com assi-
natura reconhecida notarialmente. 

Ora, esta norma, para além de promover um formalismo excessivo e desade-
quado, desconsidera totalmente a realidade das nossas sociedades anónimas, 
uma vez que os accionistas destas são frequentemente estrangeiros e/ou pes-
soas colectivas, que necessitam de se fazer representar por terceiros. Como 
expectável, a praxis societária ditou um afastamento do artigo 400.º, n.º 1, da 
Lei das Sociedades Comerciais, verificando-se que as cartas mandadeiras são 
correntemente utilizadas por qualquer pessoa na representação de accionis-
tas em assembleia geral16. 

Importa notar que só mediante a utilização de cartas mandadeiras se asse-
gura uma verdadeira participação de accionistas (sobretudo estrangeiros) em 
assembleia geral, dado que não se encontra consagrada na Lei das Sociedades 
Comerciais a possibilidade do exercício de direito de voto por correspondên-
cia electrónica17. 

Por estas razões, deve entender-se que a representação de accionistas em as-
sembleia geral se basta com uma carta mandadeira subscrita pelo accionista 
e dirigida ao presidente da mesa da assembleia, em que seja identificado o 
representante, devendo a referida carta ficar arquivada na sociedade pelo pe-
ríodo obrigatório de conservação de documentos (artigo 400.º, n.º 1, in fine, da 
Lei das Sociedades Comerciais)18. 

O pedido de representação só é válido para a assembleia especificada (reúna 
esta em primeira ou em segunda convocação) e deve, pelo menos, conter (ar-
tigo 401.º, n.os 1 e 3, da Lei das Sociedades Comerciais):

 – a identificação da assembleia por referência ao local, dia e hora da reu-
nião e à ordem de trabalhos; 

 – as indicações sobre a consulta de documentos por accionistas; 
 – a indicação precisa do representante ou dos representantes; 
 – o sentido em que o representante deve exercer o voto, na falta de instru-

ções do representado; 
 – a menção de que, surgindo circunstâncias imprevistas, o representante 

16 Assim, é comum que os representantes legais das pessoas colectivas (determinados nos termos dos estatutos des-
tas e de acordo com a legislação que lhes for aplicável, quando estrangeiras) constituam um mandatário através 
de carta mandadeira.

17 Cfr. o nosso «A governação das sociedades anónimas em Angola», pp. 33 ss.

18 Ibidem.
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se obriga a votar no sentido que, em seu juízo, melhor satisfaça os inte-
resses do representado. 

O instrumento de representação em causa é sempre revogável, consideran-
do-se revogado com a presença do representado na assembleia geral (artigo 
401.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais). 

26.5. IMPEDIMENTOS DE VOTO

Em determinadas circunstâncias, os sócios podem ver-se impedidos de exer-
cer o seu direito de voto, ainda que sejam titulares de tal direito. 

Em relação às sociedades por quotas, dispõe, em termos genéricos, o artigo 
280.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais que «nenhum sócio pode votar, 
nem por si nem por representante nem em representação de outrem, quando 
a lei expressamente o proíba ou quando, relativamente à matéria da delibe-
ração, haja conflito de interesses entre o sócio e a sociedade». Este princípio 
revela-se fundamental para assegurar boas práticas de governação societária.

A concretização da noção de conflito de interesses relevante para o impe-
dimento do voto surge no n.º 2 do referido preceito legal, ainda que de for-
ma exemplificativa. Nestes termos, entende-se que há conflito de interesses 
quando a deliberação recair sobre: 

 – liberação de uma obrigação ou responsabilidade própria do sócio, quer 
nessa qualidade, quer como gerente ou membro do órgão de fiscalização 
da sociedade (alínea a); 

 – litígio da sociedade contra o sócio ou deste contra aquela, em qualquer 
das qualidades referidas no ponto anterior, quer antes, quer depois do 
recurso a tribunal (alínea b); 

 – perda pelo sócio de parte da sua quota, nos termos previstos no n.º 2 do 
artigo 225.º da Lei das Sociedades Comerciais (alínea c); 

 – exclusão do sócio (alínea d); 
 – prestação de consentimento, exigido pelo n.º 1 do artigo 287.º da Lei das 

Sociedades Comerciais, para o exercício, por parte dos gerentes, de acti-
vidade concorrente com a da sociedade (alínea e); 

 – destituição, com justa causa, da gerência ou de membro do órgão de fis-
calização (alínea f); ou

 – qualquer relação, estabelecida ou a estabelecer, entre a sociedade e o só-
cio, estranha ao contrato de sociedade (alínea g).
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Trata-se, como se referiu, de uma enumeração meramente exemplificativa 
que permite densificar o conflito de interesses que fundamenta o impedimen-
to do direito de voto. Detecta-se até, neste enunciado normativo, uma dupla 
cláusula geral: o princípio em apreço surge no artigo 280.º, n.º 1, da Lei das So-
ciedades Comerciais, bem como na alínea g) do n.º 2 do artigo 280.º. De resto, 
no que respeita a impedimentos que não se encontrem expressamente previs-
tos na lei, «exige-se uma proximidade valorativa com as constantes da lei»19.

Note-se, por fim, que esta solução é igualmente acolhida no domínio das so-
ciedades anónimas, no artigo 404.º da Lei das Sociedades Comerciais, com 
ligeiras especificidades em função do tipo social em causa20. 

26.6. A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

26.6.1. CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

No que respeita às sociedades por quotas, e salvo disposição da lei ou do con-
trato de sociedade em contrário, a convocação da assembleia geral compete 
aos gerentes, devendo observar os seguintes requisitos: (i) ser feita por escrito, 
mediante aviso publicado no jornal mais lido na localidade em que se situa a 
sede da sociedade, (ii) ser enviada a todos os sócios, (iii) com a antecedência 
mínima de trinta (30) dias relativamente à data em que a assembleia deva ter 
lugar, (iv) indicar a ordem de trabalhos e o dia, a hora e o local da assembleia.

Já nas sociedades anónimas, por determinação do artigo 397.º, n.º 1, da Lei 
das Sociedades Comerciais, a assembleia geral é convocada, em regra, pelo 
presidente da mesa, por sua iniciativa, ou a requerimento do conselho de ad-
ministração, do conselho fiscal, ou de accionistas titulares de acções corres-
pondentes a, pelo menos, cinco por cento (5%) do capital social, indicando os 
motivos que justificam a necessidade da reunião (artigo 395.º, n.º 2, da Lei das 
Sociedades Comerciais). 

Se o presidente da mesa deferir o requerimento a solicitar a convocação da 
assembleia geral, deve promover a publicação da convocatória, para que a as-
sembleia geral reúna antes de decorridos sessenta (60) dias a contar da data 
da recepção do requerimento (artigo 395.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Co-
merciais). Não deferindo expressamente o requerimento dos accionistas ou 

19 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Código das Sociedades Comerciais anotado, anotação ao artigo 251.º.

20 Designadamente, não se verifica, no elenco exemplificativo do artigo 404.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comer-
ciais, a alusão à exclusão do sócio ou à prestação do consentimento previsto no n.º 1 do artigo 287.º da Lei das 
Sociedades Comerciais.
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não convocando a assembleia geral, o presidente da mesa deve justificar por 
escrito a sua decisão, no prazo de quinze dias a contar da data da recepção 
do requerimento, nada obstando a que os accionistas que tenham subscrito o 
requerimento peçam judicialmente a convocação da assembleia geral (artigo 
395.º, n.os 4 e 5, da Lei das Sociedades Comerciais). 

A assembleia geral poderá ser ainda convocada, a título excepcional, pelo pre-
sidente do conselho fiscal, depois de este órgão, em vão, ter requerido a convo-
cação ao presidente da mesa da assembleia geral, competindo-lhe, neste caso, 
organizar e fixar a ordem de trabalhos (artigo 397.º, n.º 3, da Lei das Socieda-
des Comerciais). Pode ainda ser convocada pelo tribunal, em caso de proce-
dência de pedido judicial de convocação, apresentado pelos accionistas, tal 
como explicado supra (artigo 397.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais).

A convocatória é feita mediante anúncio a publicar num jornal da localidade 
onde se encontra a sede da sociedade ou, na falta deste, num dos jornais aí 
mais lidos. Tratando-se de sociedades anónimas com subscrição pública, os 
anúncios são também feitos em jornal diário de Luanda (artigo 167.º, n.os 2 e 
3, da Lei das Sociedades Comerciais). Assinale-se que, quando forem nomina-
tivas todas as acções da sociedade, o contrato pode substituir as publicações 
por cartas registadas a enviar aos sócios, devendo estas ser recebidas com a 
antecedência mínima de trinta dias em relação à data da assembleia (artigo 
397.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). 

De acordo com o disposto no artigo 397.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comer-
ciais, a convocatória deve, pelo menos, conter:

 – as menções exigidas pelo artigo 172.º da Lei das Sociedades Comerciais; 
 – o lugar, o dia e a hora da reunião; 
 – a indicação da espécie, geral ou especial, da assembleia; 
 – os requisitos a que estiverem subordinados a participação e o exercício 

do direito de voto; 
 – a ordem de trabalhos, com indicação clara do assunto que é objecto de 

deliberação. Quando se trate de alteração do contrato de sociedade, 
deve ainda mencionar as cláusulas contratuais a modificar, suprimir ou 
acrescentar, anexando o texto integral das cláusulas propostas ou indi-
cando que esse texto fica, a partir da publicação, à disposição dos accio-
nistas na sede social. Neste caso, note-se que tal não prejudica, contudo, 
o direito dos accionistas de, na própria assembleia, propor uma redacção 
diferente para as mesmas cláusulas ou de deliberar alterações de outras 
cláusulas, que se tornem necessárias em função das alterações relativas 
às cláusulas mencionadas na convocatória (artigo 397.º, n.º 7 e n.º 8, da 
Lei das Sociedades Comerciais).
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Refira-se, por fim, ao abrigo do disposto no artigo 398.º da Lei das Sociedades 
Comerciais, a possibilidade de os accionistas que detenham acções com um 
valor correspondente a, pelo menos, cinco por cento (5%) do capital social, 
nos cinco (5) dias seguintes à última publicação da convocatória respectiva, 
requererem, por escrito, ao presidente da mesa que sejam incluídos determi-
nados assuntos na ordem de trabalhos de uma assembleia geral convocada.

26.6.2. INFORMAÇÕES RELATIVAS À ASSEMBLEIA GERAL

No núcleo do direito à informação dos sócios, para além do direito geral à in-
formação que se encontra previsto no artigo 320.º da Lei das Sociedades Co-
merciais, é estabelecido na Lei das Sociedades Comerciais um direito à infor-
mação preparatória da assembleia geral (artigo 321.º da Lei das Sociedades 
Comerciais) e um direito à informação no decurso da assembleia geral (artigo 
322.º da Lei das Sociedades Comerciais)21. Pretende-se, com este direito à in-
formação relativo à assembleia geral, promover a tomada de decisões esclare-
cidas por parte dos sócios, fomentar o controlo sobre a actuação dos gerentes 
e administradores e incentivar os sócios a participar activamente nas delibe-
rações da assembleia geral.

As informações preparatórias da assembleia geral devem estar à disposição de 
qualquer sócio para consulta (artigo 321.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comer-
ciais). Note-se, porém, que, tratando-se de sócios titulares de acções nomi-
nativas ou de acções ao portador registadas que representem pelo menos um 
por cento do capital social, estes podem solicitar que as referidas informações 
preparatórias lhes sejam enviadas (artigo 321.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 
Comerciais), caso em que a sociedade fica obrigada a fazê-lo.

Durante a assembleia geral, qualquer sócio pode requerer que lhe sejam pres-
tadas as informações de que necessite para formar uma opinião fundamenta-
da sobre os assuntos a submeter a deliberação, quer em relação à sociedade 
quer em relação a outras sociedades coligadas (artigo 322.º, n.os 1 e 2, da Lei 
das Sociedades Comerciais). A recusa de informação só se justifica se a di-
vulgação puder causar grave prejuízo para a sociedade ou se a prestação de 
informação for susceptível de violar segredo imposto por lei (artigo 322.º, n.º 
3, da Lei das Sociedades Comerciais). Os gerentes e administradores ficam, 
assim, obrigados a prestar informação fidedigna, suficiente e clara, sob pena 
de os sócios que a solicitaram arguirem a anulabilidade da deliberação toma-
da (artigo 322.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais), ou de requererem ao 
tribunal a realização de um inquérito judicial à sociedade (artigo 324.º da Lei 
das Sociedades Comerciais).

21 Cfr. Capítulo 19.4.3.
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Modalidades

 – Direito à informação stricto sensu: o sócio pode formular questões sobre a 
vida da sociedade e desta exigir resposta verdadeira, completa e elucidativa;

 – Direito de consulta: o sócio pode solicitar que a sociedade exiba os livros de 
escrituração e outros documentos;

 – Direito de inspecção: o sócio pode vistoriar os documentos e bens da 
sociedade.

DIREITO GERAL À INFORMAÇÃO

 – Base legal: artigo 23.º, n.º 1, alínea c), e artigos 236.º a 238.º (sociedades por quotas) e 320.º (sociedades 
anónimas) .

DIREITO À INFORMAÇÃO PREPARATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL

 – Base legal: artigo 321.º;
 – Período de exercício: desde a data da convocação da assembleia geral até à data da realização da mesma;
 – Sujeito activo: qualquer accionista;
 – Modalidade: direito de consulta;
 – Objecto: disponibilização, na sede da sociedade, dos elementos e documentos referidos no artigo 321.º, n.º 1;
 – Consequências da recusa ilícita ou da prestação de informações falsas: (i) constitui fundamento para 
a arguição da anulabilidade da deliberação; (ii) permite realização de inquérito judicial à sociedade (artigos 
238.º e 324.º); (iii) responsabilidade civil dos gerentes ou administradores; (iv) responsabilidade criminal dos 
gerentes ou administradores (artigos 507.º e 508.º);

 – Particularidades: 
(i) Os titulares de acções nominativas ou de acções registadas ao portador que representem, no mínimo, 1% do 
capital social podem solicitar à sociedade, por escrito, o envio dos documentos referidos no artigo 321.º, n.º 
1, que devem ser enviados no prazo de oito dias (ii) Regime aplicável às sociedades por quotas, em virtude da 
remissão geral estabelecida para o regime das sociedades anónimas (artigo 276.º).

Por último, e tendo em vista assegurar os direitos dos sócios minoritários, 
prevê-se ainda um direito colectivo à informação: os accionistas que sejam 
titulares de acções correspondentes a, pelo menos, dez por cento (10%) do ca-
pital social podem solicitar, por escrito, ao órgão de administração, que lhes 
sejam prestadas, igualmente por escrito, informações sobre qualquer assunto 
que diga respeito à sociedade (artigo 323.º da Lei das Sociedades Comerciais).

Este regime sobre as informações relativas à assembleia geral é igualmente 
aplicável às sociedades por quotas, em virtude da remissão geral para o regi-
me das sociedades anónimas, por via dos artigos 276.º e 236.º, n.º 9, da Lei das 
Sociedades Comerciais. Deve, no entanto, chamar-se a atenção para o facto 
de, em função da natureza mais pessoal das sociedades por quotas, aos sócios 
destas ser atribuído o poder de consultar a escrituração, livros ou documentos 
na sede da sociedade, pelo próprio sócio, que pode fazer-se acompanhar por 
um contabilista, perito contabilista ou advogado, bem como tirar cópias ou 
fotografias, assim como inspeccionar os bens sociais nas condições referidas, 
fazendo-se acompanhar, se necessário, por especialista que considere ade-
quado (artigo 236.º, n.os 6 e 7, da Lei das Sociedades Comerciais). Além disso, 
os sócios que representem dez por cento (10%) do capital social podem, su-
portando as respectivas despesas, exigir anualmente uma auditoria à gestão, 
a qual deve ser levada a cabo por um perito contabilista nomeado por esses 
sócios (artigo 236.º, n.º 10, da Lei das Sociedades Comerciais).

Esquema de síntese sobre o direito dos sócios à informação relativa  
à assembleia geral
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26.6.3. FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL

No que concerne à participação na assembleia geral, cabe distiguir o regime 
aplicável às sociedades por quotas do regime aplicável às sociedades anóni-
mas. Assim, em relação às sociedades por quotas, dispõe o artigo 275.º, n.º 3, 
da Lei das Sociedades Comerciais que podem estar presentes em assembleia 
geral todos os sócios, ainda que estejam impedidos de votar. 

Nas sociedades anónimas, por seu turno, só têm direito a estar presentes, dis-
cutir e votar na assembleia geral os accionistas que tiverem, pelo menos, um 
voto (artigo 399.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). Os accionistas sem 
direito de voto e os obrigacionistas apenas poderão estar presentes na assem-
bleia geral caso o contrato de sociedade o não proíba (artigo 399.º, n.º 2, da Lei 
das Sociedades Comerciais). Dado que o contrato de sociedade pode exigir 
a titularidade de um certo número de acções para a atribuição de um voto, 
poderão os accionistas agrupar-se para perfazer o número de acções exigidas 
e fazer-se representar na assembleia através de um representante comum (ar-
tigo 399.º, n.º 6, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Para além dos sócios, determina o artigo 399.º, n.º 4, da Lei das Sociedades 
Comerciais que devem estar presentes nas assembleias gerais os membros do 
conselho de administração e os membros do conselho fiscal, para responderem 
às questões colocadas pelos accionistas, para que estes tomem deliberações in-
formadas e esclarecidas. Este dever é também extensivo ao perito contabilista 
que tenha examinado as contas da sociedade, competindo-lhe estar presente 
na assembleia geral em que elas devam ser aprovadas (artigo 399.º, n.º 5, da 
Lei das Sociedades Comerciais). Note-se, por fim, que o presidente da mesa 
da assembleia pode autorizar qualquer pessoa a estar presente na assembleia 
geral, que tenha por conveniente para a boa discussão das matérias constantes 

DIREITO À INFORMAÇÃO DURANTE A ASSEMBLEIA GERAL

 – Base legal: artigo 322.º;
 – Período de exercício: durante a assembleia geral;
 – Sujeito activo: qualquer accionista; tratando-se de grupos de sociedades, o dever de informação pode ser 
alargado às relações entre a sociedade e outras sociedades com as quais esteja coligada;

 – Modalidade: direito à informação stricto sensu;
 – Objecto: prestação de quaisquer informações de que o accionista necessite para formar uma opinião 
fundamentada sobre os assuntos a submeter à deliberação;

 – Recusa lícita: as informações só podem ser recusadas se a sua prestação puder causar grave prejuízo à 
sociedade e para a sociedade com que se encontre coligada ou se a prestação de informação for susceptível de 
violar segredo imposto por lei;

 – Consequências da recusa ilícita ou pela prestação de informações falsas: 
(i) constitui fundamento para a arguição da anulabilidade da deliberação; 
(ii) permite realização de inquérito judicial à sociedade (artigos 238.º e 324.º); 
(iii) responsabilidade civil dos gerentes ou administradores; 
(iv) responsabilidade criminal dos gerentes ou administradores (artigos 507.º e 508.º);

 – Particularidades: regime aplicável às sociedades por quotas, em virtude da remissão geral estabelecida para 
o regime das sociedades anónimas (artigo 236.º, n.º 9).
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da ordem de trabalhos (artigo 399.º, n.º 7, da Lei das Sociedades Comerciais), 
podendo a assembleia geral revogar essa autorização caso assim o entenda.

Sobre a presidência da assembleia geral, nas sociedades por quotas, refira-se 
que, salvo estipulação estatutária em contrário, esta cabe ao sócio presente 
que possuir ou representar maior fracção do capital social, preferindo, em 
igualdade de circunstâncias, o sócio mais velho (artigo 275.º, n.º 2, da Lei das 
Sociedades Comerciais). 

Já nas sociedades anónimas, ao abrigo do disposto no artigo 394.º da Lei das 
Sociedades Comerciais, a mesa da assembleia geral é constituída, pelo menos, 
por um presidente e por um secretário, que são escolhidos, por um período 
máximo de quatro anos, de entre os accionistas ou de entre pessoas singulares 
estranhas à sociedade, desde que, em qualquer caso, gozem de plena capaci-
dade jurídica. 

Nada estabelecendo o contrato de sociedade sobre o presidente ou sobre o 
secretário, na falta de pessoas eleitas para esses cargos ou, tendo sido eleitos, 
não compareçam à assembleia geral convocada, exerce as funções de presi-
dente da mesa o presidente do conselho fiscal, se estiver presente, ou, caso 
contrário, o accionista presente que dispuser de maior número de acções. Já 
as funções de secretário, em situação semelhante, são exercidas por um accio-
nista presente, escolhido pelo presidente da mesa da assembleia geral.

Note-se que, entre outras funções, é ao presidente da mesa da assembleia ge-
ral que cabe verificar a existência de quórum constitutivo e de quórum delibe-
rativo para as deliberações que sejam tomadas em assembleia geral. 

Nas sociedades anónimas (e, por remissão do artigo 276.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais, também nas sociedades por quotas), os trabalhos da 
assembleia geral podem ser suspensos pelo presidente da mesa ou, excepcio-
nalmente, por deliberação da própria assembleia geral. O recomeço dos traba-
lhos suspensos deve, contudo, ser marcado na deliberação que os suspendeu 
para um dos sessenta dias subsequentes à suspensão. A assembleia apenas 
pode, no máximo, deliberar por duas vezes a suspensão dos trabalhos de uma 
mesma sessão (artigo 407.º da Lei das Sociedades Comerciais).

26.6.4. QUÓRUM CONSTITUTIVO E QUÓRUM DELIBERATIVO 

O quórum constitutivo consiste no número mínimo de votos, correspondente a 
uma determinada percentagem do capital social, cujos titulares (os sócios) de-
vem estar presentes ou representados para que a assembleia geral se possa cons-
tituir e formar as deliberações referentes aos assuntos para que foi convocada.
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Já o quórum deliberativo define-se como o número mínimo de votos (corres-
pondente ou não a uma determinada percentagem do capital social) que de-
vem ser emitidos para que se possa validamente considerar que uma dada 
deliberação foi aprovada.

Nas sociedades por quotas não se verificam regras expressas quanto à exigên-
cia de um quórum constitutivo como condição prévia para que a assembleia 
geral possa validamente deliberar. Porém, nada impede que o contrato de 
uma sociedade por quotas estabeleça um quórum constitutivo específico para 
a tomada de todas ou de algumas deliberações.

A regra geral, nas sociedades por quotas, quanto ao quórum deliberativo é a 
seguinte: salvo disposição legal ou contratual em contrário, as deliberações 
consideram-se aprovadas com a maioria dos votos emitidos, não se compu-
tando, para tal, as abstenções (artigo 279.º da Lei das Sociedades Comerciais). 
Assim, basta uma maioria simples, sendo apenas necessário que os votos fa-
voráveis sejam superiores aos votos contra, para que a deliberação se conside-
re aprovada.

Exemplo: Estão presentes em assembleia geral sócios titulares de 100 votos. Se 
um dos sócios se abstiver, e for titular de 60 votos, a deliberação considera-se 
aprovada se obtiver, pelo menos, 21 votos a favor.

Como excepção a esta regra temos a exigência de maiorias qualificadas nas 
sociedades por quotas, ao abrigo do artigo 295.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais: as deliberações acerca de alterações do contrato da sociedade, 
incluindo as relativas à fusão, cisão e transformação da sociedade, só podem 
ser aprovadas por maioria de maioria de três quartos (3/4) dos votos corres-
pondentes ao capital social (i. e., setenta e cinco por cento (75%) dos votos 
correspondentes ao capital social) ou por número ainda mais elevado de vo-
tos, se exigido pelo contrato de sociedade22. Acresce que, no que respeita às 
alterações do contrato de sociedade:

 – A deliberação de alteração do contrato de sociedade, quando envolva o 
aumento das prestações impostas aos sócios pelo contrato de sociedade, 
para ser válida e eficaz em relação a todos os sócios, requer o consenti-
mento de todos os sócios, sob pena de tal aumento ser ineficaz em rela-
ção aos sócios que não tenham consentido (artigo 91.º, n.º 2, da Lei das 
Sociedades Comerciais).

 – É permitido estipular no contrato de sociedade que este só pode ser al-

22 Como se viu, toma-se por referência o capital social existente, e não o capital presente ou representado em as-
sembleia geral.
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terado, no todo ou em parte, com o voto favorável de determinado ou de 
determinados sócios, enquanto se mantiver ou mantiverem na socieda-
de (artigo 295.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

Assinale-se, contudo, que em nenhum dos casos mencionados supra estamos 
perante uma exigência de unanimidade para a aprovação de uma determina-
da proposta sujeita a deliberação. No caso a que se refere o artigo 91.º, n.º 2, da 
Lei das Sociedades Comerciais, se algum sócio não der o seu consentimento, 
a deliberação considera-se aprovada pela maioria qualificada que se verifi-
que, mas o aumento de prestações provocado pela alteração do contrato de 
sociedade não é oponível ao sócio que não votou favoravelmente. Já no caso 
previsto no artigo 295.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, atribui-se um 
direito especial a um dado sócio, pelo que o voto favorável estatutariamente 
exigido a esse sócio, caso não seja obtido, torna a deliberação social ineficaz 
(nos termos do artigo 60.º da Lei das Sociedades Comerciais).

Por fim, ainda no domínio das sociedades por quotas, cabe referir a exigên-
cia de maioria absoluta em determinadas deliberações – o que significa que 
o número de votos favoráveis tem de ser superior ao dos votos contra, mas, 
diferentemente do que sucede com a maioria simples, os votos favoráveis têm 
de corresponder a mais de metade dos votos correspondentes ao capital social 
(i.e., a cinquenta por cento - 50% - dos votos correspondentes ao capital social 
mais um voto). Note-se, a título de exemplo, que, de acordo com o disposto no 
artigo 290.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, salvo disposição contra-
tual em contrário, a «deliberação de destituição dos gerentes deve ser aprova-
da por maioria absoluta, excepto quando exista justa causa, caso em que pode 
ser deliberada por maioria simples».

Já nas sociedades anónimas, a regra geral é a de que não existe um quórum 
constitutivo: a assembleia geral encontra-se validamente constituída para 
deliberar independentemente do número de accionistas presentes ou do ca-
pital social que estes representem (artigo 403.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais). Todavia, são de assinalar desvios a esta regra, em função das 
matérias a deliberar. 

Assim, para que a assembleia possa deliberar, em primeira convocação, so-
bre matérias que exijam uma maioria qualificada para aprovação (i. e., as 
deliberações relativas à alteração do contrato de sociedade, não distribuição 
de lucros, fusão, cisão ou transformação), exige-se um quórum constitutivo 
de um terço (1/3) do capital social com direito de voto (artigo 403.º, n.º 2 da 
Lei das Sociedades Comerciais); já em segunda convocação, nestes casos, 
dispensa-se qualquer quórum constitutivo (artigo 403.º, n.º 3, da Lei das  
Sociedades Comerciais). 
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O contrato de sociedade pode, contudo, estabelecer um quórum diferente para 
todas ou algumas deliberações (artigo 403.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Co-
merciais). Por outro lado, a necessidade de quórum constitutivo é facilmente 
ultrapassada, uma vez que o artigo 403.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comer-
ciais permite que na convocatória se fixe, desde logo, a data da segunda reunião.

No que concerne ao quórum deliberativo da assembleia geral nas sociedades 
anónimas, a regra é a de que esta aprova as deliberações por maioria dos votos 
emitidos independentemente do capital social nela representado, não sendo 
contadas as abstenções (artigo 406.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais) 
para a determinação daquela maioria. O mesmo é dizer que a generalidade 
das deliberações será aprovada por maioria simples, tal como sucede nas so-
ciedades por quotas.

Todavia, a deliberação que, recaindo sobre qualquer das matérias referidas 
no n.º 2 do artigo 403.º da Lei das Sociedades Comerciais, implique a altera-
ção ao contrato de sociedade (i. e., fusão, cisão, transformação, dissolução da 
sociedade) deve ser aprovada por dois terços (2/3) dos votos emitidos, quer a 
assembleia reúna em primeira convocação quer reúna em segunda convoca-
ção (artigo 406.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). Só assim não será, 
em segunda convocação, quando na assembleia geral estiverem presentes ou 
representados accionistas que detenham, pelo menos, metade do capital so-
cial: nestes casos, a deliberação sobre qualquer das matérias para as quais o 
artigo 406.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais exige uma maioria de 
dois terços (2/3) dos votos emitidos pode ser aprovada por uma maioria sim-
ples (artigo 406.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais)23. 

De igual modo, no que respeita à eleição de titulares de órgãos sociais ou à 
designação de peritos contabilistas, o artigo 403.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 
Comerciais refere que, havendo várias propostas de membros de órgãos so-
ciais ou peritos contabilistas, vence aquela que tiver a seu favor maior número 
de votos (também aqui se exige aprovação por maioria simples).

Os quóruns constitutivos e deliberativos apresentados não são demasiado 
elevados, o que permite evitar que a assembleia geral veja bloqueada a sua 
capacidade de tomar decisões. Contudo, os sócios podem afastar estas regras, 
mediante a exigência de quóruns (constitutivos ou deliberativos) mais eleva-
dos no contrato de sociedade – em regra, para assegurar que um conjunto de 
accionistas de referência retém o poder de aprovar deliberações que incidam 
sobre matérias que eles consideram estratégicas, permitindo-lhes bloquear a 

23 O legislador usa a expressão «maioria absoluta dos votos emitidos», o que se traduz numa maioria simples, porquan-
to considera apenas o número de votos emitidos independentemente do capital social que tais votos representam.
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sociedade. Esta prática, bastante frequente, acaba por comprometer a efectiva 
participação de alguns accionistas na vida da sociedade.

Esquema de síntese sobre o quórum constitutivo e o quórum deliberativo

SOCIEDADES POR QUOTAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

QUÓRUM 
CONSTITUTIVO

 – Não se prevê quórum 
constitutivo;

 – Mas o contrato de sociedade 
pode estabelecer um quórum 
constitutivo.

 – Não se exige, em regra, quórum 
constitutivo (artigo 403.º, n.º 1);

 – Excepções: nas 
matériasindicadas no artigo 
403.º, n.º 2, em primeira 
convocação, exige-se um 
quórum constitutivo de 1/3 do 
capital social com direito de 
voto; em segunda convocação, 
dispensa-se qualquer quórum 
constitutivo (artigo 403.º, n.º 3);

 – O contrato de sociedade 
pode estabelecer um quórum 
constitutivo mais exigente.

QUÓRUM 
DELIBERATIVO

MAIORIA
SIMPLES

 – Regra geral (artigo 279.º).  – Regra geral (artigo 406.º, n.º 1);
 – Em segunda convocação,  a 
deliberação sobre qualquer das 
matérias referidas no artigo 
403.°, n.º 2 (excepto alterações 
ao contrato de sociedade) pode 
ser aprovada pela maioria 
absoluta dos votos emitidos, 
desde que estejam presentes ou 
representados accionistas que 
detenham, pelo menos, metade 
do capital social (artigo 406.º, 
n.º 4).

MAIORIA 
ABSOLUTA

 – Destituição de gerentes sem 
justa causa (artigo 290.º, n.º 2).

MAIORIA
QUALIFICADA

 – Alterações do contrato de 
sociedade, incluindo as 
relativas à fusão, cisão e 
transformação (artigo 295.º, 
n.º 1): só podem ser aprovadas 
por maioria de ¾ dos votos 
correspondentes ao capital 
social ou por número ainda 
mais elevado de votos, se 
exigido pelo contrato de 
sociedade;

 – Não distribuição de pelo menos 
metade dos lucros de exercício 
distribuíveis (artigo 239.º, 
n.º 1): só pode ser aprovada 
por maioria de ¾ dos votos 
correspondentes ao capital 
social;

 – Desafectação de valores da 
reserva estatutária (artigo 
295.º): só pode ser aprovada 
por maioria de ¾ dos votos 
correspondentes ao capital 
social.

 – Alterações ao contrato de 
sociedade (artigo 406.º, n.º 
3): só podem ser aprovadas 
com maioria de 2/3 dos votos 
emitidos (seja em primeira ou 
em segunda convocação);

 – Não distribuição de pelo 
menos metade dos lucros de 
exercício distribuíveis (artigo 
239.º, n.º 1, ex vi artigo 326.º, 
n.º 1): maioria de ¾ dos votos 
correspondentes ao capital 
social;

 – Desafectação de valores da 
reserva estatutária (artigo 
406.º, n.º 3): maioria de 2/3 dos 
votos emitidos;

 – Destituição de administradores 
sem justa causa (artigo 423.º, 
n.º 1): não oposição (votos 
contra) de mais de 10% do 
capital social.
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26.6.5. ACTA

O conteúdo das deliberações sociais tomadas pelos sócios em assembleia (ou 
por voto escrito24), bem como os dados do respectivo procedimento delibe-
rativo, devem ser registados num documento escrito designado por acta, em 
estrita observância dos requisitos constantes do artigo 68.º da Lei das Socie-
dades Comerciais. 

Em função de quem redige a acta e da natureza dos documentos, distingue-se 
entre acta particular e acta notarial.

As actas particulares, em regra, são lançadas em livro de actas, que pode ser 
constituído por folhas soltas numeradas sequencialmente e rubricadas por 
certos sujeitos e que somente depois de utilizadas têm de ser encadernadas. 
Dos livros de actas (em particular, daqueles constituídos por folhas soltas pos-
teriormente encadernadas) devem distinguir-se as actas particulares cons-
tantes de documentos particulares avulsos – actas avulsas (artigo 68.º, n.os 5 e 
7, da Lei das Sociedades Comerciais). Neste caso, é dever do órgão de adminis-
tração inscrever no livro de actas a menção de existência das actas avulsas (n.º 
5 do artigo 68.º da Lei das Sociedades Comerciais).

As actas notariais, por sua vez, são instrumentos avulsos (artigo 68.º, n.os 5, 6 
e 7, da Lei das Sociedades Comerciais). A utilização da acta notarial, quando 
não é determinada por lei, é facultativa, dependendo de deliberação dos só-
cios, tomada no início da assembleia, ou ainda quando algum sócio o exija 
(artigo 68.º, n.º 6, da Lei das Sociedades Comerciais). Justifica-se o recurso 
às actas notariais em situações de conflito entre sócios ou com a pessoa que 
assume o cargo de presidente da mesa da assembleia geral.

No que respeita ao conteúdo das actas, determina o n.º 2 do artigo 68.º da Lei 
das Sociedades Comerciais que a acta deve conter, pelo menos:

 – a indicação do lugar, o dia e a hora da reunião; 
 – o nome do presidente da mesa e, se os houver, dos secretários; 
 – os nomes dos sócios presentes ou representados e o valor nominal das 

partes sociais, quotas ou acções de cada um (nas sociedades anónimas, a 
lei manda organizar lista de presenças, que deve ser junta à acta); 

 – a ordem de trabalhos constante da convocatória, salvo quando esta seja 
anexada à acta; 

 – os documentos e os relatórios submetidos à apreciação da assembleia; 
 – o teor das deliberações aprovadas; 

24 As deliberações unânimes por escrito, como se viu, não têm de ser exaradas em acta. 
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 – o resultado das votações; 
 – o sentido das declarações de voto dos sócios, se estes o requererem.

Tratando-se de uma sociedade anónima, deve ainda atentar-se no disposto 
no artigo 408.º da Lei das Sociedades Comerciais, de acordo com o qual deve 
ser lavrada acta de cada reunião da assembleia geral, sendo esta redigida pelo 
secretário e assinada por ele e pelo presidente da mesa (bem como por todos 
os accionistas, se assim o exigir o contrato de sociedade ou deliberação dos 
sócios). O conteúdo da acta pode ainda ser aprovado pela assembleia geral 
antes de ser assinada, desde que tal seja deliberado. 

Já nas sociedades por quotas, aplicam-se estas mesmas regras do artigo 408.º 
da Lei das Sociedades Comerciais, dada a remissão expressa que é estabeleci-
da no artigo 276.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, salvaguardando-se, 
todavia, a exigência de que as actas sejam assinadas por todos os sócios pre-
sentes (artigo 276.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais). Recusando-se 
algum sócio a assinar a acta, deve esse facto ser consignado na acta, bem como 
os motivos da recusa (artigo 276.º, n.º 5, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Complementarmente, se os sócios não assinam a acta, tendo possibilidade de 
o fazer, deve a sociedade notificá-los, para que a assinem num prazo não infe-
rior a oito dias. Decorrido este prazo, considera-se que a acta tem a força pro-
batória que lhe é típica, conforme referida adiante, desde que esteja assinada 
pela maioria dos sócios que participaram na assembleia, sem prejuízo do di-
reito dos que a não assinaram de invocar em juízo a falsidade da acta (artigo 
68.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). Esta regra é aplicável a todos os 
tipos societários em que se requeira a assinatura das actas pelos sócios.

Interessa, por fim, analisar a consequência da falta (abrangendo-se aqui a acta 
não lavrada ou a acta lavrada em que não se faz menção à deliberação) ou da 
irregularidade de acta. 

Neste contexto, é unanimemente aceite que não é nula nem anulável a deli-
beração sem acta: a acta não é meio pelo qual os sócios exprimam ou exterio-
rizem a sua vontade deliberativa, não se tratando de um requisito de forma 
ou formalidade ad substantiam. A falta de acta não inquina o conteúdo da 
deliberação nem vicia o procedimento deliberativo. 

É, por outro lado, expressivo o entendimento comum de acordo com o qual 
a falta de acta determina a ineficácia das respectivas deliberações. Deve en-
tender-se, porém, que a acta tem essencialmente uma função certificativa, 
provando as deliberações e o procedimento da sua aprovação. Tratando-se de 
acta particular em livro de actas, esta tem o valor de prova bastante, cedendo 
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perante contraprova (artigo 346.º do Código Civil). Tratando-se de acta em 
documento particular avulso, esta constitui princípio de prova (artigo 68.º, 
n.º 8, da Lei das Sociedades Comerciais). Já se for uma acta notarial, esta tem 
força probatória plena, apenas ilidível com base na sua falsidade (artigos 371.º 
e 372.º do Código Civil). 

Atenta a sua função probatória, as deliberações sujeitas a registo não podem 
ser registadas se não forem comprovadas por acta (e não porque as delibera-
ções sejam ineficazes). Sendo impossibilitado o registo com a falta da acta, 
tais deliberações são, enquanto não registadas, inoponíveis a terceiros. Assim, 
só desta forma mediata se pode falar de ineficácia relativa ou perante tercei-
ros como consequência da falta de acta.

26.7. DELIBERAÇÕES DE CERTAS CATEGORIAS DE SÓCIOS

26.7.1. DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLEIA ESPECIAL

A existência de direitos especiais inerentes à participação social implica, con-
forme se determina no artigo 26.º, n.º 5, da Lei das Sociedades Comerciais, que 
os mesmos não possam ser suprimidos ou limitados sem o consentimento do 
respectivo titular, salvo disposição legal ou contratual expressa em contrário. 
Se nas sociedades por quotas esse consentimento deve ser manifestado indi-
vidualmente, já nas sociedades anónimas tal consentimento não é prestado 
individualmente, mas sim através de deliberação tomada em assembleia espe-
cial dos accionistas titulares de acções da respectiva categoria (artigo 26.º, n.º 
6, da Lei das Sociedades Comerciais). Desta forma, as deliberações que afec-
tem os privilégios de uma categoria de acções não têm de obter a concordância 
de todos os accionistas que detenham acções dessa categoria, mas devem ser 
aprovadas pela maioria dos sócios em assembleia especial de accionistas.

As assembleias especiais de accionistas são, assim, compostas pelos titulares 
de acções de certa categoria (artigo 409.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comer-
ciais), não podendo haver assembleias especiais de titulares de acções ordiná-
rias (artigo 409.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais).

É de salientar a importância da norma remissiva constante do artigo 409.º, n.º 
1, da Lei das Sociedades Comerciais: às assembleias gerais especiais aplicam-
-se as mesmas regras da assembleia geral relativas a convocação, reunião e 
funcionamento. Nesta linha, estabelece o artigo 409.º, n.º 2, da Lei das Socie-
dades Comerciais que, quando a lei exigir maioria qualificada para determi-
nada deliberação da assembleia geral, igual maioria é exigida para as delibera-
ções das assembleias especiais que incidam sobre a mesma matéria. 
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Alerte-se, todavia, para o facto de a aplicabilidade desta norma não ser absolu-
ta. Basta que os estatutos determinem que a limitação ou supressão dos direitos 
inerentes àquela categoria de acções seja deliberada por uma maioria diferente 
daquela que resultaria da aplicação do artigo 409.º, n.º 2, da Lei das Socieda-
des Comerciais – podendo ser uma maioria inferior, em conformidade com a 
salvaguarda prevista no artigo 26.º, n.º 5, da Lei das Sociedades Comerciais25.

26.7.2. DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLEIAS DE OBRIGACIONISTAS

As sociedades anónimas podem, em geral, emitir obrigações, desde que ob-
servadas as condições e limites do regime constante da Lei das Sociedades 
Comerciais que regula a emissão de obrigações (maxime, os artigos 374.º a 
380.º da Lei das Sociedades Comerciais). As obrigações, figura paradigmática 
do capital alheio da sociedade, são títulos negociáveis representativos de um 
mútuo, emitidos pela sociedade e subscritos pelos obrigacionistas, que, rela-
tivamente a cada emissão, conferem direitos de crédito iguais aos conferidos 
por outras obrigações de idêntico valor nominal (artigo 374.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais). 

As obrigações podem assumir diversas modalidades (artigo 387.º da Lei das 
Sociedades Comerciais)26, admitindo-se diferentes emissões de obrigações 
estendidas no tempo.

Os obrigacionistas (i. e., as pessoas que subscrevem obrigações junto da socie-
dade), não reunindo a qualidade de sócios, não integram a assembleia geral. 
No entanto, compõem a assembleia de obrigacionistas, regulada pelo artigo 
381.º da Lei das Sociedades Comerciais. 

A assembleia de obrigacionistas, que é composta pelos credores obriga-
cionistas de uma mesma emissão (artigo 381.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais), pode «deliberar sobre os assuntos que a lei submeta à sua deli-
beração e, em geral, sobre todos os que forem do interesse comum dos obri-
gacionistas» (artigo 381.º, n.º 6, da Lei das Sociedades Comerciais). Nesta li-
nha, introduz-se, no artigo 381.º, n.º 6, da Lei das Sociedades Comerciais, um 
elenco não taxativo de matérias a submeter à deliberação da assembleia de  

25 Assim, cfr. PAULO OLAVO CUNHA, Direito das sociedades comerciais, p. 614.

26 De acordo com o referido artigo 387.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, podem ser (a) obrigações ordinárias 
que confiram um juro fixo; (b) obrigações que, além de conferirem um juro fixo, habilitem o seu titular a um juro 
suplementar ou a um prémio de reembolso; (c) obrigações com juro e plano de reembolso e variáveis em função 
dos lucros da sociedade; (d) obrigações convertíveis em acções; (e) obrigações que confiram o direito a subscrever 
uma ou várias acções; (f) obrigações com prémios de emissão; (g) obrigações com garantia real sobre determinados 
bens da sociedade ou privilégio creditório geral sobre o activo da sociedade sem impedir a negociação dos bens 
que o compõem.
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obrigacionistas27, em que assumem particular relevância as alterações das con-
dições dos créditos dos obrigacionistas (alínea b) do referido preceito legal).

A convocação das assembleias de obrigacionistas deve obedecer aos termos 
prescritos para a assembleia geral de accionistas (artigo 381.º, n.º 3, da Lei 
das Sociedades Comerciais), e deverá ser feita pelo representante comum 
dos obrigacionistas, ou pelo presidente da mesa da assembleia geral de ac-
cionistas, enquanto o representante comum não for eleito ou no caso de este 
se recusar a proceder à convocação (artigo 381.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais). Em última instância, recusando-se o representante comum dos 
obrigacionistas ou o presidente da mesa da assembleia geral de accionistas a 
convocar a assembleia de obrigacionistas, esta convocação pode ser judicial, 
a requerimento de, pelo menos, cinco por cento dos obrigacionistas (artigo 
381.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

Os obrigacionistas podem fazer-se representar em assembleia através de 
mandatário, devendo aqueles dirigir ao presidente da mesa uma carta que, 
ao contrário do que sucede com uma simples carta mandadeira, deve ter a 
assinatura reconhecida por notário (artigo 381.º, n.º 4, da Lei das Sociedades 
Comerciais). Podem ainda estar presentes na assembleia, ainda que não se-
jam titulares de qualquer direito de voto, os membros dos órgãos de adminis-
tração e de fiscalização da sociedade e os representantes comuns dos titulares 
de obrigações de outras emissões (artigo 381.º, n.º 5, da Lei das Sociedades 
Comerciais).

As deliberações são tomadas por maioria dos votos, com excepção das relati-
vas à modificação das condições dos créditos dos obrigacionistas28: estas, em 
primeira reunião, devem ser aprovadas por metade dos votos de todos os obri-
gacionistas, e, em segunda reunião, por dois terços dos votos emitidos (artigo 
381.º, n.º 8, da Lei das Sociedades Comerciais). As deliberações aprovadas pela 
assembleia de obrigacionistas vinculam todos os obrigacionistas, ainda que 

27 Nos termos do artigo 381.º, n.º 6, da Lei das Sociedades Comerciais, são matérias sujeitas a deliberação da assem-
bleia, entre outras:

a) a nomeação, remuneração e destituição do representante comum; 
b) a modificação das condições dos créditos dos obrigacionistas; 
c) propostas de concordata e de acordo de credores; 
d) a reclamação de créditos dos obrigacionistas em acções executivas, salvo caso de urgência; 
e) a constituição de um fundo para suportar as despesas necessárias à tutela dos interesses comuns; 
f) a autorização a dar ao representante comum para a propositura de acções judiciais. 

 Note-se que a assembleia não pode deliberar o aumento de encargos dos obrigacionistas ou quaisquer medidas que 
impliquem o tratamento desigual dos mesmos (artigo 381.º, n.º 7, da Lei das Sociedades Comerciais).

28 Note-se que, de acordo com o disposto no artigo 381.º, n.º 9, da Lei das Sociedades Comerciais, «a cada obrigação 
corresponde um voto» – o que não significa, logicamente, que assim se promova a desigualdade entre obrigacionis-
tas, dado que, sendo as obrigações em causa todas da mesma emissão, terão todas, em coerência, o mesmo valor 
nominal. Questão diferente é a de a posição de um obrigacionista compreender várias obrigações, caso em que a 
este serão atribuídos tantos votos quanto o número de obrigações de que seja titular.
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os mesmos se encontrem ausentes ou discordem do conteúdo da deliberação 
(artigo 381.º, n.º 10, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Por fim, no que respeita à invalidade das deliberações da assembleia de obriga-
cionistas, o artigo 382.º da Lei das Sociedades Comerciais vem estabelecer que 
às deliberações da assembleia de obrigacionistas são aplicáveis, mutatis mu-
tandis, as disposições relativas à invalidade das deliberações dos sócios em ge-
ral, constantes dos artigos 61.º a 67.º da Lei das Sociedades Comerciais. Como 
desvios ao regime geral de invalidade das deliberações, é de assinalar que:

 – a deliberação que viole as condições do empréstimo obrigacionista é 
anulável (artigo 382.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais);

 – a acção de nulidade e a acção de anulação devem ser propostas contra o 
conjunto de obrigacionistas, na pessoa do representante comum (artigo 
382.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais).

26.8. VÍCIOS DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Pode suceder que a deliberação tomada pelos sócios não esteja em conformi-
dade com o disposto na lei ou no contrato de sociedade, caso em que padece 
de um vício que poderá obstar à produção dos efeitos jurídicos da deliberação. 
Fala-se, a esse propósito, de deliberações ineficazes e de deliberações inváli-
das (nulas ou anuláveis). Para determinar o desvalor de que padecem as de-
liberações em causa, deve atender-se ao vício que fundamenta tal desvalor, 
bem como à natureza das normas ofendidas.

Quanto ao tipo de vícios, a principal distinção deve operar-se entre vícios de 
procedimento (i. e., relativos ao modo ou processo pelo qual se formou a deli-
beração), e vícios de conteúdo (i. e., relativos à substância e disciplina institu-
ída pela deliberação). Já no que se refere às normas ofendidas (seja pelo proce-
dimento, seja pelo conteúdo da deliberação), deve atender-se às normas e aos 
princípios legais imperativos e supletivos, bem como às normas estatutárias.

Sem pretender antecipar o que se desenvolve adiante, pode afirmar-se que, 
em regra, os vícios de procedimento fundamentam a anulabilidade das de-
liberações. Por um lado, a anulabilidade é o desvalor-regra das deliberações 
sociais, porque, ao contrário da nulidade, promove a certeza quanto à verifi-
cação dos efeitos visados com as deliberações; por outro, a ofensa de regras 
procedimentais, ainda que imperativas, afecta sobretudo os interesses dis-
poníveis daqueles que no momento do acto eram sócios e que, pretendendo, 
se podem defender mediante a propositura de acção anulatória, mediante a 
renovação do acto ou, pelo decurso do tempo, mediante a sua sanação.
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Já quando estão em causa interesses indisponíveis dos sócios, dos sócios fu-
turos, a defesa dos interesses de terceiros, ou a defesa do interesse público, a 
deliberação, em regra, será nula, não produzindo quaisquer efeitos ab initio.

Note-se, por fim, que se fala ainda em deliberações irregulares para designar 
o desvalor mais fraco das deliberações sociais, que não obsta à produção de 
efeitos jurídicos das deliberações sociais.

26.8.1. A INEFICÁCIA DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

É ineficaz stricto sensu a deliberação a que falte o consentimento previsto no 
artigo 60.º da Lei das Sociedades Comerciais. De acordo com este artigo, «as 
deliberações aprovadas sobre assunto para o qual a lei exija o consentimento 
de determinado sócio são ineficazes, enquanto o interessado não der o seu 
acordo expresso ou tácito», salvo disposição legal em contrário. 

A aplicação deste artigo é especialmente importante no domínio dos direitos 
especiais concedidos a sócios, em que se exige, ao abrigo do disposto no artigo 
26.º, n.º 5, da Lei das Sociedades Comerciais, o consentimento dos sócios para 
a supressão ou limitação dos seus direitos especiais. Estamos na presença de 
uma ineficácia absoluta e total: faltando o referido consentimento do sócio 
em questão, a deliberação não produz quaisquer efeitos perante qualquer só-
cio ou terceiro. 

O consentimento em causa pode ser prestado nas respectivas deliberações, 
mediante a emissão de votos favoráveis, ou fora delas – neste último caso, de 
modo expresso ou de modo tácito (v. g., mediante a execução das deliberações).

Exemplo: Na deliberação relativa à alteração dos estatutos de uma sociedade 
anónima, para introduzir limites à transmissão de acções, o artigo 350.º, n.º 3, 
da Lei das Sociedades Comerciais vem exigir o consentimento de todos os sócios 
cujas acções sejam afectadas. Não sendo prestado esse consentimento, a delibe-
ração de alteração do contrato de sociedade é ineficaz.

26.8.2. A NULIDADE DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

A nulidade das deliberações sociais surge regulada no artigo 61.º da Lei das 
Sociedades Comerciais, interessando distinguir a nulidade por vícios de pro-
cedimento da nulidade por vícios de conteúdo.

No contexto dos vícios de procedimento, são nulas: 
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 – as deliberações tomadas em assembleia não convocada (artigo 61.º, n.º 1, 
alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais);

 – as deliberações aprovadas por voto escrito (quando o mesmo seja admis-
sível) sem que todos os sócios com direito a voto tenham sido convida-
dos a exercer esse direito (artigo 61.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Socieda-
des Comerciais).

No que se refere às deliberações tomadas em assembleia não convocada, sa-
liente-se que esta corresponde à assembleia geral não antecedida de qualquer 
convocatória – mas em que, ainda assim, alguns sócios se reuniram e adopta-
ram deliberações. Acresce que, de acordo com o disposto no artigo 61.º, n.º 2, 
da Lei das Sociedades Comerciais, também «não se consideram convocadas 
as assembleias: a) que tenham sido convocadas por quem não tenha compe-
tência para o efeito; b) que tenham sido convocadas por aviso do qual não 
constem o dia, a hora e o local da reunião; c) que reúnam em dia, hora ou local 
diversos dos constantes do aviso convocatório». Devem incluir-se ainda neste 
elenco aquelas situações em que a convocatória da assembleia geral (de so-
ciedades por quotas) foi expedida apenas para alguns sócios29, sendo, assim, 
equiparadas àquelas situações de falta de convocação.

A ratio que subjaz à cominação da nulidade atende à gravidade do vício: sem 
convocatória, afastam-se sócios do exercício de direitos fundamentais da so-
ciedade, como seja o direito de participar em assembleia geral e de votar, bem 
como o direito de obter informações sobre a vida da sociedade em assembleia 
geral. Contudo, a nulidade das deliberações tomadas em assembleia não con-
vocada não é uma nulidade típica, mas uma invalidade mista: o vício da falta 
de convocação pode ser sanado posteriormente por vontade dos sócios que 
não participem nas deliberações. Por esta razão, a nulidade prevista na alínea 
a) do n.º 1 do artigo 61.º da Lei das Sociedades Comerciais não pode ser argui-
da pelos sócios ausentes e não representados nem pelos sócios não partici-
pantes na deliberação por escrito, quando estes tenham, posteriormente e por 
escrito, dado o seu assentimento à deliberação.

Por outro lado, assinale-se que, apesar de se verificar uma ausência de con-
vocação, a deliberação tomada em assembleia geral não será nula «se todos 
os sócios tiverem estado presentes ou representados» (salvaguarda prevista 
na alínea a) do n.º 1 do artigo 61.º da Lei das Sociedades Comerciais), pois que 
nesse caso se pode afirmar a existência de uma assembleia universal (artigo 
57.º da Lei das Sociedades Comerciais). 

29 Neste sentido, cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Código das Sociedades Comerciais em comentário, I, anotação 
ao artigo 56.º. Contra, considerando que se trata de um vício que gera apenas a anulabilidade da deliberação, ao 
abrigo do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), do Código das Sociedades Comerciais português, cfr. JORGE PINTO FURTA-
DO, Deliberações de sociedades comerciais, pp. 580 ss.
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Cabe, todavia, questionar a solução da situação em que não se verifiquem os 
requisitos para a constituição válida de uma assembleia universal (v. g., nem 
todos os sócios, apesar de presentes ou representados, concordaram em que 
a assembleia geral se constituísse ou deliberasse sobre assunto a respeito do 
qual se deliberou). Por um lado, deve considerar-se que, se todos os sócios 
compareceram (pessoalmente ou representados), a finalidade da convocação 
foi conseguida, verificando-se a ressalva da alínea a) do n.º 1 do artigo 61.º, 
não sendo, por isso, nula a deliberação30. 

Por outro lado, não foram observados os requisitos para a constituição válida 
de assembleia universal. Assim, tendo a referida deliberação desrespeitado o 
procedimento constitutivo destas assembleias, plasmado no artigo 57.º da Lei 
das Sociedades Comerciais, a deliberação aí tomada é anulável, nos termos do 
artigo 63.º, n.º 1, alínea a) da Lei das Sociedades Comerciais. 

Por outro lado, são também nulas as deliberações por voto escrito sem que to-
dos os sócios com direito a voto tenham sido convidados a exercer esse direito 
(artigo 61.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais). Como se refe-
riu, as deliberações por voto escrito são em geral permitidas nas sociedades 
por quotas, encontrando-se o procedimento para a emissão dos votos escritos 
regulado no artigo 274.º da Lei das Sociedades Comerciais. Em particular, é 
de realçar a necessidade de acordo de todos os sócios para que se delibere por 
voto escrito, a cujo acordo se seguirá o envio aos sócios de propostas concretas 
de deliberação, acompanhadas dos elementos necessários ao seu esclareci-
mento (artigo 274.º, n.os 1 e 2 da Lei das Sociedades Comerciais). 

Se nem todos os sócios foram convidados a votar por escrito (independen-
temente de poderem ter sido consultados sobre a possibilidade de se delibe-
rar por voto escrito), a deliberação tomada por voto escrito é nula. Trata-se 
também de uma nulidade mista: o vício em causa é sanável por vontade dos 
sócios a quem não foi dada oportunidade de votar por escrito, deixando estes 
de poder impugnar a deliberação quando, posteriormente, tiverem prestado 
por escrito o seu assentimento à deliberação (artigo 61.º, n.º 3, da Lei das So-
ciedades Comerciais).

No que concerne aos vícios de conteúdo das deliberações sociais que origi-
nam a nulidade, importa referir que são nulas:

 – as deliberações de conteúdo por natureza não sujeito a deliberação dos 
sócios (alínea c) do n.º 1 do artigo 61.º da Lei das Sociedades Comerciais);

 – aquelas cujo conteúdo, directa ou indirectamente, seja ofensivo dos bons 

30 Assim, cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Código das Sociedades Comerciais em comentário, I, anotação ao artigo 56.º.
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costumes ou de disposições legais de carácter imperativo (alínea d) do 
n.º 1 do artigo 61.º da Lei das Sociedades Comerciais).

No que respeita às deliberações de conteúdo por natureza não sujeito a deli-
beração dos sócios, deve entender-se que em todas as situações que aqui se 
poderiam subsumir estaria em causa a violação de normas injuntivas, encon-
trando-se estes casos já abrangidos pelo disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 
61.º da Lei das Sociedades Comerciais. Assim, é de concluir que a alínea c) não 
releva, por ser supérflua. 

Já quanto às deliberações cujo conteúdo, directa ou indirectamente, seja ofen-
sivo dos bons costumes ou de disposições legais de carácter imperativo, come-
ce-se por concretizar a noção de deliberações ofensivas dos bons costumes.

Desde logo, deve dizer-se que deliberações de contéudo contrário aos bons 
costumes não são apenas aquelas que ofendam normas injuntivas. Os bons 
costumes aqui em causa são os referidos no artigo 280.º, n.º 2, do Código Civil, 
que se desdobram em (i) regras de conduta sexual ou familiar e em (ii) regras 
deontológicas próprias de cada sector profissional31. 

Exemplo: É nula, por ser contrária aos bons costumes, a deliberação de uma 
sociedade dedicada à actividade de jornalismo que aprove o pagamento de uma 
compensação a determinados jornalistas pela divulgação das fontes de infor-
mação deles, quando estes se encontram deontologicamente sujeitos a sigilo.

Já no que respeita às deliberações de conteúdo ofensivo de preceitos legais 
imperativos, trata-se daquelas normas legais que não podem ser afastadas, 
nem sequer por vontade unânime dos sócios. Naturalmente que a aferição da 
injuntividade de uma certa norma é uma tarefa deixada ao intérprete. Essa 
tarefa surge facilitada quando a imperatividade resulte do próprio texto nor-
mativo. Não sendo o caso, cabe determinar os interesses protegidos pelas re-
feridas normas legais, que, em regra, tanto podem ser interesses de terceiros 
como interesses indisponíveis dos sócios. 

Neste contexto, é especialmente importante a alusão às deliberações que en-
volvam abuso de direito (que não se confundem com os votos abusivos que 
fundamentam, ao abrigo do artigo 63.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Sociedades 
Comerciais, a anulabilidade da deliberação): verificando-se o disposto no ar-
tigo 334.º do Código Civil, serão nulas as deliberações tomadas em exercício 
de abuso de direito.

31 Na acepção de ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil, II, Parte geral, Negócio jurídico, Almedi-
na, Coimbra, 2014, pp. 584 ss.
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Exemplo: É nula, por ofensa a disposições legais de carácter imperativo, a de-
liberação que aprove a distribuição de lucros aos sócios em desrespeito dos limi-
tes estabelecidos no artigo 33.º da Lei das Sociedades Comerciais.

Exemplo: É nula, por ofensa a disposições legais de carácter imperativo, a deli-
beração que aprove a designação de administradores para um mandato de dez 
anos, em desrespeito dos limites estabelecidos no artigo 412.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais.

Exemplo: É nula, por ofensa a disposições legais de carácter imperativo, a de-
liberação que altere o contrato de sociedade de forma a que nele fique prevista a 
exclusão da transmissão de acções, em desrespeito do artigo 350.º, n.º 1, da Lei 
das Sociedades Comerciais. 

26.8.3. A ANULABILIDADE DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Segundo o n.º 1 do artigo 63.º da Lei das Sociedades Comerciais, são anuláveis:

 – as deliberações que violem disposições da lei ou do contrato de socieda-
de, quando ao caso não caiba a nulidade, nos termos do artigo 61.º da Lei 
das Sociedades Comerciais (alínea a) do referido preceito legal); 

 – as deliberações que possam conduzir a que qualquer dos sócios consiga, 
através do exercício do direito de voto, vantagens especiais para si ou 
para terceiro, em prejuízo da sociedade ou de outros sócios, ou simples-
mente prejudiquem aquela ou estes, a menos que se prove que as delibe-
rações teriam sido aprovadas mesmo sem os votos abusivos (alínea b) do 
referido preceito legal); 

 – as deliberações que não tenham sido precedidas de fornecimento ao sócio 
de elementos mínimos de informação (alínea c) do referido preceito legal).

No que respeita às deliberações ilegais que não são nulas (alínea a) do n.º 1 do 
artigo 63.º da Lei das Sociedades Comerciais), uma vez mais, importa atender 
aos vícios de procedimento e aos vícios de conteúdo. 

No caso de vícios de procedimento, a ilegalidade tanto se reporta à ofensa de 
lei imperativa como à de dispositiva. Interessa lembrar que, exceptuados os 
casos previstos no artigo 61.º, n.º 1, alíneas a) e c) da Lei das Sociedades Co-
merciais, os vícios de procedimento provocam, em princípio, a anulabilidade 
das respectivas deliberações sociais. Neste contexto, são anuláveis quaisquer 
deliberações que tenham sido tomadas com preterição de regras procedimen-
tais aplicáveis (reportem-se estas à convocação, à constituição e organização 
da assembleia, ao decurso da assembleia geral, à votação ou ao apuramento 
dos resultados das votações). Da mesma forma, são anuláveis as deliberações 
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que violem preceitos estatutários que dispõem sobre o procedimento delibe-
rativo da sociedade.

Exemplo: Deliberações adoptadas em assembleia geral convocada sem a ante-
cedência mínima exigida por lei.

Exemplo: A deliberação de redução de capital social aprovada com maioria 
simples dos votos, em inobservância do disposto no artigo 406.º, n.º 3, da Lei 
das Sociedades Comerciais, que exige maioria qualificada.

Ainda em sede de vícios de procedimento, cabe agora fazer menção ao dis-
posto na alínea c) do n.º 1 do artigo 63.º da Lei das Sociedades Comerciais, de 
acordo com o qual são anuláveis as deliberações que não tenham sido prece-
didas do fornecimento ao sócio de elementos mínimos de informação. O n.º 
4 deste preceito legal vem esclarecer que se consideram «elementos mínimos 
de informação: a) as menções exigidas pelo n.º 7 do artigo 397.º da Lei das So-
ciedades Comerciais; b) os documentos colocados, para exame dos sócios, no 
local e durante o tempo prescrito pela lei ou pelo contrato». 

Todavia, esta norma não esgota os elementos informativos (mínimos ou não) 
cuja falta (antes da assembleia) pode originar anulabilidade e que se encon-
tram previstos na lei – vejam-se, por exemplo, os elementos mínimos de in-
formação que devem ser divulgados aos sócios previamente à deliberação de 
redução do capital (artigo 100.º da Lei das Sociedades Comerciais) ou o direito 
dos sócios de sociedades por quotas à consulta de escrituração, livros, docu-
mentos e bens para obtenção de informação verdadeira, completa e esclare-
cedora sobre os negócios e a gestão da sociedade, que deve ser requerida aos 
gerentes (artigo 236.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

Exemplo: Deliberações de designação ou de destituição de administrador sem 
que tal assunto conste da ordem de trabalhos da convocatória.

São deliberações anuláveis por vícios de conteúdo, de acordo com o disposto 
no artigo 63.º, n.º 1, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais, aquelas cujo 
conteúdo contrarie disposições da lei, quando ao caso não caiba a nulidade. 
Importa, neste contexto, fazer a devida articulação entre o referido preceito 
normativo e o artigo 61.º, n.º 1, alínea d), da Lei das Sociedades Comerciais 
(que comina com nulidade as deliberações que contrariem normas imperati-
vas), para concluir que a anulabilidade se reporta à contrariedade a preceitos 
legais dispositivos. 

No entanto, esta conclusão carece de um esclarecimento. É especialmente im-
portante lembrar que, nos termos do artigo 10.º, n.º 4, da Lei das Sociedades 
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Comerciais, os preceitos dispositivos desta lei só podem ser derrogados pelo 
contrato de sociedade, a não ser que este, expressamente, admita a derroga-
ção por deliberação dos sócios. Ora, nestes casos, quando os sócios, reunidos 
em assembleia geral, afastarem uma norma legal dispositiva sem que os esta-
tutos o autorizem, a deliberação em causa será, nos termos expostos, anulá-
vel. A deliberação já não será, logicamente, anulável se não faltar a permissão 
(estatutária ou legal) para afastamento de normas legais dispositivas.

Refira-se, por fim, que a alínea a) do n.º 1 do artigo 63.º da Lei das Socieda-
des Comerciais é aplicável tanto à contrariedade a normas legais específicas, 
como à contrariedade a princípios privativos do direito societário (mas que 
possam ser afastados pelo contrato de sociedade), em particular, o princípio 
da igualdade entre sócios e o princípio da lealdade32.

Ainda no domínio dos vícios de conteúdo a que se refere o artigo 63.º, n.º 1, 
alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais, cabe referir que a contrariedade 
face a disposições estatutárias é também causa de anulabilidade das delibe-
rações sociais33. Esta contrariedade, conforme é adequadamente esclarecido 
no n.º 2 do artigo 63.º da Lei das Sociedades Comerciais, depende do facto de 
as estipulações estatutárias se limitarem ou não a reproduzir preceitos legais. 
Se as disposições estatutárias forem uma reprodução de preceitos legais, são 
estes considerados directamente violados – o que significa que, tratando-se 
de preceito legal injuntivo, a deliberação será nula; tratando-se de preceito 
legal dispositivo, a deliberação será anulável.

Importa agora focar a atenção nas deliberações abusivas (artigo 63.º, n.º 1, alí-
nea b) da Lei das Sociedades Comerciais). Uma deliberação é abusiva, para 
efeitos da sua anulabilidade, quando, cumulativamente:

 – não viole disposições específicas da lei ou dos estatutos;
 – seja apropriada para satisfazer o propósito de um ou mais sócios em: 

 – conseguir vantagens especiais para si ou para outrem em prejuízo 
da sociedade ou de outros sócios; ou

 – prejudicar a sociedade ou outros sócios;
 – se verifique que a deliberação não teria sido adoptada sem os votos dos 

sócios com o propósito referido no ponto anterior.

Detectam-se, assim, dois tipos de deliberações abusivas: em primeiro lugar, 
aquelas que visam alcançar vantagens especiais para os sócios ou para tercei-
ros, com prejuízo da sociedade ou de sócios; em segundo lugar, as designa-

32 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Código das Sociedades Comerciais em comentário, I, anotação ao artigo 58.º.

33 Contrariedade essa que, como se viu, também releva no domínio dos vícios de procedimento.
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das deliberações emulativas, que visam tão-só prejudicar a sociedade ou os 
sócios.

Em relação às primeiras, o principal motivo subjacente é o de alcançar vanta-
gens especiais. As vantagens especiais consistem em proveitos patrimoniais, 
directos ou indirectos, concedidos a sócios ou terceiros, numa situação de de-
sigualdade face a outros sócios ou terceiros que se encontrem perante a socie-
dade em situação semelhante, bem como os proveitos que, quando não haja 
sujeitos em situação semelhante à daqueles, não seriam (ou não deviam ser) 
concedidos, possibilitados ou admitidos a quem hipoteticamente ocupasse 
posição equiparável34. Nestas deliberações, o prejuízo também releva (e tam-
bém se exige), surgindo como o resultado da concessão de vantagens especiais. 

Exemplo: A venda de um imóvel da sociedade ao sócio A por 10.000.000 Kwan-
zas, quando o sócio B oferecia por esse imóvel 20.000.000 Kwanzas. 

Nas deliberações emulativas, o principal motivo subjacente é o de causar pre-
juízos, sendo indiferente a concessão de eventuais vantagens ou desvanta-
gens que decorram para os sócios votantes. 

Exemplo: A deliberação de aquisição, pela sociedade, de um terreno por 
20.000.000 Kwanzas, quando o mesmo tem um valor de mercado de 10.000.000 
Kwanzas. 

Em qualquer circunstância, assinale-se que é necessária a idoneidade objec-
tiva da deliberação para produzir a lesão dos interesses da sociedade ou de 
outros sócios.

Este propósito ou motivo remete-nos para a existência de um elemento sub-
jectivo efectivo e não meramente virtual, consubstanciado no dolo de um ou 
mais sócios votantes em determinada proposta deliberativa. O dolo em causa 
pode ser directo, necessário ou eventual. Basta, assim, provar que um ou mais 
sócios, ao votarem, antevejam como possível a vantagem especial para si ou 
para outrem, ou o prejuízo da sociedade ou de outros sócios.

Por outro lado, enquanto elemento objectivo, esclareça-se que o prejuízo so-
frido pela sociedade em consequência da deliberação abusiva (seja esta emu-
lativa ou não) é sempre também, em alguma medida, um prejuízo indirecto 
dos sócios. Acresce que, de acordo com as normas em análise, o prejuízo pode 
ser apenas dos sócios – mas relevando apenas o prejuízo daqueles que não 
votaram com os propósitos abusivos.

34 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Código das sociedades comerciais em comentário, I, anotação ao artigo 58.º.
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Já quanto à prova de resistência, prevista no final da alínea b) do n.º 1 do arti-
go 63.º da Lei das Sociedades Comerciais, que se verifica sempre que se prove 
que as deliberações teriam sido tomadas mesmo sem os votos abusivos, diga-
-se que a deliberação não poderá ser anulada se a sociedade provar que, sem 
os votos daquele(s) sócio(s), a deliberação teria sido igualmente adoptada.

Exemplo: Numa sociedade anónima com 6 sócios, verifica-se a seguinte repre-
sentação no capital social: sócio A = 20%; sócio B = 20%; sócio C = 20%; sócio D = 
20%; sócio E = 10%; sócio F = 10%.

É deliberado em assembleia geral a compra do automóvel do sócio F por 500.000 
Kwanzas. Votam a favor da compra do automóvel os sócios A, B, C e D; o sócio 
E vota contra e o sócio F encontra-se impedido de votar. Se ficar provado que o 
sócio A votou de forma abusiva, a deliberação não é anulada: apesar do propó-
sito ilícito do sócio A, e do prejuízo que este possa causar à sociedade ou a outros 
sócios, a deliberação teria sido tomada com o mesmo sentido ainda que o sócio 
A não tivesse votado.

Esclareça-se, por fim, que a qualificação destas deliberações como abusivas 
não assenta na figura do abuso de direito, tal como tratada no artigo 334.º do 
Código Civil. Por um lado, as deliberações inválidas são sujeitas a uma disci-
plina pormenorizada contida na Lei das Sociedades Comerciais, que nada tem 
que ver com o carácter aberto e geral do artigo 334.º do Código Civil; por outro 
lado, ao contrário do que sucede com o artigo 334.º do Código Civil, a Lei das 
Sociedades Comerciais estabelece uma distinção vincada (sobretudo no pla-
no dos desvalores cominados) entre deliberações abusivas e deliberações cujo 
conteúdo é contrário aos bons costumes.

26.8.4. A IRREGULARIDADE DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Nem todos os vícios de procedimento provocam a anulabilidade das delibera-
ções sociais, ainda que o artigo 63.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, 
nas suas alíneas a) e c), não estabeleça qualquer distinção. Devem, contudo, 
diferenciar-se os vícios de procedimento relevantes e os vícios de procedi-
mento não relevantes.

São vícios de procedimento relevantes (i) aqueles que originam um apura-
mento irregular ou inexacto do resultado da votação, determinando que a 
deliberação seja aprovada sem a maioria dos votos exigida, e (ii) aqueles que 
ofendam de modo essencial o direito de participação livre e informada dos 
sócios nas deliberações35. Os vícios de procedimento relevantes determinam, 

35 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Código das sociedades comerciais em comentário, I, anotação ao artigo 58.º.



748 PART E I I I  — SOCIEDADES COMERCIAIS

em regra, a anulabilidade das deliberações, salvo as situações em que, como 
se viu, fundamentam a nulidade das mesmas.

Por seu turno, é um vício de procedimento irrelevante – e que determina a 
mera irregularidade da deliberação – aquele que não ponha em causa a conta-
gem de votos para a aprovação da deliberação, ou que não ofenda o direito de 
participação livre e informada dos sócios em assembleia geral. A irrelevância 
do vício afere-se, neste contexto, também com base numa prova de resistên-
cia: o vício de procedimento é irrelevante quando o resultado da deliberação 
ou a (não) lesão dos direitos dos sócios fossem precisamente os mesmos na 
situação em que tal vício de procedimento não ocorresse.

Exemplo: É meramente irregular a deliberação de uma sociedade anónima 
aprovada sem que na assembleia geral tenha estado presente o secretário da 
mesa da assembleia geral.

Exemplo: É meramente irregular a deliberação de uma sociedade anónima re-
lativa à aprovação de contas em assembleia geral ordinária em que os adminis-
tradores não estiveram presentes para esclarecer os sócios, mas em que o direito 
à informação dos sócios não foi colocado em causa.

Exemplo: É irrelevante o vício que resulta do facto de os documentos relevantes 
para os assuntos a serem deliberados em assembleia geral não terem sido dispo-
nibilizados na sede da sociedade, quando os mesmos foram enviados atempa-
damente para o e-mail dos sócios.

Esquema de síntese sobre as invalidades das deliberações sociais

VÍCIOS DE PROCEDIMENTO VÍCIOS DE CONTEÚDO

N
u

lid
ad

e

Artigo 61.º, n.º 1, alíneas a) e b)
São nulas:
 – As deliberações tomadas em assembleia não 
convocada (artigo 61.º, n.º 1, alínea a);

 – As deliberações aprovadas por voto escrito 
(quando o mesmo seja admissível), sem que 
todos os sócios com direito a voto tenham sido 
convidados a exercer esse direito (artigo 61.º, n.º 
1, alínea b).

Artigo 61.º, n.º 1, alíneas c) e d)
São nulas:
 – As deliberações de conteúdo por natureza não 
sujeito a deliberação dos sócios (artigo 61.º, n.º 
1, alínea c);

 – As deliberações cujo conteúdo, directa ou 
indirectamente, seja ofensivo dos bons costumes 
ou de disposições legais de carácter imperativo 
(artigo 61.º, n.º 1, alínea d).

A
n

u
la

b
ili

d
ad

e

Artigo 63.º, n.º 1, alíneas a) e c), e n.º 4
São anuláveis:
 – As deliberações que violem regras 
procedimentais que tenham por fonte a lei ou o 
contrato de sociedade, quando ao caso não caiba 
a nulidade, nos termos do artigo 61.º (artigo 63.º, 
n.º 1, alínea a);

 – As deliberações que não tenham sido precedidas 
do fornecimento ao sócio de elementos mínimos 
de informação (artigo 63.º, n.º 1, alínea c), tal 
como determinados no artigo 63.º, n.º 4.

Artigo 63.º, n.º 1, alíneas a) e b)
São anuláveis:
 – As deliberações que violem normas legais (não 
procedimentais) dispositivas (quando não 
exista permissão legal ou estatutária para o 
seu afastamento, nos termos do artigo 10.º, n.º 
4) e disposições estatutárias, quando ao caso 
não caiba a nulidade, nos termos do artigo 61.º 
(artigo 63.º, n.º 1, alínea a);

 – As deliberações abusivas, a menos que se prove 
que as deliberações teriam sido aprovadas 
mesmo sem os votos abusivos (artigo 63.º, n.º 
1, alínea b).
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26.9. IMPUGNAÇÃO DE DELIBERAÇÕES SOCIAIS

26.9.1. A ACÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE

As consequências da nulidade de uma deliberação social não se encontram 
expressamente determinadas na Lei das Sociedades Comerciais. Não obs-
tante, os artigos 62.º, 65.º e 67.º da Lei das Sociedades Comerciais permitem 
concluir que a mesma apresenta alguns desvios em relação ao regime geral e 
consequências da nulidade estabelecidos no Código Civil. Em termos gerais, 
estes desvios consubstanciam-se (i) na limitação das hipóteses de nulidade, 
aplicando-se, como desvalor-regra, a anulabilidade, (ii) na possibilidade de 
sanação da deliberação por via da sua renovação, e (iii) na protecção de ter-
ceiros de boa-fé. 

Quanto ao prazo para a arguição da nulidade da deliberação, esta pode ser 
invocada a todo o tempo, nos termos do artigo 286.º do Código Civil. Já no que 
concerne à iniciativa para a declaração de nulidade da deliberação social, esta 
cabe ao órgão de fiscalização e a qualquer interessado.

No que respeita à iniciativa especial do órgão de fiscalização, regulada no ar-
tigo 62.º da Lei das Sociedades Comerciais, importa salientar que esta surge 
como um verdadeiro dever funcional de o órgão de fiscalização da sociedade 
dar a conhecer aos sócios, em assembleia geral, a nulidade de qualquer deli-
beração anterior (n.º 1 do referido preceito)36. 

Quando confrontada com o conhecimento de uma deliberação anterior invá-
lida, a assembleia geral encontra-se obrigada a37:

36 De acordo com o disposto no artigo 62.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais, sempre que, atendendo ao tipo 
societário em questão, não exista órgão de fiscalização, o dever de dar a conhecer à assembleia geral a nulidade da 
deliberação pertence a qualquer gerente. Sobre este ponto, cfr. infra Capítulo 30.

37 De acordo com ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO (in Código das Sociedades Comerciais anotado, anotação ao ar-
tigo 57.º), a assembleia geral pode declarar, ela própria, a nulidade da deliberação, suprimindo-a. Esta ideia, para 
o autor, assenta na máxima de que, «se a assembleia pode renovar deliberações nulas ou revogar deliberações 
válidas, poderá, a fortiori, constatar a nulidade dessas deliberações».

In
efi

cá
-

ci
a

Artigo 60.º
As deliberações são ineficazes quando falta o consentimento exigido pelo artigo 60.º (especialmente 
relevante na supressão de direitos especiais – cfr. artigo 26.º, n.º 5).

Ir
re
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u
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ri

d
ad

e

As deliberações são irregulares em caso de vício de procedimento não relevante, ou seja:
 – Quando o vício não origina um apuramento irregular ou inexacto do resultado da votação, de forma a 
determinar que a deliberação seja aprovada sem a maioria dos votos exigida;

 – Quando o vício não ofende de modo essencial o direito de participação livre e informada dos sócios 
nas deliberações;

 – Quando o resultado da deliberação não fosse o mesmo na situação em que tal vício de procedimento 
não ocorresse (prova de resistência).
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 – renovar a deliberação nula, nos termos do artigo 67.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais; ou

 – intentar acção judicial de declaração de nulidade da deliberação. Nes-
te contexto, importa assinalar que, derivando a nulidade das causas re-
feridas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 61.º da Lei das Sociedades 
Comerciais, a mesma não pode ser arguida pelos sócios ausentes e não 
representados ou pelos sócios não participantes na deliberação por es-
crito, sempre que estes sócios, posteriormente, tenham dado o seu as-
sentimento, por escrito, à deliberação nula (artigo 61.º, n.º 3, da Lei das 
Sociedades Comerciais).

Não renovando os sócios a deliberação ou não sendo a sociedade citada para 
a acção de nulidade no prazo de sessenta dias a contar da data do encerra-
mento da assembleia geral em que o órgão de fiscalização deu conhecimento 
da nulidade da deliberação, deve o órgão de fiscalização, ele próprio, propor a 
acção judicial com vista à declaração de nulidade da deliberação, requerendo 
ao tribunal a nomeação de um sócio para representar a sociedade (artigo 62.º, 
n.os 2 e 3, da Lei das Sociedades Comerciais).

26.9.2. A ACÇÃO DE ANULAÇÃO

A anulabilidade das deliberações sociais pode ser arguida pelo órgão de fis-
calização38 ou por qualquer sócio39 que não tenha votado no sentido que fez 
vencimento nem posteriormente tenha aprovado, expressa ou tacitamente, a 
deliberação (artigo 64.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Considera-se que não vota no sentido que faz vencimento: (i) o sócio que não 
emite o seu voto, por não participar na deliberação ou por participar na mes-
ma sem votar (v. g., porque está impedido ou porque se abstém), bem como (ii) 
o sócio que emite votos contra o sentido da deliberação que foi tomada. 

Exemplo: Foi convocada uma assembleia geral com uma semana de antece-
dência para deliberar o aumento de capital da sociedade. Tendo a deliberação 
sido favorável a esse aumento (i. e., aprova-se o aumento de capital), e se o sócio 
em questão votou contra a proposta, tem legitimidade para arguir a anulabili-
dade; da mesma forma, se a deliberação for desfavorável a esse aumento (i. e., 
rejeita-se o aumento de capital), e se o sócio em questão votou a favor do aumen-
to de capital, tem legitimidade para arguir a anulabilidade; os sócios que não 
votaram na proposta podem sempre arguir a anulabilidade.

38 Importa notar que o órgão de fiscalização, ao contrário do que resulta do regime de arguição de deliberações nu-
las, não tem o dever, mas o poder de intentar a acção judicial de anulação da deliberação social.

39 A legitimidade dos sócios estende-se a não-sócios com direitos sobre as participações sociais – casos do credor 
pignoratício com poderes de impugnação ou do usufrutuário (artigo 25.º da Lei das Sociedades Comerciais).
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Se o voto for secreto, considera-se que não votaram no sentido que fez ven-
cimento apenas aqueles sócios que tenham declarado que votaram contra a 
deliberação tomada, ou na própria assembleia ou perante notário, no prazo 
de cinco dias a contar da data da votação (artigo 64.º, n.º 7, da Lei das Socieda-
des Comerciais). Conforme tem sido entendido40, sendo o voto secreto, deve 
ainda considerar-se que votaram no sentido que fez vencimento os sócios que 
não emitiram qualquer voto, não sendo necessária qualquer declaração rela-
tivamente à não emissão de votos. Desta forma, também estes sócios podem 
arguir a anulabilidade da deliberação.

É uma proibição de exercício de direitos em venire contra factum proprium 
que justifica a ilegitimidade dos sócios que tenham votado no sentido que fez 
vencimento (ou que, entretanto, tenham aprovado a deliberação) para a argui-
ção da anulabilidade.

Assinale-se ainda que, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 64.º da Lei 
das Sociedades Comerciais, previamente a esta arguição, o órgão de fiscali-
zação da sociedade encontra-se obrigado, por via da cominação de um dever 
funcional, a dar conhecimento aos sócios, em assembleia geral, da anulabi-
lidade de qualquer deliberação anterior, para que estes, alternativamente41:

 – renovem a deliberação social, quando tal for possível, nos termos do ar-
tigo 67.º da Lei das Sociedades Comerciais; ou 

 – intentem a acção judicial de anulação, se assim o pretenderem.

O prazo para a propositura da acção de anulação é de trinta (30) dias, contados 
a partir da data em que (i) foi encerrada a assembleia geral em que a delibe-
ração anulável tenha sido aprovada (aplicável também aos sócios ausentes), 
(ii) a deliberação se considera tomada, quando não o tenha sido em assem-
bleia geral, ou (iii) o sócio teve conhecimento da deliberação, se esta incidir 
sobre assunto que não constava da convocatória (artigo 64.º, n.º 3, da Lei das 
Sociedades Comerciais). A concessão de um prazo exíguo para a arguição da 
anulabilidade, em prol da segurança jurídica no tráfego mercantil, é uma ma-
nifestação do princípio geral da estabilidade das deliberações sociais.

26.9.3. A EFICÁCIA DA SENTENÇA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE NULIDADE 
OU DE ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO SOCIAL

A sentença transitada em julgado que declarar nula ou anular uma delibera-
ção produz efeitos em relação a todos os sócios e órgãos da sociedade, ainda 

40 Neste sentido, cfr. RICARDO COSTA/GABRIELA FIGUEIREDO DIAS, in Código das sociedades comerciais em comentário, I.

41 Contrariamente ao que sucede no regime da nulidade das deliberações sociais, em que, como se viu, a assembleia 
geral se encontra obrigada a deliberar sobre as diferentes alternativas perante a nulidade da deliberação, no caso de 
deliberações anuláveis, os sócios não se encontram obrigados a tomar as deliberações referidas em texto.
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que os mesmos não tenham sido parte ou não tenham intervindo na acção 
(artigo 66.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). A consequência do trân-
sito em julgado da sentença resulta do artigo 289.º do Código Civil, devendo 
considerar-se que tal deliberação nunca foi tomada e destruindo-se os efeitos 
que eventualmente se hajam produzido.

Contudo, existem limites a esta destruição dos efeitos da deliberação: a pro-
tecção dos direitos adquiridos de boa-fé por terceiros, com fundamento em 
actos praticados em execução da deliberação (artigo 66.º, n.º 2, da Lei das So-
ciedades Comerciais). São considerados terceiros, para estes efeitos, todos os 
que não sejam sócios nem titulares de órgãos sociais, salvo quando os mesmos 
tenham adquirido direitos sobre a sociedade, não nessa qualidade (de sócios 
ou membros orgânicos), mas em condição que poderia ser identicamente pre-
enchida por qualquer terceiro sem essa qualidade. Por outro lado, considera-
-se que o terceiro está de boa-fé quando, no momento em que conclui o ne-
gócio com a sociedade, desconhece sem culpa o vício da deliberação nula ou 
anulável (artigo 66.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). 

26.9.4. A SUSPENSÃO DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

A suspensão de deliberações sociais consiste numa providência cautelar no-
minada, regulada nos artigos 396.º e 397.º do Código de Processo Civil, que se 
destina a acautelar os direitos da sociedade, dos sócios e de terceiros perante 
uma deliberação social pretensamente inválida, encontrando-se dependente 
da decisão sobre a nulidade ou a anulabilidade que seja proferida na acção 
principal de impugnação da referida deliberação social.

A legitimidade para o pedido de suspensão da deliberação social é atribuída 
aos sócios. Nestes termos, um sócio, no prazo de cinco (5) dias a contar da 
tomada da deliberação (ou a contar do conhecimento da tomada da mesma, 
quando não tenha sido regularmente convocado para a assembleia), pode re-
querer que a execução de uma deliberação seja suspensa, desde que: (i) justi-
fique a sua qualidade de sócio, (ii) prove sumariamente os factos subjacentes 
à anulabilidade ou nulidade da deliberação, e (iii) demonstre que a execução 
da deliberação lhe poderá causar dano apreciável (artigo 396.º, n.os 1 e 3, do 
Código de Processo Civil).

O sócio instruirá o requerimento com cópia da acta em que a deliberação foi 
tomada; tratando-se de uma deliberação que seja tomada sem a reunião de 
assembleia, a cópia da acta será substituída por documento comprovativo da 
deliberação (artigo 396.º, n.º 2, do Código de Processo Civil).
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Segue-se depois a contestação por parte da sociedade, após a sua citação judi-
cial. Determina o artigo 397.º, n.º 2, do Código de Processo Civil que, «se não 
houver ou não puder ser recebida a contestação, é imediatamente decretada a 
suspensão». Note-se, porém, a força da tutela antecipatória neste mecanismo 
judicial: a partir da citação da sociedade, e enquanto não for julgado o pedido 
de suspensão, a sociedade encontra-se desde logo impedida de executar a de-
liberação impugnada (artigo 397.º, n.º 4, do Código de Processo Civil).

26.9.5. A RENOVAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

A renovação de deliberações, regulada no artigo 67.º da Lei das Sociedades Co-
merciais, consiste na substituição de uma deliberação inválida por outra de 
conteúdo idêntico, expurgada dos vícios da primeira. Desta forma, põe-se fim 
às incertezas existentes relativamente à subsistência de deliberações inválidas.

Atento o regime legal, cabe distinguir entre a renovação de deliberações nulas 
e a renovação de deliberações anuláveis.

A renovação de deliberações nulas é admitida quando a nulidade resulte de 
vícios de procedimento, mas já não quando a nulidade tenha origem em vícios 
de conteúdo (artigo 67.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). Esta exclu-
são da renovação das deliberações nulas por vício de conteúdo é facilmente 
justificável: se a renovação implica que se mantenha o conteúdo essencial da 
deliberação nula, e se tal conteúdo se encontra viciado, então, uma pretensa 
deliberação renovadora, para não manter o vício, teria de apresentar um con-
teúdo diverso.

À deliberação renovadora pode ser atribuída eficácia retroactiva, caso em que 
os efeitos jurídicos pretendidos pela deliberação renovada se consideram pro-
duzidos a partir do momento em que ela foi adoptada (artigo 67.º, n.º 1, da Lei 
das Sociedades Comerciais). Note-se, contudo, que a eficácia retroactiva da 
deliberação renovadora não pode prejudicar direitos de terceiros (artigo 67.º, 
n.º 1, in fine, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Por seu turno, a renovação de deliberações anuláveis, versada no n.º 2 do arti-
go 67.º da Lei das Sociedades Comerciais, impede que a deliberação anulável 
(mas que não tenha sido anulada) seja anulada a partir do momento em que é 
validamente adoptada a respectiva deliberação renovadora.

O n.º 2 do artigo 67.º da Lei das Sociedades Comerciais, ao contrário do que suce-
de no n.º 1, não distingue entre as deliberações anuláveis por vícios de procedi-
mento e as deliberações anuláveis por vícios de conteúdo, devendo, desta forma, 
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entender-se que em ambas as situações podem as deliberações ser renovadas42. 
Admite-se, porém, que, no caso de se tratar de uma renovação de deliberação 
anterior anulável por vício de conteúdo, em bom rigor, a nova deliberação já terá 
um conteúdo diferente, não sendo puramente renovatória43. 

Ao contrário do que sucede com a renovação de deliberações nulas, a renova-
ção de deliberação anulável tem, em regra, eficácia retroactiva, salvo quando, 
em conformidade com a 2.ª parte do n.º 2 do artigo 67.º da Lei das Sociedades 
Comerciais, algum sócio com interesse atendível, confrontado com a renova-
ção da deliberação, requeira a anulação dos efeitos produzidos pela delibera-
ção anulável e postos em vigor com a deliberação renovatória, entre a data da 
emissão da deliberação anulável e a data da deliberação renovadora. Trata-
-se, neste caso, de uma mera eficácia ex nunc: sendo renovadas deliberações 
nulas, estas só produzem efeitos a partir da data da prática da deliberação 
renovadora.

Importa notar que a sanação da invalidade da deliberação é favorecida pelo 
legislador. De acordo com o artigo 67.º, n.os 3 e 4, da Lei das Sociedades Comer-
ciais, uma vez impugnada judicialmente uma deliberação, o tribunal compe-
tente para a sua apreciação deve notificar a sociedade para esta, no prazo de 
trinta (30) dias, querendo, renovar a deliberação impugnada, desde que essa 
renovação seja admissível. 

26.10. SÍNTESE

•	 As deliberações sociais são decisões adoptadas pela colectividade dos só-
cios em assembleia geral, que revestem uma natureza negocial, porque for-
madas pelas declarações de vontade dos sócios emitidas através do exercí-
cio do direito de voto.

•	 O artigo 56.º da Lei das Sociedades Comerciais consagra a taxatividade ou 
numerus clausus das formas de deliberação dos sócios, determinando qua-
tro modalidades: (i) as deliberações em assembleia geral regularmente con-
vocada, (ii) as deliberações em assembleia universal, (iii) as deliberações 
unânimes por escrito, e (iv) as deliberações tomadas por voto escrito.

•	 As deliberações em assembleia geral regularmente convocada pressupõem 
que a mesma seja precedida de um aviso convocatório.

42 Contra, defendendo que apenas podem ser renovadas as deliberações anuláveis por vícios de procedimento, cfr. 
JORGE COUTINHO DE ABREU, Código das Sociedades Comerciais em comentário, I, anotação ao artigo 62.º.

43 Assim, cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Código das Sociedades Comerciais anotado, anotação ao artigo 62.º.
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•	 São os seguintes os requisitos para a verificação e constituição de uma assem-
bleia universal (artigo 57.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais): (i) a falta 
de convocação ou a convocação irregular da assembleia geral; (ii) a presença 
de todos os sócios em assembleia (ainda que representados); (iii) o consentimen-
to de todos os sócios para que a assembleia se constitua; e (iv) o consentimento 
de todos os sócios para que a assembleia delibere sobre determinado assunto.

•	 Nas assembleias universais, apesar de se requerer a presença de todos os só-
cios e o consentimento destes para a constituição da assembleia universal, 
não se exige a unanimidade para a aprovação das deliberações aí tomadas. 

•	 As deliberações unânimes por escrito são decisões sociais escritas em docu-
mentos nos quais todos os sócios declaram concordar com o seu conteúdo 
(artigo 58.º da Lei das Sociedades Comerciais), não existindo método colegial.

•	 As deliberações por voto escrito (artigo 59.º da Lei das Sociedades Comer-
ciais) apenas são admitidas nas sociedades em nome colectivo e nas socie-
dades por quotas, e só podem ter lugar quando (i) todos os sócios decidam 
prescindir da realização da assembleia geral, (ii) todos os sócios tenham 
sido convidados a exercer o seu direito de voto, (iii) todos os sócios concor-
dem, expressa ou tacitamente, que se delibere por esta forma.

•	 Não se deve confundir deliberação unânime por escrito (admitida em todos 
os tipos societários) com deliberação por voto escrito (permitida apenas 
nas sociedades por quotas e nas sociedades em nome colectivo): a delibe-
ração unânime por escrito exige unanimidade para a aprovação da decisão 
proposta, enquanto a deliberação por voto escrito está sujeita às regras de 
aprovação que valem também para as deliberações adoptadas em assem-
bleia; por outro lado, a deliberação unânime por escrito pode ter lugar com 
ou sem reunião da assembleia, enquanto a deliberação por voto escrito dis-
pensa sempre o método colegial.

•	 Nas sociedades por quotas, a assembleia geral tem competências injunti-
vas (artigo 272.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais), competências 
dispositivas (artigo 272.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais), compe-
tências contratuais (artigo 272.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais) e 
competência residual (artigo 282.º da Lei das Sociedades Comerciais). Em 
matérias de gestão, os sócios têm o poder, atribuído por lei, de, mediante 
deliberações da assembleia geral, dar instruções aos gerentes, não tendo a 
gerência uma competência específica, mas apenas genérica, na qual poderá 
intervir a assembleia geral. 
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•	 Nas sociedades anónimas a competência da assembleia geral é bem mais 
limitada do que nas sociedades por quotas, o que terá simetricamente re-
flexos na competência atribuída ao órgão de gestão. À assembleia geral são 
atribuídas competências exclusivas e subsidiárias e competências extraor-
dinárias. Todavia, ao contrário do que sucede nas sociedades por quotas, 
nas sociedades anónimas, a assembleia geral apenas pode interferir nas 
matérias de gestão se existir um pedido expresso do órgão de gestão para tal 
(artigo 393.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). Salvo nesta situação, 
a assembleia geral não pode deliberar sobre matérias de gestão. 

•	 O quórum constitutivo consiste no número mínimo de votos, correspon-
dente a uma determinada percentagem do capital social, cujos titulares (i. 
e., sócios) devem estar presentes ou representados para que a assembleia 
geral possa validamente funcionar e formar as deliberações referentes aos 
assuntos para que foi convocada. Nas sociedades por quotas não se verifi-
cam regras expressas quanto à exigência de um quórum constitutivo para 
que a assembleia geral possa validamente deliberar. Já nas sociedades anó-
nimas, a regra geral é a de que não existe um quórum constitutivo, salvo 
nos casos em que a assembleia delibera, em primeira convocação, sobre 
matérias que exijam uma maioria qualificada (artigo 403.º, n.º 3, da Lei das 
Sociedades Comerciais).

•	 O quórum deliberativo corresponde ao número mínimo de votos (ligado 
ou não a uma determinada percentagem do capital social) que os titula-
res das participações sociais devem emitir num concreto sentido para que 
uma certa proposta seja aprovada, formando-se uma deliberação válida. 
Nas sociedades por quotas, a regra é a de que as deliberações se conside-
ram aprovadas com a maioria dos votos emitidos (maioria simples), salvo as 
maiorias qualificadas previstas no artigo 295.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais, e as exigências de maioria absoluta em algumas deliberações 
(v. g., no artigo 290.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

•	 Quanto ao quórum deliberativo da assembleia geral nas sociedades anóni-
mas, a regra é a de que esta aprova as deliberações por maioria dos votos 
emitidos independentemente do capital social nela representado (maioria 
simples – artigos 406.º, n.º 1, e 403.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comer-
ciais), salvo as maiorias qualificadas exigidas para a deliberação das ma-
térias referidas no n.º 2 do artigo 403.º da Lei das Sociedades Comerciais.

•	 As deliberações sociais podem ser nulas, anuláveis, ineficazes ou irregula-
res. Para determinar o desvalor de que padecem as deliberações em causa, 
deve atender-se ao vício (vício de procedimento ou vício de conteúdo) que 
fundamenta tal desvalor, bem como à natureza das normas ofendidas.
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•	 É ineficaz stricto sensu a deliberação a que falte o consentimento previsto 
no artigo 60.º da Lei das Sociedades Comerciais. Trata-se de uma ineficácia 
absoluta e total: faltando o referido consentimento do(s) sócio(s), a delibe-
ração não produz quaisquer efeitos perante qualquer sócio ou terceiros. 

•	 A nulidade das deliberações sociais surge regulada no artigo 61.º da Lei das 
Sociedades Comerciais, enquanto a anulabilidade das deliberações sociais 
é tratada no artigo 63.º da Lei das Sociedades Comerciais.

•	 Em função do vício em causa, as deliberações sociais podem ser impugnadas 
através da acção de declaração de nulidade (artigo 62.º da Lei das Socieda-
des Comerciais) ou através da acção de anulação (artigo 64.º da Lei das So-
ciedades Comerciais). Cautelarmente, a execução das deliberações sociais 
pode ainda ser suspensa (artigos 396.º e 397.º do Código de Processo Civil).

•	 As deliberações sociais podem ainda ser renovadas ao abrigo do disposto 
no artigo 67.º da Lei das Sociedades Comerciais, mediante a substituição de 
uma deliberação inválida por outra de conteúdo idêntico, expurgada dos 
vícios da primeira. 
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CAPÍTULO 27
O GOVERNO DAS SOCIEDADES
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27.1. O GOVERNO DAS SOCIEDADES: CONCEITO

O direito das sociedades contemporâneo tem nos temas do governo das socie-
dades (ou corporate governance) alguns dos seus principais focos de interesse e 
discussão. Tanto ao nível das reformas legislativas, onde as preocupações de efi-
ciência, de transparência e de accountability assumem um papel crescentemen-
te nuclear, quanto ao nível da produção doutrinária, que nas últimas décadas se 
tem debruçado intensamente sobre este fenómeno, o governo das sociedades 
comerciais é hoje um dos temas nobres do direito das sociedades comerciais. 

Acresce que hoje se assiste em Angola ao desenvolvimento de uma cultura 
empresarial que acredita que os princípios de transparência, de independên-
cia e de prestação de contas são essenciais para o crescimento, a rentabilidade 
e credibilidade das sociedades comerciais. As preocupações com a idoneida-
de e a eficiência do governo societário são, pois, aspectos centrais da prática 
societária. O governo das sociedades não pode, por isso, deixar de ser objecto 
de uma referência autónoma. 

O reconhecimento de um papel de destaque às matérias do governo das socie-
dades no seio do direito societário corresponde a um fenómeno relativamente 
recente. Se o interesse por estes fenómenos já era crescente nos finais do sécu-
lo XX, a atenção dada ao governo das sociedades saiu reforçada com a suces-
são de insolvências de grandes sociedades, tais como a Enron, a Worldcom, a 
Global Crossing e a Parmalat, nos primeiros anos do milénio, as quais se fica-
ram a dever, pelo menos em grande parte, a perturbações na sua governação. 

Mais recentemente, a importância do governo das sociedades foi posta em 
destaque pela crise financeira iniciada em 2007, que, entre outros aspectos, 
pôs em foco as potencialidades das estruturas remuneratórias dos membros 
dos órgãos sociais para incentivar decisões marcadas por um elevado nível 
de risco (como foram a concessão de crédito sub-prime em massa e a celebra-
ção imprudente de contratos de derivados financeiros)1. Da crise financeira 
iniciada em 2007 resultou, em especial, a atenção para o facto de as falhas 
de governação nos bancos poderem gerar um grau acrescido de danosidade, 
atendendo ao papel que estes desempenham na economia, razão pela qual no 
sector bancário se justificam regras de governação societária mais detalha-
das. Como abaixo se demonstra, e em linha com o que sucedeu nos principais 
ordenamentos de referência, o legislador angolano mostrou-se atento a estes 
desenvolvimentos, aprovando um conjunto de diplomas com incidência es-
pecífica na governação das instituições financeiras.

1 Cfr. SOFIA LEITE BORGES, «O governo dos bancos», in O governo das organizações: a vocação universal do corpo-
rate governance, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 261-317, e PAULO CÂMARA, «O governo societário dos bancos, em 
particular, as novas regras e recomendações sobre remuneração na banca», in O novo direito bancário, Almedina, 
Coimbra, 2012, pp. 141 ss.
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Importa ter presente que o próprio conceito de governo das sociedades – que é 
uma mera tradução literal do conceito inglês de corporate governance – é uma 
importação relativamente recente, recebida dos sistemas jurídicos de matriz 
anglo-saxónica, em particular do direito norte-americano. Impõe-se, pois, a 
sua articulação com os conceitos tradicionais do nosso direito das sociedades 
comerciais, de forma a possibilitar um tratamento doutrinário claro e rigoroso 
destas matérias. 

Pode, assim, dizer-se que a área temática do governo das sociedades abrange 
duas diferentes realidades:

 – a estrutura orgânica das sociedades;
 – as regras aplicáveis ao funcionamento da sociedade2.

Desta forma, torna-se claro que a generalidade dos temas que se podem re-
conduzir ao conceito de governo das sociedades encontram já tratamento 
noutros pontos do direito societário. Essencialmente estão em causa maté-
rias estudadas a propósito da administração e da fiscalização das sociedades 
comerciais – as quais serão objecto de análise autónoma nos capítulos se-
guintes3. Em causa estão também matérias tais como as da relação entre a 
administração da sociedade e a respectiva assembleia geral4, dos direitos dos 
sócios5, das formas de deliberação, da participação e representação dos sócios 
em assembleia geral6, dos impedimentos de voto dos sócios, ou dos direitos 
de acesso à informação7 8. 

Não devendo a importação de conceitos jurídicos estrangeiros desvirtuar a 
matriz do direito angolano, importa evitar uma duplicação do tratamento das 
questões em causa. Remete-se, pois, o respectivo estudo para os correspon-
dentes capítulos onde as mesmas são tratadas de forma desenvolvida, deixan-
do para o estudo autónomo do governo das sociedades alguns dos temas que, 
sendo tradicionalmente esquecidos nas lições de direito societário, têm sido 
postos em destaque, ao longo das últimas décadas, pelo movimento de corpo-
rate governance, tais como:

2 Assim, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, p. 893.

3 Cfr. infra Capítulos 28 e 30.

4 Cfr. supra Capítulo 26.

5 Cfr. supra Capítulo 19.

6 Idem.

7 Idem.

8 Para mais desenvolvimentos, remete-se para SOFIA VALE, «A governação de sociedades em Angola», in A governa-
ção das sociedades nos sistemas jurídicos lusófonos, Almedina, Coimbra, 2013, pp. 33 ss.
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 – a constituição de corpos societários atípicos;
 – as funções de gestão de riscos, controlo interno e auditoria interna;
 – a relevância dos auditores externos das sociedades comerciais. 

27.2. FONTES SOBRE O GOVERNO DAS SOCIEDADES ANGOLANAS

No que concerne às fontes, o fenómeno do corporate governance é marcado 
por uma nítida heterogeneidade. Entendido como conjunto de máximas váli-
das para uma gestão das sociedades comerciais idónea, transparente, respon-
sável e criadora de riqueza a longo prazo, o governo das sociedades assenta 
em critérios normativos de diferente natureza9, designadamente:

 – fontes legais, que incorporam verdadeiras regras jurídicas, paradigma-
ticamente a Lei das Sociedades Comerciais e a Lei de Bases do Sector 
Empresarial Público;

 – fontes regulamentares, também de natureza puramente jurídica, produ-
zidas por autoridades de supervisão para os âmbitos circunscritos das 
suas atribuições, com especial destaque para os Avisos emitidos pelo 
Banco Nacional de Angola;

 – actos normativos de soft law, emitidos por entidades jurídicas, mas pri-
vados de uma vinculatividade plena, com particular relevância para o 
Guia de Boas Práticas de Governação Corporativa emanado pela Comis-
são de Mercado de Capitais;

 – princípios e normas de gestão, de tipo económico, postulados morais e de 
bom senso, para os quais podem, eventualmente, remeter normas jurídicas. 

Estes critérios por último referidos, se relevam inegavelmente para o governo 
das sociedades, enquanto fenómeno compreensivo e multidisciplinar, ape-
nas relevam para o direito das sociedades comerciais na estrita medida em 
que normas jurídicas para eles remetam. Para elencar algumas das situações 
em que as fontes do direito societário angolano remetem para – ou devem ser 
densificadas com recurso a – critérios dessa natureza, podem referir-se:

 – a bitola do gestor criterioso, compreendida no artigo 69.º da Lei das Socie-
dades Comerciais, a qual deve ser densificada com recurso às boas práti-
cas de gestão adequadas à dimensão e ao sector da sociedade em causa;

 – a densificação da imposição, estabelecida pelo artigo 9.º, n.º 2, do Aviso 
n.º 1/13, do Banco Nacional de Angola, de que o número de membros 
que integram o conselho de administração de uma instituição financei-
ra deve ser suficiente e adequado à sua dimensão, natureza e situação  

9 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, p. 901.
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económica, bem como da imposição, constante do artigo 15.º da Lei de 
Bases do Sector Empresarial Público, segundo a qual «os órgãos das em-
presas públicas ou com domínio público devem ser adequados à realiza-
ção do respectivo objecto social e adaptados à dimensão e especificidade 
de cada empresa», as quais postulam a realização de juízos economicis-
tas de eficiência;

 – a concretização das referências à «gestão de forma eficiente e sem desper-
dícios» e às «formas organizativas e os métodos de gestão que representem 
o menor custo na prossecução eficaz dos objectivos das empresas», cons-
tantes do artigo 19.º, n.º 1, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público.

Focando, pois, a atenção nas fontes jurídicas relativas à governação das so-
ciedades comerciais, deparamo-nos com uma distinção entre as fontes que 
disciplinam a governação das sociedades comerciais em função da sua vincu-
latividade jurídica. 

Dentro do universo dos critérios de governação das sociedades comerciais 
dotados de vinculatividade jurídica, importa salientar o pacote regulamentar 
aprovado pelo Banco Nacional de Angola, o qual engloba os primeiros actos 
normativos especificamente dirigidos ao governo das sociedades em Angola. 
Em causa estão, nomeadamente:

 – o Aviso n.º 1/13, de 19 de Abril, que estabelece as obrigações das institui-
ções financeiras no âmbito da governação corporativa; 

 – o Aviso n.º 2/13, de 19 de Abril, que regula a obrigação de estabelecimento 
de um sistema de controlo interno pelas instituições financeiras super-
visionadas pelo Banco Nacional de Angola;

 – o Aviso n.º 3/13, de 22 de Abril, que estabelece o âmbito da supervisão em 
base consolidada, para efeitos prudenciais;

 – o Aviso n.º 4/13, de 22 de Abril, que regula a actividade de auditoria ex-
terna nas instituições financeiras autorizadas pelo Banco Nacional de 
Angola e as sociedades gestoras de participações sociais sujeitas à super-
visão do Banco Nacional de Angola.

Ainda que estes Avisos apenas tenham como destinatários as instituições fi-
nanceiras, o facto de a referida regulamentação ser pioneira e de as sociedades 
comerciais angolanas manifestarem crescente preocupação com a melhoria 
do seu governo leva a que as normas aí contidas estabeleçam um benchmark 
que servirá de referência às sociedades anónimas em geral, tanto de natureza 
pública como privada. 

Por fim, merece especial relevo o Guia de Boas Práticas de Governação Corpo-
rativa aprovado pela Comissão do Mercado de Capitais em Dezembro de 2013. 
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Trata-se de um documento de carácter meramente recomendatório, onde são 
fixados «um conjunto de princípios e recomendações que estão internacio-
nalmente estabelecidas e que conduzem a um bom governo das sociedades». 

Também aqui o universo dos destinatários é restringido: estão em causa as 
sociedades que vierem a estar cotadas no mercado de valores mobiliários 
angolano. A própria Comissão do Mercado de Capitais reconhece que as re-
comendações contidas no Guia de Boas Práticas de Governação Corporativa 
«não constituem a única forma de ir de encontro aos princípios que preten-
dem materializar» e que, como é amplamente salientado pela doutrina que se 
debruça sobre questões do governo das sociedades, diferentes especificidades 
das diferentes sociedades reclamam diferentes critérios e procedimentos de 
governação (one size does not fit all). 

Em coerência, o Guia de Boas Práticas de Governação Corporativa deve ser 
acatado de acordo com o mecanismo de comply or explain: as sociedades co-
tadas no mercado de valores mobiliários não são obrigadas a adoptar as me-
didas recomendadas pela Comissão do Mercado de Capitais, devendo, porém, 
quando se afastarem dessas medidas, justificar por que razões não o fazem, 
dando conta dos procedimentos alternativos que prosseguiram para cumpri-
rem os princípios subjacentes às recomendações não cumpridas10.

Não obstante a exiguidade do universo dos seus destinatários e este carácter não 
vinculativo, o Guia de Boas Práticas de Governação Corporativa tem um conteú- 
do ambicioso, abrangendo um alargado leque de matérias, designadamente: 

 – divulgação de informação societária aos sócios, aos stakeholders e ao pú-
blico em geral;

 – objectivos a prosseguir através da administração societária;
 – relações com investidores;
 – fomento da correcção ética da sociedade e dos seus colaboradores, atra-

vés da formulação de um quadro de valores;
 – funcionamento dos órgãos da sociedade;
 – relações entre os órgãos da sociedade;
 – mecanismos de detecção e correcção de irregularidades;
 – mecanismos de prevenção e mitigação de conflitos de interesses;
 – relacionamento com accionistas, em especial o envolvimento destes na 

vida societária;
 – exercício da função de supervisão e fiscalização;
 – estruturação do órgão de administração e segregação entre as funções 

executivas e não executivas;

10 Sobre o mecanismo de comply or explain, cfr. PAULO CÂMARA, Manual de direito dos valores mobiliários, Alme-
dina, Coimbra, 2011, p. 273.
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 – remuneração dos membros dos órgãos sociais;
 – estratégia e gestão de risco;
 – auditoria interna;
 – controlo interno e compliance;
 – auditoria externa. 

27.3. OS MODELOS DE GOVERNO DAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

A governação das sociedades comerciais tem porventura a sua questão nu-
clear na definição da respectiva estrutura orgânica. Em causa está a forma 
de estruturar os órgãos de administração e de fiscalização da sociedade, bem 
com as relações entre eles – o que tem profundas implicações na distribuição 
de poderes dentro da sociedade.

A discussão sobre os diferentes modelos de governo das sociedades é, por 
regra, travada a propósito das sociedades anónimas, embora as mesmas 
questões se possam colocar a propósito das sociedades por quotas11. Note-
-se, contudo, a este propósito que a conformação legal da estrutura orgânica 
das sociedades por quotas pela Lei das Sociedades Comerciais apresenta uma 
marcada simplicidade. No ordenamento angolano, as sociedades por quotas 
são administradas pelos gerentes, que não operam por regra nos moldes tí-
picos de um órgão colegial, sendo a existência de um órgão de fiscalização 
meramente facultativa12.

Em abstracto, são apresentados três modelos de governo das sociedades, de-
signadamente:

 – o modelo clássico (ou latino): caracterizado por compreender um conse-
lho de administração (ou administrador único) e um conselho fiscal (ou 
fiscal único);

 – o modelo anglo-saxónico: caracterizado por compreender um conselho 
de administração, uma comissão de auditoria e um auditor;

 – o modelo germânico (ou dualista): caracterizado por compreender um 
conselho de administração executivo, um conselho geral e de supervisão 
e um auditor. 

O modelo clássico ou latino é o que corresponde ao modelo de governação 
estabelecido na Lei das Sociedades Comerciais para as sociedades anónimas 

11 Cfr., em geral, DIOGO COSTA GONÇALVES, «O governo de sociedades por quotas: breves reflexões sobre a cele-
bração de negócios entre o gerente e a sociedade», in O governo das organizações: a vocação universal do corporate 
governance, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 95-123.

12 Cfr. infra Capítulo 30.
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(artigos 410.º e seguintes e artigos 432.º e seguintes da Lei das Sociedades 
Comerciais). Importa notar que, apesar da restritividade da lei angolana, ao 
não oferecer a opção entre diferentes modelos de governo societário, a Lei das 
Sociedades Comerciais permite às sociedades anónimas alguma flexibilidade 
dentro do modelo de governação clássico. Designadamente:

 – O artigo 426.º da Lei das Sociedades Comerciais permite a delegação de 
competências por parte do conselho de administração numa comissão 
executiva ou em administradores delegados, a quem caberia a gestão 
corrente da sociedade. Assim, dentro do modelo de governação clássico, 
haverá um conselho de administração (não executivo) e uma comissão 
executiva ou administradores delegados (executivos)13.

 – O artigo 432.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais permite às socie-
dades anónimas de menor dimensão ou nas quais o Estado ou entidade 
equiparada detenha a maioria do capital a opção entre a constituição de 
um órgão de fiscalização colectivo (conselho fiscal) ou um singular (fis-
cal único)14 15.

Na sua formulação mais desenvolvida, integrante de um órgão de fiscalização 
colectivo e marcada pela diferenciação entre administradores executivos e 
não executivos, este modelo assume o seguinte recorte:

Esquema ilustrativo do modelo de governo clássico

O modelo anglo-saxónico, por sua vez, caracteriza-se por integrar uma parcial 
sobreposição orgânica das funções de administração e de fiscalização. Assim, 
aí a função de fiscalização é assegurada por uma comissão de auditoria (audit 
committee), composta por administradores não executivos. Os membros da 
comissão de auditoria assumem aí, pois, uma dupla função, estando simul-
taneamente sujeitos ao estatuto dos administradores e ao estatuto dos mem-
bros do órgão de fiscalização das sociedades anónimas. 

13 Para maiores desenvolvimentos, cfr. SOFIA VALE, «A governação de sociedades em Angola», pp. 33 ss. Sobre a 
delegação de competências numa comissão executiva, cfr. ainda infra Capítulo 28.

14 Como infra (Capítulo 30) desenvolvido, as empresas públicas ficam fora desta possibilidade: cfr. os artigos 45.º e 
49.º, n.º 1, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público.

15 Para maiores desenvolvimentos, cfr. SOFIA VALE, «A governação de sociedades em Angola», pp. 33 ss.

Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Comissão
Executiva
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Esta concentração formal no órgão de administração, por um lado, das fun-
ções de gestão e representação da sociedade, e, por outro, da função de fisca-
lização, permite uma supervisão tendencialmente mais eficaz da função de 
administração do que aquela que é conseguida por um órgão de fiscalização 
formalmente segregado do órgão de administração. A função de fiscalização é, 
porém, aí complementada pela designação de um perito contabilista a quem 
são cometidas as funções de revisão das contas societárias e funções conexas.

Esquema ilustrativo do modelo de governo anglo-saxónico

Por fim, o modelo germânico ou dualista caracteriza-se por, à semelhança do 
modelo latino (e em contraposição ao modelo anglo-saxónico), cindir as com-
petências de gestão e de fiscalização, distribuindo-as, respectivamente, entre 
o conselho de administração executivo e o conselho geral de supervisão. Dis-
tingue-se, porém, do modelo de governação clássico por o órgão de adminis-
tração – o conselho de administração executivo – ser designado e responder 
perante o conselho geral e de supervisão. A legitimidade dos administradores 
neste modelo de governação é, pois, indirecta, o que aumenta a distância en-
tre os administradores e os accionistas, dos quais aqueles são fiduciários16. 
Também neste modelo tende a ser obrigatória a existência de um órgão com 
competências contabilísticas e com funções de revisão de contas. 

Esquema ilustrativo do modelo de governo germânico

16 Salientando esta desvantagem do modelo dualista, PAULO CÂMARA, «O governo das sociedades e a reforma 
do Código das Sociedades Comerciais», in Código das Sociedades Comerciais e governo das sociedades, Almedina, 
Coimbra, 2008, pp. 115-116.
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Ao apenas admitir a estruturação orgânica das sociedades anónimas de acor-
do com o modelo latino, o direito angolano vigente tem-se mostrado restritivo 
da autonomia societária quanto ao aspecto da escolha dos moldes nos quais se 
deve processar a fiscalização societária. Não obstante, outros modelos de gover-
no societário logram a mesma eficiência de gestão e o mesmo grau de controlo 
do comportamento da administração, eventualmente até com maior eficácia. 

Acresce que, numa altura em que se projecta o impulsionamento do mercado 
de capitais em Angola, a disponibilização de apenas um modelo de fiscalização 
societária não promove a atractividade do ordenamento jurídico para investi-
dores estrangeiros – dado o carácter relativamente invulgar do modelo latino 
no panorama internacional –, e, numa perspectiva de mais longo prazo, im-
pede que sociedades angolanas venham a ter cotação simultânea na bolsa de 
Luanda e em algumas das bolsas de referência, onde a adopção do modelo an-
glo-saxónico é prescrita como condição de admissão à negociação em bolsa17. 

27.4. A CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS SOCIETÁRIOS ATÍPICOS

Apesar de o direito angolano apenas prever um único modelo de governação 
das sociedades anónimas, a autonomia societária na conformação da res-
pectiva estrutura orgânica não se cinge apenas às escolhas entre um órgão 
de fiscalização singular ou colectivo e entre a constituição, ou não, de uma 
comissão executiva. 

Sendo a constituição de sociedades comerciais um exercício de autonomia 
privada, vale neste domínio a máxima de que o que não é proibido é permiti-
do. Dessa forma, os sócios têm a possibilidade de dotar as sociedades comer-
ciais de outros órgãos que não aqueles expressamente previstos na lei, desde 
que não lhes atribuam competências que conflituem com as funções que o 
ordenamento injuntivamente atribui aos órgãos tipificados na lei (designada-
mente, ao conselho de administração ou ao órgão de fiscalização). 

Esta possibilidade é, aliás, expressamente reconhecida pelo artigo 16.º, n.º 2, 
da Lei de Bases do Sector Empresarial Público, segundo o qual «os estatutos das 
empresas com domínio público podem prever a existência de outros órgãos, 
deliberativos ou consultivos, para além daqueles que se encontram previstos 
na Lei das Sociedades Comerciais, definindo as respectivas competências». A 
mesma possibilidade deve ser, como exposto, reconhecida à generalidade das 
sociedades comerciais, em virtude do princípio da autonomia privada. 

17 Cfr. PAULO CÂMARA, «O governo das sociedades e a reforma do Código das Sociedades Comerciais», pp. 97 ss.
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Note-se que a constituição desses órgãos sociais atípicos pode ter assinaláveis 
vantagens, permitindo um tratamento mais aprofundado de matérias comple-
xas, a diminuição de situações de conflitos de interesse, ou simplesmente o 
melhor acompanhamento dos membros dos órgãos de administração e fiscali-
zação. Como exemplos comuns de órgãos sociais atípicos podem ser referidos: 

 – as comissões de remunerações, as quais têm como função a definição das 
remunerações dos membros dos órgãos de administração, de fiscaliza-
ção e, eventualmente, de alguns dos colaboradores da sociedade18;

 – as comissões de selecção de novos administradores, sempre que os esta-
tutos estabeleçam essa forma de designação de, pelo menos, parte dos 
titulares do órgão responsável pela gestão e representação da sociedade;

 – as comissões de auditoria, que têm como função auxiliar o órgão de fisca-
lização e servir de interlocutor da sociedade com os auditores externos; 

 – os conselhos consultivos, usualmente compostos por pessoas com espe-
ciais conhecimentos na área de actuação da sociedade, e que, sem inter-
virem na gestão da sociedade, intervêm na vida societária aconselhando 
e dando pareceres (que podem, inclusive, ser estatutariamente confor-
mados como sendo vinculativos) sobre algumas decisões do órgão de 
administração.

27.5. GESTÃO DE RISCOS, CONTROLO INTERNO E AUDITORIA INTERNA

Nas sociedades anónimas angolanas, a realização de auditoria interna, com o 
propósito de controlar e fiscalizar a actuação dos órgãos societários (em espe-
cial, do conselho de administração) e das diversas unidades funcionais da em-
presa, promovendo uma melhor gestão dos riscos associados, recai integral-
mente sobre o órgão de fiscalização. De facto, a Lei das Sociedades Comerciais 
não prevê a existência de uma comissão ou departamento específico a quem 
caiba realizar a auditoria interna e, por essa via, promover as boas práticas de 
governo das sociedades.

No âmbito do pacote regulamentar especialmente direccionado para a imple-
mentação de regras de boa governação nas sociedades financeiras, o projecto 
do Aviso n.º 1/13, do Banco Nacional de Angola, previa a obrigatoriedade de as 
instituições bancárias instituírem uma comissão de auditoria. A referida co-
missão de auditoria seria nomeada pelo conselho de administração e compos-
ta por administradores não executivos, com uma maioria de administradores 
independentes, cabendo a um deles presidir. A proposta da comissão de au-
ditoria obrigatória acabaria por desaparecer da versão final do Aviso n.º 1/13, 

18 Importa salientar que, no domínio das instituições financeiras, a comissão de remuneração é um órgão facultativo 
mas típico: cfr. o artigo 15.º do Aviso n.º 1/13, do Banco Nacional de Angola.
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uma vez que representava o acolhimento em Angola das comissões de audito-
ria já conhecidas do modelo de governo anglo-saxónico, que se acreditou ser 
incompatível com o modelo de governo único consagrado na Lei das Socieda-
des Comerciais. 

A comissão de auditoria constante do projeto do Aviso n.º 1/13 aparecia como 
o órgão fiscalizador do sistema de controlo interno, a quem cabia também 
supervisionar a actividade e independência dos auditores externos. O cerne 
das funções atribuídas a esta comissão prendia-se com a revisão de todas as 
informações de carácter financeiro, assegurando uma maior fiabilidade no 
seu processo de elaboração e divulgação. Sem retirar as competências que 
radicam no conselho de administração e no conselho fiscal, esta comissão fa-
cilitaria as tarefas daqueles dois órgãos, permitindo uma maior fluidez de in-
formação (que se pretendia mais bem tratada e previamente analisada) entre 
eles, e entre os auditores externos. Do mesmo modo, o facto de a comissão de 
auditoria ser integrada maioritariamente por administradores independentes 
(figura que se reconhece estar mais bem posicionada para gerir conflitos de 
interesses) fomentaria práticas de governo societário mais sãs. 

Do nosso ponto de vista, a solução legal poderia ter sido diferente, porquanto a 
comissão de auditoria poderia ter sido encarada como um órgão social atípico 
(para efeitos da Lei das Sociedades Comerciais), com funções meramente con-
sultivas e cujas deliberações, para se tornarem vinculativas, sempre careceriam 
de ser sancionadas pelo órgão de administração ou pelo órgão de fiscalização. 

O não acolhimento desta proposta legislativa apenas implica, porém, que a 
sua constituição não é obrigatória para as instituições financeiras. Estas co-
missões de auditoria podem ser constituídas pelas sociedades comerciais ao 
abrigo da sua autonomia, existindo razões de boa governação que apontam 
nesse sentido quando a sociedade assuma uma determinada dimensão. 

Aliás, no que concerne às sociedades cotadas nos mercados de valores mobi-
liários, o Guia de Boas Práticas de Governação Corporativa integra mesmo as 
seguintes recomendações:

 – Sempre que a dimensão da sociedade e/ou a dispersão do capital o justi-
fiquem, a sociedade deve constituir uma comissão de auditoria, de cuja 
composição devem fazer parte os membros não executivos do órgão de 
administração, com a especial missão de zelar pela independência dos 
auditores externos (recomendação 30, alínea c), do Guia de Boas Práticas 
de Governação Corporativa).

 – A comissão de auditoria deverá ser presidida por um administrador in-
dependente, sempre que este exista (recomendação 31 do Guia de Boas 
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Práticas de Governação Corporativa).
 – Deve caber à comissão de auditoria a contratação e destituição dos audi-

tores externos, bem como a definição do âmbito e da profundidade dos 
respectivos trabalhos, devendo a comissão de auditoria ainda assegurar-
-se de que àqueles são dados as condições e o acesso à informação rele-
vante para levarem a cabo a sua função (recomendação 32 do Guia de 
Boas Práticas de Governação Corporativa).

 – A comissão de auditoria deve ser o principal interlocutor da sociedade 
com os auditores externos, bem como o primeiro e principal destinatário 
de toda a informação e relatórios produzidos por aqueles (recomenda-
ção 33 do Guia de Boas Práticas de Governação Corporativa).

 – A comissão de auditoria deve promover uma adequada interligação en-
tre o trabalho dos auditores externos e as acções que sejam desenvolvi-
das na empresa em matéria de auditoria e controlo interno (recomenda-
ção 34 do Guia de Boas Práticas de Governação Corporativa).

 – A comissão de auditoria deve assegurar-se de que as recomendações e os 
relatórios e conclusões dos auditores externos e da auditoria interna são 
tidos em consideração na actividade da empresa em geral e, em particu-
lar, no relato financeiro (recomendação 35 do Guia de Boas Práticas de 
Governação Corporativa).

 – Sem prejuízo da informação regular que a comissão de auditoria tenha 
de prestar ao órgão de administração sobre a sua actividade e resultados, 
esta comissão deve aprovar um relatório anual de actividades, o qual 
deve integrar o relatório anual de gestão da sociedade (recomendação 36 
do Guia de Boas Práticas de Governação Corporativa).

No que toca ao sistema de controlo interno, não havendo qualquer imposição 
geral, aplicável à generalidade das sociedades comerciais, o Aviso n.º 2/13, 
do Banco Nacional de Angola, vem estabelecer obrigações específicas das 
instituições financeiras neste domínio. Em particular, o artigo 7.º, n.º 1, do 
Aviso n.º 2/13, do Banco Nacional de Angola, vem cominar ao órgão de admi-
nistração dessas instituições a responsabilidade pela definição, implemen-
tação e revisão periódica de um sistema de controlo interno, o qual deve ser 
conformado de modo especialmente direccionado e adequado à dimensão, 
natureza, complexidade, ao perfil de risco e grau de centralização ou dele-
gação de competências na instituição em causa (artigo 5.º, n.º 1, do Aviso n.º 
2/13, do Banco Nacional de Angola). Desta forma, pretende-se promover uma 
estrutura organizacional nas instituições financeiras bancárias que, do ponto 
de vista orgânico e funcional, distinga de forma clara as funções de gestão de 
risco e de compliance19.

19 As instituições financeiras não bancárias ficam dispensadas de autonomizar estas funções, mas devem imple-
mentar mecanismos de controlo compensatórios, como decorre do artigo 13.º do Aviso n.º 2/13, do Banco Nacional 
de Angola. 
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A monitorização deste sistema de controlo interno recai sobre diferentes 
níveis da estrutura organizacional das sociedades (conselho de administra-
ção, colaboradores com funções de direcção e colaboradores em geral, como 
decorre do artigo 16.º, n.º 2, do Aviso n.º 2/13, do Banco Nacional de An-
gola), cabendo, em especial, ao auditor interno a avaliação da efectividade, 
eficácia e adequação do mesmo (artigo 17.º, n.º 1, do Aviso n.º 2/13, do Banco 
Nacional de Angola).

As instituições financeiras ficam ainda vinculadas a remeter individualmen-
te ao Banco Nacional de Angola um relatório sobre o respectivo sistema de 
controlo interno, numa base anual (artigo 19.º, n.º 1, do Aviso n.º 2/13), o qual 
deve obedecer aos parâmetros estabelecidos no Instrutivo 1/2013, de 22 de 
Março, do Banco Nacional de Angola, abrangendo, no mínimo, os seguintes 
pontos: estratégia, organização interna, sistema de gestão de risco, prevenção 
do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, auditoria 
interna e deficiências do sistema de controlo interno (artigo 1.º do Instrutivo 
1/2013 emitido pelo Banco Nacional de Angola)20. 

Ainda que de forma mais lacónica, também o Guia de Boas Práticas de Gover-
nação Corporativa vem indicar às sociedades cotadas nos mercados de valo-
res mobiliários, a título recomendatório, que o órgão de gestão executiva da 
sociedade defina e implemente processos adequados a conferirem uma segu-
rança razoável acerca da eficácia e eficiência das operações que suportam os 
negócios da empresa, a fiabilidade dos sistemas de reporte financeiro e o cum-
primento das leis e regulamentos aplicáveis à sociedade e aos seus negócios.

Também o artigo 17.º da Lei de Bases do Sector Empresarial Público estatui 
que «as empresas públicas ou com domínio público devem adoptar procedi-
mentos de controlo interno adequados para garantir a fiabilidade das contas e 
demais informações financeiras, assim como assegurar a eficácia e eficiência 
das operações».

27.6. OS AUDITORES EXTERNOS

No regime de governo das sociedades anónimas entre nós instituído, o perito 
contabilista responsável pela certificação das contas da sociedade integra o 
conselho fiscal (artigo 452.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). O relató-
rio que o perito contabilista elabora é, depois, sujeito à apreciação do conselho 
fiscal e passa a integrar o relatório de fiscalização da sociedade subscrito pelo 

20 A empresa mãe do grupo financeiro deve também remeter relatório anual correspondente ao Banco Nacional de 
Angola (artigo 19.º, n.º 3, do Aviso n.º 2/13).
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conselho fiscal (artigo 453.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais), devendo 
este declarar expressamente a sua concordância e os pontos em relação aos 
quais existe discordância face ao relatório do perito contabilista (artigo 453.º, 
n.º 2 e 3, da Lei das Sociedades Comerciais).

Por regra, não impende, pois, sobre as sociedades comerciais qualquer dever 
de realização de auditorias externas. Existem, contudo, quatro classes de so-
ciedades comerciais quanto às quais vigoram normas especiais que impõem a 
realização de auditorias externas:

 – As instituições financeiras devem, nos termos do artigo 84.º, n.º 1, da 
Lei das Instituições Financeiras, realizar uma auditoria externa anual 
à sua actividade e às suas contas, não podendo a entidade auditora ser 
contratada para essas funções por prazo superior a quatro anos, apenas 
podendo voltar a ser novamente contratada depois de ter decorrido igual 
período desde a cessação da prestação dos seus serviços (artigo 84.º, n.º 
5, da Lei das Instituições Financeiras), o que contribui para a rotativida-
de de auditores externos na instituição, evitando o risco associado à fa-
miliaridade, e, assim, para a promoção da independência dos auditores 
externos21.

 – Nos termos do artigo 25.º, n.º 1, da Lei de Bases do Sector Empresarial 
Público, «a actividade das empresas públicas e com domínio público e as 
suas respectivas contas devem estar sujeitas anualmente à auditoria ex-
terna, a ser realizada por pessoa colectiva de reconhecida idoneidade e 
estabelecida em Angola», sendo estas auditorias cumulativas com o pa-
recer a apresentar pelo conselho fiscal da sociedade sobre as respectivas 
contas (artigo 25.º, n.º 4, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público). 
Os auditores externos das empresas públicas e com domínio público de-
vem ser seleccionados mediante concurso público, realizado com base 
num perfil previamente definido pelo Titular do Poder Executivo (ou em 
quem este delegar essa competência), e devem estar sujeitos a rotativi-
dade em termos regulamentarmente definidos (artigo 25.º, n.os 2 e 3, da 
Lei de Bases do Sector Empresarial Público).

 – A Lei do Investimento Privado impõe às empresas constituídas com inves-
timento estrangeiro que pretendam proceder ao repatriamento dos lucros 
gerados pela sua actividade em Angola a realização de uma auditoria 

21 O dever de realização de auditorias externas é regulamentarmente desenvolvido pelo Aviso n.º 4/13, do Banco 
Nacional de Angola. Segundo o respectivo artigo 4.º, alínea a), compete ao conselho de administração da insti-
tuição financeira a contratação do auditor externo – o qual, no caso das instituições financeiras bancárias, deve 
ser necessariamente uma pessoa colectiva (artigo 5.º, n.º 3, do Aviso n.º 4/13, do Banco Nacional de Angola). O 
diploma em questão coloca ainda requisitos que têm a ver com a independência do auditor externo (artigos 6.º e 
7.º do Aviso n.º 4/13, do Banco Nacional de Angola), com o relacionamento do auditor externo com a instituição 
financeira ou com pessoas a ela ligadas (artigo 8.º do Aviso n.º 4/13, do Banco Nacional de Angola), bem como com 
a inexistência de interesses financeiros, directos ou indirectos, na instituição auditada (artigo 9.º do Aviso n.º 4/13, 
do Banco Nacional de Angola). 
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externa anual (artigos 18.º, n.º 4, e 26.º, n.º 4, da Lei do Investimento Pri-
vado) – o que permite à Agência Nacional para o Investimento Privado 
ter uma percepção mais clara, com base na análise independente efec-
tuada pelo auditor externo, das condições económico-financeiras dos 
projectos de investimento estrangeiro que vem aprovando.

 – Ainda que a título não vinculativo, o Guia de Boas Práticas de Gover-
nação Corporativa recomenda às sociedades cotadas em mercados de 
valores mobiliários que, sempre que a sua dimensão, complexidade e a 
natureza dos riscos por elas assumidos o exijam, recorram aos serviços 
de auditores externos, de forma a reforçar os mecanismos de auditoria 
interna do reporte financeiro, de aplicação dos adequados princípios 
contabilísticos e, em geral, de análise da fiabilidade da informação fi-
nanceira publicada (recomendação 57 do Guia de Boas Práticas de Go-
vernação Corporativa). A selecção e recrutamento de auditores externos 
deve caber à comissão de auditoria, ou, quando esta não exista, ao órgão 
de fiscalização da sociedade (recomendação 59 do Guia de Boas Práticas 
de Governação Corporativa), devendo os auditores ser independentes 
e corresponder aos requisitos estabelecidos em regulamento interno 
sobre a incompatibilidade da prestação de serviços de auditoria com a 
prestação de outros serviços (recomendação 60 do Guia de Boas Práticas 
de Governação Corporativa).

27.7. SÍNTESE

•	 A área temática do governo das sociedades abrange duas diferentes reali-
dades: (i) a estrutura orgânica das sociedades e (ii) as regras aplicáveis ao 
funcionamento das sociedades.

•	 No que concerne às suas fontes, o fenómeno do corporate governance é 
marcado por uma nítida heterogeneidade, compreendendo fontes legais (v. 
g., a Lei das Sociedades Comerciais e a Lei de Bases do Sector Empresa-
rial Público), fontes regulamentares (v. g., os Avisos do Banco Nacional de 
Angola sobre a governação das instituições financeiras), actos de soft law 
(como o Guia de Boas Práticas de Governação Corporativa da Comissão do 
Mercado de Capitais) ou meros princípios e normas de gestão, bem como 
postulados morais e de bom senso, os quais apenas relevam quando forem 
chamados a preencher ou complementar normas jurídicas.

•	 Em abstracto, são apresentados três modelos de governo das sociedades, 
designadamente: o modelo clássico (ou latino), o modelo anglo-saxónico e 
o modelo dualista (ou germânico).
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•	 O modelo anglo-saxónico compreende um conselho de administração, uma 
comissão de auditoria e um auditor. 

•	 Assim, aí a função de fiscalização é assegurada por uma comissão de audi-
toria (audit committee), composta por administradores não executivos. Os 
membros da comissão de auditoria assumem aí, pois, uma dupla função, 
estando simultaneamente sujeitos ao estatuto dos administradores e ao es-
tatuto dos membros do órgão de fiscalização das sociedades anónimas.

•	 O modelo dualista compreende um conselho de administração executivo, 
um conselho geral e de supervisão e um auditor, sendo aí o órgão de admi-
nistração executiva designado pelo conselho geral e de supervisão.

•	 O modelo clássico ou latino é o que corresponde ao modelo de governação 
estabelecido na Lei das Sociedades Comerciais para as sociedades anóni-
mas (artigos 410.º e seguintes e artigos 432.º e seguintes da Lei das Socie-
dades Comerciais) e caracteriza-se por a estrutura societária integrar um 
conselho de administração e um órgão de fiscalização.

•	 Apesar da restritividade da lei angolana, ao não facultar a opção entre dife-
rentes modelos de governo societário, a Lei das Sociedades Comerciais per-
mite às sociedades anónimas alguma flexibilidade dentro do modelo de go-
vernação clássico. Designadamente, a possibilidade de constituição de uma 
comissão executiva e a opção entre um modelo integrante de um conselho 
fiscal e uma estrutura mais simples, que apenas integre um fiscal único.

•	 No âmbito da sua autonomia, as sociedades podem ainda constituir órgãos 
atípicos, desde que as funções destes não se sobreponham às dos órgãos 
injuntivamente estabelecidos na lei.

•	 São exemplos de órgãos atípicos as comissões de remunerações, as comis-
sões de selecção de novos administradores, as comissões de auditoria e os 
conselhos consultivos.

•	 A constituição de uma comissão de auditoria não é obrigatória para as so-
ciedades comerciais angolanas, inclusive para as instituições financeiras, 
dado que esse dever não ficou consagrado no pacote regulamentar apro-
vado em 2013 pelo Banco Nacional de Angola. O Guia de Boas Práticas de 
Governação Corporativa, emitido pela Comissão do Mercado de Capitais, 
recomenda, contudo, às sociedades cotadas em mercado de valores mobili-
ários que constituam uma comissão de auditoria sempre que a sua dimen-
são ou a dispersão do seu capital o justifique, a qual deverá ser presidida 
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por um administrador independente e assumir, entre outras, as funções de 
contratação, interacção e destituição de auditores externos.

•	 Não existe no ordenamento jurídico angolano qualquer obrigação genéri-
ca relativa à constituição de um sistema de controlo interno. No entanto, 
o Aviso n.º 2/13, de 19 de Abril, do Banco Nacional de Angola, vem esta-
belecer obrigações específicas das instituições financeiras neste domínio, 
responsabilizando o respectivo órgão de administração pela implementa-
ção e revisão de um sistema de controlo interno, ao passo que também o 
artigo 17.º da Lei de Bases do Sector Empresarial Público estatui que «as 
empresas públicas ou com domínio público devem adoptar procedimentos 
de controlo interno adequados para garantir a fiabilidade das contas e de-
mais informações financeiras, assim como assegurar a eficácia e eficiência 
das operações».

•	 No ordenamento jurídico angolano não existe também o dever geral de as 
sociedades comerciais realizarem auditorias externas. 

•	 Existem contudo quatro classes de sociedades sujeitas a esse dever: as ins-
tituições financeiras, as empresas públicas e com domínio público, as em-
presas constituídas com investimento estrangeiro que pretendam proceder 
ao repatriamento dos lucros gerados pela sua actividade em Angola e as so-
ciedades cotadas em mercado de valores mobiliários (estas últimas, porém, 
a título meramente recomendatório).
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28.1. A ADMINISTRAÇÃO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS: INTRODUÇÃO

As sociedades comerciais, enquanto pessoas colectivas, são construções do 
ordenamento jurídico. Evidentemente, estas não são dotadas de uma capa-
cidade natural de acção, idêntica à das pessoas singulares. Por esta razão, o 
direito societário integra mecanismos mediante os quais atribui a pessoas 
singulares o poder de tomar decisões que são normativamente imputáveis às 
sociedades. As pessoas a quem o ordenamento atribui os poderes de gerir e 
representar a sociedade são os seus administradores. 

Esta é uma expressão genérica que pretende designar os sujeitos com as fun-
ções de gestão e de representação das sociedades, com indiferenciação do tipo 
societário em questão. É, aliás, esta a expressão que a Lei das Sociedades Co-
merciais usa na parte geral para regular estas funções (artigos 69.º a 89.º da Lei 
das Sociedades Comerciais) e a expressão que a lei utiliza ao regular o tipo de 
sociedade anónima (artigos 410.º e seguintes da Lei das Sociedades Comer-
ciais). Importa, contudo, notar que, ao regular os tipos de sociedade em nome 
colectivo (artigos 193.º a 197.º da Lei das Sociedades Comerciais), em coman-
dita (artigos 205.º a 207.º) e por quotas (artigos 281.º e seguintes), a expressão 
utilizada pela lei é diferente: em lugar de administradores fala-se de gerentes. 

Resulta do que acima é dito que os administradores têm dois poderes caracte-
rísticos, ambos de conteúdo extenso:

 – o poder de gestão ou de administração;
 – o poder de representação.

A compreensão das funções dos administradores das sociedades comerciais 
passa, desta forma, primeiramente pela apreensão da extensão destes poderes. 

O poder de gestão corresponde a um direito potestativo, que se traduz na per-
missão normativa que os administradores têm de decidir e de agir, em termos 
materiais e jurídicos, no âmbito dos direitos e dos deveres da sociedade. Tra-
ta-se, pois, de um poder genérico de formular a vontade societária em todos 
os aspectos que sejam da sua competência1. 

Mais concretamente, nas funções de gestão englobam-se as decisões estra-
tégicas da empresa (a elaboração e execução de um business plan no qual se 
projecte a posição que a empresa deve atingir no mercado, a médio e longo 
prazo), as relativas à organização dos meios produtivos (meios materiais, hu-
manos e financeiros necessários à prossecução da actividade da empresa), as 

1 Assim, cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, p. 848. 
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políticas empresariais (produção, distribuição, contratação de pessoal e anga-
riação de financiamentos), a distribuição dos lugares de direcção (que impor-
ta a estruturação orgânica da empresa, vertida num regulamento interno, e a 
selecção de profissionais especializados para ocuparem os lugares de direc-
ção), o sistema informacional e interorgânico empresarial (que pressupõe o 
modo de articulação entre as várias empresas que integram a sociedade, e que 
podem situar-se em locais e países diferentes) e todas as decisões necessárias 
à sua execução (aqui, há que distinguir entre os actos de direcção em si e os 
de gestão corrente da sociedade, reportando-se estes últimos a actos de mero 
expediente referentes ao funcionamento quotidiano da sociedade)2.

Já o poder de representação consiste na situação potestativa que permite ao 
administrador imputar à sociedade os efeitos jurídicos dos actos praticados 
perante terceiros, designadamente credores, fornecedores, clientes e traba-
lhadores da sociedade. O poder de representação dos administradores das 
sociedades comerciais abrange, ademais, o poder de representar a sociedade 
em juízo. 

Esquema de síntese sobre as funções dos administradores

Ambos os poderes podem ser de exercício individual ou colectivo. Assim será 
no caso dos poderes de gestão, quando se trate de deliberações do conselho de 

2 No que concerne às sociedades comerciais que se qualifiquem, face ao artigo 3.º da Lei de Bases do Sector Empre-
sarial Público (Lei n.º 11/13, de 3 de Setembro), como empresas públicas, o artigo 47.º desse diploma estabelece um 
elenco mais específico das competências do respectivo órgão de administração. Assim, nos termos do artigo 47.º, 
n.º 1, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público, ao conselho de administração compete: aprovar os objectivos 
e as políticas de gestão da empresa, aprovar os planos de actividade e financeiros anuais e plurianuais, aprovar os 
documentos de prestação de contas, aprovar a aquisição e a alienação de bens e de participações financeiras, apro-
var a organização técnico-administrativa da empresa e as normas de funcionamento interno, aprovar as normas 
relativas ao pessoal, submeter a aprovação ou autorização do Ministro responsável pelo Sector Empresarial Público 
os documentos e actos que nos termos da lei ou dos estatutos devam ser submetidos, gerir e praticar os actos rela-
tivos ao objecto da empresa, representar a empresa em juízo e fora dele, activamente e passivamente, e constituir 
mandatários com os poderes que julgar convenientes.

Função
de gestão

- Decisões estratégicas da empresa
- Políticas empresariais
- Organização dos meios produtivos
- Distribuição dos lugares de direcção
- Sistema informacional e interorgânico empresarial
- Todas as decisões de execução dos pontos anteriores

Função de
representação

- Representação perante terceiros (fornecedores, trabalhadores, credores)
- Representação em juízo
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administração3 (exercício colectivo) ou, por exemplo, da actuação de adminis-
tradores delegados designados para o efeito (exercício individual). Já no caso 
dos poderes de representação, pense-se nas situações em que a lei ou os esta-
tutos exigem, para a vinculação externa da sociedade, a assinatura da maioria 
dos administradores (artigo 427.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Assim, resulta claro que a actuação da sociedade comercial, enquanto ente colecti-
vo autónomo, depende, em primeira linha, das decisões dos seus administradores. 

Tal dependência tem como corolário a responsabilidade civil e, quando seja 
o caso, penal da sociedade pelos actos praticados pelos administradores. Nos 
termos do artigo 7.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, «a sociedade res-
ponde civilmente pelos actos ou omissões dos seus representantes legais, nos 
mesmos termos em que os comitentes respondem pelos actos ou omissões 
dos seus comissários». Daqui resulta uma implícita remissão para o critério 
constante do artigo 500.º do Código Civil. Segundo o n.º 1 deste preceito, 
«aquele que encarrega outrem de qualquer comissão responde, independen-
temente de culpa, pelos danos que o comissário causar, desde que sobre este 
recaia também a obrigação de indemnizar». 

Esta responsabilidade objectiva – isto é, independente de culpa – está, po-
rém, circunscrita à actuação dos administradores no âmbito do seu círculo 
funcional, como, aliás, decorre do n.º 2 do artigo 500.º do Código Civil, aqui 
relevante por remissão do artigo 7.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais. 
A sociedade não deixa, porém, de responder se os administradores actuarem 
com excesso ou com abuso de poderes de representação e a sociedade não 
ficar vinculada. Mesmo nesse caso, a sociedade, enquanto comitente, respon-
derá pelos danos causados pelos administradores no exercício (ainda que ile-
gítimo) das suas funções4.

Diferente da questão da responsabilidade da sociedade pelos danos causados 
pelos administradores no exercício das suas funções (a qual não é senão uma 

3 O qual se configura como um órgão colectivo, de que os vários administradores são membros (artigos 410.º e se-
guintes da Lei das Sociedades Comerciais). Importa, a este propósito, chamar a atenção para algumas regras que 
regulam a composição e a distribuição de competências dentro do conselho de administração de algumas socie-
dades. Refira-se aqui o artigo 15.º, n.º 2, da Lei das Instituições Financeiras, que impõe que a gestão corrente das 
instituições financeiras bancárias seja cometida, dentro do respectivo conselho de administração, a um conjunto 
composto por um mínimo de dois administradores. Também a formação do conselho de administração de empre-
sas públicas está sujeita a regras específicas, inscritas no artigo 46.º da Lei de Bases do Sector Empresarial Público. 
Nos termos do n.º 1 desse preceito, o conselho de administração deve ser composto até um máximo de onze ad-
ministradores, compreendendo-se nesse número necessariamente administradores executivos e administradores 
não executivos. Sobre a distinção entre administradores executivos e administradores não executivos, remete-se 
para o que foi dito supra Capítulo 27.

4 Cfr. ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, comentário ao artigo 7.º, in Código das Sociedades Comerciais em co-
mentário, I, Almedina, Coimbra, 2010, pp. 123 ss.
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consequência natural do nexo de representação orgânica estabelecido entre 
esta e os administradores) é o problema da responsabilidade dos sócios que de-
signam os administradores pelos danos por estes causados. A este propósito, 
importa salientar que, mesmo que a designação de um administrador seja um 
poder a exercer individualmente por um único sócio, a quem seja conferido 
um direito especial nesse sentido, o administrador será sempre representante 
da sociedade – nunca do sócio – e, igualmente, as funções desempenhadas 
pelo administrador são exclusivamente por conta da sociedade. Não do sócio. 

Por esta simples razão, o regime da responsabilidade do comitente, estabele-
cido no artigo 500.º do Código Civil, não é aplicável aos sócios que designem 
os administradores. A responsabilidade dos sócios pelos danos causados pe-
los administradores por eles designados apenas pode, assim, ser sustentável 
quando o acto de escolha do administrador violar algum dever. Não havendo 
qualquer dever genérico que regule a designação dos administradores pelos 
sócios a quem seja atribuído esse poder, a ilicitude apenas poderá eventual-
mente decorrer da violação de deveres de lealdade dos sócios para com a socie-
dade quando designem administradores que, no momento da designação, são 
objectivamente desprovidos das condições técnicas necessárias ou da idonei-
dade suficiente para assegurar uma sã gestão da sociedade (culpa in eligendo). 

Esta solução é expressamente consagrada pelo legislador no artigo 88.º, n.º 
1, da Lei das Sociedades Comerciais, onde é estabelecido que «o sócio que, 
por si só ou juntamente com outros com quem tenha celebrado acordos pa-
rassociais, possa, por força de disposições do contrato de sociedade, designar 
gerentes ou administradores ou membros do órgão de fiscalização, sem que 
outros sócios participem nessa designação, responde solidariamente com a 
pessoa por ele designada para com a sociedade e para com os sócios que não 
participaram na designação, desde que haja culpa na escolha da pessoa desig-
nada e sobre esta recaia também a obrigação de indemnização»5. 

Esta norma tem especial relevância prática nos casos em que a um sócio seja 
atribuído o direito especial de nomear os administradores da sociedade, ou 
naqueles casos em que uma pluralidade de sócios, que na totalidade detêm a 
maioria do capital da sociedade, celebram um acordo parassocial nos termos 
do qual concertam antecipadamente a escolha do administrador a designar. 
Assentando esta norma responsabilizatória na violação de um dever de leal-
dade dos sócios perante a sociedade, ela seguirá o regime da responsabilidade 
obrigacional (artigos 798.º e seguintes do Código Civil), o que tem particular re-
levância quanto à prova da culpa: demonstrada a violação do dever de escolha 

5 Configurando esta norma como uma manifestação do dever de lealdade dos sócios, o qual compreenderia um 
dever de escolha criteriosa dos administradores da sociedade, cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das 
sociedades, I, p. 283, e, na sua esteira, RUI PEREIRA DIAS, in Código das Sociedades Comerciais em comentário (org. 
Coutinho de Abreu), Almedina, Coimbra, 2011, p. 955.



783CAPÍTULO 2 8  —   A  A D M I N I ST RAÇ ÃO DAS SOC I E DA D E S COM E RC I A I S

criteriosa dos administradores pelo sócio, o ónus de provar que agiu sem cul-
pa recairá sobre este último (artigo 799.º do Códido Civil). 

Note-se, porém, que a mera escolha para administrador de uma pessoa que 
não reúne as características necessárias à boa administração da sociedade 
não constitui, por si só, o sócio em responsabilidade civil. Para que o sócio 
possa ser considerado responsável nos termos do artigo 88.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais, é ainda necessário que o administrador em causa seja 
ele próprio responsável por danos causados no exercício das suas funções. 
Nesse caso, o sócio será solidariamente responsável pelos danos causados 
pelo administrador, o que significa que o lesado pode exigir a indemnização 
do dano tanto ao administrador como ao sócio que exerceu influência de uma 
forma incorrecta. 

Importa, todavia, salientar que essa responsabilidade não abrangerá todo e 
qualquer dano causado pelo administrador. Fundando-se a responsabilidade 
cominada pelo artigo 88.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais na violação 
de um dever de lealdade do sócio, este só será responsável quando existir um 
nexo de causalidade entre o seu comportamento desleal, traduzido na nomea-
ção de uma pessoa desadequada à função de administração, e os danos provo-
cados pelo administrador designado. O sócio só será, pois, responsável pelos 
danos produzidos pelo administrador quando se possa afirmar que a escolha 
daquele sujeito como administrador tornou provável a causação do dano veri-
ficado (artigo 563.º do Código Civil)6.

A responsabilidade da sociedade pelo comportamento dos administradores 
visa a protecção de terceiros que com ela interagem. Não está, consequente-
mente, na disponibilidade desta. Esta indisponibilidade traduz-se na nulida-
de das cláusulas estatutárias que excluam ou limitem a responsabilidade dos 
administradores (artigo 79.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais).

O papel de administrador não coincide necessariamente com a posição de só-
cio. Ainda que na regulação de alguns tipos societários seja determinado su-
pletivamente que apenas pode assumir a função de administrador quem seja 
sócio da sociedade7, não existe nenhum impedimento a que os administrado-
res sejam escolhidos de entre pessoas estranhas à sociedade. Esta é, inclusi-
ve, a solução supletiva nas sociedades por quotas e nas sociedades anónimas, 
como decorre, respectivamente, dos artigos 281.º, n.º 1, e 410.º, n.º 2, da Lei 
das Sociedades Comerciais, e uma opção absolutamente corrente na prática 
societária. 

6 Essencialmente no mesmo sentido, RUI PEREIRA DIAS, in Código das Sociedades Comerciais em comentário, p. 963.

7 Assim sucede designadamente nas sociedades em nome colectivo (artigo 193.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comer-
ciais) e nas sociedades em comandita (artigo 205.º).
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Desta forma, promove-se uma gestão profissionalizada das sociedades co-
merciais, com potenciais incrementos da eficiência na prossecução das finali-
dades societárias. A promoção da profissionalidade na gestão das sociedades 
comerciais é imposição legal expressa quanto aos administradores que assu-
mem a gestão corrente em certas espécies de sociedades comerciais. Assim:

 – O artigo 48.º, n.º 4, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público impõe 
que a comissão executiva seja integrada por «profissionais altamente 
qualificados no domínio da gestão empresarial, com créditos reconhe-
cidamente firmados, que podem ser recrutados por concurso público no 
mercado interno ou no mercado internacional, após aprovação do Titu-
lar do Poder Executivo».

 – O artigo 27.º da Lei das Instituições Financeiras impõe que os membros 
do órgão de administração a quem caiba assegurar a gestão corrente 
das instituições financeiras bancárias possuam experiência adequada 
ao desempenho dessas funções (artigo 27.º, n.º 1, da Lei das Instituições 
Financeiras), devendo a experiência anterior e a natureza e o grau de res-
ponsabilidade das funções anteriormente exercidas estar em consonân-
cia com as características e dimensão da instituição bancária em causa.

A lei restringe ainda, quanto à maioria dos tipos societários, a capacidade para 
o exercício de funções de administração às pessoas singulares (cfr. o artigo 
281.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, para as sociedades por quotas8). 
Esta regra apenas é afastada no regime das sociedades anónimas, através do 
artigo 410.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais. Segundo este preceito, se 
a pessoa designada como administrador for uma pessoa colectiva, esta deve 
nomear uma pessoa singular para exercer o respectivo cargo.

Por fim, importa referir que, se usualmente a escolha dos administradores é 
uma decisão exclusivamente tomada no âmbito da autonomia privada da so-
ciedade ou dos respectivos accionistas, em domínios de actividade sujeitos à 
supervisão de uma entidade pública, a designação dos administradores pode 
ficar sujeita à autorização da autoridade de supervisão. É o que sucede, em 
particular, na designação de administradores de instituições financeiras ban-
cárias, onde o artigo 51.º, n.º 3, da Lei das Instituições Financeiras condiciona 
o registo dos administradores junto do Banco Nacional de Angola, o qual se 
afigura necessário ao desempenho das respectivas funções, ao preenchimento 
dos requisitos de idoneidade (mediante o qual se visa assegurar que o  
administrador exerce uma gestão sã e prudente da instituição) e experiência 
estabelecidos nos artigos 26.º e 27.º do mesmo diploma9. 

8 O mesmo vale, nos termos do artigo 193.º, n.º 2, e do artigo 210.º, ambos da Lei das Sociedades Comerciais, para as 
sociedades em nome colectivo e para as sociedades em comandita simples. 

9 Estes requisitos encontram desenvolvimento regulamentar no artigo 9.º, n.º 2, do Aviso n.º 1/13, de 19 de Abril, 
emitido pelo Banco Nacional de Angola. 



785CAPÍTULO 2 8  —   A  A D M I N I ST RAÇ ÃO DAS SOC I E DA D E S COM E RC I A I S

28.2. ADMINISTRADORES EXECUTIVOS, ADMINISTRADORES NÃO 
EXECUTIVOS E ADMINISTRADORES INDEPENDENTES

O artigo 426.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais permite a delegação 
num ou mais administradores ou numa comissão executiva, constituída por 
um número ímpar de administradores, da gestão corrente da sociedade. Cons-
tituída uma comissão executiva, um conjunto de administradores (os admi-
nistradores executivos) ficará responsável pela gestão quotidiana da socieda-
de, enquanto os demais administradores (os administradores não executivos) 
ficarão responsáveis pelas matérias de alta administração (v. g. a realização 
de escolhas estratégicas para a sociedade e a definição dos seus objectivos ge-
rais). Não significa isto que os administradores não executivos tenham uma 
competência mais restrita do que os administradores executivos: nos termos 
do n.º 6 do artigo 426.º da Lei das Sociedades Comerciais, todos os adminis-
tradores mantêm os poderes gerais de administração. 

A deliberação de delegação de competências na comissão executiva deve de-
finir a sua composição e o modo de funcionamento (artigo 426.º, n.º 4, da Lei 
das Sociedades Comerciais)10. Para além de se cingir necessariamente a actos 
de gestão corrente, a extensão desta delegação encontra-se ainda delimitada 
pelo artigo 426.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, o qual, através de re-
missão para o artigo 425.º, n.º 2, alíneas a) a m), da Lei das Sociedades Comer-
ciais, veda a delegação dos poderes para decidir sobre um alargado conjunto 
de matérias nucleares à vida societária. Importa, todavia, salientar que, se a 
delegação de poderes na comissão executiva não pode habilitá-la a decidir so-
bre as matérias abrangidas nas alíneas do artigo 425.º, n.º 2, da Lei das Socie-
dades Comerciais, não existe qualquer obstáculo a que a comissão executiva 
seja habilitada a executar as deliberações do conselho de administração sobre 
matérias que se reconduzam a alguma dessas alíneas11. 

Exemplo: A decisão de que a sociedade deve contrair um empréstimo é, nos 
termos do artigo 426.º, n.º 2, em remissão para o artigo 425.º, n.º 2, alínea f), 
ambos da Lei das Sociedades Comerciais, indelegável na comissão executiva. 
Contudo, uma vez deliberada pelo conselho de administração a contracção do 

10 Importa salientar que, ao contrário do que sucede no artigo 407.º do Código das Sociedades Comerciais português, 
a validade da delegação de poderes numa comissão executiva não pressupõe necessariamente a estipulação esta-
tutária dessa possibilidade. 

11 Neste sentido, ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, in Código das Sociedades Comerciais em comentário, VI, 
Almedina, Coimbra, 2014, pp. 430 ss. No que concerne à delegação de poderes numa comissão executiva pela 
administração de instituições financeiras, o artigo 10.º, n.º 2, do Aviso n.º 1/13, do Banco Nacional de Angola, vem 
ainda estabelecer um conjunto de limites suplementares. Designadamente, e sem prejuízo dos limites legalmente 
fixados no artigo 426.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, são competências estritas e indelegáveis do conse-
lho de administração: (i) a definição e monitorização da estratégia de negócio e do risco associado, (ii) a definição 
da estrutura orgânica e funcional das instituições individuais e da estrutura empresarial do grupo financeiro, (iii) a 
concepção, avaliação periódica e revisão do sistema de controlo interno, (iv) a divulgação de informação legalmen-
te prevista e (v) a aprovação de operações relevantes.
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empréstimo, a negociação de aspectos específicos do contrato de financiamento, 
e mesmo a sua celebração, pode ser deixada aos membros da comissão executiva. 

Ciente de que os administradores não executivos podem desempenhar uma 
importante função de controlo e de fiscalização da actividade dos adminis-
tradores executivos, ao nível do próprio conselho de administração, o artigo 
8.º, n.º 2, do Aviso n.º 1/13, do Banco Nacional de Angola, promove a criação 
de uma comissão executiva nas instituições financeiras bancárias. De acordo 
com o artigo 9.º, n.º 5, do mesmo diploma, caberá então aos administradores 
não executivos avaliar o desempenho da comissão executiva, tomar decisões 
quanto à estratégia do negócio, à estrutura orgânica e funcional do próprio 
conselho de administração, proceder à divulgação da informação legal e es-
tatutariamente prevista e das operações relevantes, proceder à avaliação do 
risco associado e das características especiais das operações a realizar.

Também o artigo 46.º, n.º 1, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público 
vem enfatizar a permissão de o conselho de administração se organizar atra-
vés da constituição de uma comissão executiva, caso em que os administrado-
res não executivos passam a assumir uma «função de controller no âmbito da 
actividade do conselho de administração».

Uma categoria distinta de membros dos órgãos de administração à qual im-
porta também fazer referência individualizada encontra-se na figura do ad-
ministrador independente. Apesar de a Lei das Sociedades Comerciais não 
conter qualquer referência a esta figura, ela foi recentemente introduzida no 
nosso ordenamento, ainda que no estrito domínio das instituições financei-
ras, através do Aviso n.º 1/13, do Banco Nacional de Angola, o qual veio esta-
belecer regras de governação corporativa das instituições financeiras. A expli-
citação do conceito de administrador independente aí plasmado pressupõe 
a conjugação de dois preceitos, designadamente nos n.os 2 e 9 do artigo 3.º do 
Aviso n.º 1/13, do Banco Nacional de Angola. 

Assim, a definição de administrador independente é registada de forma sinté-
tica e aparentemente redundante: por administrador independente entende-
-se um «membro do órgão de administração que exerce as suas funções com 
independência» (artigo 3.º, n.º 2, do Aviso n.º 1/13, do Banco Nacional de An-
gola). No entanto, o próprio conceito de independência é objecto de uma de-
finição autónoma, segundo a qual traduz a «capacidade para efectuar juízos 
valorativos e tomar decisões sobre as políticas e processos da instituição fi-
nanceira sem a influência da gestão diária corrente e de interesses exteriores 
contrários aos objectivos da instituição financeira» (artigo 3.º, n.º 9, do Aviso 
n.º 1/13, do Banco Nacional de Angola). 
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O Aviso n.º 1/13, do Banco Nacional de Angola, elenca ainda um conjunto de 
situações em que a independência de um administrador é excluída. Desta for-
ma, considera-se que um membro do órgão de administração não cumpre os 
requisitos de independência se se verificar alguma das seguintes situações: 

 – ser administrador executivo da instituição financeira, ou ter sido admi-
nistrador executivo da instituição nos últimos doze meses;

 – deter (ou representar detentor de) uma participação qualificada no capi-
tal da instituição, ou participação superior a dois por cento (2%) que per-
mita, no entendimento do Banco Nacional de Angola, exercer influência 
significativa na instituição;

 – receber uma remuneração de componente variável concedida pela 
instituição;

 – desempenhar funções nos órgãos sociais de outra sociedade, sem que 
tenha existido um processo formal de averiguação de possíveis conflitos 
de interesses;

 – ser cônjuge, descendente ou ascendente, de primeiro ou segundo grau, 
de pessoa que abranja uma das situações acima indicadas;

 – se encontrar numa das situações acima mencionadas (com excepção da 
referente ao desempenho de funções nos órgãos sociais de outra socie-
dade) relativamente a uma sociedade que se posicione numa relação de 
domínio ou de grupo com a instituição financeira de cujo órgão de admi-
nistração é membro.

Não obstante a introdução, pelo Aviso n.º 1/13, do Banco Nacional de Angola, 
da figura do administrador independente representar um meritório avanço, a 
relevância dessa figura é ainda modesta, cingindo-se à imposição, no artigo 
9.º, n.º 5, do Aviso n.º 1/13, de que, sendo instituída uma comissão executiva, 
pelo menos um dos administradores não executivos seja um administrador 
independente. Existe, pois, uma ampla margem para que o legislador vá mais 
longe e estabeleça regras para o real enquadramento do papel dos administra-
dores independentes no seio do conselho de administração. 

28.3. A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS ADMINISTRADORES: MODOS DE 
DESIGNAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, EM ESPECIAL, A NATUREZA 
JURÍDICA DA NOMEAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL

O acto de constituição de um sujeito como administrador de uma sociedade 
comercial denomina-se designação. Uma análise transversal da Lei das So-
ciedades Comerciais demonstra, de forma nítida, que não existe uma forma 
única de designação dos administradores. Entre outras, são concebíveis como 
formas de constituição de um sujeito como administrador:
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 – a nomeação por deliberação dos sócios (artigos 281.º, n.º 2, e 411.º, n.º 1, 
da Lei das Sociedades Comerciais);

 – a nomeação por grupos minoritários de sócios (artigo 413.º, n.º 1, da Lei 
das Sociedades Comerciais);

 – a designação nos estatutos (artigos 281.º, n.º 2, e 411.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais);

 – o exercício de um direito especial atribuído a um sócio (nos termos do 
artigo 26.º, como decorre do artigo 411.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Co-
merciais, a contrario sensu);

 – a nomeação judicial (v. g. no artigo 415.º da Lei das Sociedades Comerciais);
 – a designação pelo Estado (artigo 413.º, n.º 9, da Lei das Sociedades 

Comerciais)12.

Perante esta multiplicidade de formas de constituição da relação jurídica de 
administração, têm surgido interrogações sobre a natureza desse acto consti-
tutivo. Existem três tipos de teses a este propósito:

 – teses contratualistas, as quais sustentam que a relação de administração se 
funda, em todos os casos, num contrato entre a sociedade e o administrador;

 – teses unilateralistas, as quais sustentam que a relação jurídica de admi-
nistração se constitui com um acto unilateral da sociedade;

 – teses dualistas, que renunciam à recondução de todos os actos de cons-
tituição da relação de administração a um quadro conceptual único, 
caracterizando alguns actos de designação dos administradores como 
unilaterais e outros como tendo natureza contratual. 

Tendo em vista o panorama dos modos de designação dos administradores 
admitidos pelo ordenamento, é forçoso reconhecer que, em muitos casos, o 
acto constitutivo da relação de administração não terá natureza contratual. 
Tê-la-á, certamente, quando a designação seja operada no contrato de socie-
dade e o administrador seja um dos sócios. Contudo, sempre que essa desig-
nação seja feita no contrato, mas o administrador não seja parte do mesmo, 
bem como quando o administrador for designado por um sócio com poderes 
especiais ou pelo Estado, esse acto assume um cariz patentemente unilateral. 

Mais discutível é a natureza da designação dos administradores por delibera-
ção dos sócios – a qual configura o modo de designação paradigmático. A teo-

12 Assim sucede, designadamente, na nomeação dos administradores de empresas públicas, a qual encontra regula-
ção nos artigos 46.º, n.os 2 e 3, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público. Como é aí estabelecido, a nomeação 
dos administradores das empresas públicas segue um regime dual, o qual assenta na distinção entre as empresas 
públicas de interesse estratégico (artigo 13.º da Lei de Bases do Sector Empresarial Público) e as demais empresas 
públicas. Os membros do conselho de administração das primeiras são nomeados pelo Titular do Poder Executivo 
(artigo 46.º, n.º 2, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público), ao passo que os membros do conselho de admi-
nistração das segundas são nomeados e exonerados pelo Ministro responsável pelo sector empresarial público, sob 
proposta do Ministro que tutela o sector de actividade onde a empresa exerce a sua actividade, por delegação do 
Titular do Poder Executivo (artigo 46.º, n.º 3, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público).
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ria clássica a este propósito via na deliberação social electiva uma proposta con-
tratual e no acto de aceitação do cargo uma aceitação da proposta contratual13. 

Contudo, esta concepção pode hoje considerar-se em larga medida ultrapas-
sada: a deliberação designa, não propõe designar, o designado aceita a nome-
ação, não a proposta de nomeação, e, independentemente desta aceitação, a 
deliberação da eleição é tanto registável, como judicialmente impugnável14. 
Também a designação por deliberação dos sócios é, pois, um negócio jurídico 
unilateral, do qual a aceitação é mera condição de eficácia. 

Neste caso, tal como em todos os restantes em que o administrador é desig-
nado por acto unilateral, o mais frequente é que, para além do acto unilateral 
que constitui o sujeito como administrador, a sociedade celebre com esse su-
jeito um contrato de administração, no qual, apesar de nele não se constituir 
a relação de administração, se regulam variados aspectos desta, maxime a re-
muneração do administrador15.

28.4. OS DEVERES DOS ADMINISTRADORES DAS SOCIEDADES 
COMERCIAIS

A heterogeneidade das possíveis formas de constituição da relação de ad-
ministração não deve levar a equívocos quanto ao conteúdo dessa relação: o 
conjunto de direitos e deveres recíprocos que vinculam a sociedade e o admi-
nistrador um perante o outro são os mesmos, independentemente da forma 
como a relação de administração é constituída. 

13 Neste sentido, cfr. RAÚL VENTURA, Novos estudos sobre sociedades anónimas e sociedades em nome colectivo, Al-
medina, Coimbra, 1994, pp. 32-33, LUÍS DE BRITO CORREIA, Os administradores das sociedades comerciais, pp. 
495-496, e Carlos Ferreira de Almeida, Contratos, II, Almedina, Coimbra, 2007, pp. 195-196.

14 Assim, JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, I, Almedina, Coimbra, 2011, p. 583, JOSÉ DE 
OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito comercial, IV, Sociedades comerciais, p. 449, e ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Da 
responsabilidade civil dos administradores das sociedades comerciais, pp. 335 ss.

15 Seja quando a relação de administração é constituída por via contratual, seja quando é celebrado um contrato 
não constitutivo, mas regulativo da relação de administração, o tipo contratual em causa tem autonomia face ao 
contrato de trabalho. Em qualquer destes casos, a relação entre administador e sociedade será caracterizada por 
uma grande autonomia na tomada de decisões (e, portanto, pela não sujeição a um poder de direcção, que caracte-
riza a relação entre trabalhador e empregador), pela grande flexibilidade na destituição do administrador (a qual é 
independente de justa causa) e pela possibilidade de a actividade de administração ser desempenhada a título gra-
tuito. Em todos estes aspectos há um forte distanciamento das características do contrato de trabalho. Este mesmo 
entendimento sai confirmado pelo artigo 2.º, alínea g), da Lei Geral do Trabalho (aprovada pela Lei n.º 2/00, de 11 
de Fevereiro), que expressamente exclui do seu âmbito de aplicação os contratos celebrados entre uma sociedade 
e os seus administradores. Por esta razão, e tendo em conta o estabelecido na Lei sobre o Regime Jurídico dos 
Estrangeiros na República de Angola (Lei n.º 2/07, de 31 de Agosto), não existe motivo para que se exija a obtenção 
de um visto de trabalho ao cidadão estrangeiro que pretenda exercer em Angola o cargo de administrador de uma 
sociedade comercial, a título não remunerado. Assim, a exigência de exibição de visto de trabalho como condição 
sine qua non para que um cidadão estrangeiro possa ser registado como administrador, como tem sido prática cor-
rente pelas Conservatórias do Registo Comercial, configura uma prática, para além de extrínseca às competências 
legalmente atribuídas a estas entidades, contra legem.
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A relação jurídica de administração é uma relação jurídica complexa. Dentro 
do feixe de direitos e deveres que a integram, o dever cimeiro que incumbe 
aos administradores é o de administrar, i. e. de gerir e representar a sociedade, 
fazendo uso dos poderes funcionais de gestão e representação que lhes são 
legalmente atribuídos. 

Contudo, este dever tem um conteúdo indeterminado. Designadamente, não 
especifica de que forma devem os administradores fazer uso dos seus pode-
res. A margem de discricionariedade empresarial que daqui resulta para os 
administradores é restringida pelo artigo 69.º da Lei das Sociedades Comer-
ciais, segundo o qual «os administradores de uma sociedade devem actuar no 
interesse desta, com a diligência de um gestor criterioso e sem prejuízo dos 
interesses dos sócios e dos trabalhadores».

Este preceito decompõe-se, pois, analiticamente, em três partes:

 – os administradores devem actuar no interesse da sociedade;
 – os administradores devem aplicar a diligência de um gestor criterioso no 

exercício das suas funções;
 – os administradores não devem prejudicar os interesses dos trabalhado-

res e dos sócios.

28.4.1. A ACTUAÇÃO NO INTERESSE DA SOCIEDADE

A mais relevante parte deste preceito na definição das condutas devidas pe-
los administradores é a primeira: na sua actuação, os administradores devem 
sempre prosseguir o interesse da sociedade e não o seu próprio interesse. O 
que não poderia deixar de ser, atendendo à natureza fiduciária da relação de 
administração: as decisões dos administradores no exercício das suas funções 
são dominadas por estes, mas têm impacto, positivo ou negativo, no patrimó-
nio da sociedade – não no património dos administradores. A finalidade das 
decisões dos administradores não pode, pois, ser, em caso algum, a promoção 
dos seus próprios interesses, em detrimento do interesse social. 

Torna-se assim essencial a determinação do significado da expressão «inte-
resse social»16. Aqui, importa nunca perder de vista que as sociedades comer-
ciais são instrumentos de prossecução dos interesses dos sócios, que estes 
constituem no âmbito da sua autonomia privada. Assim, onde o ordenamen-
to jurídico não estabelecer injuntivamente quais os desígnios da sociedade, o 
interesse da sociedade apenas pode ser concebido como tendo uma coloração 

16 Sobre esta questão, cfr., por todos, desenvolvidamente, JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O interesse da sociedade 
nas deliberações sociais, Almedina, Coimbra, 2003, passim, e ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Da responsabilida-
de dos administradores das sociedades comerciais, pp. 498 ss.
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subjectiva. A actuação dos administradores no interesse da sociedade será a 
actuação em prol dos sócios, não individualmente considerados – tanto que 
estes podem ter interesses divergentes entre si –, mas em modo colectivo. Este 
interesse corresponderá, usualmente, à maximização da prossecução do lucro 
e à promoção de saídas mais lucrativas para os sócios (i. e., na maximização do 
valor de mercado das participações sociais). 

Uma particular manifestação do dever de actuação no interesse da sociedade 
encontra-se, no domínio específico das empresas públicas, no artigo 19.º da 
Lei de Bases do Sector Empresarial Público. Segundo o n.º 1 deste preceito, 
«os órgãos de gestão devem assegurar que os recursos financeiros, materiais e 
humanos de que dispõem são geridos de forma eficiente e sem desperdícios, 
devendo sempre adoptar ou propor as soluções organizativas e os métodos de 
gestão que representem o menor custo na prossecução eficaz dos objectivos 
das empresas». 

28.4.2. O CRITÉRIO DA DILIGÊNCIA DO GESTOR CRITERIOSO

O segundo fragmento normativo do artigo 69.º da Lei das Sociedades Comer-
ciais esconde um critério de culpa e não um dever autónomo. Afinal, apenas se 
pode falar em diligência na prossecução da realização de um comportamento, 
ou de um resultado, que previamente se determina como devido. A identifi-
cação de um dever dos administradores das sociedades comerciais é, nestes 
termos, uma questão prévia à da aplicação do preceito do gestor criterioso. 
Este diz respeito à censurabilidade do comportamento do administrador que 
tenha violado um qualquer dever. A sua operatividade é, por natureza, nega-
tiva: o comportamento de um administrador não é culposo – não gerando, 
consequentemente, responsabilidade civil – quando, apesar de ter agido com 
a diligência de um gestor criterioso no cumprimento dos seus deveres, a vio-
lação destes não tiver sido evitada. 

Trata-se, pois, de uma concretização no domínio societário da conhecida bi-
tola do bom pai de família, que tem assento no artigo 487.º, n.º 2, do Código 
Civil. Em suma, toma-se por referência o bom pai de família na administra-
ção das sociedades. As exigências de disponibilidade, de competência técni-
ca e do conhecimento da actividade societária deverão aqui ser consideradas 
atendendo às especificidades de cada sociedade. Nas grandes sociedades anó-
nimas, geridas por administradores profissionais, esta bitola modelar-se-á de 
forma mais exigente do que numa pequena sociedade por quotas, na qual os 
sócios exercem também a administração da sociedade17. 

17 Sobre a variabilidade e concretização das bitolas de culpa, cfr. MIGUEL BRITO BASTOS, «Deveres acessórios de 
informação», in Revista de Direito das Sociedades, Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, ano V, n.º 1-2, 2013, pp. 
261 ss.
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28.4.3. A ATENÇÃO AOS INTERESSES DOS SÓCIOS E DOS TRABALHADORES

Por fim, decorre do artigo 69.º da Lei das Sociedades Comerciais que os admi-
nistradores devem actuar «sem prejuízo dos interesses dos sócios e dos tra-
balhadores». Se a prossecução do interesse da sociedade, referida no início 
do preceito, se reporta à realização dos interesses colectivos dos sócios, esta 
parte final reporta-se ao respeito pelos interesses dos sócios individualmente 
considerados. 

Tanto a referência aos interesses dos sócios como a referência aos interesses 
dos trabalhadores devem ser lidas com um significado diferente daquele que 
a expressão assume quando reportada à sociedade. Os interesses dos sócios 
individualmente considerados – que destoem do interesse da generalidade 
dos sócios – e dos trabalhadores a considerar na parte final do artigo 69.º da 
Lei das Sociedades Comerciais serão, aqui, os interesses que sejam tutelados 
por normas jurídicas específicas. Afinal, se a sociedade é um instrumento de 
realização da autonomia dos sócios – o que implica que o interesse societário 
seja o interesse por estes definido –, interesses estranhos ao dos sócios con-
siderados enquanto globalidade apenas podem assumir o papel de limites à 
realização da autonomia privada. 

Dessa forma, a determinação dos concretos interesses dos sócios e dos traba-
lhadores que devem ser respeitados pelos administradores na sua actuação 
apenas pode ser heteronomamente visada pelo ordenamento. A parte final do 
artigo 69.º da Lei das Sociedades Comerciais reporta-se, pois, ao cumprimento 
de todas as normas que tenham como finalidade tutelar os direitos ou os inte-
resses legalmente protegidos de sócios ou terceiros (designadamente, trabalha-
dores). As preferências subjectivas de uns e de outros são, aqui, irrelevantes18.

28.4.4. DEVERES DE CUIDADO E DE LEALDADE

Apesar de o artigo 69.º da Lei das Sociedades Comerciais não os referir expres-
samente, deve entender-se que os administradores das sociedades comerciais 
se encontram igualmente adstritos a deveres de cuidado e de lealdade para 
com a sociedade. A sua expressa previsão – ainda que traga vantagens a nível 
da certeza na aplicação do direito – não é condição necessária da sua aplica-
ção, dado estarem em causa concretizações do princípio geral da boa-fé no 
âmbito societário. O artigo 762.º, n.º 2, do Código Civil confere, pois, base legal 
suficiente para sustentar a afirmação de que o dever de administrar tem como 
deveres acessórios deveres de cuidado (ou de protecção) e deveres de lealdade 
para com a sociedade.

18 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, p. 863.
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Do dever de cuidado são, designadamente, corolários os deveres de empregar 
o esforço adequado na tomada de decisões, de acompanhar e supervisionar a 
sociedade (duty to monitor), de obter toda a informação necessária à tomada 
de decisão (process due care), ou, genericamente, de evitar todas as condutas 
danosas para a sociedade.

O dever de lealdade tem, por sua vez, como implicações a obrigação de não con-
correr com a sociedade (non competition), a obrigação de não usar informação 
interna em proveito próprio (non inside trading), a obrigação de transparên-
cia (duty of disclosure) e, genericamente, a obrigação de prosseguir quaisquer 
comportamentos necessários à frutífera realização do objecto social. 

28.5. A REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DAS SOCIEDADES 
COMERCIAIS

Em sentido inverso ao dos deveres que acabam de ser expostos, e como con-
trapartida do cumprimento do dever de administrar, a sociedade deve, pelo 
menos, por regra, uma remuneração aos seus administradores. A remunera-
ção dos administradores não encontra na Lei das Sociedades Comerciais uma 
regulação genérica. Ao invés, cada tipo societário integra uma norma que re-
gula a remuneração dos respectivos administradores19. 

Nas sociedades por quotas, a regulação da remuneração dos gerentes é fixada 
no artigo 288.º da Lei das Sociedades Comerciais. Segundo este preceito:

 – salvo disposição do contrato de sociedade em contrário, o gerente tem 
direito a uma remuneração a fixar pelos sócios (artigo 288.º, n.º 1, da Lei 
das Sociedades Comerciais);

 – as remunerações dos sócios-gerentes podem ser reduzidas pelo tribunal, 
a requerimento de qualquer sócio, em processo judicial, quando forem 
gravemente desproporcionadas em relação ao trabalho prestado ou à situ-
ação da sociedade (artigo 288.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

A remuneração dos administradores das sociedades anónimas encontra uma 
regulação, de maior densidade, no artigo 420.º da Lei das Sociedades Comer-
ciais. Segundo este preceito:

19 Quanto às sociedades em nome colectivo, o artigo 196.º da Lei das Sociedades Comerciais estabelece que (i) a 
gerência presume-se remunerada, sendo o montante da remuneração de cada gerente fixado por deliberação dos 
sócios (artigo 196.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais), e que (ii) uma vez fixada, a remuneração mantém-se 
inalterada até nova deliberação (artigo 196.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais), sendo o mesmo aplicável, 
por remissão do artigo 210.º da Lei das Sociedades Comerciais, às sociedades em comandita simples. Já o regime 
da remuneração dos administradores das sociedades em comandita por acções segue, em virtude da remissão 
operada pelo artigo 214.º da Lei das Sociedades Comerciais, o regime da remuneração dos administradores das 
sociedades anónimas, infra explanado.
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 – compete à assembleia geral fixar a remuneração dos administradores 
(artigo 420.º, n.º 1, primeira parte, da Lei das Sociedades Comerciais);

 – essa fixação deve ter em conta a situação económica da sociedade e as 
funções exercidas pelo administrador (artigo 420.º, n.º 1, parte final, da 
Lei das Sociedades Comerciais);

 – a remuneração pode consistir parcialmente numa percentagem, fixada 
pela assembleia geral, dos lucros de exercício, desde que o contrato de 
sociedade preveja a percentagem global destinada a remunerar os ad-
ministradores (artigo 420.º, n.º 2, primeira parte, da Lei das Sociedades 
Comerciais);

 – a percentagem dos lucros fixada nos estatutos para a remuneração dos 
administradores não pode incidir sobre reservas nem sobre qualquer 
percentagem do lucro de exercício não distribuível por lei aos accionis-
tas (artigo 420.º, n.º 2, parte final, da Lei das Sociedades Comerciais);

 – a participação dos administradores nos lucros só pode ser paga depois de 
postos a pagamento os lucros dos accionistas (artigo 420.º, n.º 3, da Lei 
das Sociedades Comerciais).

Dos regimes específicos antecedentes pode retirar-se, como conclusão de 
carácter genérico, que a função de administração das sociedades comerciais 
é, salvo se algo for estatuído em contrário, remunerada. Esta remuneração é 
obrigatória nas sociedades anónimas. 

O elenco dos diferentes regimes de remuneração dos administradores nos di-
ferentes tipos de sociedades comerciais mostra-nos também a existência de 
regras específicas de cada tipo. Ponto a ponto, haverá que considerar a apli-
cação analógica dessas normas aos restantes tipos de sociedades comerciais. 

Use-se como exemplo o estabelecimento de uma remuneração variável dos 
administradores em função dos lucros obtidos durante o exercício. Para além 
de, do ponto de vista económico, se apresentar como um poderoso meca-
nismo de alinhamento de interesses entre os sócios e os administradores da 
sociedade, a constituição de obrigações variáveis em função dos resultados 
societários sempre decorreria do princípio da autonomia privada, razão pela 
qual a permissão estabelecida no artigo 420.º, n.º 2, primeira parte, da Lei das 
Sociedades Comerciais não pode ser considerada uma norma excepcional. 

Esta conclusão tem um importante corolário: o facto de a remuneração va-
riável dos administradores só ser expressamente prevista a propósito das 
sociedades anónimas não permite concluir a contrario sensu pela sua inad-
missibilidade nos restantes tipos de sociedades comerciais. E se essa admis-
sibilidade é transversal a todos os tipos societários, apesar de apenas ser re-
gulado a propósito das sociedades anónimas, levanta-se a questão de saber 



795CAPÍTULO 2 8  —   A  A D M I N I ST RAÇ ÃO DAS SOC I E DA D E S COM E RC I A I S

em que condições pode esse tipo de remuneração ser estipulada e paga nos 
restantes tipos de sociedades comerciais. A resposta deve ser procurada no 
regime das sociedades anónimas e na aplicação analógica do artigo 420.º da 
Lei das Sociedades Comerciais. 

Por fim, importa notar que a remuneração dos administradores não se cinge 
necessariamente às remunerações pecuniárias fixas e à distribuição de lucros. 
Também aqui domina essencialmente a autonomia privada. Entre os meca-
nismos de remuneração atípicos mais frequentes na prática podem-se elencar:

 – a remuneração variável indexada a outros resultados que não os lucros 
da sociedade;

 – pagamento por presença em reunião;
 – o pagamento em participações sociais da sociedade ou em opções da res-

pectiva compra (as conhecidas stock options);
 – a atribuição futura de mecanismos de pensões e de complementos de 

reforma20.

O ordenamento jurídico pode, porém, limitar o recurso a algumas modalida-
des de remuneração dos administradores das sociedades comerciais através de 
norma especial. É, designadamente, o que sucede a propósito da remuneração 
dos membros do conselho de administração das instituições financeiras onde:

 – é excluida a admissibilidade de esquemas remuneratórios dos adminis-
tradores não executivos nos quais a remuneração esteja directamente 
associada aos resultados da instituição (artigo 17.º, n.º 3, do Aviso n.º 
1/13, de 19 de Abril);

 – a remuneração dos administradores executivos das instituições financei-
ras, podendo conter uma componente variável quantificada em função 
do desempenho da instituição, não é admissível se incentivar, directa ou 
indirectamente, a tomada excessiva de risco (artigo 17.º, n.º 4, do Aviso 
n.º 1/13, de 19 de Abril)21.

Questão diferente da admissibilidade, que resulta directamente do princípio 
da autonomia privada, são os diferentes aspectos do seu regime, designada-
mente, qual o órgão competente para fixar a existência e o valor das remu-
nerações e da necessidade de previsão estatutária. Também aqui haverá que 

20 Sobre estes, cfr. LUÍS DE CARVALHO FERNANDES/JOÃO LABAREDA, «Do regime jurídico do direito à reforma 
dos administradores a cargo das sociedades anónimas», pp. 531 ss., e TÂNIA FERREIRA/TERESA FERNANDES, 
«Estudo sobre a atribuição de pensões e complementos de reforma aos administradores das sociedades anóni-
mas», pp. 215 ss.

21 Sobre a remuneração dos administradores no sector bancário, cfr., por todos, PAULO CÂMARA, «O governo socie-
tário dos bancos, em particular, as novas regras e recomendações sobre a remuneração na banca», in O novo direito 
bancário, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 141 ss.
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proceder a uma aplicação analógica das regras expressamente estabelecidas 
para a remuneraçao dos administradores, com as devidas adaptações implica-
das pela distinta natureza das diferentes remunerações.

Exemplo: Apenas por deliberação dos sócios pode uma sociedade por quotas fi-
xar a atribuição de pensões ou complementos de reforma aos administradores. 
Tal decorre da aplicação analógica do artigo 288.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais.

Exemplo: O pagamento de senhas de presença por reunião aos membros do 
conselho de administração de uma sociedade anónima, sendo uma remunera-
ção variável, não carece de previsão estatutária, ao contrário do que sucede no 
artigo 420.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, na medida em que não 
interfere directamente com os lucros distribuíveis aos accionistas.

Não obstante o regime das sociedades anónimas compreender normas sobre 
a atribuição de competência para a fixação da remuneração dos administra-
dores, sempre que existirem normas que regulem a remuneração da admi-
nistração de forma específica para tipos de sociedades anónimas, estas terão 
precedência aplicativa, em virtude da sua especialidade. Assim sucede, desig-
nadamente, no domínio da remuneração dos administradores de instituições 
financeiras: nos termos do artigo 17.º, n.º 1, do Aviso n.º 1/13, de 19 de Abril, 
os accionistas das instituições financeiras devem delegar a competência de 
definição, implementação e revisão da política de remuneração dos respec-
tivos administradores num ou mais accionistas, não podendo ser designados 
accionistas que integrem os órgãos sociais (artigo 17.º, n.º 2, do Aviso n.º 1/13, 
de 19 de Abril)22. 

28.6. A CESSAÇÃO DA RELAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: EM ESPECIAL,  
A DESTITUIÇÃO DOS ADMINISTRADORES DAS SOCIEDADES COMERCIAIS

28.6.1. CADUCIDADE

Salvo nos casos em que é estipulado por inerência à posição de sócio, o exer-
cício da função de administração tem carácter temporário. Tal significa que a 
relação de administração extingue-se por caducidade, no termo do mandato. 

Nas sociedades por quotas, esse termo deve ser indicado nos estatutos ou no 
acto de designação (artigo 289.º, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais), 

22 Nesse caso, deve ser dado conhecimento aos accionistas, nas assembleias gerais anuais de aprovação de contas, 
dos critérios, parâmetros e métodos de cálculo da política de remuneração dos órgãos sociais e da avaliação do 
desempenho dos membros executivos do órgão de administração (artigo 17.º, n.º 5, alíneas a) e b), do Aviso n.º 1/13, 
de 19 de Abril, emitido pelo Banco Nacional de Angola). 
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enquanto nas sociedades anónimas a duração do mandato deve ser estabele-
cida nos estatutos, não podendo, em caso algum, exceder quatro anos (artigo 
412.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais), sendo esse também o prazo 
supletivo (artigo 412.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais)23.

À afirmação de que com o termo do mandato a relação de administração se 
extingue por caducidade deve ser feita uma importante precisão: nas socieda-
des anónimas, findo o período pelo qual foram designados, os administrado-
res mantêm-se em funções até nova designação. Dogmaticamente, poder-se-
-ia, assim, dizer que o decurso do mandato é a causa da cessação da relação de 
administração, mas o momento dessa cessação não corresponde necessaria-
mente ao término do respectivo período temporal. 

Exemplo: Se um administrador de uma sociedade anónima for designado a 1 
de Janeiro de 2015, por um período de quatro anos, o seu mandato terminará a 
1 de Janeiro de 2019. Contudo, se, nessa data, a sociedade ainda não tiver desig-
nado um novo administrador para ocupar o lugar deixado vago pela cessação 
daquela relação de administração, o administrador cessante permanece em 
funções até que essa designação tenha lugar. 

Um segundo caso de caducidade ocorrerá sempre que o administrador, no 
decurso do seu mandato, se tornar incapaz de exercer as suas funções, de-
signadamente por motivo de saúde, ou se durante esse período se constituir 
uma qualquer situação de incompatibilidade. Neste caso, a cessação não será, 
porém, automática; antes, é requisito de eficácia a declaração da cessação do 
exercício das funções de administração pelo órgão de fiscalização da socieda-
de (artigo 422.º da Lei das Sociedades Comerciais).

28.6.2. RENÚNCIA

Uma segunda causa de extinção da relação de administração é a renúncia. 
Esta caracteriza-se como uma declaração unilateral do administrador comu-
nicando à sociedade que põe fim à relação de administração. Caracteriza-se, 
assim, pela sua voluntariedade e pela unilateralidade da decisão que lhe está 
subjacente: a sua eficácia é independente do consentimento da sociedade24.

Consoante o caso em que seja emitida, a renúncia distingue-se entre renúncia 
com justa causa e renúncia sem justa causa. Será renúncia com justa causa 
aquela que se funda em factos respeitantes à sociedade que tornem inexigível 
que o administrador continue no exercício de funções.

23 Este regime vale também para as sociedades em comandita por acções, nos termos do artigo 214.º da Lei das 
Sociedades Comerciais. 

24 Aqui se distingue do acordo revogatório.
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Exemplo: A renúncia do administrador que extingue unilateralmente a sua 
relação com a sociedade por esta persistir, apesar da sua oposição, em práticas 
ilegais caracteriza-se como renúncia com justa causa. 

Exemplo: A renúncia do administrador que extingue unilateralmente a sua 
relação com a sociedade para ter maior disponibilidade temporal para outras 
actividades profissionais caracteriza-se como renúncia sem justa causa. 

A renúncia, enquanto causa de cessação da relação de administração, vem re-
gulada, não em geral, mas especificamente a propósito dos tipos de sociedade 
por quotas e de sociedade anónima, respectivamente nos artigos 291.º e 424.º 
da Lei das Sociedades Comerciais. Estes estabelecem regimes diferentes:

 – quanto ao destinatário da declaração de renúncia;
 – quanto ao momento da eficácia da renúncia;
 – quanto às consequências da renúncia sem justa causa.

Assim, nos termos do artigo 291.º da Lei das Sociedades Comerciais, que regu-
la a renúncia dos gerentes nas sociedades por quotas:

 – a renúncia deve ser dirigida à sociedade (artigo 291.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais);

 – a renúncia torna-se eficaz no final do mês seguinte àquele em que foi 
recebida a carta, se não for acordado prazo inferior (artigo 291.º, n.º 1, da 
Lei das Sociedades Comerciais);

 – se a renúncia não tiver justa causa, o administrador deve indemnizar a 
sociedade pelos prejuízos causados com a cessação da relação de admi-
nistração, salvo se a renúncia tiver sido comunicada com uma antece-
dência mínima de três meses face ao momento da sua eficácia (artigo 
291.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Por sua vez, o regime dos administradores das sociedades anónimas, o qual se en-
contra expresso no artigo 424.º da Lei das Sociedades Comerciais, determina que:

 – a renúncia deve ser dirigida ao presidente do conselho de administração, 
salvo se não existir presidente do conselho de administração, ou se este 
for o renunciante, caso em que deve ser comunicada ao órgão de fiscali-
zação da sociedade (artigo 424.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais);

 – a renúncia produz efeitos a partir do final do mês seguinte ao da recepção 
da carta de renúncia, a menos que antes disso seja designado substituto. 

A Lei das Sociedades Comerciais não prevê, pois, a consequência da renúncia 
sem justa causa nas sociedades anónimas. Poder-se-ia questionar a aplicação 
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analógica às sociedades anónimas do artigo 291.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 
Comerciais, que regula a renúncia sem justa causa nas sociedades por quo-
tas25. Contudo, a vigência do dever do administrador de permanecer no exer-
cício das suas funções enquanto a sociedade não proceder à sua substituição, 
estabelecido nos artigos 412.º, n.º 3, e 424.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Co-
merciais, confere já suficiente protecção à sociedade, dispensando a aplicação 
analógica da norma presente no artigo 291.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Co-
merciais26. Afinal, destes preceitos resulta já que:

 – o administrador permanece no exercício das suas funções até ao final 
do mês seguinte ao da sua renúncia, e até esse momento a sociedade 
designa um administrador substituto, caso em que não há dano a in-
demnizar; ou

 – o administrador interrompe o exercício das suas funções de adminis-
tração antes do final do mês seguinte ao mês em que renuncia às suas 
funções, caso em que, se a sociedade sofrer danos por não conseguir 
designar um novo administrador, o administrador renunciante deverá 
indemnizar a sociedade em virtude do incumprimento do seu dever de 
permanência – sendo, neste caso, supérflua a norma que comina a res-
ponsabilidade pela renúncia sem justa causa; ou

 – o administrador permanece no exercício das suas funções até ao final 
do mês seguinte ao mês em que renuncia, e, decorrido este período de 
tempo, a sociedade não designa qualquer administrador – o que tenderá 
a não ser o caso quando a sociedade seja diligente na prossecução dos 
seus interesses.

28.6.3. A DESTITUIÇÃO

Uma causa final de cessação da relação de administração corresponde à desti-
tuição dos administradores. Esta define-se como um acto unilateral e volun-
tário da sociedade mediante o qual esta determina a cessação de um vínculo 
de administração. 

A regra geral na Lei das Sociedades Comerciais é a da livre destituição dos 
administradores. Em suma, os administradores podem ser destituídos a todo 
o tempo e independentemente de justa causa. Esta regra assenta na nature-
za fiduciária do exercício das funções de administração: projectando-se a ac-
tuação dos administradores em nome da sociedade no património desta e,  

25 Tendencialmente neste sentido, JOÃO LABAREDA, Direito societário português: algumas questões, pp. 146 ss.

26 Neste sentido, JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, p. 625, e LUÍS DE BRITO CORREIA, Os 
administradores das sociedades comerciais, p. 724.
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mediatamente, no património dos sócios, é essencial que a maioria dos accio-
nistas mantenha permanentemente confiança nos administradores27. 

Uma excepção ao regime da livre destituibilidade dos administradores das 
sociedades comerciais encontra-se no regime das sociedades anónimas. 
Nos termos do artigo 423.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, os ad-
ministradores que tenham sido designados como representantes dos accio-
nistas minoritários, nos termos do artigo 413.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais, não podem ser destituídos sem justa causa se os accionistas 
que representem pelo menos dez por cento do capital social tiverem votado 
contra tal deliberação. 

Por fim, não podem também ser destituídos livremente pela sociedade os 
administradores das sociedades anónimas que tenham sido designados 
pelo Estado ou por entidade pública equiparada. Tal decorre do artigo 423.º, 
n.º 1, parte final, da Lei das Sociedades Comerciais, e do n.º 3 do mesmo pre-
ceito. Isto vale mesmo que a sociedade tenha justa causa para a destituição 
do administrador. 

Pretendendo destituir um administrador nomeado pelo Estado, a sociedade 
deverá limitar-se a propor a destituição deste ao Ministro competente, ou, se 
o administrador tiver sido nomeado, não pelo Estado, mas por pessoa colec-
tiva pública a este equiparada, a essa pessoa colectiva. A competência para a 
destituição será, porém, exclusiva desta entidade pública. 

Assim decorre expressamente dos artigos 46.º, n.os 2 e 3, da Lei de Bases do 
Sector Empresarial Público, nos termos dos quais a competência para a exo-
neração dos administradores das empresas públicas é atribuída ao mesmo 
sujeito com competência para a respectiva nomeação: o Titular do Poder Exe-
cutivo, no caso das empresas de interesse estratégico, e, nas demais empresas 
públicas, o Ministro responsável pelo sector empresarial público, sob proposta 

27 Uma excepção a esta regra encontra-se no regime das sociedades em nome colectivo, também aplicável às socie-
dades em comandita simples (por virtude da remissão operada pelo artigo 210.º da Lei das Sociedades Comerciais). 
Assim, nos termos do artigo 195.º da Lei das Sociedades Comerciais, o sócio-gerente só pode ser destituído com 
fundamento em justa causa (artigo 195.º, n.os 1 e 2, da Lei das Sociedades Comerciais) e, se a nomeação tiver sido 
determinada por cláusula do contrato de sociedade, apenas mediante acção judicial intentada pela sociedade ou 
por outro sócio. Neste caso, a lei estabelece a exigência de um litisconsórcio necessário passivo nesta acção de 
destituição: a acção deve ser intentada cumulativamente contra o administrador e contra a sociedade. Importa, 
contudo, ressalvar que este regime restritivo não se aplica a todos os administradores das sociedades em nome 
colectivo e das sociedades em comandita simples. Nos termos do artigo 195.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comer-
ciais, os gerentes que não sejam sócios das sociedades em nome colectivo podem ser destituídos por deliberação 
dos sócios independentemente de justa causa.
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do Ministro que tutela o sector de actividade onde a empresa exerce a sua ac-
tividade, por delegação do Titular do Poder Executivo28.

No demais, os administradores das sociedades comerciais são livremente 
destituíveis. Tal decorre para os gerentes das sociedades por quotas do artigo 
290.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, e, para as sociedades anónimas, 
do artigo 423.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais29. A competência para 
esta destituição é, invariavelmente, atribuída colectivamente aos sócios (ar-
tigos 195.º, n.º 1, 290.º, n.º 2, e 423.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Em suma, o regime da destituição dos administradores assenta na distinção 
entre destituição com justa causa e destituição sem justa causa. O desenvolvi-
mento da exposição do regime da destituição dos administradores das socie-
dades comerciais reclama, assim, enquanto questão prévia, a densificação do 
conceito de justa causa de destituição. 

28.6.4. CONCEITO DE JUSTA CAUSA NA DESTITUIÇÃO DOS 
ADMINISTRADORES DAS SOCIEDADES COMERCIAIS

O conceito de justa causa vem definido no artigo 290.º, n.º 4, da Lei das Socie-
dades Comerciais, a propósito da destituição dos gerentes das sociedades por 
quotas. Este conceito é, contudo, generalizável para todos os tipos de socieda-
des comerciais. 

Nesses termos considera-se que existe justa causa para a destituição dos ad-
ministradores sempre que estes: (i) violem gravemente os seus deveres, (ii) 
demonstrem inadequação para o exercício das suas funções, ou (iii) demons-
trem incapacidade para o exercício das suas funções30. Importa analisar indi-
vidualmente cada um destes critérios. 

§ A violação grave de deveres

28 Destas normas distingue-se a determinação da cessação imediata de funções dos titulares dos órgãos de adminis-
tração das empresas públicas que, devido a circunstâncias excepcionais devidamente justificadas, sejam sujeitas 
a um regime especial de gestão, fixado por Decreto Presidencial (artigo 54.º da Lei de Bases do Sector Empresarial 
Público). Ao passo que as normas referidas em texto se reportam à forma normal de cessação da relação de admi-
nistração nas empresas públicas, a destituição dos administradores por Decreto Presidencial, aquando da sujeição 
dessa empresa a um regime especial de gestão, corresponde a um mecanismo excepcional de conformação da ad-
ministração de uma empresa pública, do qual a alteração de administradores pode ser instrumental, caso o Titular 
do Poder Executivo assim o entenda. 

29 O mesmo regime é ainda estabelecido para os gerentes não sócios das sociedades em nome colectivo e das socie-
dades em comandita simples através do artigo 195.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais. 

30 Sobre o desenvolvimento do conceito de justa causa, cfr. JOÃO LABAREDA, Direito societário português, pp. 79 
ss., e ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Da responsabilidade civil dos administradores das sociedades comerciais, 
pp. 375 ss.
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Os deveres cuja violação pode constituir justa causa de destituição classifi-
cam-se, do ponto de vista estrutural, em genéricos ou específicos, e, quanto 
à sua fonte, em legais ou estatutários. Relevam, assim, os deveres gerais dos 
administradores das sociedades comerciais, mas também todos aqueles que 
os sócios tenham estabelecido no contrato de sociedade. 

Não basta, contudo, a ocorrência de uma qualquer violação para que o admi-
nistrador possa ser destituído. Enquanto mecanismo extintivo da relação de 
administração, a destituição é um remédio atribuído à sociedade, cujos efei-
tos têm pesadas implicações na esfera do administrador. Desta forma, apenas 
os incumprimentos graves dão justa causa à destituição dos administradores. 
A interpretação maioritária deste preceito remete-o para a atitude subjectiva 
do administrador aquando da realização da conduta violadora do dever: uma 
violação será grave quando dolosa ou gravemente negligente31.

Exemplo: O gerente que, tendo conhecimento, no exercício das suas funções, de 
uma oportunidade de negócio que se abre à sociedade, aproveita esse conheci-
mento para fazer, ele próprio, negócio com a potencial contraparte da socieda-
de, dessa forma privando-a da possibilidade de realizar um negócio vantajoso, 
viola a proibição de não concorrência estabelecida no artigo 287.º da Lei das 
Sociedades Comerciais. Essa violação intencional é suficiente para atribuir 
justa causa a uma eventual destituição do administrador que se funde naquele 
aproveitamento.

§ A inadequação

A segunda situação de justa causa de destituição dos administradores das 
sociedades comerciais é a sua incapacidade para o exercício das funções de 
administração. Esta situação admite-se preenchida sempre que o administra-
dor revelar falta de conhecimentos necessários para uma gestão ordenada da 
sociedade. O preenchimento deste critério assenta evidentemente numa con-
traposição entre as capacidades que o administrador revela até ao momento 
da destituição e aquelas que este deveria ter para que a subsistência da relação 
de administração não fosse inexigível. Esta bitola, de cariz patentemente nor-
mativo, oscilará em função do tipo de sociedade e do grau de profissionaliza-
ção do administrador: do administrador de uma grande sociedade cotada em 
bolsa espera-se uma preparação superior à do gestor de uma pequena socie-
dade por quotas familiar. 

Importa notar que a fronteira entre este critério e o da violação grave de de-
veres é, por vezes, ténue. Sempre que a falta de preparação do administrador 

31 Assim, JORGE COUTINHO DE ABREU, «Comentário ao artigo 257.º», in Código das Sociedades comerciais em co-
mentário, Almedina, Coimbra, 2010, p. 119, e ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, p. 949.
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para o exercício das suas funções resultar da violação dos seus deveres de es-
tudo e de actualização exigíveis, ela configurará simultaneamente uma inade-
quação e uma violação de deveres específicos32. Haverá, pois, um concurso de 
causas justificativas da destituição. 

Contudo, a inadequação do administrador é um pressuposto mais amplo do 
que o da violação de deveres, na medida em que a inadequação pode não pres-
supor a culpa ou a violação de qualquer dever. No primeiro dos pressupos-
tos do conceito de justa causa interessa o comportamento do administrador. 
Aqui, interessa a situação do administrador, independentemente da sua cau-
sa. No limite, ainda que a actualização do administrador fosse impossível ou 
excessivamente onerosa, se em dado momento este não reunir competências 
suficientes para o exercício da sua função, então haverá, não obstante, justa 
causa de destituição. 

Exemplo: Se uma sociedade, mediante a alteração do seu objecto social, mu-
dar de ramo de actividade, um administrador que seja perfeitamente capaz de 
exercer as suas funções antes dessa alteração pode não ter conhecimentos sufi-
cientes para continuar a administrar a sociedade com a mesma competência. 
A aquisição dos conhecimentos necessários para exercer com sucesso a admi-
nistração da sociedade após a alteração estatutária pode ser impossível no cur-
to prazo (v. g. por envolver um elevado nível de estudo ou preparação técnica). 
Neste caso, se o administrador não adquirir esses conhecimentos não haverá 
a violação de qualquer dever. Contudo, a sua inadequação à função dá justa 
causa à destituição.

§ A incapacidade

Por fim, existe também justa causa para a destituição de um administrador 
sempre que este ficar fisicamente impossibilitado de exercer conveniente-
mente as suas funções, designadamente, por motivo de doença prolongada 
impeditiva.

28.6.5. IMPLICAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA DESTITUIÇÃO  
DOS ADMINISTRADORES

Como acima aflorado, a existência, ou não, de justa causa para a destituição 
tem numerosas implicações no regime desta:

 – Nas sociedades por quotas, qualquer sócio pode requerer a destituição 
judicial de um gerente com fundamento em justa causa – podendo o 

32 Em sentido contrário, negando autonomia a ambos os pressupostos, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito 
das sociedades, pp. 947 ss. 
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tribunal decretar a destituição, mesmo contra a vontade da sociedade e 
dos restantes sócios e mesmo que o gerente ocupe o cargo em virtude de 
direito especial (artigo 290.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). 
Essa legitimidade já não lhe assistirá para requerer uma destituição in-
dependente da verificação de justa causa.

 – Nas sociedades por quotas, salvo disposição em contrário, a delibera-
ção de destituição dos gerentes pode ser aprovada por maioria simples 
quando esta se fundar numa justa causa, ao passo que, se essa justifi-
cação inexistir, a aprovação da deliberação carece de maioria absoluta 
(artigo 290.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

 – Na generalidade das sociedades, a resolução sem justa causa implica que 
o administrador destituído deva ser indemnizado pelos danos causados 
pela interrupção do vínculo com a sociedade. 

A adstrição da sociedade a indemnizar o administrador que vê, sem justa cau-
sa, o seu vínculo com a sociedade unilateralmente terminado não é prevista 
na parte geral da Lei das Sociedades Comerciais, nem encontra cominação es-
pecífica em todos os tipos societários. Antes, a única referência que se regista 
figura no n.º 5 do artigo 290.º da Lei das Sociedades Comerciais. Segundo este 
preceito, «salvo se ocorrer justa causa, a destituição do gerente confere-lhe 
o direito a uma indemnização correspondente à remuneração do período de 
tempo que faltar para perfazer o prazo por que foi nomeado, ou, não o haven-
do, correspondente a seis meses de remuneração». 

A aplicação desta norma deve, contudo, ser generalizável a todas as relações 
de administração, independentemente do tipo societário que a sociedade em 
questão revista. Em causa está, afinal, a indemnização pela prática de um acto 
que, ainda que eficaz, é ilícito – a cessação unilateral de um vínculo obrigacio-
nal sem que exista justa causa para o efeito. 

Ainda que a designação do administrador tenha sido feita de forma unilate-
ral, esse acto constitui posições jurídicas – tanto deveres como direitos – na 
sua esfera. A cessação unilateral dessa relação extingue, consequentemente, 
direitos do administrador. Sempre que o acto extintivo unilateral carecer de 
causa justificativa, estar-se-á, assim, perante uma situação de interferência 
heterónoma (no caso, pela sociedade) na esfera jurídica de outrem (i. e., na 
esfera jurídica do administrador), com a qual o direito não se compadece. 
Este enquadramento substantivo da razão de ser da obrigação de a sociedade 
indemnizar o administrador destituído sem justa causa procede para as so-
ciedades por quotas da mesma forma que procede para os restantes tipos so-
cietários, pelo que deve ser aplicado por analogia sempre que uma sociedade 
anónima destituir um administrador sem justa causa33. 

33 O mesmo valendo para as sociedades em nome colectivo e para as sociedades em comandita. 
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O regime da indemnização por destituição do administrador sem justa causa 
coloca também problemas relativamente à determinação do quantum indem-
nizatório – i. e. do valor que o administrador tem direito a receber quando 
destituído de forma injustificada. Nos termos do artigo 290.º, n.º 5, da Lei das 
Sociedades Comerciais, o valor da indemnização corresponde à remuneração 
pelo período de tempo que faltar para perfazer o prazo pelo qual foi nomeado, 
ou, não o havendo, o correspondente a seis meses de remuneração. 

Designadamente, a interpretação deste preceito levanta dois tipos de problemas:

 – a quantificação da indemnização do administrador que aufira uma re-
muneração (ainda que parcialmente) variável;

 – a quantificação da indemnização do administrador que, subsequente-
mente à destituição, inicie uma nova actividade profissional remunera-
da, que não exerceria se não tivesse sido destituído. 

O primeiro conjunto de problemas prende-se com a impossibilidade de co-
nhecimento de dados essenciais para quantificar, no momento da destituição, 
o valor da remuneração para o período de referência indicado na parte final 
do preceito. Se o administrador teria direito a uma remuneração variável, por 
exemplo, em função dos lucros de exercício da sociedade, e não tendo estes 
ainda sido quantificados, não é possível proceder a uma quantificação cer-
ta desta remuneração. O problema aqui é, pois, o da indeterminabilidade da 
obrigação remuneratória. 

O critério para a respectiva resolução deve ser encontrado no direito comum: 
nos termos do artigo 400.º do Código Civil, sendo a prestação indeterminável, 
esta deve ser quantificada de acordo com juízos de equidade. O mesmo vale-
rá, então, no momento da quantificação da indemnização do administrador 
destituído sem justa causa que fosse remunerado, total ou parcialmente, de 
forma variável. A determinação da indemnização devida nos termos do arti-
go 290.º, n.º 5, da Lei das Sociedades Comerciais (aplicável directamente ou 
por analogia, consoante a sociedade em causa seja ou não uma sociedade por 
quotas) pressuporá uma determinação razoável e equitativa do que seriam, 
futuramente, os elementos variáveis dos quais a remuneração dependeria. 

O segundo problema prende-se com a auferição de vantagens pelo adminis-
trador destituído, as quais sejam possibilitadas precisamente pela destituição. 
Importa a este preceito relembrar que a referência à remuneração enquanto 
critério indemnizatório no artigo 290.º, n.º 5, da Lei das Sociedades Comer-
ciais não é arbitrária. A lei parte, aqui, do pressuposto de que, se o adminis-
trador é destituído, deixa de receber a remuneração estipulada, e a não aufe-
rição dessa remuneração consiste num lucro cessante – logo, num dano. Se é 
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um pressuposto indubitável que a quantificação da obrigação indemnizatória 
deve corresponder sempre ao valor dos danos sofridos pelo lesado, importa 
relembrar que no direito da responsabilidade civil – e também na responsa-
bilidade civil da sociedade perante os administradores – vale a regra da com-
pensatio lucri cum damno. 

Nos termos do artigo 562.º do Código Civil, quem indemniza deve colocar o le-
sado «na situação que existiria se não se tivesse verificado o evento que obriga 
à reparação». Ora, sempre que o evento em causa possibilitar também vanta-
gens ao lesado, o valor da indemnização não deve ser igual ao valor dos danos 
sofridos, mas ao valor dos danos sofridos subtraído do valor das vantagens 
de cujo benefício pelo lesado o facto ilícito foi condição sine qua non. Caso 
contrário, estar-se-ia a colocar o lesado numa situação mais favorável do que 
aquela em que estaria, não fosse a prática do facto ilícito. 

Tudo isto vale para a indemnização do administrador destituído sem justa 
causa. Se essa destituição tiver sido condição necessária de outros benefícios 
que ele tenha vindo a auferir – designadamente, se o administrador, durante o 
período correspondente ao remanescente do seu mandato enquanto adminis-
trador da sociedade que o destituiu, tiver passado a exercer uma outra activi-
dade profissional remunerada –, o valor dos benefícios há-de ser subtraído ao 
valor das remunerações devidas pelo período entre o momento da destituição 
e o término do período pelo qual o administrador havia sido nomeado. 

Exemplo: Se um administrador for destituído sem justa causa da sociedade A, 
onde o exercício de funções lhe ocupava a totalidade do seu tempo dedicado à 
actividade profissional, e onde era remunerado em 10.000 USD mensais, quan-
do faltavam quatro meses para o seu mandato terminar, e, um mês depois, for 
designado como administrador da sociedade B, onde passa a auferir uma remu-
neração de 8.000 USD, o valor da indemnização por destituição sem justa causa 
não corresponderá a quatro vezes 10.000 USD. O dano é apenas de 10.000 USD, 
correspondentes ao primeiro mês, em que o administrador não auferiu qualquer 
remuneração, como consequência da sua destituição ilegítima, somados a 2.000 
USD por cada um dos restantes três meses – correspondentes à diferença entre a 
remuneração que auferiria na sociedade da qual foi destituído e a remuneração 
que aufere na sociedade para a qual foi designado. O valor do dano, e consequen-
temente o valor da indemnização, será de 16.000 USD e não de 40.000 USD. 

28.7. SÍNTESE

•	 Os administradores são os sujeitos que exercem a função de gerir e repre-
sentar as sociedades comerciais.
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•	 As sociedades comerciais são objectivamente responsáveis pelos danos 
causados pelos administradores no exercício das suas funções nos mesmos 
termos em que o comitente é responsável pelos actos do comissário.

•	 Os sócios que designam administradores não respondem, por regra, pelos 
danos causados por estes. Tal apenas sucederá se na designação houver a 
violação de um dever de lealdade para com a sociedade.

•	 Os administradores podem ser, mas não têm de ser sócios da sociedade. 
Apenas podem, porém, ser pessoas singulares, excepto no caso das socie-
dades anónimas, onde é possível a designação de pessoas colectivas como 
administradores. Nesse caso, a pessoa colectiva deve indicar uma pessoa 
singular para exercer as funções de administração.

•	 Existem vários modos de constituição da relação de administração: a no-
meação por deliberação dos sócios, a nomeação de grupos minoritários de 
sócios, a designação nos estatutos, a inerência à qualidade de sócio, o exercí-
cio de um direito especial atribuído a um sócio, a nomeação judicial, ou a de-
signação pelo Estado (artigo 413.º, n.º 9, da Lei das Sociedades Comerciais).

•	 A designação por deliberação dos sócios, o modo paradigmático de desig-
nação dos administradores das sociedades comerciais, configura-se como 
um negócio jurídico unilateral.

•	 A relação jurídica de administração é uma relação jurídica complexa. Den-
tro do feixe de direitos e deveres que a integram, o dever cimeiro que incum-
be aos administradores é o dever de administrar, i. e. de gerir e representar 
a sociedade, fazendo uso dos poderes funcionais de gestão e representação 
que lhes são legalmente atribuídos.

•	 Esse dever de conteúdo indeterminado é concretizado por outros deveres 
específicos. Pontifica aí o dever de actuar no interesse da sociedade. 

•	 O critério da actuação com a diligência de um gestor criterioso e ordenado 
configura-se como um dever geral que perpassa toda a actuação dos admi-
nistradores, funcionando como bitola para aferição do grau de culpa na vio-
lação de deveres específicos pelos administradores.

•	 Os administradores são, por regra, remunerados, cabendo a fixação dessa 
remuneração à assembleia geral.

•	 A remuneração dos administradores pode compreender parcelas variáveis, 
bem como stock options ou complementos de reforma.



808 PART E I I I  — SOCIEDADES COMERCIAIS

•	 A relação jurídica de administração extingue-se por caducidade, por renún-
cia ou por destituição do administrador.

•	 A caducidade opera pelo decurso do tempo ou pela incapacidade definitiva 
do administrador.

•	 A renúncia consiste num acto voluntário do administrador mediante o qual 
este faz cessar unilateralmente a relação de administração.

•	 A destituição corresponde a um acto voluntário da sociedade mediante o 
qual esta faz cessar unilateralmente a relação de administração.

•	 A natureza fiduciária do exercício de funções de administração justifica que 
a destituição do administrador seja eficaz independentemente da sua moti-
vação, salvo casos excepcionais.

•	 Existe justa causa de destituição sempre que os administradores violem 
gravemente os seus deveres, demonstrem inadequação ou incapacidade 
para o exercício das suas funções.

•	 Havendo destituição sem justa causa, a sociedade fica obrigada a indemni-
zar o administrador destituído. Isto não vale apenas para as sociedades por 
quotas, mas para todos os tipos societários. 
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CAPÍTULO 29
A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ADMINISTRADORES  

DAS SOCIEDADES COMERCIAIS
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de Direito da Universidade Agostinho Neto, Luanda, n.º 10, 2009, pp. 55-77; VEN-

TURA, RAÚL/CORREIA, LUÍS DE BRITO – «Responsabilidade civil dos administrado-
res de sociedades anónimas e dos gerentes de sociedades por quotas», in Boletim 
do Ministério da Justiça, Ministério da Justiça, Lisboa, n.º 192, 1970, pp. 5-113.
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29.1. A RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES PARA COM A 
SOCIEDADE

Nos termos do artigo 77.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, «salvo se 
provarem que procederam sem culpa, os gerentes ou administradores respon-
dem para com a sociedade pelos danos que lhe causarem por actos ou omis-
sões praticados com violação dos deveres legais ou contratuais». 

Independentemente da fonte de constituição da relação de administração 
(cfr. supra Capítulo 13.2), afigura-se pacífico que entre administradores e so-
ciedade existe uma relação obrigacional. Assim, o artigo 77.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais apresenta-se como uma concretização no domínio so-
cietário do que já é estabelecido no direito comum pelos artigos 798.º e 799.º 
do Código Civil. 

Nestes termos, a responsabilidade dos administradores perante a sociedade de-
pende da verificação dos pressupostos gerais da responsabilidade civil, a saber:

 – a ilicitude;
 – a culpa;
 – o nexo de causalidade;
 – o dano.

De seguida são analisados, separadamente, cada um destes pressupostos e os 
problemas que a propósito de cada um deles se colocam. 

29.1.1. ILICITUDE

O primeiro dos pressupostos da responsabilidade civil, a ilicitude, encontra-
-se traduzida no texto do artigo 77.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, 
na exigência de que, para que a conduta dos administradores dê lugar a um 
dever de indemnizar a sociedade, esta seja praticada «com violação dos deve-
res legais ou contratuais» que sobre eles impendem. 

A referência à violação de deveres legais abrange dois tipos de deveres:

 – deveres legais específicos, que resultam de uma concreta disposição legal 
expressa. São exemplos desses deveres a proibição de distribuição fictí-
cia de dividendos (artigos 34.º e 35.º da Lei das Sociedades Comerciais), 
da não apresentação de relatórios de contas anuais (artigo 70.º da Lei 
das Sociedades Comerciais), da prestação de falsas declarações quanto a 
entradas dos sócios na realização do capital (artigo 95.º, n.º 3, da Lei das 
Sociedades Comerciais), da prestação de falsas declarações em caso de 
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transformação (artigo 134.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais), da 
inobservância do princípio da intangibilidade do capital social, v. g. no 
caso de amortização de quotas (artigo 260.º da Lei das Sociedades Co-
merciais), da concorrência ilícita (artigos 287.º e 419.º, n.º 1, ambos da Lei 
das Sociedades Comerciais) e do aproveitamente abusivo de informação 
privilegiada (artigo 449.º da Lei das Sociedades Comerciais);

 – deveres legais genéricos, designadamente os deveres de actuação no in-
teresse da sociedade (artigo 69.º da Lei das Sociedades Comerciais) e os 
deveres de cuidado e deveres de lealdade (que decorrem da aplicação do 
princípio geral da boa-fé no domínio do direito societário). 

Importa, a este propósito, salientar que, ainda que os deveres legais não te-
nham a estrutura de obrigações, a responsabilidade dos administradores 
perante a sociedade pela violação desses deveres tem natureza obrigacional. 
Esta natureza da responsabilidade dos administradores pela violação de de-
veres legais específicos não é uma evidência. Afinal, pelo menos grande parte 
destas normas configuram «disposições legais destinadas a proteger interes-
ses alheios», no sentido do artigo 483.º do Código Civil. 

Sucede, porém, que do dever de actuação no interesse da sociedade decorre 
um dever (específico) de legalidade do administrador para com a sociedade1. 
Assim, sempre que o administrador viola uma norma legal destinada à pro-
tecção dos interesses da sociedade, viola também o dever específico de não 
imputar à sociedade comportamentos ilícitos, pelo que a responsabilidade é 
em todos os casos de natureza obrigacional. 

A ilicitude da conduta lesiva da sociedade pode, por outro lado, decorrer da 
violação dos deveres contratuais do administrador. Contudo, a interpretação 
deste segmento do preceito não é clara. É, designadamente, pouco claro qual 
o contrato em causa: o eventual contrato de administração celebrado entre o 
administrador e a sociedade, ou o contrato de sociedade (i. e., os estatutos)?

A consideração do elemento histórico de interpretação deixa claro que os de-
veres contratuais referidos no n.º 1 do artigo 77.º da Lei das Sociedades Comer-
ciais são os deveres estabelecidos nos estatutos das sociedades. Demonstra-o 
o facto de o artigo 77.º da Lei das Sociedades Comerciais ter a sua inspiração 

1 A existência deste dever, frequentemente desconsiderado pela doutrina lusófona, que, não obstante, o pressupõe 
nas soluções propostas, tem sido abundantemente explorada pela doutrina alemã. Cfr. a síntese em CRISTOPH 
THOLE, «Managerhaftung für Gesetzesverstösse», in ZHR: Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirts-
chaftsrecht, Verlagsgesellschaft Recht, Heidelberg, vol. 173, n.º 4, 2009, pp. 504 ss. Na doutrina portuguesa, cfr., 
porém, MANUEL CARNEIRO DA FRADA, «O dever de legalidade: um novo (e não escrito?) dever fundamental dos 
administradores?», in Direito das Sociedades em Revista, Almedina, Coimbra, ano 4, vol. 8, 2012, pp. 65-74.
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patente no artigo 72.º do Código das Sociedades Comerciais português2, e de 
este, por sua vez, receber o artigo 17.º, n.º 2, do Decreto 49 381, de 15 de No-
vembro de 1969, o qual, em vez de «deveres legais ou contratuais», usava a 
expressão «deveres legais ou estatutários». 

A este argumento acresce que, se o artigo 77.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Co-
merciais não fosse interpretado como estabelecendo uma norma de respon-
sabilidade também para a violação dos estatutos, não haveria uma base legal 
expressa para a responsabilização dos administradores pelos danos que estes 
causassem às sociedades através de comportamentos contrários aos estatutos 
da sociedade, ao passo que a responsabilidade pela violação de obrigações de-
correntes do contrato de administração sempre decorreria, nos termos gerais, 
dos artigos 798.º e seguintes do Código Civil. Assim, a interpretação da refe-
rência a «deveres contratuais», no texto do artigo 77.º, n.º 1, da Lei das Socie-
dades Comerciais, como reportando-se aos deveres decorrentes do contrato 
de sociedade é a interpretação que maximiza a ideia, transversal ao ordena-
mento jurídico, de que os danos ilicitamente causados devem ser indemniza-
dos por quem os causa3. 

Ainda quanto aos possíveis fundamentos de ilicitude que constituam os ad-
ministradores em deveres de indemnizar a sociedade, cabe referir que os de-
veres dos administradores não decorrem exclusivamente da lei e dos estatu-
tos societários. Pelo menos duas outras fontes de deveres dos administradores 
não podem deixar de ser indicadas, designadamente:

 – as deliberações dos sócios; e
 – o contrato de administração. 

De facto, frequentemente os administradores encontram-se vinculados a res-
peitar as deliberações dos sócios (veja-se, v. g., os artigos 282.º e 425.º, n.º 1, 
alínea b), ambos da Lei das Sociedades Comerciais). Contudo, as deliberações 

2 Segundo este preceito, «os gerentes ou administradores respondem para com a sociedade pelos danos a esta cau-
sados por actos ou omissões praticados com preterição dos deveres legais ou contratuais, salvo se provarem que 
procederam sem culpa».

3 Neste sentido, JORGE COUTINHO DE ABREU, Responsabilidade civil dos administradores de sociedades, pp. 9 ss. 
Mais latamente, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO (em Da responsabilidade civil dos administradores das socieda-
des comerciais, p. 494) defende que a referência aos deveres contratuais incluiria todos os deveres privados: abran-
gidos ficariam os deveres estatutários, os deveres decorrentes do contrato de administração, bem como os deveres 
decorrentes de deliberações sociais. A relevância desta querela doutrinária é, porém, diminuta, na medida em 
que os resultados práticos aos quais se chega seguindo cada uma das posições são idênticos. A diferença verifica-
-se no seguinte: interpretando-se restritamente a expressão «deveres contratuais» como referindo-se aos deveres 
estatutários, os deveres decorrentes do contrato de administração são indemnizáveis com base na regra de direito 
comum presente no artigo 798.º do Código Civil, ao passo que numa interpretação lata desse preceito a norma que 
constitui fundamento à responsabilidade do administrador pela violação de obrigações marcadas no contrato de 
administração será o próprio artigo 77.º da Lei das Sociedades Comerciais. Contudo, sendo a responsabilidade co-
minada por ambas as normas em causa de natureza obrigacional, a diferença é essencialmente conceptual. 
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sociais não podem ser qualificadas como contratos, pelo que a recondução 
directa dos deveres constituídos por deliberações sociais seria incompatível 
com o elemento literal do artigo 77.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais. 
Mas nem por isso a violação de deveres constituídos por deliberações sociais 
deixa de ser susceptível de se tornar fundamento de responsabilidade dos ad-
ministradores perante a sociedade. 

Assim é, pois as deliberações sociais não têm uma vinculatividade própria e 
originária: ao invés, as deliberações dos sócios apenas são juridicamente vin-
culantes porque e na medida em que a lei ou os estatutos o determinam. Con-
sequentemente, a violação de uma deliberação social acarretará sempre uma 
violação da disposição legal ou estatutária que impuser o respeito por ela. E 
a violação dessa norma resultará, já, sem dúvidas, abrangida pelo âmbito de 
aplicação do artigo 77.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais. 

Também os deveres decorrentes do acto constitutivo da relação de adminis-
tração podem dar fundamento à responsabilidade civil do administrador para 
com a sociedade. Aqui, olhando às formas de designação paradigmáticas, ha-
verá que distinguir: 

 – Quando a relação de administração for constituída por deliberação dos 
sócios, os deveres que nesta forem fixados, tendo fonte numa delibera-
ção social, seguem os moldes que acabam de ser expostos. 

 – Já quando a relação de administração for constituída por contrato de 
administração – ou seja, a sociedade e o administrador celebram um 
contrato no qual regulam aspectos da prestação do serviço de adminis-
tração –, a questão coloca-se em moldes diferentes. Neste caso, o proble-
ma configura-se como uma situação trivial de violação de um contrato. 
Como acima visto, o elemento histórico de interpretação aponta no sen-
tido da exclusão destes deveres do âmbito de aplicação do artigo 77.º, 
n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais. Contudo, esses contratos estão 
também sujeitos ao princípio pacta sunt servanda (artigo 406.º, n.º 1, do 
Código Civil) e a violação das obrigações por eles constituídas desenca-
deiam responsabilidade civil obrigacional, nos termos dos artigos 798.º 
e seguintes do Código Civil. Desta forma, os administradores das socie-
dades comerciais respondem, também, por danos causados à sociedade 
em violação das obrigações que hajam assumido em contrato de admi-
nistração que com ela tenham celebrado. 

29.1.2. CULPA

Para que os danos causados pelos administradores à sociedade sejam indem-
nizáveis, é, ainda, necessário que o comportamento lesivo, para além de ilícito, 
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seja culposo. A responsabilidade dos administradores perante as sociedades 
tem, pois, carácter subjectivo. O juízo de culpa assenta na aferição da censura-
bilidade do comportamento ilícito do administrador: será culposa a conduta 
lesiva do administrador que este pudesse ter evitado através da aplicação do 
nível de diligência que lhe é exigido. 

A colocação da questão nestes termos demonstra a essencialidade da iden-
tificação do nível de diligência exigível aos administradores das sociedades 
comerciais. Ao passo que, no domínio civil, esta exigência é estabelecida pelo 
critério do bom pai de família (artigo 487.º, n.º 2, aplicável por remissão do ar-
tigo 799.º, n.º 2, ambos do Código Civil), no domínio da responsabilidade civil 
dos administradores das sociedades comerciais, este critério é mais exigente: 
aos administradores das sociedades comerciais será exigida a diligência de 
um gestor criterioso (artigo 69.º da Lei das Sociedades Comerciais).

Questão diferente do critério relevante para a aferição da culpa é a que se refe-
re à distribuição do ónus de prova da culpa do administrador. A regra geral a 
este propósito encontra-se estabelecida no artigo 342.º, n.º 1, do Código Civil: 
«àquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do 
direito alegado». Contudo, a parte inicial do artigo 77.º, n.º 1, da Lei das Socie-
dades Comerciais vem, em consonância com o artigo 799.º, n.º 1, do Código 
Civil, inverter o ónus da prova. Verificado que o administrador incumpriu um 
qualquer dever para com a sociedade, e demonstrando-se que esse incum-
primento causou danos à sociedade, presume-se a culpa do administrador. 
Assim, o administrador será responsabilizado pelos danos, a não ser que de-
monstre ter agido sem culpa, ou seja, a não ser que demonstre que actuou com 
a diligência de um gestor criterioso4. 

29.1.3. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE

Para que os administradores das sociedades comerciais se encontrem adstri-
tos a indemnizar a sociedade, é, ademais, necessário que o seu comportamen-
to ilícito e culposo cause um dano à sociedade e que esse dano seja objecti-
vamente imputável ao comportamento do administrador, ou seja, que exista 
um nexo de causalidade entre o comportamento do administrador e o dano 
sofrido pela sociedade. Contudo, o artigo 77.º da Lei das Sociedades Comer-
ciais não apresenta qualquer especificidade relevante face ao regime comum 
da responsabilidade por factos ilícitos. 

4 Desta forma, não se podem incluir no âmbito da responsabilidade dos administradores perante a sociedade as con-
sequências imputáveis aos riscos de empresa, mesmo quando o administrador tenha violado alguma imposição 
ou proibição que sobre ele impendesse (assim, cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU/MARIA ELISABETE RAMOS, 
Código das Sociedades Comerciais em comentário, p. 842).
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Importa, não obstante, relembrar que os danos indemnizáveis abrangem, nos 
termos do artigo 564.º do Código Civil, tanto os danos emergentes (na des-
valorização do património societário em virtude do acto ilícito do adminis-
trador), quanto os lucros cessantes (correspondentes à valorização do patri-
mónio societário que deixa de ter lugar como consequência do acto ilícito do 
administrador). 

A indemnizabilidade dos danos pressupõe ainda, como referido, a existên-
cia de um nexo de causalidade entre o dano e a acção do administrador. Nos 
termos do artigo 563.º do Código Civil, existe nexo de causalidade quando o 
lesado provavelmente não teria sofrido os danos se não fosse a lesão. Tal con-
substancia uma manifestação da teoria da causalidade adequada, segundo a 
qual são indemnizáveis aqueles danos cuja acção ilícita do agente é abstracta-
mente (i. e., em condições de normalidade) adequada a causar. 

Contudo, este critério não exclui a exigência de que o acto ilícito seja causa sine 
qua non do dano a indemnizar. Por conseguinte, se se mostrar que, apesar de o 
comportamento do administrador ser abstractamente idóneo a causar o dano 
à sociedade, não foi, no caso concreto, essa a causa do dano da sociedade, não 
existirá responsabilidade do administrador. O artigo 563.º do Código Civil não 
afasta também a exigência de que a norma violada tenha como finalidade evi-
tar a causação de danos da espécie do dano causado – o que constitui, apenas, 
uma concretização da exigência de interpretação teleológica da lei. 

29.1.4. A RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES DE ÓRGÃOS 
COLECTIVOS DE ADMINISTRAÇÃO E A EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE 
DOS ADMINISTRADORES PERANTE A SOCIEDADE

Como visto no Capítulo 28 supra, por vezes, o órgão de administração das so-
ciedades é configurado como um órgão colectivo; assim sucede, regra geral, 
nas sociedades anónimas. Nestes casos, as decisões de gestão não são toma-
das por uma pessoa individualmente considerada, sendo antes o resultado 
de um processo deliberativo no qual participa uma pluralidade de interve-
nientes. Quando o dano social resultar de uma deliberação do órgão de ad-
ministração, colocam-se questões sobre quem fica vinculado a indemnizar a 
sociedade e em que moldes.

Note-se que, em contraste com o carácter colectivo destas deliberações, o juí-
zo sobre a cominação de um dever de indemnizar é um juízo eminentemente 
pessoal. A interrogação sobre a ilicitude de um comportamento incide, pois, 
necessariamente, sobre a conduta de uma pessoa individualmente considera-
da. A responsabilidade civil dos administradores não apresenta aqui qualquer 
especificidade. 
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Para a protecção do administrador que vota vencido a deliberação danosa para 
a sociedade, a parte final do artigo 77.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais 
permite-lhe, no prazo de cinco dias a contar da data em que tenha sido apro-
vada a deliberação, fazer lavrar a sua declaração de voto, quer no respectivo 
livro de actas, quer em documento escrito dirigido ao órgão de fiscalização, se 
o houver, ou ainda perante o notário. No entanto, este preceito não impõe um 
ónus ao administrador que vota vencido a deliberação danosa. Mesmo que 
este não faça lavrar a sua declaração de voto, não deixa de ser possível provar 
o carácter contrário do voto à deliberação, através do recurso a outros meios 
de prova, v. g. à prova testemunhal (designadamente, inquirindo os restantes 
administradores presentes na reunião)5.

A ideia de fundo aqui é a de que cada sujeito só é responsável pelas suas ac-
ções ou omissões. Por essa razão, o artigo 77.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 
Comerciais afirma que «não são responsáveis pelos danos resultantes de uma 
deliberação colegial os gerentes ou administradores que a não tenham votado 
ou tenham votado vencidos». Assim, se um administrador não está presente 
na reunião do conselho de administração onde é tomada a deliberação, não 
participa por meios telemáticos (v. g. por vídeo-conferência), nem se faz re-
presentar, considera-se que o administrador não votou a deliberação. Deve 
igualmente ser considerado não participante o administrador que tenha par-
ticipado na reunião mas não tenha participado na votação, por estar impedi-
do de votar. Ainda que esteja presente na votação da deliberação danosa, o 
administrador não será responsabilizado se votar contra esta. 

Contudo, a não participação na deliberação danosa não é condição suficiente 
da isenção do administrador de um órgão de administração colectivo da res-
ponsabilidade pelos danos infligidos à sociedade. Nos termos do artigo 77.º, 
n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais, «os gerentes ou administradores da 
sociedade que não tenham exercido o direito de oposição que a lei lhes con-
fere, quando estavam em condições de o exercer, respondem solidariamente, 
pelos actos a que poderiam ter-se oposto». Está aqui em causa uma forma de 
responsabilidade civil por omissão de um dever de evitar a materialização de 
danos para a sociedade – o qual não é senão uma concretização do dever de 
prossecução do interesse social6. 

5 Neste sentido, cfr. RAÚL VENTURA/LUÍS DE BRITO CORREIA, «Responsabilidade civil dos administradores de 
sociedades anónimas e dos gerentes das sociedades por quotas», p. 37. 

6 No caso de as competências do administrador ausente terem sido confiadas a um administrador delegado, o admi-
nistrador ausente (delegante) tem o dever de controlar o exercício que o administrador delegado faz dos poderes 
que lhe foram atribuídos. Caso o dano causado à sociedade pudesse ser evitado mediante um mais apertado con-
trolo do administrador delegado, o administrador que delegou as competências poderá ser responsabilizado por 
culpa in vigilando. 
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Sendo vários os administradores responsáveis pela causação do dano, o que 
sucederá tipicamente quando o dano decorrer de uma deliberação do órgão 
colegial de administração, todos os administradores relativamente aos quais 
estejam preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil são solidaria-
mente responsáveis (artigo 78.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). Apli-
ca-se, pois, o regime constante dos artigos 518.º e seguintes do Código Civil. 

Isto significa que a sociedade poderá exigir a totalidade da indemnização a 
qualquer um dos administradores, não podendo estes invocar a co-respon-
sabilidade dos outros administradores para que paguem apenas uma parte 
da indemnização (artigos 518.º e 519.º, n.º 1, primeira parte, do Código Civil). 
A sociedade terá, assim, o direito de exigir a qualquer dos administradores 
responsáveis toda a prestação indemnizatória, proporcional ou não à quota 
de responsabilidade deste. 

Questão diferente será a de saber qual a responsabilidade individual de cada 
administrador. Nos termos do artigo 78.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comer-
ciais, esta depende da medida das culpas de cada administrador, presumin-
do-se estas iguais. Na medida em que um administrador responsável cumpra 
a obrigação indemnizatória perante a sociedade numa proporção maior do 
que a sua quota de culpa, ele terá, assim, e nessa medida, direito de regresso 
perante os restantes administradores responsáveis.

O artigo 77.º da Lei das Sociedades Comerciais vem ainda delimitar, pela nega-
tiva, as situações em que os administradores respondem pelos danos causados.

Assim, o artigo 77.º, n.º 5, da Lei das Sociedades Comerciais estabelece que 
«o parecer favorável ou consentimento não isentam de responsabilidade os 
gerentes». Está em causa o parecer favorável ou o consentimento do órgão 
de fiscalização da sociedade, quando este exista – o que, relembre-se, apenas 
é exigível nas sociedades anónimas. A este órgão compete, designadamente, 
fiscalizar a administração da sociedade e zelar pela obervância da lei e do con-
trato de sociedade (artigo 441.º, n.º 1, alíneas a) e b), da Lei das Sociedades 
Comerciais). 

Não obstante, o facto de o órgão de fiscalização desconhecer a ilegalidade da 
conduta dos administradores ou compadecer-se com ela não isenta estes úl-
timos da responsabilidade que possam vir a ter perante a sociedade. No caso 
por último referido, em que o órgão de fiscalização se compadece com a ile-
galidade cometida pelos administradores, não só esse apoio não isenta os ad-
ministradores de responsabilidade, como pode constituir os próprios mem-
bros do órgão de fiscalização em responsabilidade civil para com a sociedade, 
respondendo, neste caso, os titulares do órgão de fiscalização solidariamente 
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com os administradores responsáveis (artigo 86.º, n.os 1 e 2, da Lei das Socie-
dades Comerciais).

Mais problemática é a hipótese de o acto ou omissão dos administradores ter 
por base uma deliberação dos sócios. Esta situação é regulada pelo artigo 77.º, 
n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais, que determina que, nesse caso, os ad-
ministradores não respondem pelos danos causados, ainda que a deliberação 
seja anulável. 

O princípio subjacente a esta norma é facilmente compreensível: se é a pró-
pria sociedade, através daqueles que são os seus titulares materiais (beneficial 
owners), que autoriza ou impõe a conduta dos administradores, vale a regra 
segundo a qual os actos consentidos não constituem causa de responsabilida-
de civil (volenti non fit iniuria). Contudo, este preceito deve ser interpretado 
restritivamente quanto a vários aspectos. 

Em primeiro lugar, e não obstante a sua inserção na parte geral da lei, ele deve 
considerar-se como sendo exclusivamente aplicável às sociedades por quotas. 
Apenas nestas os administradores devem obediência às deliberações dos só-
cios (artigo 282.º da Lei das Sociedades Comerciais). Ao invés, nas sociedades 
anónimas, a regra é a de que as competências de gestão são exclusivamente 
da administração, não dos sócios (artigo 425.º, n.º 1, alínea b), da Lei das So-
ciedades Comerciais). Neste caso, não tendo os sócios competência para co-
lectivamente deliberarem sobre matérias de gestão da sociedade, não podem 
também estes isentar de responsabilidade os administradores que tenham 
causado danos à sociedade7.

O artigo 77.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais deve ainda ser interpre-
tado restritivamente, deixando de fora os danos causados pelos administrado-
res que não fossem previsíveis à data da deliberação8. Designadamente, este 
preceito não deve ser interpretado no sentido de excluir a responsabilidade 
naqueles casos em que, no período que intermedeie a deliberação e a sua exe-
cução, ocorra uma alteração substancial das circunstâncias, que levem a que 
a execução cause danos não previsíveis aquando da aprovação da deliberação.

Este preceito não deve também ser interpretado no sentido de excluir a res-
ponsabilidade dos administradores quando estes tenham determinado ou 
condicionado a aprovação da própria deliberação. Será, nomeadamente, o 

7 Neste sentido, ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA, Sociedades comerciais, valores mobiliários, instrumentos finan-
ceiros e mercados, I, p. 302.

8 Cfr. VASCO LOBO XAVIER, Anulação de deliberação social e deliberações conexas, Atlântida, Coimbra, 1976, pp. 346 
ss., e JORGE COUTINHO DE ABREU, Responsabilidade civil dos administradores de sociedades, pp. 51 ss.
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caso quando os administradores tenham prestado informações falsas aos só-
cios, ou não tenham prestado informações, sobre os riscos do negócio objecto 
de deliberação ou sobre os interesses com ele conexos. 

Deve também ser restritivamente interpretado o segmento de norma que 
determina que a anulabilidade da deliberação dos sócios na qual a conduta 
lesiva dos administradores tenha base não prejudica a exclusão da respon-
sabilidade civil dos administradores9. Desde logo, esta não se aplica quando, 
à data da execução da deliberação, a deliberação anulável não tenha já sido 
anulada ou suspensa. Ou seja, apenas são abrangidas as deliberações anulá-
veis durante o período da sua eficácia precária. Por outro lado, sempre que 
os administradores tiverem consciência da provável anulação e de que a sua 
actuação é susceptível de causar um dano relevante e irremovível através da 
anulação da deliberação, não há razões para excluir a sua responsabilidade 
perante a sociedade10. 

Por fim, importa salientar que este preceito cede sempre que da própria lei 
resultar o dever de os administradores não cumprirem as deliberações anu-
láveis. Será designadamente o caso de a deliberação dos sócios exceder o ob-
jecto social (o que gera a sua nulidade, nos termos do artigo 61.º, n.º 1, alínea 
a), da Lei das Sociedades Comerciais): aí, o artigo 77.º, n.º 4, da Lei das So-
ciedades Comerciais cede perante o artigo 6.º, n.º 4, da Lei das Sociedades 
Comerciais, segundo o qual as cláusulas estatutárias que fixem à sociedade 
determinado objecto ou proíbam a prática de certos actos, se não limitam a 
capacidade da sociedade, constituem os órgãos da sociedade no dever de não 
excederem esse objecto nem praticarem esses actos. 

29.1.5. AS ACÇÕES PARA A EFECTIVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS 
ADMINISTRADORES PERANTE A SOCIEDADE 

As acções sociais são os mecanismos de efectivação da responsabilidade civil 
dos administradores perante a sociedade. Estão previstas nos artigos 80.º a 
82.º da Lei das Sociedades Comerciais. 

Nestes preceitos não se encontram regulados os requisitos de cuja verificação 
depende a vinculação dos administradores a indemnizar a sociedade. Essa 
função é desempenhada, como se referiu, pelo artigo 77.º da Lei das Socieda-
des Comerciais. Aqui está em causa a competência interna para a decisão da 

9 Importa salientar, para evitar equívocos, que não são abrangidas por este preceito as deliberações sociais feridas de 
nulidade – o que decorre expressamente da sua letra. Não podia ser de outra forma, dado que as deliberações nulas 
são integralmente inaptas à produção de efeitos jurídicos. 

10 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Responsabilidade civil dos administradores de sociedades, pp. 52-53. 



820 PART E I I I  — SOCIEDADES COMERCIAIS

propositura da acção – e as regras aí estabelecidas valem tanto para a propo-
sição da acção junto de tribunal judicial, quanto para a proposição da acção 
junto de tribunal arbitral11.

Existem duas formas de dar impulso à efectivação da responsabilidade dos 
administradores perante a sociedade:

 – através de acção social ut universi, isto é, da acção intentada pela própria 
sociedade, após deliberação dos sócios (artigos 80.º e 81.º da Lei das So-
ciedades Comerciais);

 – através de acção social de grupo, ou acção ut singuli imprópria (artigo 
82.º da Lei das Sociedades Comerciais). 

Ambas são, saliente-se, acções sociais, pois ambas têm como pressuposto um 
prejuízo causado directamente à sociedade e todas elas visam a realização de 
uma indemnização de que é credora a sociedade. 

Acresce que, como se retira do artigo 80.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Co-
merciais, estas formas são taxativas. Ao estabelecer que «a sociedade só pode 
propor acção de indemnização após deliberação dos sócios» – regra que afasta 
parcialmente no artigo 82.º da Lei das Sociedades Comerciais –, é excluída a 
competência para o efeito quer do órgão de administração, quer do órgão de 
fiscalização da sociedade. 

§ Acção ut universi

A acção ut universi é, assim, o meio paradigmático de efectivação da respon-
sabilidade civil dos administradores para com a sociedade. Esta acção pres-
supõe a aprovação da proposição da acção através de deliberação dos sócios 
– aprovada por maioria simples dos votos emitidos. Aprovada a deliberação, a 
acção de responsabilidade civil deve ser proposta no prazo de seis meses (ar-
tigo 80.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais), e, enquanto a acção estiver 
pendente, os administradores não podem voltar a ser designados (artigo 80.º, 
n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais).

A acção social ut universi é intentada pelos representantes da sociedade, e 
estes, de acordo com as regras gerais, são designados pela administração. O 
potencial para conflito de interesses é aqui patente. Por esta razão, a Lei das 
Sociedades Comerciais estabelece duas formas de designação alternativa de 
representantes especiais da sociedade para o efeito:

11 Sobre as vantagens e desvantagens do recurso à arbitragem, bem como sobre as condições de arbitrabilidade de 
um litígio referente à responsabilidade civil dos administradores, cfr. MANUEL GONÇALVES/SOFIA VALE/LINO 
DIAMVUTU, Lei da Arbitragem Voluntária comentada: Angola, Almedina, Coimbra, 2013, pp. 17 ss. e 33 ss.
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 – O artigo 80.º, n.º 1, parte final, da Lei das Sociedades Comerciais permite 
que, na deliberação que aprova a proposição da acção, os sócios desig-
nem um representante especial.

 – O artigo 81.º da Lei das Sociedades Comerciais permite que o tribunal, 
a requerimento de sócios que detenham, pelo menos, cinco por cento 
(5%) do capital social, nomeie pessoa ou pessoas diferentes das que ha-
bitualmente representem a sociedade, quando os sócios não os tenham 
designado ou sempre que se justifique a sua substituição.

A lei tem, assim, visíveis preocupações em assegurar que eventuais conflitos 
de interesse não prejudiquem a efectivação da responsabilidade civil dos ad-
ministradores perante a sociedade. Para além dos mecanismos de designação 
de representantes especiais, a parte final do artigo 80.º, n.º 2, da Lei das Socie-
dades Comerciais estabelece que, sendo os administradores visados também 
sócios da sociedade, estes ficam impedidos de votar na deliberação em que se 
vota a proposição da acção de responsabilidade civil.

Esquema de síntese sobre os pressupostos processuais da acção social 
ut universi

§ Acção ut singuli

Não obstante, nem sempre será fácil intentar a acção contra um administra-
dor, pois, normalmente, estes são pessoas da confiança dos sócios maioritá-
rios. O problema agudiza-se, em especial, se o administrador for, ele próprio, 
um sócio maioritário da sociedade, ou detiver influência junto dos restantes 
sócios. Nestes casos, fica paralisada a iniciativa processual ut universi.

ACÇÃO SOCIAL UT UNIVERSI
80.º, N.º 1 LSC

LEGITIMIDADE ACTIVA
Sociedade, com base numa deliberação da AG aprovada 
por maioria simples (80º, n.º 1), na qual os administradores 
que sejam sócios não podem votar (80.º, n.º 3);

Podem ser designados representantes especiais para representar
a sociedade (80.º, n.º 1).

LEGITIMIDADE PASSIVA
Administradores de direito e 
administradores de facto.

PRAZO
6 meses, a contar da data de
aprovação da deliberação
(80.º, n.º 1).

CAUSA DE PEDIR
Requisitos gerais da 
responsabilidade civil
obrigacional.

Presunção de culpa (77.º, 
n.º 1, 1ª parte).

PEDIDO
Condenação a indemnizar
os prejuízos causados à
sociedade.



822 PART E I I I  — SOCIEDADES COMERCIAIS

Este problema é ultrapassado pela previsão da acção ut singuli estabelecida 
no artigo 82.º da Lei das Sociedades Comerciais12. Está em causa um meca-
nismo que dispensa a aprovação da proposição da acção pela generalidade 
dos sócios. Nos termos do artigo 82.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, 
através da acção ut singuli, os sócios cujas participações sociais correspon-
dam a, pelo menos, dez por cento (10%) do capital social podem propor acção 
de indemnização contra os administradores, tendo em vista a indemnização 
do dano sofrido pela sociedade. Esta acção tem, porém, carácter subsidiário 
face à acção ut universi: apenas pode ser intentada se os sócios não tiverem 
deliberado propor a acção de responsabilidade civil, nos termos do artigo 80.º 
da Lei das Sociedades Comerciais. 

Sendo proposta acção ut singuli, os sócios podem ser representados por um 
ou alguns dos sócios requerentes, devendo estes suportar as despesas resul-
tantes da representação (artigo 82.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais). 
Não obstante, e apesar de a iniciativa ser tomada por sócios que podem ser 
minoritários, a própria sociedade deve ser chamada à autoria (artigo 82.º, n.º 
4, da Lei das Sociedades Comerciais), mediante o mecanismo processual da 
intervenção principal provocada.

Importa, por fim, enfatizar que, apesar de atribuir um poder de impulso pro-
cessual aos sócios, a acção ut singuli é uma acção societária, não se confun-
dindo com a acção pessoal dos sócios (que a estes cabe propor para ressarci-
mento dos danos que os administradores lhes tenham causado, nos termos do 
artigo 84.º da Lei das Sociedades Comerciais). No caso de uma conduta dos 
administradores causar simultaneamente danos à sociedade e danos directos 
na esfera dos sócios, os sócios podem requerer ao mesmo tempo que os admi-
nistradores indemnizem a sociedade (através do mecanismo da acção social 
ut singuli) e que os administradores indemnizem os danos por si sofridos (nos 
termos do artigo 84.º da Lei das Sociedades Comerciais)13. Esta possibilidade, 
que já decorria dos termos gerais, é expressamente reconhecida pelo artigo 
82.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, quando atribui a sócios detento-
res de, pelo menos, dez por cento (10%) do capital social o poder de desencade-
ar uma acção de responsabilidade dos administradores por danos causados à  

12 Em rigor, importa reconhecer, com ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO (Direito das sociedades, p. 991), que a acção 
social ut singuli estabelecida no artigo 82.º da Lei das Sociedades Comerciais não corresponde aos moldes puros 
desta figura. Na sua pureza, e tal como é reconhecida, por exemplo, no ordenamento jurídico francês, através da 
acção ut singuli, qualquer sócio pode, individualmente e independentemente da proporção do capital social de que 
for titular, fazer valer um direito da sociedade perante os administradores. Não é o que sucede no ordenamento 
jurídico angolano: a acção prevista no artigo 82.º da Lei das Sociedades Comerciais é uma acção de grupo, pensada 
para ser movida por um conjunto de sócios minoritários que pretendam agir concertadamente. Não obstante, e 
como é evidente, o sócio que, isolado, detiver uma percentagem de dez por cento, ou superior, do capital social 
pode também exercer o impulso processual. Contudo, o fundamento para lhe ser reconhecida essa possibilidade 
residirá na dimensão da sua participação social e não na sua simples qualidade de sócio.

13 Sobre este ponto, cfr. infra Capítulo 29.4.
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sociedade, «independentemente do pedido de indemnização pelos danos que 
lhes tenham sido causados».

Esquema de síntese sobre os pressupostos processuais da acção social 
ut singuli

§ Acção sub-rogatória dos credores sociais

Das acções sociais ut universi e ut singuli distingue-se o mecanismo atribuído 
pelo artigo 83.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais aos credores societá-
rios. Este mecanismo tem em comum com as acções sociais que acabam de 
se referir o facto de se destinar a exercer um crédito indemnizatório da so-
ciedade perante o administrador. Trata-se, contudo, aqui de um mecanismo 
sub-rogatório, como deixa clara a remissão para os artigos 606.º a 609.º do 
Código Civil. 

A sua função é a de evitar que, por não ver o seu património incrementado em 
virtude do cumprimento da obrigação de indemnização pelo administrador, a 
sociedade não tenha capacidade patrimonial para cumprir as suas obrigações 
perante os credores. Por essa razão, a acção sub-rogatória dos credores apenas 
é permitida quando seja essencial à garantia do direito do credor (artigo 606.º, 
n.º 2, do Código Civil, aplicado por remissão do artigo 83.º, n.º 2, da Lei das 
Sociedades Comerciais).

O recurso à acção sub-rogatória pelos credores societários encontra-se duplamen-
te condicionado. Os credores só podem lançar mão deste mecanismo quando:

 – a sociedade não proponha acção de responsabilidade civil contra os admi-
nistradores, nos termos do artigo 80.º da Lei das Sociedades Comerciais; 

ACÇÃO SOCIAL UT SINGULI
82º, n.º 1, 2.ª PARTE (ACÇÃO SUBSIDIÁRIA)

LEGITIMIDADE ACTIVA
Sócios, com pelo menos 10% do capital social

Sociedade deve ser chamada à autoria
(intervenção principal provocada 82.º, n.º 4),
podendo ser representada por representantes especiais

LEGITIMIDADE PASSIVA
Administradores de direito 
e administradores de facto

PRAZO
5 anos  (175º, n.º 1)

Mas prazo mais longo
se crime (175º, n.º 5)

CAUSA DE PEDIR
Requisitos gerais da 
responsabilidade civil
obrigacional

Presunção de culpa
(77.º, n.º 1, 1ª parte)

PEDIDO
Condenação a indemnizar 
os prejuízos causados 
à sociedade
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 – os sócios não proponham acção de responsabilidade civil ut singuli con-
tra os administradores, nos termos do artigo 82.º da Lei das Sociedades 
Comerciais. 

Esquema de síntese sobre os pressupostos processuais da acção sub-rogatória 
dos credores sociais

29.2. A RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES PERANTE OS 
CREDORES SOCIAIS

Nos termos do artigo 83.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, «os gerentes 
ou administradores respondem para com os credores da sociedade quando, 
pela inobservância culposa das disposiçoes legais ou contratuais destinadas 
à protecção destes, o património social se torne insuficiente para a satisfação 
dos respectivos créditos».

Esta norma consagra um instrumento de responsabilização directa dos ad-
ministradores para com os credores societários por danos imputados pesso-
almente aos administradores. Distingue-se, pois, do mecanismo estabelecido 
no artigo 83.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, que permite aos cre-
dores societários exercerem pela sociedade o direito de a própria sociedade 
ser indemnizada pelos danos que os administradores lhe causaram. Assim, 
enquanto a norma constante do artigo 83.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Co-
merciais confere aos credores um crédito indemnizatório, o n.º 2, do mesmo 
preceito, apenas lhes confere legitimidade activa, nos moldes da acção sub-
-rogatória, contemplada nos artigos 606.º a 609.º do Código Civil. 

ACÇÃO SUB-ROGATÓRIA DOS CREDORES SOCIAIS 
83º, N.º 2  (ACÇÃO SUBSIDIÁRIA)

LEGITIMIDADE ACTIVA
Credores sociais.

LEGITIMIDADE PASSIVA
Administradores de 
direito e de facto.

PRAZO
5 anos (175º, n.º 1).

Mas prazo mais longo
se crime (175º, n.º 5).

CAUSA DE PEDIR
Requisitos gerais da
responsabilidade civil
obrigacional.

Causas de exclusão da
culpa (77.º, n.º 5).

PEDIDO
Condenação a indemnizar
os prejuízos causados
à sociedade.
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A regra decorrente do artigo 83.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais não 
se confunde, também, com um dispositivo de desconsideração ou levanta-
mento da personalidade colectiva14. Pela desconsideração da personalidade 
colectiva apenas são atingidos sócios, e não administradores, e, tecnicamen-
te, esse procedimento traduz-se na adstrição do sujeito passivo à realização 
da própria obrigação assumida perante terceiro. Não é o que sucede nos casos 
regulados neste preceito: aqui, o sujeito passivo é, evidentemente, o adminis-
trador, e este não responde pelo cumprimento da obrigação assumida pela 
sociedade, antes vê ser cominada à sua esfera jurídica uma nova obrigação, de 
natureza indemnizatória15. 

Isto não quer dizer que os dois mecanismos sejam incompatíveis. Designa-
damente, quando a mesma pessoa reúna simultaneamente as qualidades de 
administrador e de sócio (caso dos sócios-gerentes), estes dois recursos po-
dem ser cumulativamente usados pelos credores para providenciarem pela 
satisfação do seu crédito16.

Por regra, os administradores actuam apenas como representantes da socie-
dade, e somente nessa qualidade (e não em nome próprio) actuam perante 
terceiros, designadamente perante os credores. Contudo, quando o façam em 
desrespeito pelas normas que disciplinam a sua actuação, e se a sociedade 
não tiver património para satisfazer as dívidas que assumiu perante os credo-
res, aqueles podem ser directamente responsabilizados. 

Também por a actuação dos administradores não ser em nome próprio, mas 
simplesmente enquanto representantes de uma pessoa colectiva autónoma, 
os administradores não terão, salvo circunstâncias excepcionais, qualquer 
vínculo obrigacional directamente estabelecido com os credores sociais, 
constituído, designadamente, através da celebração de negócios jurídicos en-
tre estes últimos e os próprios administradores. Por esta razão, a responsabi-
lidade civil dos administradores das sociedades comerciais face aos credores 
societários é, por regra, uma responsabilidade extra-obrigacional, seguindo, 
em tudo o que não esteja especificamente definido pela Lei das Sociedades 
Comerciais, o regime dos artigos 483.º e seguintes do Código Civil. 

Sendo esta uma verdadeira norma cominadora de responsabilidade civil, no 
âmbito do artigo 83.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, para que surja 
na esfera de um administrador uma obrigação de indemnizar, é necessário 

14 Sobre este, cfr. supra Capítulo 15.

15 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU/MARIA ELISABETE RAMOS, Código das Sociedades Comerciais em comentá-
rio, p. 899. 

16 Ibidem. 
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que estejam preenchidos todos os pressupostos da responsabilidade civil. Es-
tes devem ser analisados separadamente. 

29.2.1. ILICITUDE

O primeiro pressuposto que tem de estar preenchido para que um comporta-
mento de um administrador dê lugar a um direito de indemnização dos credo-
res societários é a ilicitude do seu comportamento. Esta ilicitude funda-se na 
contrariedade desse comportamento pela inobservância de: 

 – disposições legais destinadas à protecção dos credores sociais;
 – disposições contratuais destinadas à protecção dos credores sociais.

A interpretação deste segmento normativo não é isenta de dificuldades, no-
meadamente, no que concerne à responsabilidade por violação de disposi-
ções contratuais. Em abstracto, duas interpretações seriam possíveis: em 
causa poderiam estar as disposições inscritas no contrato de sociedade para 
protecção dos respectivos credores, ou as vinculações estabelecidas por con-
tratos celebrados entre o administrador (em nome próprio, mas na qualidade 
de administrador) e os credores societários. 

Contudo, na medida em que a norma constante do artigo 83.º, n.º 1, da Lei 
das Sociedades Comerciais consagra uma hipótese de responsabilidade civil 
extra-obrigacional, não deve ser, evidentemente, interpretada como abran-
gendo no seu âmbito de aplicação a violação de obrigações. Assim, por dis-
posições contratuais deve entender-se aquelas disposições estatutárias que 
sejam estipuladas pelos sócios para maior protecção dos credores sociais17. 

Exemplo: Os sócios de uma sociedade anónima podem, nos termos do artigo 
339.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, estipular que a sociedade não 
esteja habilitada a adquirir as suas próprias acções. Esta estipulação evita que 
a sociedade disponha de património a favor dos accionistas alienantes sem que 
receba um valor real em troca, e, dessa forma, ao proteger a integridade do pa-
trimónio societário, protege os credores, que apenas conseguem ver os seus cré-
ditos satisfeitos na medida em que haja património societário suficiente para 
o efeito. A violação da disposição estatutária que proíbe a aquisição de acções 
próprias visa, dessa forma, a protecção dos credores societários. Consequen-
temente, a sua violação pelos administradores pode constituí-los no dever de 
indemnizar os credores societários, quando estejam preenchidos os restantes 
pressupostos elencados no artigo 83.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais. 

17 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Responsabilidade civil dos administradores de sociedades, p. 72.
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Importa salientar que, quando os estatutos consagrarem disposições com esta 
finalidade, estes não podem ser qualificados como contratos a favor de ter-
ceiro (nos termos dos artigos 443.º e seguintes do Código Civil), mas apenas 
como contratos com eficácia de protecção de terceiros. Tal significa que os 
credores societários não têm o direito de exigir dos administradores a obser-
vância dos deveres estatutariamente estabelecidos (v. g., através do recurso à 
acção de cumprimento inscrita no artigo 817.º do Código Civil): apenas têm di-
reito, uma vez incumprida a disposição, a ser indemnizados pelos danos que, 
dessa forma, lhes sejam causados18. 

Esta delimitação do âmbito de aplicação do artigo 83.º, n.º 1, do Código das So-
ciedades Comerciais tem uma implicação lateral: quando existir uma verda-
deira e própria obrigação dos administradores da sociedade para com os cre-
dores desta – o que, sendo de rara ocorrência, pode ser estabelecido no âmbito 
da autonomia privada das partes (v. g. no âmbito de processos de recuperação 
de empresas insolventes) –, a responsabilidade obrigacional daí decorrente 
não seguirá os moldes do artigo 83.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, 
mas antes as regras gerais dos artigos 798.º e seguintes do Código Civil.

29.2.2. CULPA

A responsabilidade dos administradores por violação de disposições legais 
ou estatutárias destinadas à protecção dos credores é uma responsabilidade 
subjectiva. Para que o administrador fique adstrito a indemnizar os danos so-
fridos pelos credores, não é, portanto, suficiente a ilicitude do seu comporta-
mento. É ainda condição necessária da sua adstrição a indemnizar que o seu 
comportamento seja culposo ou censurável. 

A este propósito, colocam-se dois problemas fundamentais. A saber:

 – A bitola da culpa – ou seja, qual a medida de esforço exigida para que a 
conduta de um administrador, embora ilícita, não seja culposa?

 – A prova da culpa – ou seja, a quem cabe demonstrar a existência ou ine-
xistência de culpa?

A propósito do primeiro destes problemas, e como já se referiu no capítulo 
anterior, a resposta é dada pelo artigo 69.º da Lei das Sociedades Comerciais. 
O parâmetro relevante para aferir a culpa é o da diligência de um gestor cri-
terioso. Se o comportamento ilícito do administrador se tiver ficado a dever a 
este ter aplicado um grau de esforço inferior àquele que um gestor criterioso 
aplicaria, a sua conduta, para além de ilícita, será culposa. 

18 Cfr., neste sentido, MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Teoria da confiança e responsabilidade civil, Almedina, 
Coimbra, 2004, pp. 135 ss. e 255 ss.
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O problema da prova da culpa coloca-se no âmbito da responsabilidade dos 
administradores perante os credores sociais, em moldes diferentes daqueles 
em que se coloca no âmbito da responsabilidade dos administradores peran-
te a própria sociedade. Em coerência com o facto de esta última responsabi-
lidade assentar na violação de obrigações (quando o artigo 799.º do Código 
Civil estabelece o mesmo regime para a responsabilidade civil obrigacional 
em geral), o artigo 77.º, n.º 1, primeira parte, da Lei das Sociedades Comer-
ciais atribui aos administradores o ónus de demonstrarem que actuaram sem 
culpa. Dessa forma, e como acima exposto, se os administradores causarem 
ilicitamente danos à sociedade, assumir-se-á que o comportamento em causa 
foi culposo, a não ser que os administradores provem o contrário. 

No domínio da responsabilidade dos administradores por danos causados 
aos credores sociais não se verifica esta inversão do ónus da prova da culpa. 
Aplica-se, pois, a regra geral constante do artigo 342.º, n.º 1, do Código Civil: 
«àquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do 
alegado direito». Isto significa que o credor social que pretender exercer con-
tra um administrador uma pretensão indemnizatória terá de provar também 
que o administrador da sociedade devedora agiu culposamente. O ónus da 
prova é, pois, aqui dificultado face às situações de responsabilidade dos admi-
nistadores perante a sociedade. 

29.2.3. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE

Por fim, a responsabilização dos administradores das sociedades comerciais 
por danos causados aos credores sociais tem ainda como condições necessá-
rias a existência de um dano e a verificação de um nexo de causalidade entre o 
facto praticado pelo administrador e o dano sofrido pelo credor lesado. 

Ao condicionar a responsabilização dos administradores aos casos em que o 
comportamento ilícito e culposo do administrador torne o património social 
insuficiente para a satisfação dos créditos de terceiros, o artigo 83.º, n.º 1, da Lei 
das Sociedades Comerciais vem, na sua parte final, estabelecer um requisito 
com incidência a propósito destes dois pressupostos da responsabilidade civil. 

Este pressuposto final consiste numa diminuição do património social em 
montante tal que ele fique sem forças para a cabal satisfação dos direitos dos 
credores. Contabilisticamente, esta insuficiência afere-se mediante a com-
paração do passivo da sociedade com o respectivo activo: o património será 
insuficiente para a satisfação dos créditos societários quando o passivo da so-
ciedade for superior ao seu activo19.

19 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Responsabilidade civil dos administradores de sociedades, p. 75, que salienta, 
correctamente, que este pressuposto não coincide necessariamente com uma situação de insolvência societária. 
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Verificado este pressuposto tem o credor um dano mediato, pois, enquanto 
a diferença entre o activo e o passivo da sociedade for superior ao valor do 
seu crédito, mantém-se integralmente a possibilidade de o credor ver o seu 
interesse satisfeito mediante a colaboração do seu devedor – a sociedade. As-
sim sendo, e já quanto ao pressuposto do nexo de causalidade, não se pode 
dizer que, mesmo sendo o crédito incumprido pela sociedade – o que con-
substanciará um dano do credor –,o comportamento do administrador tenha 
sido abstractamente idóneo a causar esse dano, enquanto as consequências 
desse comportamento não deteriorarem o património societário ao ponto da 
sua insuficiência para a satisfação do crédito em questão. 

29.2.4. A EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES 
PERANTE OS CREDORES SOCIAIS

O artigo 83.º, n.º 5, da Lei das Sociedades Comerciais determina, ainda, que os 
artigos 77.º, n.os 2 a 5, 78.º e 79.º, n.º 1, sejam também aplicados à responsabili-
dade civil dos administradores perante os credores sociais. Daqui decorre que:

 – Não são responsáveis pelos danos causados a sócios ou terceiros que 
tenham sido originados por uma deliberação colegial na qual tenham 
votado contra ou não tenham votado (artigo 77.º, n.º 2, da Lei das Socie-
dades Comerciais).

 – Os administradores que não se tenham oposto a deliberações de órgãos 
de administração colectivos respondem solidariamente com os restan-
tes administradores pelos danos causados pelos actos aos quais se po-
deriam ter oposto (artigo 77.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais).

 – O parecer favorável ou o consentimento do órgão de fiscalização da so-
ciedade, quando exista, não exonera os administradores da responsabi-
lidade pelos danos que tenham causado a credores sociais (artigo 77.º, 
n.º 5, da Lei das Sociedades Comerciais).

 – Sendo vários administradores responsáveis pela causação de um dano a 
um credor, eles respondem solidariamente entre si (artigo 78.º, n.º 1, da 
Lei das Sociedades Comerciais): isto significa que o credor lesado pode 
exigir a totalidade da indemnização a qualquer um dos administradores 
lesantes (artigo 512.º, n.º 1, do Código Civil). Contudo, existe direito de 
regresso entre os administradores na medida das respectivas culpas e 
das consequências que delas advierem. No caso de dúvida, presume-se a 
igualdade das culpas dos vários administradores (artigo 78.º, n.º 2, da Lei 
das Sociedades Comerciais). 

 – É nula qualquer cláusula estatutária que exclua ou limite a responsabili-
dade dos administradores perante os credores sociais (artigo 79.º, n.º 1, 
da Lei das Sociedades Comerciais). 
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Também abrangida pela remissão operada pelo artigo 83.º, n.º 5, da Lei das 
Sociedades Comerciais, encontra-se a norma constante do artigo 77.º, n.º 4, da 
Lei das Sociedades Comerciais, segundo a qual «os gerentes ou administrado-
res não respondem para com a sociedade quando o acto ou omissão assente 
em deliberações dos sócios, ainda que anulável». Contudo, se faz sentido que 
uma deliberação dos sócios possa isentar os administradores de responsabili-
dades por danos causados à sociedade – na medida que esta tem como subs-
tracto pessoal a colectividade dos sócios e, mediante a deliberação, os sócios 
prestam o seu consentimento –, estas razões não se deixam transpor para o 
âmbito da responsabilidade dos administradores perante os credores sociais. 
Nesse caso, estar-se-ia perante a extinção heterónoma dos direitos dos credo-
res sociais. 

A remissão operada pelo artigo 83.º, n.º 5, para o artigo 77.º, n.º 4, ambos da 
Lei das Sociedades Comerciais, deve ser interpretada restritivamente, sendo 
retirada da conjugação destes dois preceitos a seguinte norma: quando o acto 
ou omissão dos administradores assente em deliberação dos sócios, e a ilici-
tude do seu comportamento se funde na contrariedade a normas dispositivas, 
os administradores não respondem perante os credores sociais. 

29.3. A RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES PERANTE  
OS SÓCIOS E OUTROS TERCEIROS

Por fim, o artigo 84.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais consagra uma 
norma que permite a responsabilização dos administradores por danos cau-
sados aos sócios e a outros terceiros. Estatui-se aí que «os gerentes ou admi-
nistradores respondem, também, nos termos gerais, para com os sócios e ter-
ceiros pelos danos que, no exercício das suas funções, lhes tenham causado». 

Os sócios são aqui visados enquanto tais, ou seja, enquanto titulares de par-
ticipações sociais (e não enquanto terceiros, que celebram negócios com a 
sociedade). Assim, se um administrador, violando uma norma de protecção, 
causar a diminuição do património societário de forma a que este deixe de ser 
suficiente para solver um crédito que a sociedade tenha assumido perante um 
accionista seu, a norma de responsabilidade civil a aplicar será a constante do 
artigo 83.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, e não a constante do artigo 
84.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais. 

Por sua vez, a categoria dos terceiros é delimitada negativamente. Para os efei-
tos da aplicação do artigo 84.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, serão 
terceiros todos aqueles sujeitos que não sejam (i) a sociedade, (ii) os adminis-
tradores, nem (iii) os sócios, enquanto tais. Nessa categoria enquadram-se, 
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pois, paradigmaticamente, os trabalhadores da sociedade, os seus fornecedo-
res e clientes, os credores sociais e os sócios, na medida em que não bene-
ficiem, respectivamente, dos regimes estabelecidos nos artigos 83.º, n.º 1, e 
84.º, n.º 1, ambos da Lei das Sociedades Comerciais, bem como o Estado. 

Ainda que, devido à falta de conteúdo perceptivo próprio do preceito, a rele-
vância prática desta distinção se cinja à delimitação do âmbito de aplicação 
do n.º 2 do mesmo preceito, importa, desde logo, distinguir os casos em que 
se aplica a norma constante do artigo 84.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comer-
ciais, daqueles casos em que se aplica directamente o regime geral da respon-
sabilidade civil extracontratual. 

O critério distintivo, como resulta da parte final do preceito, é aqui o dos da-
nos causados no exercício das funções, o que significa: durante e por causa da 
actividade de gestão e administração da sociedade. Trata-se, pois, de uma res-
ponsabilidade orgânica, i. e., do administrador enquanto titular de um órgão 
social no desempenho das respectivas funções, e não de uma responsabilida-
de do administrador enquanto indivíduo. 

O n.º 1 do artigo 83.º da Lei das Sociedades Comerciais tem, saliente-se, carác-
ter meramente declarativo. Este preceito não estabelece os pressupostos da 
responsabilidade civil dos administradores perante terceiros. Antes remete 
de forma aberta para os termos gerais da responsabilidade civil. Não havendo, 
por regra, qualquer vínculo específico entre, por um lado, os administradores 
de uma sociedade e, por outro, os sócios daquela sociedade ou outros sujei-
tos com ela relacionados, a responsabilidade em causa será, pois, de carácter 
extra-obrigacional20. Consequentemente, os termos gerais referidos no artigo 
84.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais correspondem àqueles fixados 
pelo artigo 483.º, n.º 1, do Código Civil. 

Dessa forma, a responsabilização dos administradores perante sócios ou ter-
ceiros depende do preenchimento dos requisitos gerais da responsabilidade 
civil delitual, a saber (i) a ilicitude, (ii) a culpa, (iii) o dano e (iv) o nexo de 
causalidade. 

29.3.1. ILICITUDE

 Enquanto norma de responsabilidade civil extracontratual, o artigo 84.º, n.º 
1, da Lei das Sociedades Comerciais tem como pressupostos (i) a violação de 

20 Isto vale tanto para os terceiros como para os sócios. Importa ter presente que, apesar de os sócios estarem numa 
relação específica com a sociedade e os administradores representarem a sociedade, os sócios não têm, por regra, 
qualquer vínculo específico com o administrador (ao contrário do que sugere ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA, 
em Sociedades comerciais, I, p. 276). 
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direitos absolutos ou (ii) a violação de normas de protecção21. Aplicando-se 
este preceito tanto à responsabilidade perante sócios, como à responsabilida-
de perante terceiros, é possível apresentar quatro situações por ele reguladas:

 – A violação de direitos subjectivos de sócios. Será, por exemplo, o caso 
em que os administradores, desrespeitando o direito de preferência dos 
sócios em aumentos de capital por novas entradas em dinheiro, subscre-
vam eles mesmos as novas participações (artigo 456.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais).

 – A violação de normas de protecção que visam a protecção dos sócios. 
Será, por exemplo, o caso em que os administradores, mediante a elabo-
ração de relatórios de gestão ou prestação de contas incorrectas, conven-
cem sócios a adquirir participações sociais por preço excessivo (artigo 
70.º da Lei das Sociedades Comerciais).

 – A violação de direitos subjectivos de terceiros. Será, por exemplo, o caso 
em que um administrador vigia os trabalhadores da sociedade através 
de meios desrespeitadores da intimidade da vida privada (artigo 80.º do 
Código Civil).

 – A violação de normas de protecção que visam a protecção de terceiros. 
Será, por exemplo, o caso em que um administrador, ao prestar infor-
mações falsas sobre a vida ou o património da sociedade, leva terceiros a 
subscrever acções com falsas expectativas (artigo 508.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais). 

29.3.2. CULPA

A remissão para os termos gerais operada pelo artigo 84.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais não afasta a aplicação do critério específico de culpa 
que a Lei das Sociedades Comerciais estabelece para a aferição da censurabi-
lidade das condutas dos administradores. Tem, também aqui, aplicabilidade 
o critério expresso na parte final do artigo 69.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais, ou seja, o critério da diligência do gestor criterioso.

À semelhança do que sucede a propósito da responsabilidade civil dos admi-
nistradores perante os credores societários, e contrariamente ao que sucede 
na responsabilidade civil dos administradores perante a sociedade, o artigo 
84.º da Lei das Sociedades Comerciais não impõe qualquer inversão do ónus 
da prova da culpa. Assim sendo, aplica-se a regra geral estabelecida no artigo 
342.º, n.º 1, do Código Civil. 

21 Cfr. PEDRO CAETANO NUNES, Dever de gestão dos administradores de sociedades anónimas, p. 43, que considera 
que os administradores apenas respondem perante os accionistas por violação de normas de protecção. Contudo, a 
referência aos termos gerais, feita pelo artigo 84.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais não se compadece com 
essa interpretação restritiva. 
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29.3.3. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE

A única relevância normativa própria do regime estabelecido pelo artigo 84.º, 
n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais assume aspecto negativo. O artigo 
determina expressamente que os administradores não respondem por qual-
quer dano causado a sócios ou a terceiros: apenas respondem pelos danos que 
directamente causem aos sócios e a terceiros – o que exclui a possibilidade 
de sócios ou terceiros demandarem o administrador por danos meramente 
reflexos. Este pressuposto permite traçar limpidamente a linha divisória en-
tre situações de responsabilidade do administrador perante a sociedade, ou 
perante credores, e situações de responsabilidade do administrador perante 
sócios ou terceiros22. 

Exemplo: Um administrador aproveita uma oportunidade de negócio da socie-
dade, impedindo-a de obter determinado ganho. A não obtenção deste ganho 
leva a que a sociedade não possa distribuir dividendos – o que, evidentemente, 
gera um dano na esfera dos sócios que deixam de auferir essa vantagem. Na me-
dida em que o dano dos sócios é consequência do dano causado na esfera da so-
ciedade, não se aplica o artigo 84.º da Lei das Sociedades Comerciais. Neste caso, 
porém, os sócios poderão interpor acção ut singuli de forma a que a sociedade 
veja ressarcido o dano que lhe foi directamente causado pelo administrador. 

Exemplo: Um administrador aproveita uma oportunidade de negócio da so-
ciedade, impedindo-a de obter determinado ganho. A não obtenção deste ganho 
leva a que a sociedade não possa pagar atempadamente os salários aos seus tra-
balhadores – o que, evidentemente, gera um dano na esfera destes. Na medida 
em que também o dano dos trabalhadores é consequência do dano causado na 
esfera da sociedade, não se aplica ao caso o artigo 84.º da Lei das Sociedades Co-
merciais. Neste caso, porém, os trabalhadores, enquanto titulares do direito de 
crédito ao salário, serão credores da sociedade, e, nessa qualidade, poderão exer-
cer o direito que o artigo 83.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais lhes atribui. 

29.3.4. A EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES 
PERANTE SÓCIOS E TERCEIROS

À semelhança do que faz o artigo 83.º, n.º 5, da Lei das Sociedades Comerciais, 
a propósito da responsabilidade dos administradores perante os credores  

22 Neste sentido, JORGE COUTINHO DE ABREU, Responsabilidade civil dos administradores de sociedades, pp. 86-
87, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Da responsabilidade civil dos administradores das sociedades comerciais, p. 
496, MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Teoria da confiança e responsabilidade civil, p. 173, e ANTÓNIO PEREIRA 
DE ALMEIDA, Sociedades comerciais, p. 279. A propósito do artigo análogo 79.º, n.º 1, do Código das Sociedades 
Comerciais português, tem sido, porém, defendida uma doutrina maioritária, segundo a qual os danos causados 
directamente seriam aqueles causados por condutas dolosas ou em negligência grosseira (assim, JOSÉ DE OLI-
VEIRA ASCENSÃO, Direito comercial, IV, Sociedades comerciais, Dislivro, Lisboa, 2000, pp. 463-464, e CATARINA 
PIRES CORDEIRO, «Algumas considerações críticas sobre a responsabilidade civil dos administradores perante os 
accionistas no ordenamento jurídico português», pp. 119 ss., e a segunda posição de ANTÓNIO MENEZES CORDEI-
RO, Direito das sociedades, p. 279).
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sociais, o artigo 84.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais remete para os 
artigos 77.º, n.os 2 a 5, 78.º, e 79.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais. 

Daqui decorre que:

 – Não são responsáveis pelos danos causados a sócios ou terceiros que te-
nham sido originados por uma deliberação colegial na qual tenham vo-
tado contra ou não tenham votado (artigo 77.º, n.º 2, aplicável ex vi artigo 
84.º, n.º 2, ambos da Lei das Sociedades Comerciais).

 – Os administradores que não se tenham oposto a deliberações de órgãos 
de administração colectivos respondem, solidariamente com os res-
tantes administradores, pelos danos causados pelos actos aos quais se 
poderiam ter oposto (artigo 77.º, n.º 3, aplicável ex vi artigo 84.º, n.º 2, 
ambos da Lei das Sociedades Comerciais).

 – Os que sejam causados por acto ou omissão dos administradores e que 
assentem em deliberação dos sócios não constituem fundamento de 
responsabilidade civil (artigo 77.º, n.º 4, aplicável ex vi artigo 84.º, n.º 2, 
ambos da Lei das Sociedades Comerciais). Este preceito deve, contudo, 
ser interpretado restritivamente, à semelhança do que acima foi exposto 
a propósito da responsabilidade dos administradores perante credores 
sociais. Nesses termos, a existência de uma deliberação dos sócios ape-
nas isenta os administradores do dever de indemnizar sócios ou outros 
terceiros quando a ilicitude do seu comportamento se funde numa nor-
ma que possa ser afastada pelos sócios.

 – O parecer favorável ou o consentimento do órgão de fiscalização da so-
ciedade, quando exista, não exonera os administradores da responsa-
bilidade pelos danos que tenham causado a sócios ou terceiros (artigo 
77.º, n.º 5, aplicável ex vi artigo 84.º, n.º 2, ambos da Lei das Sociedades 
Comerciais).

 – Sendo vários administradores responsáveis pela causação de um dano a 
um sócio ou terceiro, aqueles respondem solidariamente entre si (artigo 
78.º, n.º 1, aplicável ex vi artigo 84.º, n.º 2, ambos da Lei das Sociedades 
Comerciais): isso significa que o sócio ou o terceiro lesado podem exigir a 
totalidade da indemnização a qualquer um dos administradores lesantes 
(artigo 512.º, n.º 1, do Código Civil). Contudo, existe direito de regresso 
entre os administradores na medida das respectivas culpas e das conse-
quências que delas advierem. No caso de dúvida, presume-se a igualda-
de das culpas dos vários administradores (artigo 78.º, n.º 2, aplicável ex vi 
artigo 84.º, n.º 2, ambos da Lei das Sociedades Comerciais). É nula qual-
quer cláusula estatutária que exclua ou limite a responsabilidade dos ad-
ministradores perante sócios ou terceiros (artigo 79.º, n.º 1, aplicável ex 
vi artigo 84.º, n.º 2, ambos da Lei das Sociedades Comerciais). 
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Também abrangida pela remissão operada pelo artigo 84.º, n.º 2, da Lei das 
Sociedades Comerciais, encontra-se a norma constante do artigo 77.º, n.º 4, da 
Lei das Sociedades Comerciais, segundo a qual «os gerentes ou administrado-
res não respondem para com a sociedade quando o acto ou omissão assente 
em deliberação dos sócios, ainda que anulável». 

Contudo, se faz sentido que uma deliberação dos sócios possa isentar os ad-
ministradores de responsabilidades por danos causados à sociedade – na 
medida que esta tem como substracto pessoal a colectividade dos sócios e, 
mediante a deliberação, os sócios decidem em colectivo, estas razões não se 
deixam transpor para o âmbito da responsabilidade dos administradores pe-
rante sócios individuais ou perante terceiros. Aqui, estando-se perante acções 
pessoais, seria inadmissível que a generalidade dos sócios pudesse determi-
nar a cessação dos direitos de um dos sócios ou de um terceiro.

Por esta razão, a remissão operada pelo artigo 84.º, n.º 2, para o artigo 77.º, n.º 
4, ambos da Lei das Sociedades Comerciais, deve ser interpretada restritiva-
mente, sendo retirada da conjugação destes dois preceitos a seguinte norma: 
quando o acto ou omissão dos administradores assente em deliberação dos só-
cios, e a ilicitude do seu comportamento se funde na contrariedade a normas 
dispositivas, os administradores não respondem perante sócios ou terceiros.

 29.4. A RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES DE FACTO

Por vezes, não existe integral correspondência entre os sujeitos com compe-
tência para representar e gerir a sociedade – os administradores – e aqueles 
sujeitos que de facto exercem aquelas funções ou se apresentam perante ou-
tros como tendo a qualidade de administrador. Os sujeitos que exercem as 
funções de administração, ou se apresentam perante terceiros como tendo 
essa função, sem que possuam esse estatuto jurídico, designam-se como ad-
ministradores de facto23. Por esta categoria são, assim, abrangidas duas dife-
rentes constelações de situações. 

A primeira diz respeito àqueles sujeitos que, não sendo administradores, se 
apresentam como tal perante terceiros (de facto directors). Esta discrepância 

23 Na esteira de JORGE COUTINHO DE ABREU, Responsabilidade civil dos administradores de sociedades, p. 99, 
o conceito de administrador de facto pode ser definido como referindo-se a «quem, sem título bastante, exerce, 
directa ou indirectamente e de modo autónomo (não subordinadamente), funções próprias de administrador de 
direito na sociedade». Sobre os administradores de facto perante o direito angolano, e especificamente sobre o 
problema da sua responsabilidade, cfr. SOFIA VALE/TERESINHA LOPES, «Responsabilidade civil dos adminis-
tradores de facto das sociedades comerciais», in Revista da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, 
Luanda, n.º 10, 2009, pp. 55-77. 
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entre o estatuto jurídico dos administradores e a forma como eles se apresen-
tam pode ter uma multiplicidade de razões. Designadamente, pode a delibe-
ração de nomeação ser nula, caso em que, não produzindo efeitos, não investe 
o sujeito do conjunto de poderes e deveres que consubstanciam a posição de 
administrador. 

Pode também ocorrer que, sendo o administrador eficazmente designado, 
este falhe na prestação de caução no prazo de trinta dias contados a partir da 
data da designação, o que resulta na caducidade do vínculo de administração 
(artigo 417.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais), continuando, porém, 
o normal exercício das suas funções. Pode ainda ocorrer que os sócios ou os 
administradores incumbam outros sujeitos de exercer a função de adminis-
tração, sem que essa atribuição de funções seja feita de acordo com as regras 
legais sobre a designação. Neste caso, não se constituirá uma relação jurídica 
de administração – mesmo que a sociedade confira procuração ao putativo 
administrador (caso em que se tratará de um mero representante voluntário, 
e não de um representante orgânico). 

A segunda categoria de situações de administração de facto tem a configura-
ção oposta. Uma pessoa exerce a administração da sociedade, dando instru-
ções aos administradores de jure e definindo efectivamente as orientações de 
gestão societária, sem que exista uma relação formal de administração entre 
essa pessoa e a sociedade e sem que essa pessoa se apresente a terceiros como 
administrador da sociedade. Estes administradores de facto são designados 
como shadow directors (administradores na sombra). 

Várias são as razões que, na prática, podem levar a que se constitua este tipo 
de discrepância entre a função efectivamente exercida por um sujeito e a 
sua relação com a sociedade. Pense-se num sócio ou numa pessoa da con-
fiança dos sócios que estes desejariam designar como administrador, mas 
que, em virtude de uma qualquer incompatibilidade, designadamente pela 
ocupação de cargos públicos ou pelo desempenho de funções de adminis-
tração em outra sociedade, se encontre impedido de o fazer, ou numa pes-
soa que dirige efectivamente a sociedade mas não quer aparecer por razões 
de estratégia comercial. Especialmente relevantes, pela sua frequência no 
nosso ordenamento jurídico, são as situações em que, pretendendo uma 
sociedade designar um cidadão estrangeiro como administrador da socie-
dade comercial, este não possui ainda visto de trabalho ou de investidor, 
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ou em que uma sociedade comercial angolana pretende celebrar um con-
trato de gestão com uma sociedade estrangeira24.

Perante a relevância destas situações, importa reconhecer que a Lei das Socie-
dades Comerciais não comporta preceitos especificamente aplicáveis aos ad-
ministradores de facto. Contudo, a inexistência de uma regulação desta maté-
ria revela uma lacuna a ser integrada nos termos do artigo 10.º do Código Civil. 
Afigura-se aqui pacífico que, desempenhando os administradores de facto as 
mesmas funções de um administrador de direito, estes devem ser sujeitos à 
generalidade das normas que compreendem o bloco normativo que regula a 
posição jurídica dos administradores. Designadamente, os administradores 
de facto estão vinculados a cumprir todos os deveres que, por força da lei, dos 
estatutos ou das deliberações dos sócios, impendem sobre os administradores 
de direito. Isso abrange, evidentemente, também os deveres decorrentes do 
artigo 69.º da Lei das Sociedades Comerciais. 

No entanto, se a aplicação do regime da responsabilidade civil dos adminis-
tradores de direito aos administradores de facto das sociedades comerciais 
não suscita quaisquer dúvidas, mais melindrosa é a determinação do tipo de 
responsabilidade em causa25. 

§ A responsabilidade civil dos administradores de facto perante a sociedade

No que concerne à responsabilidade dos administradores de facto perante a 
sociedade, importa distinguir duas situações:

 – os administradores de facto são administradores de facto em sentido es-
trito e actuam com base num mandato; ou

 – os administradores de facto são administradores de facto em sentido es-
trito e actuam sem base em qualquer tipo de mandato, ou são adminis-
tradores na sombra.

24 Nos termos do artigo 1.º, n.os 3 e 4, do Decreto-Lei n.º 273/11, de 20 de Outubro, alterado pelo Decreto Presidencial 
n.º 123/13, de 27 de Outubro, a celebração de contratos de gestão que permitam a uma sociedade angolana contra-
tualizar a sua gestão junto de uma sociedade estrangeira especializada, caso tenham um valor global superior a Kz 
100.000.000,00 (cem milhões de Kwanzas), ou, no caso de se tratar de empresas que actuam no sector petrolífero, 
a Kz 300.000.000,00 (trezentos milhões de Kwanzas), deve ser autorizada previamente (cfr. o artigo 15.º do mesmo 
diploma) por uma comissão de avaliação constituída junto do Ministério da Economia. Sendo a sociedade angola-
na constituída ao abrigo da Lei do Investimento Privado, a celebração de um contrato de gestão com uma sociedade 
estrangeira está sujeita a regime ainda mais restritivo: essa designação é, por regra, proibida, apenas sendo excep-
cionalmente permitida em casos devidamente autorizados pela ANIP – Agência Nacional de Investimento Priva-
do, após prévio parecer do Ministério da Economia. Sendo estes processos morosos, frequentemente sucede que, 
enquanto a sociedade angolana aguarda a decisão da autoridade competente, são confiadas as funções de gestão 
a pessoas singulares estrangeiras que se pretendia exercessem o referido cargo no âmbito do contrato de gestão a 
celebrar entre a sociedade angolana e a sociedade estrangeira (gestora). Assim, as pessoas singulares estrangeiras, 
ainda que não sendo formalmente administradores, dirigem materialmente a sociedade, dando instruções a ou-
tros sujeitos, que as seguem como se de um verdadeiro administrador se tratasse. 

25 Cfr. SOFIA VALE/TERESINHA LOPES, «Responsabilidade civil dos administradores de facto das sociedades co-
merciais», pp. 55 ss.



838 PART E I I I  — SOCIEDADES COMERCIAIS

No primeiro destes grupos, havendo um contrato subjacente, que regula a re-
lação do administrador para com a sociedade, parece pacífico que a respon-
sabilidade em causa será obrigacional. Esta conclusão tem uma importante 
implicação prática, designadamente, a de que não deixa de ter aplicação a in-
versão do ónus de prova da culpa que decorre da parte inicial do artigo 77.º, 
n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais (a qual consiste, como supra referido, 
numa concretização do artigo 799.º do Código Civil no domínio societário). 

Já no segundo tipo de casos, a questão afigura-se mais complexa. A este propó-
sito, poder-se-ia dizer que, exercendo os administradores de facto as mesmas 
funções que os administradores de direito, eles deveriam estar sujeitos preci-
samente ao mesmo regime que lhes é aplicável. Nesse caso, se a responsabili-
dade dos administradores de direito para com a sociedade tem natureza obri-
gacional, também o teria a responsabilidade dos administradores de facto26. 

No entanto, importa ter presente que essa extensão consiste numa aplicação 
analógica das normas de responsabilidade civil dos administradores. Ora, 
como é sabido, apenas é permitida ao intérprete a aplicação de normas por 
analogia quando exista lacuna. Não é, porém, esse o caso. O artigo 85.º da Lei 
das Sociedades Comerciais dispõe expressamente, sob a epígrafe «responsabi-
lidade de outras pessoas com funções de administração», que «as disposições 
respeitantes à responsabilidade dos gerentes e administradores aplicam-se a 
outras pessoas a quem sejam confiadas funções de administração»27. 

Uma interpretação literal deste preceito permite concluir pela aplicação di-
recta do regime jurídico da responsabilidade dos administradores aos admi-
nistradores de facto. Na verdade, tanto os administradores na sombra como os 
administradores de facto em sentido estrito, que exercem o cargo sem nomea-
ção (inválida ou caduca) ou com base em procuração, actuam com a anuência 
dos sócios ou dos administradores de direito da sociedade, razão pela qual 
deve entender-se que as funções que desempenham lhes foram confiadas. 

É exactamente essa confiança que justifica que um administrador de direito 
siga as instruções do administrador na sombra e actue nessa conformidade, 
não as contestando, porque reconhece aquele como verdadeiro administrador 
da sociedade; é também essa confiança que justifica que os sócios aceitem que 
alguém actue como administrador da sociedade ainda que não tenha título (por 
exemplo, em razão de ser filho de um administrador falecido e ter começado a 
exercer as tarefas do pai após a morte deste). Pode mesmo dizer-se que, a não 
existir essa confiança, plasmada na anuência, não se pode configurar a relação 
existente entre o administrador e a sociedade como administração de facto. 

26 Neste sentido, JORGE COUTINHO DE ABREU, Responsabilidade civil dos administradores de sociedades, p. 102. 

27 Neste sentido, MARIA ELISABETE RAMOS, Responsabilidade civil dos administradores e directores das sociedades 
anónimas perante os credores sociais, pp. 180 ss.
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Daqui decorre que a responsabilidade civil dos administradores de facto se-
gue o mesmo regime, logo tem a mesma natureza, da responsabilidade dos 
administradores de direito. Quanto ao caso mais problemático da responsabi-
lidade dos administradores de facto perante a sociedade, conclui-se, pois, que 
esta é, independentemente da existência de um contrato entre o administra-
dor de facto e a sociedade, de natureza obrigacional. 

Quanto à responsabilidade dos administradores de facto, por um lado, pe-
rante os credores sociais, e, por outro, perante sócios e terceiros, conclui-se, 
pacificamente, que esta segue os moldes da responsabilidade civil delitual. 
Não poderia ser de outra forma: afinal, não existe qualquer vínculo específico 
(maxime, de fonte negocial) entre os administradores de facto e os credores, 
sócios ou outros terceiros. E precisamente essa conclusão é confirmada pela 
remissão operada pelo artigo 85.º da Lei das Sociedades Comerciais, quando 
este encaminha, por um lado, (i) a responsabilidade dos administradores de 
facto para com os credores sociais para o artigo 83.º da Lei das Sociedades 
Comerciais, e, por outro, (ii) a responsabilidade dos administradores de facto 
perante sócios e terceiros para o artigo 84.º do mesmo diploma. 

29.5. A EXTINÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

Verificados os pressupostos de qualquer espécie de responsabilidade civil dos 
administradores das sociedades comerciais, o modo paradigmático da sua ex-
tinção corresponde ao cumprimento da obrigação indemnizatória pelos admi-
nistradores. Contudo, têm aqui aplicação todas as causas de extinção das obri-
gações em geral, inclusive aquelas estabelecidas nos artigos 837.º e seguintes 
do Código Civil 

Por serem objecto de regulação específica na Lei das Sociedades Comerciais, 
importa tratar especificamente duas: (i) a prescrição e (ii) a renúncia. 

Estas regras específicas apenas se aplicam, contudo, à responsabilidade civil 
dos administradores perante a sociedade. As obrigações indemnizatórias às 
quais os administradores estejam vinculados perante outros sujeitos seguem, 
na totalidade, o regime geral da responsabilidade civil. 

29.5.1. A PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS INDEMNIZATÓRIOS DA SOCIEDADE 
COM FONTE NA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ADMINISTRADORES 

Nos termos do artigo 175.º da Lei das Sociedades Comerciais, os direitos da 
sociedade contra os administradores – universo que abrange, evidentemente, 
também os créditos indemnizatórios – têm um prazo prescricional de cinco 
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anos. O artigo elenca, nas suas alíneas, um conjunto de momentos a partir dos 
quais o prazo prescricional começa a contar. Dois deles aplicam-se especifica-
mente à prescrição dos créditos resultantes de responsabilidade civil. 

Assim, nos termos da alínea b) do preceito em causa, o crédito da sociedade 
prescreve após o decurso de cinco anos contados desde (i) o termo da conduta 
dolosa ou negligente do administrador, ou (ii) da sua revelação, quando aque-
la tiver sido ocultada. A isto acresce, nos termos da alínea c) do mencionado 
artigo 175.º da Lei das Sociedades Comerciais, que o mesmo prazo prescricio-
nal deve ser contado (iii) a partir da produção do dano, mesmo que este não se 
tenha verificado integralmente. 

A pluralidade de momentos que a Lei das Sociedades Comerciais determina 
como relevantes para a contagem do prazo de prescrição faz surgir uma dú-
vida de especial relevância prática: ocorrendo os factos referidos como (i), (ii) 
e (iii) em momentos cronologicamente distintos, quando advém a prescrição 
do crédito?

Quanto aos critérios prescritos na alínea b) do artigo 175.º da Lei das Socie-
dades Comerciais, a prevalência é expressamente estabelecida: se o conhe-
cimento do facto culposo do administrador for apenas posterior à prática do 
facto, é a partir do momento do conhecimento (e não a partir do momento da 
prática do facto) que o prazo de cinco anos deve ser contabilizado. 

Pode, contudo, suceder que o dano seja produzido posteriormente ao termo 
da conduta do administrador. Nesse caso, como não há crédito indemniza-
tório sem que tenha ocorrido o dano, deve entender-se que o prazo de cinco 
anos é contado a partir da ocorrência do dano. Apenas esta interpretação as-
segura que o prazo prescricional comece a contar a partir de um momento 
em que a obrigação não está constituída, ou não está constituída quanto à 
totalidade do seu valor. 

Exemplo: Um administrador, tendo conhecimento, no exercício das suas fun-
ções, de uma oportunidade de negócio que poderia ser aproveitada pela socie-
dade, celebra, em nome próprio, um contrato com a potencial contraparte da 
sociedade, aproveitando para si próprio a oportunidade de negócio. O contrato 
que o terceiro teria interesse em celebrar deveria ser executado apenas um ano 
após a data da sua celebração. Um mês após a celebração do contrato entre o 
administrador e o terceiro, a sociedade tem conhecimento do mesmo. Contudo, 
o dano apenas se concretiza na esfera da sociedade no momento em que se daria 
a execução do contrato, ou seja, um ano após a celebração do contrato. É a par-
tir deste último momento que se deve contar o prazo de cinco anos, que determi-
na a prescrição do crédito de responsabilidade civil. 
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Quanto aos efeitos do decurso deste período temporal, importa relembrar que 
a prescrição não tem um efeito extintivo automático. Decorrido o prazo de 
cinco anos, produzem-se dois efeitos:

 – a obrigação de indemnizar, à qual o administrador se encontra vincula-
do, transforma-se numa obrigação natural (artigo 304.º, n.º 2, do Código 
Civil). Isso significa que a sociedade deixa de poder exigir o seu cumpri-
mento ao administrador, mas que, se este a cumprir espontaneamente, 
não pode exigir a devolução do montante entregue, com base no institu-
to do enriquecimento sem causa (artigo 403.º do Código Civil);

 – é atribuído ao administrador o poder de extinguir a obrigação de indem-
nizar mediante declaração (artigo 303.º do Código Civil). 

29.5.2. A RENÚNCIA PELA SOCIEDADE AOS CRÉDITOS INDEMNIZATÓRIOS 
COM FONTE NA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ADMINISTRADORES 

Por fim, importa ter em mente que, nos termos do artigo 79.º, n.º 2, da Lei 
das Sociedades Comerciais, a sociedade só pode transigir ou renunciar ao seu 
direito de indemnização mediante deliberação dos sócios, cujos votos corres-
pondam a, pelo menos, três quartos (3/4) do capital social. Tendo o adminis-
trador lesante participação no capital da sociedade, este estará impedido de 
votar nessa deliberação. 

29.6. SÍNTESE

•	 A responsabilidade civil dos administradores perante a sociedade depende 
do preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil obrigacional.

•	 Nos termos do artigo 77.º, n.º 1, os administradores respondem pela violação 
de deveres legais ou contratuais. Por deveres legais, entendem-se tanto de-
veres legais específicos, como deveres legais genéricos. Por deveres contra-
tuais devem entender-se os deveres decorrentes do contrato de sociedade.

•	 Os administradores respondem pelos deveres constituídos por deliberação 
social, na medida em que a lei ou os estatutos determinem a vinculativida-
de das deliberações sociais.

•	 Os administradores respondem, ainda, pela violação das obrigações esta-
belecidas no contrato de administração, nos termos gerais dos artigos 798.º 
e 799.º do Código Civil.
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•	 A responsabilidade dos administradores perante a sociedade depende de cul-
pa. Esta é aferida de acordo com o critério da diligência do gestor criterioso.

•	 Aos administradores que tenham causado ilicitamente danos cabe de-
monstrar que agiram sem culpa.

•	 Quando os danos sejam causados por actos praticados por um órgão de ad-
ministração colectivo, só respondem os administradores que tenham vota-
do e não se tenham oposto à deliberação. Respondem ainda os administra-
dores que não se tenham oposto, devendo fazê-lo.

•	 Em regra, os administradores não respondem por danos causados por con-
dutas baseadas em deliberações sociais. A disposição normativa que consa-
gra esta regra deve, contudo, ser restritivamente interpretada.

•	 A efectivação da responsabilidade civil dos administradores perante a so-
ciedade pode ser feita nos moldes das acções sociais, designadamente da 
acção ut universi ou da acção ut singuli. Esta última tem carácter subsidiá-
rio face à primeira.

•	 É ainda admitido, quando tal seja necessário para assegurar a satisfação 
dos seus créditos, que os credores se sub-roguem no direito da sociedade de 
exigir a indemnização aos administradores e iniciem a acção de indemniza-
ção por responsabilidade civil.

•	 Os administradores das sociedades comerciais respondem ainda perante 
os credores societários quando, por violarem regras destinadas à protecção 
destes, o património societário se torne insuficiente para a satisfação dos 
seus créditos. Essa responsabilidade tem natureza extracontratual.

•	 Podem fundar esta responsabilidade tanto comportamentos contrários a 
normas legais quanto comportamentos contrários a normas estatutárias, 
que tenham como finalidade a protecção dos interesses dos credores.

•	 Também na responsabilidade dos administradores perante os credores so-
ciais a culpa é aferida de acordo com o critério da diligência do gestor crite-
rioso. Não existe, porém, neste domínio, inversão do ónus da prova da culpa.

•	 A existência de uma deliberação dos sócios que determine a prática do acto 
lesivo dos credores sociais pelos administradores apenas isenta os admi-
nistradores de responsabilidades quando a norma que subjaz ao juízo de 
ilicitude for uma norma dispositiva.
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•	 Os administradores das sociedades comerciais respondem ainda pelos da-
nos que causarem aos sócios ou a terceiros. Também aqui está em causa 
uma responsabilidade de natureza extra-obrigacional.

•	 A ilicitude pode fundar-se na violação de normas de protecção, dos sócios ou 
de terceiros, ou de direitos subjectivos, também dos sócios ou de terceiros.

•	 À semelhança do que sucede na responsabilidade civil dos administrado-
res perante os credores sociais, na responsabilidade dos administradores 
perante sócios e terceiros, a culpa, sendo apreciada de acordo com a bitola 
da diligência do gestor criterioso, não é presumida.

•	 Os administradores apenas são responsáveis por danos que causem direc-
tamente a sócios e a terceiros. Os efeitos meramente reflexos, que apenas 
são sofridos como consequência de um dano provocado no património so-
cietário, não levam a uma responsabilização directa do administrador pe-
rante os sócios.

•	 A existência de uma deliberação dos sócios que determine a prática do acto 
lesivo dos sócios ou de terceiros pelos administradores apenas isenta os ad-
ministradores de responsabilidades quando a norma que subjaz ao juízo de 
ilicitude for uma norma dispositiva.

•	 Por vezes, não existe integral correspondência entre os sujeitos com com-
petência para representar e gerir a sociedade – os administradores – e aque-
les sujeitos que de facto exercem aquelas funções ou se apresentam perante 
outros como tendo a qualidade de administrador. Os sujeitos que exercem 
as funções de administração, ou se apresentam perante terceiros como ten-
do essa função, sem que tenham esse estatuto jurídico, designam-se admi-
nistradores de facto.

•	 São administradores de facto: os sujeitos que, não sendo administradores, 
se apresentam como tal perante terceiros (de facto directors), e os sujeitos 
que exercem a administração da sociedade, dando instruções aos adminis-
tradores de jure e definindo efectivamente as orientações de gestão societá-
ria, sem que exista uma relação formal de administração entre essa pessoa 
e a sociedade e sem que essa pessoa se apresente a terceiros como adminis-
trador da sociedade (shadow directors).

•	 Os administradores de facto, apesar de não terem qualquer relação formal 
com a sociedade, respondem nos mesmos termos dos administradores de 
direito, na medida em que as funções de administração que exercem lhes 
tenham sido confiadas (artigo 85.º da Lei das Sociedades Comerciais).
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CAPÍTULO 30
A FISCALIZAÇÃO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS
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30.1. A FISCALIZAÇÃO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS: INTRODUÇÃO

A actividade do órgão de administração das sociedades comerciais está, como vis-
to anteriormente, sujeita a uma pluralidade de deveres, cuja violação pode fundar 
sanções de várias ordens. A regularidade da actividade de administração das so-
ciedades comerciais é, assim, sindicável pelos tribunais, seja a título de respon-
sabilidade civil, seja a título da existência de justa causa para a sua destituição. 

Mas, para além desse mecanismo externo de controlo da regularidade da ac-
tuação da sociedade, transversal a todo o direito, o ordenamento prevê que a 
estrutura orgânica das sociedades comerciais integre um órgão que assuma a 
função de fiscalização da actividade societária. 

Consoante o tipo societário em questão, a integração na estrutura societária 
de um órgão de fiscalização pode ser permitida ou obrigatória. Assim:

 – Nas sociedades por quotas, o regime supletivo é o da inexistência de um 
órgão de fiscalização, podendo, porém, os sócios prever nos estatutos a 
existência de um órgão de fiscalização (artigo 292.º da Lei das Socieda-
des Comerciais).

 – Nas sociedades anónimas, a existência de um órgão de fiscalização é 
obrigatória, havendo, contudo, alguma liberdade na sua conformação 
(artigo 432.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais).

Esta distinção assenta no pressuposto de que as sociedades anónimas apre-
sentam estruturas de uma maior complexidade e que correspondem a em-
presas de maior envergadura. Por esta razão, justificar-se-iam meios de tutela 
que poderiam ser dispensados nas sociedades por quotas, pensadas sobre o 
modelo da pequena sociedade. 

Contudo, esse pressuposto não é verdadeiro em todos os casos. Existem cada 
vez mais exemplos entre nós de empresas de grandes dimensões constituídas 
sob a forma de sociedade por quotas, o que nos leva a equacionar a necessida-
de de estas, a partir de uma dada dimensão, ficarem obrigadas à instituição de 
um órgão de fiscalização1. Ainda que esta imposição de designação de um ór-
gão de fiscalização a algumas sociedades por quotas aponte, num plano de jure 
condendo, uma pista de aperfeiçoamento do nosso direito societário, há que 
ter presente que a sua não consagração corresponde a uma decisão consciente 

1 No ordenamento jurídico português, as sociedades por quotas de grande dimensão estão obrigadas a possuir um 
órgão de fiscalização (designadamente, um revisor oficial de contas) sempre que preencham dois de três requisitos 
relativos ao valor total do balanço anual, ao total das vendas líquidas anuais e ao número de trabalhadores empre-
gados durante o exercício – cfr. o artigo 262.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.
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do legislador de 2004, uma vez que, à data, Angola ainda não se deparava com 
o fulgor empresarial que hoje conhece. 

Quando as sociedades por quotas decidam livremente constituir um órgão de 
fiscalização, este, nos termos do artigo 292.º da Lei das Sociedades Comer-
ciais, será regido pelo disposto a propósito da fiscalização das sociedades anó-
nimas. Tendo em conta que a parte geral da Lei das Sociedades Comerciais 
não integra quaisquer normas sobre a fiscalização das sociedades comerciais 
– com a excepção dos artigos 86.º e 87.º, que se cingem a estabelecer normas 
de responsabilidade civil –, resulta claro que é na regulação específica do tipo 
de sociedade anónima que se encontra a matriz do regime jurídico da fiscali-
zação das sociedades comerciais (artigos 432.º a 445.º da Lei das Sociedades 
Comerciais). É sobre esse regime que se deve centrar o estudo da fiscalização 
das sociedades comerciais. 

30.2. OS MODELOS DE FISCALIZAÇÃO DAS SOCIEDADES ANÓNIMAS:  
EM ESPECIAL, O MODELO LATINO

O artigo 432.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais confere às sociedades 
anónimas a possibilidade de optarem entre dois modelos de fiscalização, con-
soante se atribua essa função a:

 – um conselho fiscal, composto por três ou cinco membros efectivos 
e dois suplentes (artigo 432.º, n.º 1, alínea a), da Lei das Sociedades 
Comerciais);

 – um fiscal único (artigo 432.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Sociedades 
Comerciais).

A possibilidade de optar por um modelo organizativamente mais leve, que 
compreenda um órgão de fiscalização singular, encontra-se, porém, reservada 
para as sociedades comerciais de menor dimensão, como resulta da remissão 
do artigo 432.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais, para o arti-
go 315.º, n.º 2, do mesmo diploma. Assim, salvo quando a lei expressamente 
determine em sentido contrário, apenas podem optar pelo modelo de fiscal 
único as sociedades anónimas:

 – em que o Estado ou entidade equiparada detenha a maioria do capital 
social (artigo 304.º, n.º 2, por remissões em cadeia dos artigos 315.º, n.º 
2, alínea a), e 432.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais);

 – cujo capital social não ultrapasse uma quantia equivalente em kwanzas a 
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USD 50.000,00 (artigo 315.º, n.º 2, alínea b), por remissão do artigo 432.º, 
n.º 1, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais)2.

A possibilidade da opção por um modelo de fiscal único, em especial nos 
casos em que o Estado ou entidade equiparada detém a maioria do capital 
social, sofreu alterações com a entrada em vigor da Lei de Bases do Sector 
Empresarial Público. 

Com efeito, a estrutura orgânica das empresas públicas (as quais, nos termos 
do artigo 3.º do diploma em questão, são aquelas que, por diploma legal, as-
sim sejam qualificadas, devendo o seu capital ser integralmente detido pelo 
Estado) é estabelecida no artigo 45.º da Lei de Bases do Sector Empresarial 
Público, segundo o qual as empresas públicas devem ter os seguintes órgãos:

 – um conselho de administração;
 – um conselho fiscal3.

A obrigatoriedade de a estrutura das empresas públicas compreender um con-
selho fiscal apenas é mitigada pelo n.º 4 do artigo 49.º da Lei de Bases do Sec-
tor Empresarial Público, segundo o qual, «em algumas empresas, os estatutos 
podem prever que as funções do conselho fiscal sejam exercidas por único fis-
cal nomeado pelo Ministro responsável pelo sector empresarial público, nos 
termos a regulamentar».

A articulação do artigo 432.º, n.º 1, alínea b), em conjugação com os artigos 
315.º, n.º 2, alínea a), e 304.º, n.º 2, todos da Lei das Sociedades Comerciais, 
com os artigos 45.º e 49.º, n.º 4, da Lei de Bases do Sector Empresarial Públi-
co reclama, pois, algum cuidado, dado que, dentro do universo das empresas 
integrantes do sector empresarial público, se multiplicam os regimes quanto 
à constituição do órgão de fiscalização das sociedades.

2 Estas condições de admissibilidade da opção por um modelo de fiscal único aplicam-se, sem restrições, às institui-
ções financeiras bancárias. Ainda que a parte inicial do artigo 15.º, n.º 4, da Lei das Instituições Financeiras pareça 
indicar num sentido menos restritivo (ao estatuir que «o órgão de fiscalização das instituições financeiras bancá-
rias pode ser composto por um conselho fiscal, fixado pelos estatutos da sociedade, ou por um fiscal único»), logo 
ressalva que não pretende afastar os limites decorrentes da Lei das Sociedades Comerciais. Indirectamente, pode, 
contudo, ter relevância a este propósito o artigo 4.º, n.º 1, do Aviso n.º 1/13, do Banco Nacional de Angola, segundo o 
qual «a governação corporativa [das instituições financeiras] deve estar adaptada à dimensão, natureza e complexi-
dade da actividade das instituições». Ora, salvo nas instituições financeiras de reduzida dimensão e complexidade, 
a opção por um fiscal único resultará tendencialmente desadequada às características destas sociedades.

3 A Lei de Bases do Sector Empresarial Público admite, no artigo 48.º, que a estrutura orgânica típica das empresas 
públicas seja preterida «em situações devidamente ponderadas». O afastamento aí admitido prende-se, porém, 
apenas com a substituição do conselho de administração (designadamente, por um conselho de coordenação es-
tratégica e uma comissão executiva). No que concerne à fiscalização da empresa pública, os requisitos da estrutura 
societária permanecem aí inalterados.
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Esquema de síntese sobre a composição do órgão de fiscalização

Também no que concerne à composição do conselho fiscal nos deparamos 
com especificidades no regime aplicável às empresas públicas. Assim, ao pas-
so que, nos termos gerais, estabelecidos no artigo 432.º, n.º 1, alínea a), da Lei 
das Sociedades Comerciais, o conselho fiscal deve ser composto por três ou 
cinco membros efectivos e dois suplentes (conforme decidido no contrato de 
sociedade), a composição do conselho fiscal das empresas públicas é definida 
com maior rigidez no artigo 49.º, n.º 1, da Lei de Bases do Sector Empresarial 
Público. Aí é estatuído que o conselho fiscal é imperativamente constituído 
por três membros, sendo um presidente e dois vogais. Sendo que a Lei de Ba-
ses do Sector Empresarial Público apenas regula a composição do conselho 
fiscal das empresas públicas no que concerne aos seus membros efectivos, a 
designação de membros suplentes parece ser facultativa. 

30.3. DESIGNAÇÃO, CAPACIDADE E LEGITIMIDADE PARA O EXERCÍCIO 
DE FUNÇÕES DE FISCALIZAÇÃO: EM ESPECIAL, O REGIME DAS 
INCOMPATIBILIDADES DOS TITULARES DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nos termos do artigo 436.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, a compe-
tência para a designação dos membros do órgão de fiscalização da sociedade 
cabe à assembleia geral. 

Existem, porém, três excepções:

 – a primeira designação dos membros do órgão de fiscalização, aquando 
da constituição da sociedade, pode ser feita pelo contrato de sociedade 
ou pela assembleia constitutiva (artigo 436.º, n.º 1, parte final, da Lei das 
Sociedades Comerciais); 

ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO BASE LEGAL

Empresas públicas Conselho fiscal, salvo quando 
seja previsto nos estatutos o 
exercício da função por um 
fiscal único, nomeado pelo 
Ministro responsável pelo sector 
empresarial público, nos termos a 
regulamentar.

Artigo 49.º, n.º 4, da Lei de Bases 
do Sector Empresarial Público.

Empresas com domínio público Possibilidade de opção entre 
conselho fiscal ou fiscal único.

Artigos 432.º, n.º 1, 315.º, n.º 2, 
e 304.º, n.º 2, todos da Lei das 
Sociedades Comerciais.

Empresas com participações  
públicas minoritárias

Conselho fiscal, salvo quando 
capital social não ultrapasse uma 
quantia equivalente, em moeda 
nacional, a USD 50.000,00.

Artigos 432.º, n.º 1, e 315.º, n.º 
2, alínea b), ambos da Lei das 
Sociedades Comerciais.

Empresas de capital 
exclusivamente privado
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 – se a assembleia geral não eleger os membros efectivos e suplentes do 
órgão de fiscalização, tanto a administração, como qualquer accionista, 
podem requerer a nomeação judicial desses membros (artigo 437.º da Lei 
das Sociedades Comerciais);

 – os sócios minoritários que em conjunto representem um mínimo de dez 
por cento (10%) do capital social podem requerer a nomeação de um 
membro efectivo e de um membro suplente suplementares, desde que 
tenham votado contra a eleição dos titulares designados pela assembleia 
geral e tenham feito consignar na acta o seu voto (artigo 438.º, n.º 1, da 
Lei das Sociedades Comerciais).

Quando o órgão de fiscalização assuma a forma de conselho fiscal, haverá ain-
da que designar o presidente do conselho fiscal, o qual, para além de exercer 
funções marginais específicas (artigo 444.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comer-
ciais), assume voto de qualidade em caso de empate nas deliberações do con-
selho fiscal (artigo 445.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). Este deverá, 
também, por regra, ser designado pela assembleia geral (artigo 436.º, n.º 3, da 
Lei das Sociedades Comerciais). Apenas assim não será quando a necessidade 
de proceder a essa designação surgir em virtude da cessação de funções do ante-
rior presidente do conselho fiscal antes do termo do seu mandato: nesses casos, 
nos termos do artigo 436.º, n.º 3, parte final, da Lei das Sociedades Comerciais, o 
novo presidente deve ser cooptado pelos restantes membros do conselho fiscal.

A designação dos membros do conselho fiscal das empresas públicas segue, 
por sua vez, um regime especial: nos termos do artigo 49.º, n.º 2, da Lei de 
Bases do Sector Empresarial Público, são estes nomeados por despacho con-
junto do Ministro responsável pelo sector empresarial público e do Ministro 
das Finanças, sob proposta deste último. A proposta destes membros segue, 
por sua vez, o regime estabelecido no artigo 49.º, n.º 3, da Lei de Bases do 
Sector Empresarial Público: aí é definido que o presidente do conselho fiscal 
deve ser proposto pelo Ministro das Finanças, ao passo que os vogais devem 
ser propostos um pelo Ministro responsável pelo sector empresarial público e 
outro pelo Ministro que tutela o sector da actividade. 

À semelhança do que sucede com a designação dos administradores das so-
ciedades comerciais, também o universo dos sujeitos que podem ser designa-
dos como titulares dos órgãos de fiscalização é legalmente delimitado. A regra 
geral, a este propósito, encontra-se no artigo 433.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais: os titulares, efectivos e suplentes, do órgão de fiscalização das so-
ciedades devem ser pessoas singulares com plena capacidade jurídica. 

A lei estabelece, contudo, duas excepções. Em primeiro lugar, salvo se os esta-
tutos o proibirem, a sociedade pode designar uma sociedade de contabilistas 
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ou de peritos contabilistas para o exercício das funções de fiscal único (artigo 
432.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). Em segundo lugar, quando 
opte por instituir um conselho fiscal, a sociedade pode designar como mem-
bros desse órgão sociedades de peritos contabilistas ou sociedades de advoga-
dos (artigo 433.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais).

Uma vez que o órgão de fiscalização tem atribuições relativas à fiscalização 
das contas da sociedade, e que o desempenho adequado dessas atribuições 
requer especiais conhecimentos técnicos de contabilidade, o ordenamento 
cura de assegurar que o órgão de fiscalização das sociedades integra pessoas 
com a competência técnica necessária para o efeito. Assim, a primeira parte 
do n.º 4 do artigo 433.º da Lei das Sociedades Comerciais impõe que o fiscal 
único, o seu suplente, ou, no caso de o órgão de fiscalização tomar a forma de 
conselho fiscal, um dos seus membros e o respectivo suplente sejam peritos 
contabilistas ou contabilistas. 

Esta obrigatoriedade justifica-se por a actividade de revisão e certificação de 
contas se assumir como actividade de interesse público. Para melhor compre-
ender esta afirmação, lembre-se que é das contas da sociedade que dependem 
não só os direitos patrimoniais dos sócios (maxime, o seu direito à distribui-
ção de lucros), mas também a tutela de credores societários (por as normas 
reguladoras do capital social operarem com base nas contas da sociedade), e 
ainda a tributação das sociedades comerciais em sede de imposto industrial 
(cuja base de incidência assenta nas receitas geradas pela sociedade). 

Estes peritos contabilistas ou contabilistas devem estar inscritos na Ordem 
dos Contabilistas e Peritos Contabilistas. Essa inscrição, note-se, constitui 
garantias de competência técnica e de idoneidade, na medida em que, nos 
termos do artigo 45.º do Estatuto da Ordem dos Contabilistas e Peritos Con-
tabilistas, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 232/10, de 11 de Outubro, tal 
inscrição pressupõe, entre outras condições, que a pessoa em causa:

 – tenha idoneidade moral para o exercício da profissão;
 – não tenha sido condenada pela prática de crime doloso, designadamente 

de natureza fiscal, económica ou financeira;
 – possua as habilitações académicas necessárias, nos termos dos artigos 

47.º e 77.º desses estatutos, as quais se relacionam com a conclusão de 
bacharelatos, cursos médios ou superiores, ou semelhantes, nas áreas de 
economia, finanças, gestão e contabilidade;

 – tenha concluído, com aproveitamento, o estágio para contabilista ou pe-
rito contabilista e obtido aprovação no exame final.
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Contudo, a principal preocupação da Lei das Sociedades Comerciais com a de-
limitação dos sujeitos que podem ser designados como titulares do órgão de 
fiscalização das sociedades comerciais prende-se com a sua independência. 
Se a finalidade da actividade de fiscalização reside no controlo e na certifica-
ção de que a actividade da sociedade não é feita com atropelo das exigências 
legais, ainda que daí pudessem decorrer vantagens (ilegítimas) para a socie-
dade e para os seus accionistas, então deve ser assegurado que quem exerce as 
funções de fiscalização oferece garantias de neutralidade e isenção. 

Assim, para além de a lei delimitar os sujeitos que têm capacidade para exer-
cer cargos em órgãos de fiscalização – o que assenta num juízo sobre as ca-
racterísticas intrínsecas de cada sujeito, que, a inexistirem, impedem o exer-
cício de funções de fiscalização em qualquer sociedade –, a lei estabelece um 
catálogo de situações de ilegitimidade, ou seja, características da relação de 
um sujeito para com a sociedade (ou para com um sujeito relacionado) que o 
desqualificam como potencial titular do órgão de fiscalização4. 

Destes últimos requisitos faz parte, desde logo, a proibição de que o fiscal 
único ou o membro do conselho fiscal contabilista ou perito contabilista seja 
accionista da sociedade. Esta norma proibitiva funciona como uma norma 
de perigo abstracto, que visa evitar o risco de conflito de interesses dos titu-
lares do órgão de fiscalização, os quais comprometam a sua isenção5. Essa 
proibição é, de resto, alargada no artigo 434.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 
Comerciais, segundo o qual não podem integrar o órgão de fiscalização, nem 
na sociedade de contabilistas ou peritos contabilistas nem na sociedade de 
advogados que tenha sido designada como fiscal único, os accionistas da so-
ciedade fiscalizada. 

É, porém, na lista de incompatibilidades, estabelecida no artigo 434.º, n.º 1, 
da Lei das Sociedades Comerciais, que se encontra o cerne do regime tendente 
a assegurar a neutralidade e isenção do exercício da função de fiscalização da 
sociedade. Segundo esse artigo, não podem ser designados como fiscais úni-
cos ou como membros do conselho fiscal, designadamente:

 – os beneficiários de vantagens particulares da própria sociedade e os que 
nela exercerem ou tiverem exercido, nos últimos três anos, funções de 
administrador;

4 Cfr. PAULO OLAVO CUNHA, Direito das sociedades comerciais, p. 536.

5 Neste sentido, GABRIELA FIGUEIREDO DIAS, in Código das Sociedades Comerciais em comentário, VI, Almedina, 
Coimbra, 2013, p. 532, segundo a qual «subjacente a esta proibição encontra-se uma presunção absoluta de falta de 
independência do titular da função de fiscalização que em simultâneo seja accionista e de conflito de interesses 
susceptível de interferir negativamente na neutralidade e isenção com que a fiscalização deve ser exercida».
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 – os membros do órgão de administração e de fiscalização de uma socieda-
de que se encontre com a sociedade fiscalizada em relação de domínio 
ou de grupo6;

 – os que prestem, com carácter permanente, serviços remunerados à so-
ciedade fiscalizada ou à sociedade que com esta se encontre em relação 
de domínio ou de grupo;

 – os que exercem funções em empresa concorrente;
 – os cônjuges, parentes e afins, na linha recta e colateral até ao terceiro 

grau, dos sujeitos anteriormente referidos;
 – os que exercem funções de administração ou de fiscalização em cinco 

sociedades, salvo tratando-se de sociedades de peritos contabilistas ou 
de sociedades de advogados constituídas nos termos da lei;

 – os incapazes, os falidos e os condenados em penas que os inibam do 
exercício de funções públicas, do exercíco do comércio ou do desempe-
nho de funções de administração ou de fiscalização em qualquer socie-
dade ou empresa pública.

Uma questão com especial relevância prática reside em saber se o elenco do 
art. 434.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais apresenta, ou não, uma 
enunciação taxativa das causas de incompatibilidade para o exercício de fun-
ções de fiscalização de sociedades comerciais. Disso depende a possibilidade 
de se considerar impedido para o exercício de funções de fiscalização um su-
jeito que não preencha qualquer uma das alíneas do artigo 434.º, n.º 1, da Lei 
das Sociedades Comerciais, mas que, por qualquer outra razão, se encontre 
numa situação de conflito de interesses. 

A este propósito, há que notar que a lei não comporta qualquer cláusula ge-
ral de incompatibilidade, nem exige, como requisito geral, a independência 
dos membros do conselho fiscal7. Mas, por outro lado, olhando às valorações 
ínsitas ao regime das incompatibilidades, verifica-se que estas normas não 
se qualificam como normas excepcionais. Pelo contrário, ao concretizarem 
ideias de neutralidade e isenção, estas normas dão corpo a postulados ineren-
tes à própria ideia de fiscalização, dado que esta só se cumpre adequadamente 
se os titulares do órgão de fiscalização não estiverem sujeitos a pressões ou 
motivações que os incentivem a não tomar decisões desfavoráveis à sociedade 
quando estas se imponham. 

Deve, assim, entender-se que, apesar de a independência ou neutralidade não 
consubstanciarem genericamente requisitos de elegibilidade (i. e., de não se 

6 Sobre estes conceitos, cfr. infra Capítulo 36.

7 Diferentemente do que sucede no ordenamento jurídico português: cfr. o artigo 414.º, n.os 4 e 5, do Código das 
Sociedades Comerciais.
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poder caracterizar ilegítima a designação de um sujeito porque este não reúne 
condições de satisfação de uma ideia abstracta de independência ou de neutra-
lidade), nada obsta a que as normas integrantes das alíneas do artigo 434.º, n.º 
1, da Lei das Sociedades Comerciais sejam objecto de aplicação analógica, le-
vando à identificação de incompatibilidades em situações que não se inserem 
na respectiva letra, mas que são valorativamente idênticas a algumas delas. 

Exemplo: A, que vive em união de facto com B, é designado para o conselho 
fiscal de uma sociedade de que B é accionista. Apesar de não se enquadrar na 
alínea f) do artigo 434.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, esta situação 
apresenta um risco de conflito de interesses análogo ao dos cônjuges, e certa-
mente mais intenso do que os existentes numa relação entre afins parentes de 
terceiro grau em linha colateral. 

Exemplo: C não é, à data da designação como fiscal único, beneficiário de ne-
nhuma vantagem especial atribuída pela sociedade. Contudo, C participou 
num concurso lançado pela sociedade, do qual decorre, se vencer, a sua colo-
cação numa situação de especial vantagem. Neste caso, apesar de a situação 
não se subsumir ao artigo 434.º, n.º 1, alínea a), da Lei das Sociedades Comer-
ciais, para cuja aplicação é necessário que o sujeito beneficie efectivamente das 
vantagens referidas, o risco de conflito de interesses apresentado pela situação 
é igualmente relevante.

Inversamente, a compreensão dos valores subjacentes ao regime das incom-
patibilidades deve levar, em coerência, a que as alíneas do artigo 434.º, n.º 1, 
da Lei das Sociedades Comerciais não sejam aplicadas de uma forma meca-
nicista. Sempre que se verifique uma situação de facto subsumível a alguma 
dessas alíneas, haverá que confirmar se essa situação representa efectiva-
mente um risco de conflito de interesses. Entendendo-se que a situação não 
apresenta um risco de conflito de interesses diferenciado, o preceito deve ser 
interpretado restritivamente, de forma a deixar de fora a referida situação8. 

Exemplo: Se A é primo de B, e B entrega semanalmente à sociedade C cestos 
de fruta para consumo de alguns trabalhadores, A estaria numa situação de 
incompatibilidade para o exercício da função de fiscalização na sociedade C, 
por efeito dos artigos 434.º, n.º 1, alíneas d) e f), da Lei das Sociedades Comer-
ciais. Contudo, entendendo-se, pelo eventual distanciamento pessoal entre A e 
B, e pela baixa expressão patrimonial do contrato entre B e a sociedade C, que 
inexiste um risco acrescido de conflito de interesses entre A e C, deve concluir-se 
pela inexistência de uma situação de incompatibilidade in casu. 

8 Neste sentido, GABRIELA FIGUEIREDO DIAS, in Código das Sociedades Comerciais em comentário, VI, p. 558. 
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A verificação de uma situação de incompatibilidade de um titular, ou potencial 
titular, do órgão de administração de uma sociedade anónima para o exercício 
dessa função tem consequências diferentes, consoante essa situação se verifique:

 – no momento da deliberação de designação como titular do órgão de fis-
calização: caso em que a deliberação é nula, por apresentar um conteúdo 
contrário a preceitos inderrogáveis (artigo 61.º, n.º 1, alínea d), da Lei das 
Sociedades Comerciais);

 – no decurso do mandato do titular do órgão de fiscalização: caso em que a 
relação existente entre o titular e a sociedade cessa imediatamente, por 
caducidade, independentemente de qualquer declaração nesse sentido 
(artigo 434.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais).

Nas instituições financeiras, a elegibilidade de um sujeito como membro do 
órgão de fiscalização está sujeita a requisitos adicionais. Estes decorrem, para 
a generalidade dos membros do órgão de fiscalização, do artigo 26.º, n.º 1, da 
Lei das Instituições Financeiras, segundo o qual desse órgão apenas podem 
fazer parte «pessoas cuja idoneidade e disponibilidade dêem garantias de ges-
tão sã e prudente, tendo em vista, de modo particular, a segurança dos fundos 
confiados à instituição»9.

Também o perito contabilista membro do conselho fiscal se encontra, no re-
gime aplicável às instituições financeiras, sujeito a um conjunto de requisitos 
adicionais de independência suplementares, para além dos estabelecidos no 
artigo 434.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais. Assim, o artigo 11.º, n.º 
3, do Aviso n.º 1/13, do Banco Nacional de Angola, em remissão para o artigo 
6.º, n.º 2, do Aviso n.º 4/13, do Banco Nacional de Angola, sujeita a elegibili-
dade de um perito contabilista para o órgão de fiscalização de uma instituição 
financeira, designadamente, à verificação dos seguintes requisitos:

 – O perito contabilista não pode prestar à instituição financeira quaisquer 
serviços que excedam as normais funções de perito contabilista (artigo 
6.º, n.º 2, alínea a), do Aviso n.º 4/13, do Banco Nacional de Angola, por 
remissão do artigo 11.º, n.º 3, do Aviso n.º 1/13, do Banco Nacional de An-
gola).

 – O perito contabilista não pode exercer funções numa instituição finan-
ceira por um período superior a quatro anos, apenas podendo ser recon-
tratado decorrido igual período após a sua substituição (artigos 8.º, n.º 
1, alínea a), e 6.º, n.º 2, alínea b), do Aviso n.º 4/13, do Banco Nacional de 
Angola, em conjugação com o artigo 84.º, n.º 4, da Lei das Instituições 

9 Estes requisitos são, ademais, desenvolvidos por via regulamentar, através do artigo 11.º, n.º 1, do Aviso n.º 1/13, 
do Banco Nacional de Angola, em remissão para o artigo 9.º, n.º 1, alíneas a) a e), do mesmo diploma. Sobre estes 
requisitos legais e regulamentares, que são igualmente colocados à designação de administradores das instituições 
financeiras, cfr. supra Capítulo 28. 
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Financeiras, por remissão do artigo 11.º, n.º 3, do Aviso n.º 1/13, do Banco 
Nacional de Angola).

 – Sendo designada uma sociedade de peritos contabilistas, nenhum dos 
seus sócios, responsáveis técnicos, directores, gerentes, supervisores ou 
outro elemento integrante da equipa de contabilidade com funções de 
direcção pode exercer funções nos órgãos sociais da instituição, nem de-
sempenhar qualquer cargo que possibilite uma influência nas decisões 
da administração da instituição, o que engloba as funções de auditoria 
externa, gestão de risco, compliance e auditoria interna (artigo 8.º, n.º 1, 
alíneas b) e c), do Aviso n.º 4/13, do Banco Nacional de Angola, por remis-
são do artigo 11.º, n.º 3, do Aviso n.º 1/13, do Banco Nacional de Angola).

 – O perito contabilista não pode ter na instituição financeira que fiscali-
za interesses financeiros directos ou indirectos, tais como ter contraído 
crédito junto da instituição, ou ter-lhe prestado garantias, beneficiar de 
garantias prestadas pela instituição financeira, ou receber da instituição 
financeira um valor igual ou superior a vinte e cinco por cento (25%) da 
sua facturação total (artigo 8.º, n.º 1, alínea d), em conjugação com o arti-
go 9.º, ambos do Aviso n.º 4/13, do Banco Nacional de Angola, por remis-
são do artigo 11.º, n.º 3, do Aviso n.º 1/13, do Banco Nacional de Angola). 

30.4. DURAÇÃO DO MANDATO E DESTITUIÇÃO

Designados os titulares do órgão de fiscalização, o seu mandato dura o tempo 
fixado nos estatutos, o qual não pode ser superior a quatro anos (artigo 436.º, 
n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). Não sendo estabelecido nos esta-
tutos qualquer prazo, esse prazo corresponderá ao limite máximo de quatro 
anos (artigo 435.º da Lei das Sociedades Comerciais). 

O mandato dos titulares dos órgãos de fiscalização das sociedades poderá, 
contudo, cessar antecipadamente através da sua destituição. A eficácia da 
destituição encontra-se, porém, condicionada à verificação de justa causa (ar-
tigo 440.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). A lei não fornece uma 
definição do conceito de justa causa, nem critérios que ajudem a preenchê-
-lo. Deve, contudo, entender-se que justa causa tem um significado idêntico 
àquele que é atribuído à expressão no contexto da destituição dos administra-
dores das sociedades por quotas, no artigo 290.º, n.º 4, da Lei das Sociedades 
Comerciais – o qual, relembre-se, se aplica a todos os tipos de sociedades10. 

Desta forma, deve entender-se que existe justa causa de destituição dos mem-
bros do órgão de fiscalização das sociedades comerciais sempre que, e apenas 
quando, estes:

10 Cfr. supra Capítulo 28.
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 – violem gravemente os seus deveres;
 – demonstrem inadequação para o exercício das suas funções;
 – demonstrem incapacidade para o exercício das suas funções.

A competência para destituir o fiscal único ou os membros do conselho fiscal 
é atribuída, tal como a competência para a sua designação, à assembleia ge-
ral (artigo 440.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). A assembleia geral, 
antes de deliberar, deverá, porém, ouvir os membros do órgão de fiscalização 
visados sobre os factos que lhes sejam imputados e que justificam a justa cau-
sa que serve de fundamento a essa destituição. 

Através desta audiência, visa-se possibilitar um confronto de razões que con-
tribua para esclarecer a existência ou não de justa causa de destituição, levan-
do a preterição deste trâmite à anulabilidade da deliberação de destituição 
(artigo 63.º, n.º 1, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais). Já a delibera-
ção mediante a qual a assembleia geral pretenda destituir um titular do órgão 
de fiscalização sem justa causa padecerá de nulidade, nos termos do artigo 
61.º, n.º 1, alínea d), da Lei das Sociedades Comerciais. 

Mantendo o paralelismo entre a competência para a designação e a competên-
cia para a destituição, os n.os 1 e 3 do artigo 440.º da Lei das Sociedades Comer-
ciais excepcionam da esfera de competência da assembleia geral a destituição 
dos titulares do órgão de fiscalização que tenham sido nomeados judicialmen-
te, atribuindo essa competência aos tribunais. Nesse caso, terão competência 
para requerer a destituição judicial dos titulares do órgão de fiscalização:

 – a administração da sociedade;
 – os sócios que tenham requerido a nomeação judicial do membro do ór-

gão de fiscalização visado. 

30.5. ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DAS SOCIEDADES 
COMERCIAIS

As atribuições do órgão de fiscalização das sociedades comerciais são concre-
tizadas através de uma detalhada enumeração feita no artigo 441.º da Lei das 
Sociedades Comerciais. 

Estas atribuições podem ser classificadas entre:

 – atribuições de fiscalização política, a qual incide sobre a legalidade e re-
gularidade estatutária da actuação dos restantes órgãos societários;
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 – atribuições de fiscalização contabilística, as quais se prendem com a ne-
cessidade de assegurar a transparência e o rigor técnico dos documentos 
contabilísticos da sociedade. 

Entre as primeiras, pontifica a fiscalização da administração da sociedade e 
a obrigação de zelar pela observância da lei e do contrato de sociedade por 
parte dos restantes órgãos societários (respectivamente, alíneas a) e b) do n.º 
1 do artigo 441.º da Lei das Sociedades Comerciais), sendo estas atribuições 
complementadas pela verificação do património societário (artigo 441.º, n.º 1, 
alínea d), da Lei das Sociedades Comerciais), pela convocação da assembleia 
geral, quando o respectivo presidente, devendo, não o faça (artigo 441.º, n.º 1, 
alínea h), da Lei das Sociedades Comerciais), e pela apresentação de pareceres 
sobre o relatório, contas e propostas apresentados pela administração (artigo 
441.º, n.º 1, alínea g), da Lei das Sociedades Comerciais).

A segunda classe de atribuições encontra a sua manifestação paradigmática 
na alínea b) do artigo 441.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, segundo 
o qual o órgão de fiscalização é responsável pela verificação da regularidade 
dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes servem de suporte, 
e pela verificação da exactidão do balanço e da demonstração de resultados 
(artigo 441.º, n.º 1, alíneas c) e e), da Lei das Sociedades Comerciais). A essa 
função acresce a verificação da correcção dos critérios valorimétricos – i. e., 
dos critérios utilizados para a formulação das contas da sociedade – e da sua 
idoneidade para conduzir à correcta avaliação do património da sociedade 
(artigo 441.º, n.º 1, alínea f), da Lei das Sociedades Comerciais).

30.6. DEVERES E PODERES DOS TITULARES DOS ÓRGÃOS DE 
FISCALIZAÇÃO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS

A alocação de atribuições resultaria insuficiente para assegurar os objectivos 
visados pelo regime da fiscalização das sociedades comerciais se os titulares 
do órgão de fiscalização das sociedades comerciais não fossem dotados de 
meios para monitorizar de forma efectiva a actividade da administração e o 
funcionamento da sociedade em geral. Para que qualquer fiscalização possa 
ser levada a cabo com sucesso, é necessário que o sujeito fiscalizador tenha co-
nhecimento da realidade que fiscaliza. Dessa forma, a fiscalização das socie-
dades comerciais postula a atribuição ao órgão de fiscalização de um conjunto 
de poderes que lhe possibilita a obtenção de informação sobre os assuntos da 
sociedade cuja fiscalização lhe é cometida. 

Esta atribuição é realizada pelo artigo 442.º da Lei das Sociedades Comerciais, o 
qual dota os membros do órgão de fiscalização, designadamente, dos poderes de:
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 – obter da administração, para exame e verificação, a apresentação dos li-
vros, dos registos e dos documentos da sociedade, bem como verificar 
as existências de qualquer classe de valores, designadamente, dinheiro, 
títulos ou mercadorias (artigo 442.º, n.º 1, alínea a), da Lei das Socieda-
des Comerciais);

 – obter da administração ou de qualquer dos administradores informa-
ções ou esclarecimentos sobre o decurso das operações ou actividades 
da sociedade ou sobre qualquer dos seus negócios (artigo 442.º, n.º 1, 
alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais);

 – obter de terceiros que tenham realizado operações por conta da socieda-
de as informações de que careçam para o conveniente esclarecimento 
das operações realizadas pela sociedade (artigo 442.º, n.º 1, alínea c), da 
Lei das Sociedades Comerciais);

 – assistir às reuniões da administração, sempre que julguem conveniente 
(artigo 442.º, n.º 1, alínea d), da Lei das Sociedades Comerciais). 

Note-se que estes poderes não configuram situações jurídicas de natureza ho-
mogénea11. Assim, as prerrogativas atribuídas pelas alíneas a), primeira parte, 
e b) do artigo 442.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, sendo exercidas 
contra a administração ou contra os administradores individualmente consi-
derados, caracterizam-se como verdadeiros direitos potestativos. A atribui-
ção desses poderes aos titulares do órgão de fiscalização implica que, se estes 
exigirem a prestação de informações ou a apresentação de bens, os adminis-
tradores contra os quais esse poder for exercido ficam constituídos no dever 
de prestar essa informação ou de apresentar o bem em causa. 

Ainda que aparentemente semelhante a esses poderes, o instrumento atribu-
ído aos titulares do órgão de fiscalização pelo artigo 442.º, n.º 1, alínea c), da 
Lei das Sociedades Comerciais não pode ser configurado como um direito po-
testativo em sentido próprio. Atribui-se aí aos titulares do órgão de fiscaliza-
ção o poder de obter informações de terceiros, quando estas sejam necessárias 
ao esclarecimento das operações realizadas pela sociedade. 

Contudo, não estando os terceiros inseridos na orgânica societária (ao contrá-
rio do que sucede com os administradores), não estarão consequentemente 
sujeitos à monitorização pelo órgão de fiscalização da sociedade. Dito de outro 
modo, este poder não pode implicar a vinculação de terceiros a prestar toda 
a informação que seja requerida pelo órgão de fiscalização, tornando ilícita a 
respectiva omissão, uma vez inquiridos. Os terceiros apenas estarão obriga-
dos a prestar informação à sociedade quando sobre eles impender um qual-
quer dever de informação ou de esclarecimento, de fonte legal ou negocial. 

11 Aparentemente contra, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO (em Direito das sociedades comerciais, I, p. 1109) não 
distingue poderes de diferente natureza, caracterizando-os a todos simplesmente como direitos potestativos.
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A relevância do artigo 442.º, n.º 1, alínea c), da Lei das Sociedades Comerciais 
não será, pois, a de constituir os terceiros no dever de prestar informações ao 
órgão de fiscalização (e, assim, à sociedade), mas antes a de habilitar o órgão 
de fiscalização a solicitar informações a terceiros em nome da sociedade. Não 
só esta possibilidade não é evidente como as implicações deste preceito nem 
sempre são totalmente salientadas: com esta habilitação atribui-se, ainda que 
de forma extremamente exígua, um poder de representação aos titulares do 
órgão de fiscalização da sociedade comercial. 

Por fim, do elenco de poderes do órgão de fiscalização constam instrumen-
tos de obtenção de informação cuja utilização não implica necessariamente 
a colaboração de um outro órgão ou sujeito, antes se satisfazendo com a não 
obstaculização pela parte destes. É o que sucede com o poder de assistir às 
reuniões da administração (artigo 442.º, n.º 1, alínea d), da Lei das Sociedades 
Comerciais) e a verificação da existência de valores (artigo 442.º, n.º 1, alínea 
a), parte final, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Para assistir às reuniões do conselho de administração é suficiente que os 
membros do conselho de fiscalização se façam presentes, ao passo que a ve-
rificação da existência de valores pelos membros do órgão de fiscalização se 
pode processar apenas mediante a interacção destes sujeitos com os valores 
verificados. De quaisquer outros sujeitos, maxime dos administradores, ape-
nas é requerida a não interferência no sentido de frustrar a obtenção de infor-
mação. Desta forma, tecnicamente, a posição jurídica aqui em causa melhor 
se qualificaria uma mera permissão, a qual gera, como correlativo, na esfera 
dos administradores, uma proibição de interferência12.

No que concerne ao poder de assistir às reuniões do conselho de administra-
ção, importa ter especial atenção à relação do preceito que atribui esse poder 
com o artigo 442.º, n.º 1, alínea a), parte final, da Lei das Sociedades Comer-
ciais, na parte em que comina o dever de assistir às reuniões do conselho de 
administração para as quais sejam convocados pelo respectivo presidente ou 
em que se apreciem as contas de exercício. Da articulação destes dois precei-
tos resulta que: 

 – os membros do órgão de fiscalização da sociedade nunca podem ser im-
pedidos de assistir às reuniões do conselho de administração; 

 – os membros do órgão de fiscalização da sociedade não têm, por regra, 
o dever de assistir às reuniões do conselho de administração, podendo 
apenas fazê-lo quando o julguem conveniente;

 – os membros do órgão de fiscalização estão obrigados a assistir às reuniões 

12 Sobre a distinção entre permissões e poderes, cfr. MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Introdução ao direito, Almedi-
na, Coimbra, 2012, pp. 267 ss. 
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do conselho de administração (i) nas quais se apreciem as contas de 
exercício e ainda (ii) sempre que para tal sejam convocados pelo presi-
dente do conselho de administração.

Por fim, importa salientar que todos estes poderes têm uma natureza instru-
mental em relação à prossecução das atribuições do órgão de fiscalização le-
galmente delimitadas. Assim, na eventualidade de o órgão de fiscalização fa-
zer uso destes poderes prosseguindo finalidades outras que não a realização de 
alguma das suas atribuições, esse exercício de poder será abusivo por contra-
riedade à finalidade económica e social daquele (artigo 334.º do Código Civil). 

Uma aparente lacuna do direito da fiscalização das sociedades comerciais an-
golano prende-se com a não previsão expressa da possibilidade de o órgão de 
fiscalização da sociedade contratar a prestação de serviço de peritos que coad-
juvem um ou vários dos seus membros no exercício das suas funções – o que 
corresponde a um dos poderes mais característicos dos órgãos de fiscalização 
das sociedades comerciais noutros ordenamentos jurídicos13. Contudo, pare-
ce ser de defender que, de acordo com a teoria dos poderes implícitos – segun-
do a qual um órgão jurídico tem sempre os poderes essenciais à realização das 
suas atribuições, mesmo que estes não sejam expressamente cominados por 
lei –, os órgãos de fiscalização das sociedades comerciais estão habilitados a 
contratar peritos, quando tal seja necessário à realização das funções de fisca-
lização da sociedade. 

Para justificar esta afirmação importa ter presente que os membros do órgão 
de fiscalização podem não ter todas as competências técnicas necessárias 
para compreender todos os aspectos das realidades que lhes compete fiscali-
zar. Desta forma, a expertise de peritos externos pode ser decisiva para que o 
órgão de fiscalização compreenda determinados aspectos do funcionamento 
da sociedade14. 

Se não se reconhecesse ao órgão de fiscalização o poder de contratar directa-
mente a prestação de serviços de peritos externos, a possibilidade de o órgão 
de fiscalização contar com o auxílio técnico imprescindível seria deixada nas 
mãos do órgão normalmente competente para representar a sociedade: o ór-
gão de administração. Ora, tendo em conta que uma das funções principais 
do órgão de fiscalização é precisamente a de sindicar a actuação da adminis-
tração da sociedade, a prossecução pelo órgão de fiscalização das suas atribui-
ções poderia resultar irremediavelmente frustrada se a administração tivesse 

13 Nesse sentido, cfr. o artigo 421.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comerciais português. 

14 Cfr. GABRIELA FIGUEIREDO DIAS, in Código das Sociedades Comerciais em comentário, VI, p. 643.
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a possibilidade de, ao negar a sua colaboração, impedir a fiscalização da regu-
laridade da sua actuação pelo fiscal único ou pelo conselho fiscal15. 

Exemplo: No exercício da sua função de fiscalização da actividade do órgão 
de administração, o conselho fiscal depara-se com um contrato sobre derivados 
celebrado pela administração, onde as obrigações de cada uma das partes são 
determinadas através de complexas equações matemáticas. Não tendo nenhum 
dos membros do conselho fiscal conhecimentos avançados de matemática, o 
conselho fiscal pretende contratar um perito em matemática financeira para 
auxiliar na compreensão do contrato. 

Exemplo: Ao analisar documentos que titulam contratos celebrados pela ad-
ministração, o conselho fiscal depara-se com um contrato redigido numa língua 
estrangeira que nenhum dos seus membros domina. Para fiscalizar a activida-
de da administração no que concerne à celebração desse contrato, o conselho 
fiscal deve poder recorrer à contratação de um tradutor. 

Se as atribuições do órgão de fiscalização delimitam as suas funções na orgâ-
nica societária, e os respectivos poderes lhe conferem instrumentos de reali-
zação dessas atribuições, a lei cura ainda de regular a forma como os membros 
do órgão de fiscalização se devem comportar, cominando-lhes deveres, os 
quais servem de parâmetro de licitude da sua conduta (maxime, para efeitos 
do apuramento da responsabilidade civil).

O dever principal dos órgãos de fiscalização consiste em exercer as activida-
des necessárias para a prossecução das suas atribuições. Em paralelismo com 
o que se afirma a propósito dos deveres dos administradores, onde se fala de 
um dever principal de administração da sociedade, pode aqui falar-se de um 
dever de fiscalização. Este dever encontra a sua consagração mais genérica no 
artigo 441.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, segundo o qual «os mem-
bros do órgão de fiscalização devem praticar conjunta ou separadamente, em 
qualquer época do ano, todos os actos de verificação e inspecção que conside-
rem convenientes ao cumprimento das suas obrigações de fiscalização». 

Importa, contudo, ter presente que este dever se encontra conformado de for-
ma marcadamente vaga. A concretização dos padrões de conduta pelos quais 
os titulares do órgão de fiscalização devem pautar a sua actuação encontra-se 
em duas sedes:

15 O que abre uma brecha no monopólio da representação da sociedade pelos seus administradores, como sustenta 
ARMANDO TRIUNFANTE, Código das Sociedades Comerciais anotado, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 434. 
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 – no artigo 445.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais; e 
 – no elenco de deveres constante do artigo 443.º da Lei das Sociedades 

Comerciais.

Em primeiro lugar, sempre que o órgão de fiscalização assuma natureza co-
legial – i. e., quando a sociedade opte por instituir um modelo de conselho 
fiscal –, a efectiva prossecução das suas atribuições requer que os membros 
do órgão se reúnam com alguma periodicidade. A este propósito, a lei fixa um 
limite mínimo: os membros do conselho fiscal devem reunir uma vez por tri-
mestre e ainda sempre que o presidente do conselho fiscal convocar o órgão 
(artigo 445.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). 

O preceito nuclear a propósito da conformação dos deveres dos membros do 
órgão de fiscalização é, porém, o artigo 443.º da Lei das Sociedades Comer-
ciais, onde se estabelecem deveres específicos, designadamente:

 – o dever de participação nas reuniões do conselho fiscal, nas assembleias 
gerais e nas reuniões do conselho de comparência obrigatória;

 – o dever de fiscalização conscienciosa e imparcial;
 – o dever de sigilo e de não aproveitamento indevido da informação so-

cietária; e
 – deveres de denúncia e reporte. 

O dever de participação nas reuniões de órgãos societários colegiais, estabe-
lecido no artigo 443.º, n.º 1, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais, tem 
uma dupla vertente. Em primeiro lugar, os membros do órgão de fiscalização 
devem estar nas reuniões do próprio órgão ao qual pertencem. Nesta vertente, 
o dever poder-se-ia ver como uma concretização do dever primário de fiscali-
zar. Num segundo plano, este dever impõe também que os membros do órgão 
de fiscalização assistam a todas as assembleias gerais e ainda às reuniões do 
conselho de administração para as quais sejam convocados pelo respectivo 
presidente, ou nas quais se apreciem as contas de exercício. 

A identificação da finalidade desta participação é essencial para a compre-
ensão dos moldes em que a mesma se deve dar. Atendendo às atribuições do 
órgão de fiscalização, resulta claro que a assistência às assembleias gerais e 
às reuniões do conselho de administração é configurada pelo ordenamento 
como um meio de acesso directo à informação sobre os processos decisó-
rios da sociedade. Desta forma, os membros do órgão de fiscalização têm 
o dever de estar presentes e observar as assembleias gerais e as reuniões 
do conselho de administração, mas não têm qualquer poder de tomar a pa-
lavra e, muito menos, de participar nas respectivas deliberações – o que é 
salientado pela própria letra da lei, que determina que os titulares do órgão 
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de fiscalização devem participar nas reuniões desse órgão e assistir às dos 
outros órgãos referidos. 

A importância deste dever é tal que, nos termos do artigo 443.º, n.º 4, da Lei 
das Sociedades Comerciais, «perdem o seu cargo os membros do órgão de 
fiscalização que, sem motivo justificado, não assistam, durante o exercício 
social, a duas reuniões deste órgão ou não compareçam a uma assembleia 
geral ou a duas reuniões do conselho de administração [cuja assistência seja 
obrigatória]». 

Quanto ao designado dever de fiscalização conscienciosa e imparcial, estabe-
lecido na alínea b) do artigo 443.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, es-
tá-se perante um dever não autónomo, que apenas releva quando conjugado 
com o dever de fiscalizar. Não são impostas condutas específicas, que trans-
cendam a actividade de fiscalizar, mas a definição do modo como essa fiscali-
zação deve ser feita. Como tal, trata-se de um critério que deve ser observado 
em toda a actuação dos membros do órgão de fiscalização. Em suma, ao exer-
cer as suas funções os titulares do órgão de fiscalização devem ser cuidados 
e ponderados (conscienciosos) na recolha e na análise da informação sobre a 
sociedade e devem actuar de forma isenta e livre de conflitos de interesses.

O dever de sigilo e de não aproveitamento da informação societária represen-
ta, por sua vez, o reverso dos amplos poderes informativos que são concedi-
dos aos membros dos titulares do órgão de fiscalização. Sendo a possibilidade 
de aceder, com grande amplitude, à informação societária instrumental do 
exercício da função de fiscalização, através deste dever visa assegurar-se que 
a informação que, por essa via, foi conhecida pelo membro do órgão de fiscali-
zação não é utilizada para outros fins, nem divulgada a terceiros (artigo 443.º, 
n.º 1, alínea c), da Lei das Sociedades Comerciais). 

Atenta esta concepção do dever em causa, deve entender-se que ele não cessa 
com o término do exercício de funções pelo titular do órgão de fiscalização. 
Antes, o dever gozará de uma pós-eficácia: nenhum sujeito poderá utilizar em 
proveito próprio ou transmitir a terceiros informações que tenha obtido no 
exercício de funções de fiscalização de uma sociedade comercial16. O ordena-
mento estabelece, contudo, uma possibilidade de derrogação deste dever, no 
artigo 443.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais: mediante autorização 
por escrito da assembleia geral e do conselho de administração, pode ser le-
vantado o dever de sigilo correspondente às informações obtidas durante o 
exercício das funções de membro do órgão de fiscalização da sociedade. 

16 Assim, TIAGO JOÃO ESTÊVÃO MARQUES, Responsabilidade civil dos membros de órgãos de fiscalização das socie-
dades anónimas, pp. 113-114. 
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Por fim, o artigo 433.º da Lei das Sociedades Comerciais estabelece um con-
junto de deveres de comunicação, a órgãos societários e a entidades externas, 
de factos relevantes de que os membros do órgão de fiscalização tenham co-
nhecimento no exercício das suas funções. Para compreender estes deveres é 
necessário ter presente que, se o órgão de fiscalização tem a função de moni-
torizar a regularidade da actuação da sociedade, apenas muito marginalmen-
te lhe são concedidos poderes para regularizar as patologias identificadas. No 
essencial, estes poderes de intervenção directa na correcção de irregularida-
des detectadas cingem-se às habilitações para:

 – propor acção judicial com vista à declaração de nulidade das delibera-
ções sociais feridas de nulidade, quando, no prazo de sessenta dias a 
contar da data do encerramento da assembleia geral em que o órgão de 
fiscalização deu conhecimento aos sócios da nulidade da deliberação, 
esta não tenha sido renovada, nem a sociedade tenha sido citada no âm-
bito de uma acção de nulidade (artigo 62.º, n.os 2 e 3, da Lei das Socieda-
des Comerciais);

 – suspender temporariamente os administradores, quando o interesse da 
sociedade assim o imponha (artigo 421.º, n.º 1, alínea b), da Lei das So-
ciedades Comerciais);

 – verificar a existência de situações de incompatibilidade que atinjam os 
administradores, levando, assim, à caducidade da respectiva relação de 
administração (artigo 422.º da Lei das Sociedades Comerciais).

Fora deste âmbito estrito, cabe à administração, no exercício do seu poder de 
gestão, corrigir as irregularidades identificadas pelo conselho de fiscalização, 
ou, no limite, à assembleia geral destituir os administradores (artigo 423.º, n.º 
1, da Lei das Sociedades Comerciais).

Por esta razão, a lei vincula os membros do órgão de fiscalização ao cumpri-
mento de três tipos de deveres de reporte. Nomeadamente, os membros do 
órgão de fiscalização da sociedade devem:

 – dar conhecimento à administração das verificações, fiscalizações e dili-
gências que tiverem feito e dos resultados das mesmas (artigo 443.º, n.º 
1, alínea d), da Lei das Sociedades Comerciais);

 – relatar, na primeira assembleia geral que se realize, todas as irregulari-
dades e inexactidões por eles verificadas, bem como se foram obtidos os 
esclarecimentos pedidos aos administradores e a terceiros (artigo 443.º, 
n.º 1, alínea e), da Lei das Sociedades Comerciais);

 – sempre que os membros do órgão de fiscalização tomem conhecimento 
de factos que constituam crime, devem participá-los ao Ministério Pú-
blico (artigo 443.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).
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Aos destinatários das comunicações competirá depois, no exercício das suas 
próprias atribuições e competências, pôr em marcha as consequências exigi-
das pela lei ou, nos dois primeiros casos, pelo interesse da sociedade, perante 
os factos comunicados pelos membros do órgão de fiscalização. 

A estes deveres que incidem sobre a totalidade dos membros do órgão de fis-
calização da sociedade, importa acrescentar outros dois, os quais se apresen-
tam como conexos entre si:

 – O primeiro configura-se como um dever específico do fiscal único ou do 
membro do conselho fiscal que seja contabilista ou perito contabilista. 
Nos termos do artigo 444.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, es-
tes membros dos órgãos de fiscalização das sociedades comerciais de-
vem comunicar imediatamente, por escrito, ao presidente do conselho 
de administração todos os factos dos quais tenham conhecimento e que 
possam afectar a realização do objecto social ou a situação financeira 
da sociedade.

 – O segundo incide sobre todos os titulares de órgãos de fiscalização que 
não se reconduzam ao ponto anterior: trata-se pois de um dever especí-
fico dos membros do conselho fiscal que não sejam contabilistas ou peri-
tos contabilistas. Nos termos do artigo 444.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 
Comerciais, devem comunicar imediatamente ao membro do conselho 
fiscal que assuma essa qualidade todos os factos de que tenham conhe-
cimento e que possam afectar a realização do objecto social ou a situação 
financeira da sociedade.

30.7. A RESPONSABILIDADE DOS MEMBROS DO ÓRGÃO  
DE FISCALIZAÇÃO

A violação dos respectivos deveres por parte dos membros dos órgãos de fisca-
lização pode ser determinante da causação de danos à sociedade, aos sócios, 
ou a terceiros. A história do início do século XXI demonstrou-o, com os escân-
dalos da Enron e da Worldcom, nos Estados Unidos da América, e da Parma-
lat, em Itália, a propósito dos quais se concluiu que avultados prejuízos foram 
causados às sociedades e aos seus sócios, que teriam sido evitados através de 
práticas de fiscalização mais rigorosas.

Ciente desse risco, a Lei das Sociedades Comerciais consagra normas sobre 
a responsabilidade dos membros do órgão de fiscalização, designadamente 
no seu artigo 86.º. O regime de responsabilidade civil dos membros do órgão 
de fiscalização é, em grande medida, decalcado do regime (atrás estudado) 
da responsabilidade civil dos administradores das sociedades comerciais, em 
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virtude da expressa remissão operada pelo artigo 86.º, n.º 1, da Lei das Socie-
dades Comerciais, para esse regime. 

Daqui decorre que, tal como os administradores, os membros do órgão de ad-
ministração da sociedade podem responder:

 – por danos causados à sociedade, nos termos do artigo 77.º, aplicável ex 
vi artigo 86.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, assumindo essa 
responsabilidade natureza obrigacional;

 – por danos causados aos credores sociais, nos termos do artigo 83.º, apli-
cável ex vi artigo 86.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, assumin-
do essa responsabilidade natureza extra-obrigacional;

 – por danos causados aos sócios e a terceiros, nos termos do artigo 84.º, 
aplicável ex vi artigo 86.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, assu-
mindo essa responsabilidade natureza extra-obrigacional.

Em consequência, no que concerne à generalidade do seu regime, a responsabi-
lidade civil dos membros dos órgãos de fiscalização não coloca problemas dis-
tintos dos já abordados a propósito da responsabilidade dos administradores. 

Assim, a responsabilidade civil dos membros dos órgãos de fiscalização pe-
rante a sociedade depende da verificação cumulativa dos seguintes requisitos: 

 – os membros dos órgãos de fiscalização terem violado os deveres legais ou 
estatutários aos quais estejam sujeitos;

 – actuarem com culpa, aferida de acordo com a bitola de um fiscal criterio-
so, a qual se presume;

 – a conduta ilícita dos membros dos órgãos de fiscalização ter causado da-
nos à sociedade; e

 – da existência de um nexo de causalidade entre comportamento ilícito do 
membro do órgão de fiscalização e o dano causado.

Importa ter presente que a violação dos puros deveres de monitorização rara-
mente será capaz de constituir os membros do órgão de fiscalização em res-
ponsabilidade civil. A não observância atenta da actividade da sociedade ou 
o não reporte atempado de irregularidades ocorridas nessa actividade apenas 
podem deixar de impedir a causação de danos à sociedade: esses danos só se-
rão causados se tiverem a sua causa primária num ilícito externo à função de 
fiscalização. E, nesses casos, aplicar-se-á o critério especial contido no artigo 
86.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais. Contudo, não deixam de existir 
deveres impostos aos titulares do órgão de fiscalização cuja violação é passível 
de causar danos à sociedade. 
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Exemplo: A é membro do conselho fiscal de uma sociedade. No decurso da 
sua actividade de fiscalização, A tem acesso a documentos que descrevem um 
processo de fabrico inventado pela sociedade, mas ainda não patenteado, que 
transmite a B. B passa a fazer uso desse processo de fabrico antes de a sociedade 
de cujo conselho fiscal A é membro o pôr em prática, impedindo esta sociedade 
de gerar amplos lucros. 

Por sua vez, a responsabilidade civil dos membros dos órgãos de fiscalização 
perante os credores sociais depende da verificação cumulativa dos seguintes 
requisitos:

 – da violação de uma disposição legal ou uma norma dos estatutos que te-
nha como finalidade a protecção dos credores da sociedade pelos mem-
bros do órgão de fiscalização;

 – a conduta ilícita dos membros do órgão de fiscalização ser culposa, não 
se presumindo a culpa;

 – os credores sofrerem um dano por o património da sociedade não ser 
suficiente para solver as obrigações perante eles contraídas; e 

 – a insuficiência do património societário para a satisfação dos créditos ser 
imputável ao comportamento ilícito do membro do órgão de fiscalização 
da sociedade. 

A responsabilidade civil dos membros dos órgãos de fiscalização perante só-
cios ou terceiros processa-se nos termos gerais, pressupondo que se verifi-
quem cumulativamente os seguintes requisitos:

 – a violação de uma disposição legal ou de um dever estatutário destinado 
à protecção de uma classe de sujeitos onde o lesado se insira;

 – o carácter culposo dessa violação, o qual não se presume;
 – a ocorrência de um dano na esfera do sócio ou terceiro;
 – a imputação desse dano à esfera do sócio ou terceiro, o que apenas sucede-

rá se, para além dos critérios de imputação objectiva aplicáveis no regime 
geral da responsabilidade civil, o dano for causado directamente, i. e. não 
for sofrido apenas como consequência remota da diminuição do patrimó-
nio societário, gerada por um dano causado (imediatamente) à sociedade.

Em todos estes pontos, saliente-se, o regime da responsabilidade civil dos 
membros do órgão de fiscalização acaba por se reconduzir ao regime da res-
ponsabilidade civil dos administradores, anteriormente estudado. Isso não 
significa, contudo, que a responsabilidade civil dos membros do órgão de fis-
calização não apresente problemas específicos face ao regime da responsabili-
dade civil dos administradores. Pelo contrário, após estabelecer, no n.º 1, que 
o regime da responsabilidade civil dos órgãos de fiscalização segue, no geral, 
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as regras da responsabilidade civil dos administradores, o artigo 86.º da Lei 
das Sociedades Comerciais vem, através do n.º 2, determinar que «os mem-
bros do órgão de fiscalização respondem solidariamente com os gerentes ou 
administradores da sociedade por actos ou omissões destes no exercício das 
suas funções, salvo se provarem que os danos se teriam produzido ainda que 
tivessem cumprido as suas obrigações de fiscalização». 

Daqui não resulta uma norma de responsabilidade objectiva: a responsabi-
lidade dos membros do órgão de fiscalização continua a depender do preen-
chimento cumulativo de todos os pressupostos da responsabilidade civil. Por 
outro lado, esta norma não se cinge a estabelecer que quando um dano for 
simultaneamente imputável aos administradores e aos membros do órgão de 
fiscalização estes respondem em moldes de solidariedade – o que seria redun-
dante face ao disposto no artigo 497.º, n.º 1, do Código Civil. 

Para a compreensão deste preceito é importante ter em mente que, normal-
mente, o comportamento ilícito dos membros do órgão de fiscalização não é 
apto a produzir isoladamente danos à sociedade. Normalmente, os ilícitos dos 
fiscalizadores traduzem-se numa deficiente fiscalização da prática de actos ou 
omissões danosos dos interesses da sociedade, dos sócios, ou de terceiros por 
parte dos administradores. Ao não fiscalizarem, ou ao exercerem a actividade 
de fiscalização de forma imperfeita, os membros do órgão de fiscalização per-
mitem que os administradores adoptem condutas ilícitas causadoras de danos. 

Dito isto, logo se percebe que o artigo 86.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comer-
ciais se apresenta como a norma de responsabilidade civil dos membros do 
órgão de fiscalização da sociedade de maior relevância prática. Este preceito 
não configura, porém, uma fonte autónoma de responsabilidade: para que o 
membro do órgão de fiscalização da sociedade seja responsável nos termos 
desse preceito, é impreterível que se tenham por verificados os pressupstos 
de uma das normas para as quais o artigo 86.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais remete. 

Do n.º 2 do preceito em questão decorre, porém, que, demonstrada a violação 
do dever de fiscalização – ou de algum dos deveres específicos que o concre-
tizam – por um membro do órgão de fiscalização da sociedade, dá-se uma in-
versão do ónus da prova quanto ao requisito da culpa. Pode, assim, falar-se de 
uma situação de culpa in vigilando, ainda que com a peculiariedade de, neste 
caso, a vigilância corresponder ao cumprimento de um dever primário dos 
titulares do órgão de fiscalização. 

Exemplo: Os administradores da sociedade S tomam conhecimento de que o 
património líquido da sociedade é inferior a metade do capital social nominal. 
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Apesar de, nos termos do artigo 37.º da Lei das Sociedades Comerciais, os admi-
nistradores deverem convocar a assembleia geral, não o fazem. Os membros do 
órgão de fiscalização, tendo também conhecimento da perda do capital social, 
não informam os administradores da necessidade de ser convocada a assem-
bleia geral.

Exemplo: A é membro do conselho fiscal da sociedade e certifica a exactidão 
de um balanço, incorrectamente preparado pela administração, que sabe estar 
errado, reflectindo um património societário muito inferior ao efectivamente 
existente. B, influenciado por essa descrição negativa do património da socie-
dade, vende as suas acções a C por um preço inferior ao que venderia se tivesse 
conhecimento da verdadeira situação patrimonial da sociedade. A diferença 
entre o preço pelo qual B conseguiria vender a C as acções, caso tivesse conheci-
mento da real situação da sociedade, e o preço pelo qual as acções foram vendi-
das representa um dano de B, o qual é imputável ao ilícito de A. Esse dano fica 
a dever-se não só ao ilícito da administração traduzido na preparação de um 
balanço incorrecto, como ao ilícito da sua indevida certificação pelo órgão de 
fiscalização.

Nestes casos, o sujeito lesado pelo comportamento ilícito dos administrado-
res que não foi impedido em virtude do comportamento ilícito dos membros 
do órgão de fiscalização pode exigir o ressarcimento da totalidade dos danos 
sofridos (i) a qualquer um dos administradores responsáveis ou (ii) a qualquer 
um dos membros do órgão de fiscalização responsáveis. Saliente-se, porém, 
que este preceito não permite que o sujeito lesado reclame a indemnização 
dos danos sofridos a um membro do órgão de fiscalização que não tenha vio-
lado as suas obrigações de fiscalização. 

Por fim, importa referir que o conteúdo constante dos n.os 1 e 2 do artigo 86.º 
da Lei das Sociedades Comerciais estabelece o regime aplicável à totalidade 
dos membros dos órgãos de fiscalização. As dificuldades interpretativas pode-
riam surgir a propósito da conjugação desses preceitos com o artigo 87.º da Lei 
das Sociedades Comerciais, o qual estabelece o regime da responsabilidade 
dos contabilistas e peritos contabilistas por danos causados à sociedade ou 
aos sócios. Recorde-se, afinal, que, nos termos do artigo 433.º, n.º 4, da Lei das 
Sociedades Comerciais, o fiscal único e um dos membros do conselho fiscal 
têm obrigatoriamente de ser peritos contabilistas ou contabilistas. 

Atendendo ao facto de o artigo 87.º da Lei das Sociedades Comerciais estabe-
lecer um regime específico de responsabilidade de sujeitos destas classes pro-
fissionais por danos causados à sociedade, poderia pensar-se que a responsa-
bilidade dos membros dos órgãos de fiscalização das sociedades comerciais 
seguiria um regime dual. A responsabilidade do fiscal único e do membro do 
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conselho fiscal que assumisse a qualidade de perito contabilista ou contabilis-
ta seria aferida nos termos do artigo 87.º da Lei das Sociedades Comerciais, ao 
passo que os restantes membros do conselho fiscal responderiam nos termos 
do artigo 86.º. Essa interpretação seria, porém, incorrecta. 

É certo que a função de fiscal único só pode ser exercida por um sujeito que 
se qualifique como contabilista ou perito contabilista, e o conselho fiscal deve 
integrar um sujeito com essas qualificações. Contudo, quando integram os ór-
gãos de fiscalização da sociedade, esses sujeitos exercem funções idênticas 
aos demais membros dos órgãos de fiscalização das sociedades comerciais. 
Essa interpretação diferenciada resultaria numa solução violadora do princí-
pio da igualdade, por submeter sujeitos que exercem funções idênticas a regi-
mes de responsabilidade diferentes. 

Apenas será de aplicar o regime do artigo 87.º aos titulares do órgão de fisca-
lização da sociedade quando estes actuarem no exercício de uma pura acti-
vidade de revisão legal de contas17. Ao que acresce que esse regime será apli-
cável àquelas situações para as quais a Lei das Sociedades Comerciais exige a 
participação de peritos contabilistas ou contabilistas na vida societária, para 
além da integração do órgão de fiscalização. São exemplo disso mesmo as 
seguintes regras: 

 – As entradas em bens diferentes de dinheiro devem ser objecto de um 
relatório elaborado por um contabilista ou perito contabilista sem inte-
resse na sociedade (artigo 30.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

 – Se, após convocação judicial da assembleia para a apreciação das contas 
da sociedade, estas não forem aprovadas ou forem rejeitadas pelos só-
cios, pode qualquer interessado requerer que sejam examinadas por um 
contabilista ou perito contabilista independente (artigo 73.º, n.º 6, da Lei 
das Sociedades Comerciais).

 – Havendo exoneração do sócio discordante da fusão, na falta de acordo 
sobre o valor da participação, este deverá ser fixado por um contabilis-
ta ou perito contabilista designado por mútuo acordo ou, na falta deste, 
pelo tribunal (artigo 108.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

 – Na determinação dos lucros a considerar para o pagamento das remu-
nerações variáveis dos obrigacionistas, os resultados apresentados pela 
sociedade devem ser obrigatoriamente submetidos a parecer de perito 
contabilista ou contabilista, designado pela assembleia de obrigacionis-
tas (artigo 389.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

17 Neste sentido, cfr. CARLOS COSTA PINA, Responsabilidade pelo prospecto no mercado primário de valores mo-
biliários, Coimbra Editora, Coimbra, 1999, p. 202, e GABRIELA FIGUEIREDO DIAS, Fiscalização de sociedades e 
responsabilidade civil, pp. 55 ss.
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Estas funções, saliente-se, não podem, por regra, ser desempenhadas pelo 
perito contabilista ou contabilista que exerça funções de administração na 
sociedade, sendo, por regra, exigida a sua independência (a qual é, como de-
corre, por maioria de razão, do artigo 30.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comer-
ciais, prejudicada pelo exercício de qualquer cargo societário). 

30.8. SÍNTESE

•	 A integração na estrutura societária de um órgão de fiscalização é obrigató-
ria para as sociedades anónimas e facultativa para as sociedades por quotas.

•	 O direito angolano consagra o modelo latino como modelo único de fiscali-
zação das sociedades anónimas. As sociedades anónimas podem, nesses ter-
mos, optar entre constituir um conselho fiscal ou designar um fiscal único.

•	 Apenas podem, porém, optar pelo modelo de fiscal único (i) as sociedades 
em que o Estado ou entidade equiparada detenha a maioria do capital so-
cial e (ii) as sociedades cujo capital social não ultrapasse o equivalente a 
USD 50.000,00.

•	 A competência para a designação dos membros do órgão de fiscalização é, 
por regra, da assembleia geral.

•	 De forma a assegurar que o órgão de fiscalização tem competências técnicas 
para fiscalizar as contas da sociedade, o fiscal único e um dos membros do con-
selho fiscal devem ser necessariamente contabilistas ou peritos contabilistas.

•	 Para assegurar a neutralidade e a isenção do exercício das funções de fis-
calização, a Lei das Sociedades Comerciais estabelece, no artigo 434.º, n.º 
1, um largo conjunto de incompatibilidades para o exercício dessa função.

•	 Esse elenco de incompatibilidades não é taxativo. É ainda admissível a re-
dução teleológica das normas determinantes de uma incompatibilidade 
quando a situação do potencial membro do órgão de fiscalização, não obs-
tante aparentemente se reconduzir a alguma das alíneas do artigo 434.º, n.º 
1, da Lei das Sociedades Comerciais, não apresentar nenhum risco diferen-
ciado de conflito de interesses.

•	 Os mandatos dos titulares dos órgãos de fiscalização das sociedades têm a 
duração definida nos estatutos da sociedade, a qual não pode ser superior a 
quatro anos. Se nada for definido nos estatutos, a duração será de quatro anos.
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•	 Os titulares dos órgãos de fiscalização apenas podem ser destituídos com 
justa causa, no que se identifica uma garantia da sua independência.

•	 O órgão de fiscalização da sociedade anónima tem amplas atribuições, as 
quais podem ser distinguidas entre (i) atribuições de fiscalização política, 
dentro das quais pontifica a fiscalização de actuação da administração, e 
(ii) atribuições de fiscalização contabilística, cuja manifestação paradigmá-
tica se encontra na verificação da regularidade dos livros contabilísticos e 
documentos que lhes servem de suporte e na verificação da exactidão do 
balanço e da demonstração de resultados.

•	 O órgão de fiscalização goza ainda de vários poderes, cujo exercício permi-
te aos seus membros ter conhecimento das realidades a fiscalizar. Tecnica-
mente, estes configuram-se como direitos potestativos face à administração, 
permissões que têm como correlativo proibições de interferência por parte 
da administração, ou exíguos poderes de representação da sociedade no que 
concerne à solicitação de informações a terceiros, em nome da sociedade.

•	 Apesar de a lei não o atribuir expressamente, deve entender-se que o órgão 
de fiscalização tem poderes para contratar a prestação de serviços por pe-
ritos que coadjuvem os respectivos membros no exercício das funções de 
fiscalização, na medida em que tal seja estritamente necessário devido à 
necessidade de competências técnicas específicas para a compreensão de 
algum domínio da actividade societária.

•	 O dever principal dos membros do órgão de fiscalização é o dever de fiscali-
zar, i. e., o dever de levar a cabo as actividades necessárias para o exercício 
das suas atribuições. Este dever encontra-se, porém, conformado de forma 
marcadamente vaga, sendo concretizado por uma pluralidade de deveres 
de conduta específicos. Importa a este propósito referir: (i) o dever de parti-
cipação e de assistência às reuniões de órgãos societários, (ii) o dever de fis-
calização conscienciosa e imparcial, (iii) o dever de sigilo e de não aprovei-
tamento da informação societária e (iv) deveres de comunicação e reporte.

•	 A estes deveres que incidem sobre a totalidade dos membros do órgão de 
fiscalização da sociedade, importa acrescentar outros dois, que se apresen-
tam como conexos entre si.

•	 O primeiro configura-se num dever específico do fiscal único ou do mem-
bro do conselho fiscal que seja contabilista ou perito contabilista, e tra-
duz-se numa obrigação de comunicação imediata e por escrito, ao presi-
dente do conselho de administração, de todos os factos dos quais tenha  
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conhecimento e que possam afectar a realização do objecto social ou a situ-
ação financeira da sociedade.

•	 O segundo incide sobre todos os titulares do conselho fiscal que não tenham 
essa qualidade e traduz-se num dever de comunicação imediata ao mem-
bro do conselho fiscal que assuma a qualidade de contabilista ou perito 
contabilista de todos os factos de que tenham conhecimento e que possam 
afectar a realização do objecto social ou a situação financeira da sociedade.

•	 Os membros do órgão de fiscalização da sociedade respondem pelos danos 
causados à sociedade, aos seus sócios, aos credores e a terceiros (artigo 86.º 
da Lei das Sociedades Comerciais).

•	 O regime da responsabilidade civil dos membros do órgão de fiscalização é, 
na generalidade, conformado por remissão para as normas sobre responsa-
bilidade civil dos administradores (artigo 86.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais).

•	 Os membros do órgão de fiscalização da sociedade respondem solidaria-
mente com os gerentes ou administradores da sociedade por actos ou omis-
sões destes no exercício das suas funções, salvo se provarem que os danos 
se teriam produzido ainda que tivessem cumprido as suas obrigações de 
fiscalização (artigo 86.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

•	 Os membros do órgão de fiscalização que assumam a qualidade de conta-
bilistas ou peritos contabilistas apenas respondem nos termos do artigo 
87.º da Lei das Sociedades Comerciais pelos danos causados no exercício da 
função de revisão legal de contas. No demais, a sua responsabilidade rege-
-se pelo regime-regra do artigo 86.º do mesmo diploma. 
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CAPÍTULO 31
TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADES COMERCIAIS
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31.1. A TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADES COMERCIAIS: NOÇÃO E 
ENQUADRAMENTO GERAL

A transformação da sociedade consiste na modificação do tipo societário, 
sem que isso importe, em princípio, a sua dissolução. Decorre da regra geral 
contida no artigo 130.º da Lei das Sociedades Comerciais que as sociedades 
comerciais podem, por transformação, adoptar posteriormente outros tipos 
societários, salvo proibição da lei ou do contrato de sociedade. Incluem-se 
igualmente no âmbito desta norma as sociedades civis constituídas nos ter-
mos do artigo 980.º e seguintes do Código Civil, que podem posteriormente 
transformar-se, adoptando um dos diferentes tipos de sociedades comerciais. 

A transformação de uma sociedade não importa a sua dissolução, mantendo-
-se intacta a sua personalidade jurídica, salvo se os sócios deliberarem a dis-
solução (artigo 130.º da Lei das Sociedades Comerciais). Atento o princípio da 
identidade da sociedade no contexto da transformação, a sociedade transfor-
mada sucede automática e globalmente à sociedade pré-transformação.

Todavia, encontra-se prevista na lei a possibilidade de ocorrer uma transfor-
mação extintiva, o que sucede quando, no contexto da transformação societá-
ria, é deliberada a dissolução da sociedade, caso em que se aplicam os precei-
tos legais ou contratuais que regulam a dissolução, na medida em que sejam 
mais exigentes do que os preceitos relativos à transformação. Também nesta 
situação, a sociedade assim constituída por transformação sucede automática 
e globalmente à sociedade anterior.

31.2. IMPEDIMENTOS

Considerando os efeitos decorrentes da transformação, o artigo 131.º da Lei 
das Sociedades Comerciais vem introduzir impedimentos à transformação 
das sociedades comerciais, assentes em evidentes preocupações de salva-
guarda do princípio da intangibilidade do capital social e das posições jurídi-
cas resultantes de direitos especiais dos sócios. Desta forma, uma sociedade 
não pode transformar-se:

 – se o capital social não estiver integralmente liberado ou se não estiverem 
totalmente realizadas as entradas convencionadas nos estatutos (alínea a);

 – se o balanço da sociedade a transformar mostrar que o valor do seu patri-
mónio é inferior à soma do capital e da reserva legal (alínea b);

 – se os sócios titulares de direitos especiais que não possam ser manti-
dos após a transformação se opuserem (alínea c). Importa notar que os 
sócios titulares de direitos especiais podem deduzir, por escrito, a sua 
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oposição à transformação; porém, se a certas categorias de acções cor-
responderem direitos especiais, esse prazo é alargado para o dobro1;

 – se, tratando-se de uma sociedade anónima, esta tiver emitido obrigações 
convertíveis em acções ainda não totalmente reembolsadas ou converti-
das (alínea d). 

31.3. PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO

31.3.1. O RELATÓRIO JUSTIFICATIVO DA TRANSFORMAÇÃO

Nos termos do artigo 132.º da Lei das Sociedades Comerciais, a administração 
da sociedade deve elaborar um relatório justificativo da transformação, o qual 
deve ser acompanhado2:

 – do balanço do último exercício da sociedade a transformar, devidamente 
aprovado, se encerrado menos de seis meses antes da deliberação que 
aprove a transformação, ou de um balanço elaborado especialmente 
para o efeito;

 – dos estatutos que passarão a reger a sociedade. 

Este relatório deve não só justificar o interesse social da transformação pre-
tendida, mas também reflectir a situação patrimonial da sociedade no mo-
mento da sua elaboração. Assim, a gerência deve assegurar que a situação pa-
trimonial da sociedade não sofreu alterações desde a data a que se reporta o 
balanço considerado, ou, caso contrário, indicar as alterações ocorridas.

31.3.2. FISCALIZAÇÃO E CONSULTA DO RELATÓRIO JUSTIFICATIVO  
DA TRANSFORMAÇÃO

A gerência deve promover o exame do relatório justificativo da transformação, 
caso a sociedade disponha de órgão de fiscalização, que deverá emitir parecer 
sobre o seu conteúdo (artigo 132.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

O relatório justificativo da transformação deverá ainda ser objecto de pare-
cer de um contabilista ou de um perito contabilista independente, que ela-
borará um relatório fundamentado da transformação (artigo 132.º, n.º 2, e 
artigo 104.º da Lei das Sociedades Comerciais). O relatório justificativo da  

1 Dado que se exige que a eliminação ou restrição do direito especial a elas inerente seja deliberada em assembleia 
especial dos accionistas titulares de acções da respectiva categoria.

2 Importa notar que, tratando-se de instituições sujeitas à supervisão do Banco Nacional de Angola, a transformação 
das mesmas não é admitida, atendendo ao disposto no artigo 13.º, alínea b), da Lei das Instituições Financeiras, de 
acordo com o qual as instituições financeiras devem adoptar a forma de sociedade anónima. 
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transformação e o parecer referido supra devem ser disponibilizado para con-
sulta pelos sócios e credores sociais a partir da data de convocação da assem-
bleia geral em que se deliberar sobre a transformação, ou com a antecedência 
de, pelo menos, um mês, caso a deliberação seja tomada em assembleia uni-
versal ou através de deliberação unânime por escrito.

31.3.3. APROVAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO PELOS SÓCIOS

Ao abrigo do disposto no artigo 133.º da Lei das Sociedades Comerciais, e com 
expressa remissão para o artigo 982.º do Código Civil (que regula as alterações 
ao contrato de sociedade), a transformação da sociedade depende de delibe-
ração dos sócios, que devem deliberar separadamente (sob pena de anulabili-
dade3) sobre os seguintes pontos:

 – aprovação do balanço ou da situação patrimonial da sociedade, nos ter-
mos constantes do relatório justificativo da transformação;

 – aprovação da transformação;
 – aumento de capital e entrada de novos sócios, ou redução do capital so-

cial (eventual);
 – aprovação dos novos estatutos. 

Nas sociedades por quotas, a deliberação de transformação é tomada por 
maioria de três quartos (3/4) dos votos correspondentes ao capital social ou 
por maioria mais elevada, nos casos assim previstos nos estatutos (artigo 
295.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Já nas sociedades anónimas, para a deliberação de transformação em assem-
bleia geral, exige-se, em primeira convocação, um quórum constitutivo de um 
terço (1/3) do capital social com direito a voto (artigo 403.º, n.º 2, da Lei das So-
ciedades Comerciais); em segunda convocação, a assembleia pode deliberar 
independentemente do número de accionistas presentes ou representados, 
seja qual for a parte do capital social que detenham (artigo 403.º, n.º 3, da Lei 
das Sociedades Comerciais). No que concerne ao quórum deliberativo, a de-
liberação de transformação deve ser aprovada por dois terços (2/3) dos votos 
emitidos, quer a assembleia reúna em primeira convocação quer reúna em 
segunda convocação (artigo 406.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais)4.

3 Nos termos do artigo 63.º, n.º 1, alínea a) da Lei das Sociedades Comerciais. Entendemos tratar-se aqui de uma 
norma de procedimento, que origina anulabilidade, e não de uma norma referente ao conteúdo da deliberação.

4 Tratando-se de uma sociedade em nome colectivo, a deliberação está sujeita à unanimidade, salvo se o contrato de 
sociedade autorizar a deliberação por uma maioria não inferior a três quartos de votos de todos os sócios (artigo 
198.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais); nas sociedades em comandita simples, a deliberação é tomada por 
todos os sócios comanditados e por sócios comanditários que representem, pelo menos, dois terços do capital social 
detidos por esta categoria de sócios (artigo 212.º da Lei das Sociedades Comerciais); já nas sociedades em comandita 
por acções, é aplicável o regime das sociedades anónimas (artigo 214.º da Lei das Sociedades Comerciais).
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31.3.4. ESCRITURA PÚBLICA DA TRANSFORMAÇÃO

Determina o artigo 134.º da Lei das Sociedades Comerciais que a transforma-
ção da sociedade deve ser reduzida a escritura pública, outorgada pela gerên-
cia ou administração da sociedade, da qual devem constar: 

 – a menção à deliberação que aprovou a transformação; 
 – os nomes ou firmas dos sócios que se exoneraram e o montante da liqui-

dação das respectivas participações sociais; 
 – o valor atribuído a cada acção e o montante global pago aos accionistas 

exonerados;
 – a reprodução do novo contrato; 
 – os nomes ou firmas dos sócios que se mantêm na sociedade e a participa-

ção de cada um deles no capital, consoante o que for determinado pelas 
regras aplicáveis ao tipo de sociedade adoptado. 

Os gerentes ou administradores que promoverem a outorga da escritura pú-
blica devem declarar, sob responsabilidade deles, que os direitos dos sócios 
exonerados podem ser satisfeitos sem afectação do capital, e que não houve 
oposição por parte dos sócios titulares de direitos especiais, dentro dos prazos 
estabelecidos no n.º 2 do artigo 131.º da Lei das Sociedades Comerciais (artigo 
134.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). 

31.3.5. REGISTO DA TRANSFORMAÇÃO E ACTOS POSTERIORES

A transformação da sociedade deverá ser registada junto da Conservatória do 
Registo Comercial, ao qual se seguirá a publicação da transformação, na III 
Série do Diário da República. 

Acresce que a transformação da sociedade está sempre sujeita a inscrição no 
Ficheiro Central de Denominações Sociais, na medida em que a firma da so-
ciedade será alterada, em função do novo tipo societário. A comunicação ao 
Ficheiro Central de Denominações Sociais é feita oficiosamente pela Conser-
vatória do Registo Comercial em que foi efectuado o registo da transformação. 

Tratando-se da transformação para uma sociedade anónima, no que respeita 
aos eventuais títulos de acções e livro de registo de acções, sublinhe-se que, 
uma vez transformada a sociedade, deverão ser emitidos novos títulos repre-
sentativos das acções, bem como aberto novo livro de registo de acções, que 
terá de ser rubricado e assinado pela administração da sociedade, bem como 
pelo órgão de fiscalização.
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31.4.EFEITOS DA TRANSFORMAÇÃO 

31.4.1. MANUTENÇÃO DA POSIÇÃO RELATIVA DOS SÓCIOS

Em conformidade com o disposto no artigo 135.º da Lei das Sociedades Comer-
ciais, salvo acordo prévio de todos os sócios, a regra geral é a de se manter a 
posição social relativa dos sócios, ainda que as participações primitivas sejam 
extintas e sejam atribuídas novas participações sociais em sua substituição.

Tal significa que se mantém o montante nominal da participação de cada só-
cio no capital social, bem como a sua respectiva proporção relativamente ao 
capital social5. 

31.4.2. PROTECÇÃO DOS SÓCIOS DISCORDANTES

Por outro lado, nos termos do artigo 136.º da Lei das Sociedades Comerciais, a 
protecção conferida aos sócios discordantes (i. e., que votem vencidos a deli-
beração que aprovou a transformação – artigo 133.º, n.º 2, alínea b), da Lei das 
Sociedades Comerciais) assenta na atribuição de um direito de exoneração, 
a exercer, por escrito, nos trinta dias seguintes à publicação da deliberação 
de transformação, recebendo, em contrapartida, o valor da sua participação 
social calculado nos termos do artigo 109.º da Lei das Sociedades Comerciais. 
Note-se que o sócio discordante só é considerado exonerado na data da escri-
tura pública de transformação.

A exoneração dos sócios discordantes, nos termos referidos, pode levar a uma 
redução do capital social, caso não seja possível conservá-lo. Nessa situação, 
deve a assembleia geral reunir-se novamente para deliberar a redução do ca-
pital (artigo 136.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). 

31.4.3. PROTECÇÃO DOS CREDORES E DIREITOS SOBRE AS PARTICIPAÇÕES 
SOCIAIS

Rege, nesta sede, o princípio geral que permeia a transformação da sociedade, 
de acordo com o qual os credores (sejam eles comuns ou especiais) não podem 
opor-se à transformação. Neste contexto, a manutenção da vigência das regras 
aplicáveis aos diferentes tipos de credores assegura a respectiva protecção. 

5 Na eventualidade de existirem sócios de indústria de uma sociedade que será transformada num tipo societário 
que não admite entradas em indústria, é atribuído, por convenção, à participação dos referidos sócios no capital so-
cial um determinado valor, reduzindo-se proporcionalmente o valor nominal da participação dos restantes sócios. 
Esta regra não permite, contudo, que se prejudique a aplicação dos preceitos legais que imponham um montante 
mínimo para a participação dos sócios.
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Assim, no que respeita à responsabilidade pessoal dos sócios, cabe mencionar 
o princípio da intangibilidade dos direitos adquiridos por terceiros6, com re-
flexo no artigo 138.º da Lei das Sociedades Comerciais. Por um lado, assiste-se 
a uma ultra-actividade da responsabilidade ilimitada dos sócios7: a transfor-
mação não afecta a responsabilidade pessoal e ilimitada dos sócios pelas dí-
vidas anteriormente contraídas, quando tal responsabilidade exista – v. g., na 
transformação de uma sociedade em nome colectivo em sociedade por quotas 
ou sociedade anónima. Por outro lado, se o tipo societário resultante da trans-
formação determinar a responsabilidade pessoal e ilimitada dos sócios, os só-
cios não serão responsáveis, de forma pessoal e ilimitada, perante os credores 
sociais, pelas dívidas sociais anteriormente contraídas – v. g., diversamente, 
no caso de transformação de uma sociedade anónima ou por quotas numa 
sociedade em nome colectivo.

Por outro lado, mesmo que o novo tipo societário não admita o recurso à emis-
são de obrigações, os direitos dos credores obrigacionistas anteriormente 
existentes mantêm-se e continuam a ser regulados pelas normas aplicáveis a 
essa espécie de credores (artigo 137.º da Lei das Sociedades Comerciais). 

Importa, por fim, indagar do destino dos direitos reais de gozo (usufruto) ou 
de garantia (penhor sobre as participações sociais ou consignação dos lucros 
por elas gerados) que, à data da transformação, incidam sobre participações 
sociais. Trata-se de uma matéria regulada pelo artigo 139.º da Lei das Socie-
dades Comerciais, de acordo com o qual se mantêm, num paralelismo com a 
sub-rogação real, sobre as novas espécies de participações, os referidos direi-
tos reais de gozo ou de garantia, bastando a escritura pública de transforma-
ção para se efectuarem os necessários averbamentos e registos. 

31.5. A TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS

A transformação de empresas públicas deve obedecer a regras especiais, as 
quais se encontram no regime plasmado na Lei de Bases do Sector Empre-
sarial Público (Lei n.º 11/13, de 3 de Setembro). Assim, de acordo com este di-
ploma, as empresas públicas podem ser objecto de transformação mediante a 
aprovação e entrada em vigor de diploma específico sancionado pelo Titular 
do Poder Executivo que determine a transformação (artigo 56.º, n.º 1, do refe-
rido diploma). 

6 Neste sentido, cfr. FRANCISCO MENDES CORREIA, in Código das Sociedades Comerciais anotado, anotação ao 
artigo 139.º.

7 Ibidem.
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Uma dada empresa pode deixar de ser considerada empresa pública, median-
te a sua transformação, «quando a situação fundamentadamente justifique» 
(artigo 57.º, n.º 1, do referido diploma); contudo, uma empresa pública só pode 
ser transformada em sociedade de capitais integral ou maioritariamente pú-
blicos (artigo 57.º, n.º 2, do referido diploma). 

A transformação de uma empresa pública deve ainda observar o regime pre-
visto na Lei de Delimitação de Sectores da Actividade Económica e na Lei das 
Privatizações (artigo 56.º, n.º 2, da Lei de Bases do Sector Empresarial Públi-
co). Já no que respeita às empresas com domínio público, a transformação 
destas seguirá o regime aplicável às sociedades comerciais, tal como expla-
nado em texto, por via da norma remissiva constante do artigo 68.º, n.º 1, da 
Lei de Bases do Sector Empresarial Público, carecendo, porém, de despacho 
prévio de autorização do Titular do Poder Executivo (artigo 68.º, n.º 2, da Lei 
de Bases do Sector Empresarial Público).

Esquema de síntese sobre a transformação de sociedades

31.6. SÍNTESE

•	 A transformação da sociedade consiste na modificação do tipo societário, 
não importando, em princípio, a sua dissolução, salvo no caso de transfor-
mação extintiva.
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•	 A sociedade transformada sucede automática e globalmente à sociedade 
pré-transformação.

•	 Existem impedimentos à transformação das sociedades comerciais, assen-
tes em razões de salvaguarda do princípio da intangibilidade do capital so-
cial e das posições jurídicas resultantes de direitos especiais dos sócios.

•	 O processo de transformação da sociedade divide-se em várias fases: (i) 
elaboração do relatório justificativo da transformação; (ii) fiscalização e 
consulta do relatório justificativo da transformação; (iii) deliberação de 
transformação; (iv) escritura pública da transformação; e (v) registo da 
transformação e actos posteriores.

•	 No que respeita aos efeitos da transformação, a regra geral é a da manuten-
ção da posição social relativa dos sócios, ainda que as participações primi-
tivas sejam extintas e sejam atribuídas novas participações sociais em sua 
substituição.

•	 Aos sócios discordantes é atribuído um direito de exoneração, a exercer, 
por escrito, nos trinta dias seguintes à publicação da deliberação de trans-
formação, recebendo, em contrapartida, o valor da sua participação social 
calculado nos termos do artigo 109.º da Lei das Sociedades Comerciais.

•	 Os credores (sejam eles comuns ou especiais) não podem opor-se à trans-
formação da sociedade comercial. A tutela de tais credores relevará, neste 
contexto, pela manutenção da vigência das regras aplicáveis aos diferentes 
tipos de credores, designadamente, aos credores obrigacionistas.
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CAPÍTULO 32
FUSÃO DE SOCIEDADES COMERCIAIS
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32.1. A FUSÃO DE SOCIEDADES COMERCIAIS: NOÇÃO E NATUREZA

Resulta do artigo 102.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais que a fusão de 
sociedades consiste na reunião, numa sociedade só, de duas ou mais socieda-
des, ainda que de tipo diverso (caso em que teremos uma fusão heterogénea). 

A fusão aparece como um acto transformador das sociedades nela participan-
tes: mais do que um animus extintivo de sociedades com transmissão do seu 
património, a fusão promove uma modificação das sociedades participantes 
e a sua transformação através de processos de concentração económica1. Esta 
abordagem é favorecida pela própria sistemática da Lei das Sociedades Co-
merciais2: por um lado, a fusão e a cisão de sociedades surgem imediatamente 
a seguir ao Capítulo IX, sobre a alteração do contrato de sociedade, e antes da 
transformação de sociedade; por outro lado, a aprovação da fusão pelos sócios 
rege-se pelas regras relativas à alteração do contrato de sociedade. 

Importa ainda mencionar que as sociedades dissolvidas podem fundir-se com 
outras sociedades (dissolvidas ou não), ainda que a liquidação seja feita judi-
cialmente, se preencherem os requisitos de que depende o regresso ao exercí-
cio da actividade social (artigo 102.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais). 
Todavia, não é permitido a uma sociedade fundir-se a partir da apresentação 
para declaração de falência e do requerimento para convocação de credores3 

nem a partir do requerimento ou participação para a declaração de falência 
(artigo 102.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais)4. 

32.2. MODALIDADES

Em conformidade com o disposto no artigo 102.º, n.º 4, alíneas a) e b), da Lei 
das Sociedades Comerciais, são várias as modalidades da fusão, a saber: 

32.2.1. FUSÃO POR INCORPORAÇÃO

Trata-se da primeira modalidade de fusão (artigo 102.º, n.º 4, alínea a), da Lei 
das Sociedades Comerciais), que corresponde à transferência global do patri-
mónio de uma ou mais sociedades para outra sociedade, com a consequente 

1 Reconduzindo a fusão à teoria da modificação das sociedades participantes, em detrimento da teoria da sucessão 
universal, cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, in Código das Sociedades Comerciais anotado, anotação ao artigo 97.º.

2 Ibidem.

3 Nos termos previstos no n.º 1 do artigo 1140.º do Código de Processo Civil.

4 Tal como regulado pelo artigo 1177.º do Código de Processo Civil.
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atribuição, no plano das relações de troca, aos sócios da sociedade incorpora-
da de acções ou quotas na sociedade incorporante. 

Esquema ilustrativo da fusão por incorporação

32.2.2. FUSÃO SIMPLES

De acordo com o disposto no artigo 102.º, n.º 4, alínea b), da Lei das Sociedades 
Comerciais, a fusão simples verifica-se mediante a constituição de uma nova 
sociedade para a qual se transferem globalmente os patrimónios das socieda-
des fundidas, sendo aos sócios destas atribuídas acções ou quotas da nova so-
ciedade. Note-se que (i) a constituição da nova sociedade e (ii) a fusão stricto 
sensu, em que a nova sociedade recebe os elementos pessoais e patrimoniais 
das sociedades fundidas, não são momentos distintos: a constituição ocorre no 
próprio processo da fusão e por efeito da mesma. A não ser assim, a constitui-
ção de uma nova sociedade antes da fusão destinada à operação de fusão con-
figuraria um caso de fusão por incorporação e não de fusão por concentração5.

Esquema ilustrativo da fusão simples

5 Cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, in Código das Sociedades Comerciais anotado, anotação ao artigo 97.º.
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32.3. PROCESSO DE FUSÃO

§ Projecto de fusão

Na tramitação do processo de fusão6, o primeiro passo consiste na elabora-
ção do projecto de fusão. De acordo com o disposto no artigo 103.º da Lei das 
Sociedades Comerciais, a gerência ou a administração de todas as sociedades 
que pretendam fundir-se devem elaborar, em conjunto, um projecto de fusão 
do qual constem, além de outros necessários para a perfeita caracterização 
jurídica e económica da fusão, os seguintes elementos: 

 – a modalidade, os motivos, as condições e os objectivos da fusão, relativa-
mente a todas as sociedades participantes - alínea a); 

 – a firma, a sede, o montante do capital social e o número e a data da ins-
crição no registo comercial de cada uma das sociedades participantes 
- alínea b); 

 – a participação que alguma das sociedades tenha no capital de outra - 
alínea c); 

 – os balanços das sociedades intervenientes, especialmente organizados 
até noventa dias antes da deliberação a que se refere o artigo 107.º da Lei 
das Sociedades Comerciais, dos quais conste, designadamente, o valor 
dos elementos do activo e do passivo a transferir para a sociedade incor-
porante ou para a nova sociedade - alínea d); 

 – as partes, acções ou quotas a atribuir aos sócios da sociedade a incorpo-
rar, nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 102.º da Lei das Sociedades 
Comerciais, ou das sociedades a fundir, nos termos da alínea b) desse 
número, especificando-se a relação de troca das participações sociais - 
alínea e); 

6 Tratando-se de instituições sujeitas à supervisão do Banco Nacional de Angola, a fusão destas, para além de dever 
respeitar o processo regulado na Lei das Sociedades Comerciais mencionado em texto, deve observar o procedi-
mento especial plasmado na Lei das Instituições Financeiras e no Aviso n.º 10/13, de 10 de Junho. Neste sentido, a 
realização de operações de fusão de instituições financeiras depende, por via da remissão do artigo 32.º, n.º 1, da 
Lei das Instituições Financeiras, da verificação dos requisitos contidos nas Secções I e II do capítulo I da Lei das 
Instituições Financeiras. Entre esses requisitos conta-se a prévia autorização do Banco Nacional de Angola (artigo 
16.º, n.º 1, da Lei das Instituições Financeiras, ex vi artigo 32.º, n.º 1, do mesmo diploma, e artigo 13.º, n.º 1, do Aviso 
n.º 10/13, de 10 de Junho), que deverá ser requerida pelo conjunto das empresas objecto da fusão (artigo 13.º, n.º 
3, do referido Aviso), sendo aplicável a este pedido de autorização, mutatis mutandis, o disposto nos artigos 8.º a 
12.º do Aviso n.º 09/13, de 3 de Junho, relativo à autorização para constituição de instituições financeiras bancárias 
(artigo 13.º, n.º 4, do Aviso n.º 10/13, de 10 de Junho). Note-se que, estando em causa a fusão de filiais de instituições 
financeiras bancárias que tenham a sua sede principal e efectiva de administração em país estrangeiro, ou estejam 
em relação de domínio com instituições financeiras bancárias estrangeiras ou não residentes, a autorização prévia 
já será da competência do Conselho de Ministros, sob prévio parecer do Banco Nacional de Angola (artigo 32.º, 
n.º 3, da Lei das Instituições Financeiras). Importa ainda salientar que, de acordo com o artigo 13.º, n.º 6, do Aviso 
n.º 10/13, de 10 de Junho, sempre que da operação de fusão de instituições financeiras resultar a aquisição ou o 
aumento de participações (ainda que não qualificadas), será ainda exigida, para a realização da fusão, a verificação 
dos requisitos contidos no artigo 4.º do referido Aviso, aplicáveis, em geral, aos casos de aquisição ou aumento de 
participação qualificada. Sobre o regime aplicável à aquisição ou aumento de participações qualificadas, cfr. supra 
Capítulo 20.
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 – o projecto das alterações a introduzir no contrato da sociedade incorpo-
rante ou o projecto de contrato da nova sociedade - alínea f); 

 – as medidas de protecção dos direitos de terceiros a participar nos lucros 
da sociedade - alínea g);

 – as medidas de protecção dos direitos dos credores sociais - alínea h);
 – a data a partir da qual as operações da sociedade ou sociedades incor-

poradas ou das sociedades a fundir são consideradas, do ponto de vista 
contabilístico, como efectuadas por conta da sociedade incorporante ou 
da nova sociedade - alínea i); 

 – os direitos assegurados pela sociedade incorporante ou pela nova socie-
dade a sócios da sociedade ou das sociedades incorporadas ou das socie-
dades a fundir que sejam titulares de direitos especiais - alínea j); 

 – a remuneração a atribuir aos peritos que intervenham na fusão, bem 
como quaisquer vantagens especiais atribuídas aos membros da gerên-
cia ou da administração ou dos órgãos de fiscalização das sociedades 
participantes na fusão - alínea k); 

 – nas fusões em que seja anónima a sociedade incorporante ou a nova 
sociedade, as modalidades de entrega das acções dessas sociedades e a 
data a partir da qual estas acções dão direito a lucros, bem como as mo-
dalidades desse direito - alínea l); 

 – a transmissão da posição contratual que, para a sociedade ou sociedades 
participantes, derive dos contratos de trabalho celebrados com os seus tra-
balhadores, contratos que não se extinguem por força da cisão - alínea m);

 – a transmissão da posição contratual que, para a sociedade ou sociedades 
participantes, derive dos contratos de arrendamento por estas celebra-
dos, não se extinguindo tais contratos por força da cisão - alínea n). 

§ Parecer do órgão de fiscalização

O projecto de fusão (e seus anexos) deve ser supervisionado pelo órgão de fis-
calização da sociedade, por contabilista ou por perito contabilista indepen-
dentes7, nos termos do artigo 104.º da Lei das Sociedades Comerciais, para 
que sobre ele seja emitido parecer. O órgão de fiscalização, o contabilista ou 
perito contabilista podem exigir das sociedades participantes as informações 
ou documentos que julguem necessários e proceder aos exames indispensá-
veis ao cumprimento das suas funções.

O parecer do órgão de fiscalização, do contabilista ou perito contabilista, con-
forme o caso, deve ser fundamentado e incidir sobre a adequação e razoabili-
dade da relação de troca das participações sociais.

7 Estes peritos contabilistas ou contabilistas devem estar inscritos na Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabi-
listas, nos termos do artigo 45.º do Estatuto da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas, aprovado pelo 
Decreto Presidencial n.º 232/10, de 11 de Outubro. Sobre o estatuto dos peritos contabilistas ou contabilistas, cfr. 
supra Capítulo 30.
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§ Convocatória da assembleia geral

O projecto de fusão deve ser aprovado por deliberação dos sócios reunidos em 
assembleia geral de cada uma das sociedades participantes, a qual deve ser 
convocada segundo as regras legais ou contratuais aplicáveis (artigo 105.º, n.º 
1, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Com a publicação ou com a remessa das convocatórias aos sócios para as as-
sembleias gerais, deve ser publicado, num dos jornais mais lidos na localidade 
onde se encontra a sede da sociedade, um aviso de que o projecto de fusão e 
a documentação anexa podem ser consultados, na sede de cada sociedade, 
pelos respectivos sócios e credores sociais (artigo 105.º, n.º 2, da Lei das Socie-
dades Comerciais).

A partir da publicação do aviso, é atribuído aos sócios e aos credores de qual-
quer das sociedades participantes na fusão o direito de consultar (i) o projecto 
de fusão; (ii) o relatório e pareceres sobre o projecto, elaborados por órgãos da 
sociedade e por peritos; (iii) contas, relatórios da administração, relatórios e 
pareceres dos órgãos de fiscalização, dos peritos contabilistas/contabilistas, 
e deliberações das assembleias gerais sobre essas contas, relativamente aos 
três últimos exercícios (artigo 105.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais).

§ Alteração relevante das circunstâncias

Reunidos os sócios em assembleia geral, deve a administração começar por 
declarar se, desde a elaboração do projecto de fusão, houve alteração relevan-
te das circunstâncias em que aquele se fundou e, no caso afirmativo, propor 
as alterações do projecto que julgue necessárias (artigo 106.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais). Sublinhe-se que a aferição da verificação de uma 
alteração relevante compete exclusivamente à administração, podendo esta 
basear-se em qualquer circunstância patrimonial, jurídica, legislativa, etc., 
que possa ter impacto na decisão de fusão projectada.

Quando tenha havido uma alteração relevante daquelas circunstâncias, a as-
sembleia geral deve deliberar se o processo de fusão prossegue com ou sem 
alterações do projecto ou se se põe termo àquele processo. A proposta a apre-
sentar às várias assembleias gerais deve ser rigorosamente igual, consideran-
do-se, sem prejuízo de posterior renovação da proposta, que qualquer modifi-
cação nela introduzida equivale à sua rejeição. Já durante a assembleia geral, 
os sócios podem exigir quaisquer informações sobre as sociedades participan-
tes que se revelem indispensáveis à apreciação da proposta de fusão (artigo 
106.º, n.os 2, 3 e 4, da Lei das Sociedades Comerciais).
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§ Aprovação em assembleia geral

As deliberações sobre a fusão são aprovadas nos termos prescritos para a al-
teração do contrato de sociedade (artigo 107.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais). Desta forma, nas sociedades por quotas, a deliberação de fusão 
deve ser tomada em assembleia geral por maioria de três quartos (3/4) dos 
votos correspondentes ao capital social, ou por número ainda mais elevado 
de votos, se exigido pelo contrato de sociedade (artigo 295.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais). 

Nas sociedades anónimas, para a deliberação de fusão em assembleia geral, 
exige-se, em primeira convocação, um quórum constitutivo de um terço do 
capital social com direito a voto (artigo 403.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Co-
merciais); já em segunda convocação, a assembleia pode deliberar indepen-
dentemente do número de accionistas presentes ou representados, seja qual 
for a parte do capital social que detenham (artigo 403.º, n.º 3, da Lei das So-
ciedades Comerciais). No que concerne ao quórum deliberativo, a deliberação 
de fusão deve ser aprovada por dois terços (2/3) dos votos emitidos, quer a as-
sembleia reúna em primeira convocação quer reúna em segunda convocação 
(artigo 406.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais)8.

Se alguma das sociedades participantes tiver várias categorias de acções, cada 
assembleia especial de accionistas titulares de acções de uma dada categoria 
deverá reunir em separado e aprovar a fusão (artigo 107.º, n.º 3, da Lei das So-
ciedades Comerciais).

Importa ainda sublinhar que, se alguma das sociedades participantes for titu-
lar de quotas ou acções de outra, não pode dispor, na assembleia que deliberar 
sobre a fusão, de um número de votos superior à soma dos votos de todos os 
outros sócios (artigo 108.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais).

Por outro lado, o artigo 107.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais impõe a 
prestação de consentimento de todos os sócios afectados para a execução das 
deliberações que aprovem a fusão, quando esta: 

 – aumente as obrigações de todos ou de alguns sócios9; 
 – afecte os direitos especiais de que sejam titulares alguns sócios; 

8 No que respeita às sociedades em nome colectivo, a deliberação de fusão deve ser tomada por unanimidade, a não 
ser que o contrato de sociedade preveja a aprovação dessas deliberações por maioria, que não pode ser inferior a 
três quartos dos votos de todos os sócios (artigo 198.º da Lei das Sociedades Comerciais). 

9 É feita, neste âmbito, especial referência às fusões heterogéneas, em que o diferente tipo societário da nova socie-
dade ou da sociedade incorporante pode resultar no agravamento da responsabilidade patrimonial dos sócios, face 
à situação que se verificava na sociedade originária. 
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 – altere a proporção das participações sociais de um sócio em face dos res-
tantes sócios da mesma sociedade, salvo na medida em que a alteração 
resulte de pagamentos que lhe sejam exigidos para respeitar disposições 
legais que imponham um valor mínimo ou um valor certo de cada uni-
dade de participação. 

Este consentimento dos sócios prejudicados pode ser expresso ou tácito (ar-
tigo 60.º da Lei das Sociedades Comerciais). Note-se que os sócios que parti-
cipam na assembleia geral que delibera a fusão e que votam favoravelmente a 
mesma prestam o seu consentimento dessa forma. 

Por outro lado, encontrando-se os direitos especiais dos sócios assegurados 
ao abrigo do disposto no artigo 103.º, n.º 1, alínea j), da Lei das Sociedades 
Comerciais, não é exigível a prestação do referido consentimento. 

§ Escritura e registo da fusão

Decorrido o prazo previsto no n.º 2 do artigo 110.º da Lei das Sociedades Co-
merciais sem que tenha sido deduzida oposição dos credores (conforme tra-
tada no ponto 9.4. supra), ou se, apesar da oposição, se verificar algum dos 
factos referidos no n.º 1 do artigo 111.º da Lei das Sociedades Comerciais, deve 
a administração das sociedades participantes outorgar a escritura de fusão e 
promover a sua inscrição no registo comercial, que assume natureza constitu-
tiva (artigo 114.º da Lei das Sociedades Comerciais). 

§ Eficácia da fusão: condição ou termo

Se a eficácia da fusão estiver sujeita a condição ou termo suspensivos e se, 
antes da verificação da condição ou do termo, ocorrer uma alteração relevante 
das circunstâncias em que as deliberações se basearam, pode a assembleia 
de qualquer das sociedades participantes deliberar que seja requerida judi-
cialmente a resolução ou a modificação do contrato de fusão segundo juízos 
de equidade, ficando a eficácia deste diferida até ao trânsito em julgado da 
decisão a proferir no processo (artigo 115.º da Lei das Sociedades Comerciais).

32.4. OPOSIÇÃO DE CREDORES

Atento o efeito extintivo da fusão e o efeito transmissivo das obrigações da 
sociedade extinta para a sociedade incorporante ou para a nova sociedade, 
importa sublinhar a preocupação com a tutela dos credores sociais – cujo con-
sentimento é dispensado. 
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Neste contexto, o modelo de protecção de credores adoptado na Lei das Socie-
dades Comerciais pauta-se pelos traços abaixo indicados:

§ Publicidade e prazo para a oposição de credores

Resulta do artigo 110.º da Lei das Sociedades Comerciais que a gerência ou 
a administração de cada uma das sociedades participantes deve, nos termos 
do n.º 2 do artigo 167.º da Lei das Sociedades Comerciais, antes da escritura 
e registo da fusão, promover a publicação da deliberação que aprove a fusão, 
no prazo de quinze dias a contar do encerramento da respectiva assembleia 
geral. Esta publicação exige ainda que sejam avisados, por escrito, os credores 
cujos créditos constem de livros ou documentos da sociedade ou que sejam 
conhecidos pela sociedade, para que lhes seja enviada comunicação para que 
exerçam o seu direito de oposição.

Decorridos trinta dias sobre a referida publicação, os credores das sociedades 
participantes cujos créditos sejam anteriores a essa publicação podem dedu-
zir oposição judicial à fusão com fundamento no prejuízo que dela derive para 
os seus direitos. O prejuízo a ser invocado pelo credor está, em regra, relacio-
nado com as menores garantias patrimoniais oferecidas pela nova sociedade 
devedora10. 

§ Efeitos da oposição de credores

De acordo com o artigo 111.º da Lei das Sociedades Comerciais, a oposição ju-
dicial deduzida por qualquer credor, nos termos explicados no ponto anterior, 
impede a outorga da escritura da fusão e o registo, até que: 

 – seja julgada improcedente a oposição, por sentença transitada em julga-
do, ou, no caso de absolvição da instância, o opoente não intente nova 
acção no prazo de trinta dias; 

 – o opoente desista; 
 – a sociedade satisfaça o direito do opoente ou preste caução fixada por 

acordo ou por decisão judicial; 
 – os opoentes consintam na outorga da escritura da fusão e no respec-

tivo registo; 
 – sejam consignadas em depósito as importâncias devidas aos opoentes. 

Julgada procedente a oposição, o tribunal pode determinar o reembolso do cré-
dito do opoente (artigo 111.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais). Note-se 

10 Entendendo que, «se o crédito se encontra provido de uma garantia real, não se vislumbra a possibilidade de exis-
tir prejuízo do credor e, em consequência, não há lugar ao direito de oposição», cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, in 
Código das Sociedades Comerciais anotado, anotação ao artigo 101.º-A.
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que o regime exposto não impede a verificação da exigibilidade antecipada 
dos créditos dos credores, que possa resultar de cláusulas contratuais que 
atribuam ao credor o direito à imediata satisfação do seu crédito se a socie-
dade devedora se fundir com outra ou outras (artigo 111.º, n.º 3, da Lei das 
Sociedades Comerciais). 

Por via da remissão promovida pelo artigo 112.º da Lei das Sociedades Comer-
ciais, o regime de oposição dos credores aqui referido é aplicável aos credores 
obrigacionistas, com algumas adaptações, a saber: 

 – Devem efectuar-se assembleias dos credores obrigacionistas de cada uma 
das sociedades participantes para se pronunciarem sobre a fusão e sobre 
os possíveis prejuízos que desta resultem para os credores, devendo essas 
deliberações ser aprovadas por maioria simples dos votos emitidos pelos 
credores obrigacionistas (ou, nas palavras do legislador, «pela maioria 
absoluta dos credores obrigacionistas presentes ou representados», nos 
termos do n.º 2 do artigo 112.º da Lei das Sociedades Comerciais).

 – Se a assembleia não aprovar a fusão, o direito de oposição deve ser exerci-
do colectivamente, através de um representante eleito pela assembleia.

 – Os portadores de obrigações ou outros títulos convertíveis em acções go-
zam, relativamente à fusão, dos direitos que lhes tiverem sido atribuídos 
para essa hipótese, e, se nenhum direito específico lhes tiver sido atribu-
ído, gozam do direito de oposição. 

32.5. A EXONERAÇÃO DOS SÓCIOS DISCORDANTES

Se a lei ou o contrato de sociedade atribuir ao sócio que vote contra o projecto 
de fusão o direito de se exonerar, pode o sócio exigir, até trinta dias depois da 
data da publicação, que a sociedade adquira ou faça adquirir a sua participação 
social. Nesta situação, que surge regulada no artigo 109.º da Lei das Sociedades 
Comerciais, na falta de estipulação do contrato de sociedade ou não havendo 
acordo expresso das partes, o valor da participação social deve ser fixado por 
um contabilista ou perito contabilista designado por mútuo acordo (ou, na fal-
ta deste, pelo tribunal), nos termos do artigo 1021.º do Código Civil, i. e., com 
base no estado da sociedade no momento da deliberação que aprova a fusão. 

Importa ainda referir a inoponibilidade das limitações impostas pelo contrato 
de sociedade à transmissão de participações sociais. Com efeito, e conforme 
resulta do artigo 109.º, n.º 5, da Lei das Sociedades Comerciais, o direito de o 
sócio alienar, por outro modo, a sua participação social não é afectado pelo 
poder de exoneração referido nem a essa alienação podem obstar limitações 
impostas pelo contrato de sociedade.
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32.6. EFEITOS DO REGISTO DA FUSÃO

O artigo 114.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais determina os efeitos da 
inscrição da fusão no registo comercial. 

32.6.1. EFEITO EXTINTIVO

Com o registo da fusão extinguem-se as sociedades incorporadas, ou, no caso 
de constituição de nova sociedade, as sociedades fundidas, transferindo-se 
os seus direitos e obrigações, respectivamente, para a sociedade incorporante 
ou para a nova sociedade. Note-se, porém, que as partes não visam, com a fu-
são, extinguir sociedades, mas antes provocar uma modificação nas mesmas, 
salientando-se a sua natureza meramente transformadora.

32.6.2. RELAÇÃO DE TROCA

§ Participações sociais

No que respeita aos efeitos pessoais da fusão, os sócios das sociedades extin-
tas tornam-se sócios da sociedade incorporante ou da nova sociedade. Esta 
relação de troca resulta, assim, numa aquisição de participações sociais na 
sociedade originada pela fusão.

A ideia de aquisição convoca, todavia, problemas quanto à determinação da 
sua natureza jurídica, devendo questionar-se se estamos perante uma aquisi-
ção originária ou aquisição derivada e se se mantém o status socii antes e de-
pois da fusão. Neste contexto, saem reforçados os entendimentos que rejeitam 
a tese da aquisição derivada, dado que a fusão não corresponde a um negócio 
jurídico referente a participações sociais. Todavia, tanto se assiste:

 – à defesa da ideia de que está em causa uma aquisição originária de parti-
cipações sociais, atenta a verificação do efeito extintivo/constitutivo da 
fusão (aqui, com apoio na letra do artigo 114.º, n.º 2, alínea b), da Lei das 
Sociedades Comerciais)11; como

 – à defesa do entendimento segundo o qual os sócios não adquirem uma 
nova participação social, diferente da que detinham na sociedade fundi-
da ou incorporada, sendo a sua participação social a mesma antes e após 
a fusão, mas referente à sociedade beneficiária do processo de modifi-
cação (à semelhança do que sucede na transformação de sociedades)12. 
Comungamos deste entendimento.

11 Cfr. RAUL VENTURA, Fusão, cisão, transformação de sociedades, pp. 228 ss.

12 Neste sentido, cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, in Código das Sociedades Comerciais anotado, anotaçãoao artigo 112.º.
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§ Contrapartida em dinheiro

Como se viu no ponto anterior, a aquisição de participações sociais é a con-
trapartida típica da fusão, que reclama que os sócios da sociedade fundida ou 
incorporada adquiram na sociedade incorporante ou nova sociedade partici-
pações sociais em equivalência às anteriormente detidas.

Cabe aquilatar da admissibilidade de serem atribuídas aos sócios outras con-
trapartidas pela fusão que não apenas participações sociais, designadamen-
te, contrapartidas em dinheiro. Tem sido aceite esta possibilidade13, embora 
limitando-se a atribuição de uma contrapartida em dinheiro aos sócios das 
sociedades incorporadas ou fundidas aos casos em que tal se revele necessá-
rio para um acerto de contas entre as participações sociais recebidas e o valor 
real das participações originárias. De qualquer forma, de acordo com este en-
tendimento, a atribuição de uma contrapartida em dinheiro (exigível à nova 
sociedade ou à sociedade incorporante) nunca poderá substituir, em absolu-
to, a titularidade de participações sociais ou de direitos parciais na sociedade 
beneficiária da fusão14. 

A atribuição de uma quantia em dinheiro encontra-se, em qualquer circuns-
tância, dependente do consentimento do sócio em causa, sob pena de se tra-
tar de uma expropriação por vontade da maioria. 

§ Portadores de outros títulos e direitos especiais

Os portadores de títulos que não sejam acções, mas aos quais sejam inerentes 
direitos especiais, continuam a gozar, na sociedade incorporante ou na nova 
sociedade, de direitos pelo menos equivalentes (artigo 113.º da Lei das Socie-
dades Comerciais). Apenas assim não será se: 

 – for deliberado, em assembleia especial dos portadores de títulos e por 
maioria absoluta do número de cada espécie de títulos, que os referidos 
direitos podem ser alterados; 

 – todos os portadores de cada espécie de títulos consentirem individual-
mente na modificação dos seus direitos, caso não esteja prevista, em lei 
ou no pacto social, a existência de assembleia especial;

13 Note-se que a Lei das Sociedades Comerciais não regula esta matéria, ao contrário do que sucede no direito por-
tuguês, em que o artigo 97.º, n.º 5, do Código das Sociedades Comerciais estabelece que, «além das partes, acções 
ou quotas da sociedade incorporante ou da nova sociedade referidas no número anterior, podem ser atribuídas aos 
sócios da sociedade incorporada ou das sociedades fundidas quantias em dinheiro que não excedam dez por cento 
(10%) do valor nominal das participações que lhes forem atribuídas».

14 Neste sentido, cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, in Código das Sociedades Comerciais anotado, anotação ao artigo 
97.º.
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 – o projecto de fusão previr a aquisição desses títulos pela sociedade in-
corporante ou pela nova sociedade e as condições dessa aquisição forem 
aprovadas, em assembleia especial, pela maioria simples dos votos emi-
tidos pelos portadores dos títulos nela presentes e representados. 

32.6.3. EFEITOS PATRIMONIAIS DA FUSÃO

Verifica-se, por efeito do registo da fusão, uma transmissão de direitos e obri-
gações das sociedades incorporadas ou fundidas para a sociedade incorpo-
rante ou para a nova sociedade, com a transferência global do património.

Como é correctamente sublinhado15, não se trata de uma transmissão em 
sentido técnico: a fusão corresponde a um acto transformador de sociedades. 
As situações jurídicas em causa, que surgem a final tituladas pela socieda-
de incorporante ou pela nova sociedade, permanecem constantes no decurso 
do processo de fusão, pelo simples facto de as esferas jurídicas societárias se 
reunirem numa nova sociedade ou numa sociedade incorporante já existente.

32.7. RESPONSABILIDADE POR DÍVIDAS DAS SOCIEDADES 
PARTICIPANTES NO PROCESSO

Os membros do órgão de administração e os membros do órgão de fiscalização 
de cada uma das sociedades participantes são solidariamente responsáveis pe-
los danos causados pela fusão à sociedade e aos seus sócios e credores, desde 
que, na verificação da situação patrimonial da sociedade e na conclusão da fu-
são, não tenham observado a diligência de um gestor criterioso. Está aqui em 
causa o disposto no artigo 116.º da Lei das Sociedades Comerciais, embora tal 
disposição normativa não venha introduzir qualquer novidade face ao regime 
de responsabilidade dos membros da administração e dos membros do órgão 
de fiscalização que consta na parte geral da Lei das Sociedades Comerciais. 

Neste contexto, a extinção de sociedades ocasionada pela fusão não impede 
o exercício dos direitos de indemnização em causa e dos direitos que resul-
tem da fusão a favor delas ou contra elas, ficcionando-se a existência jurídica 
de tais sociedades. A particularidade reside, todavia, no facto de tais direitos, 
quando relativos a sociedades, serem exercidos por qualquer sócio ou credor 
da sociedade extinta em virtude da fusão.

A indemnização atribuída à sociedade é paga aos credores cujos créditos não te-
nham sido pagos ou garantidos por caução prestada pela sociedade incorporante 

15 Idem, anotação ao artigo 112.º.
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ou pela nova sociedade, repartindo-se o eventual excedente entre os sócios, de 
acordo com as regras aplicáveis à partilha do activo de liquidação. 

32.8. NULIDADE DO CONTRATO DE FUSÃO

§ Fundamentos

De acordo com o artigo 117.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, a nu-
lidade do contrato de fusão só pode ser declarada por decisão judicial, com 
fundamento:

 – na falta de escritura pública;
 – na prévia declaração de nulidade ou anulação de alguma das delibera-

ções das assembleias gerais das sociedades participantes (com aplicação 
das normas que regulam as causas da nulidade ou anulabilidade das de-
liberações dos sócios). 

§Prazo

Resulta do artigo 117.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais que a acção de 
nulidade do contrato de fusão só pode ser proposta:

 – no prazo máximo de seis meses a contar da data da publicação do acto de 
fusão definitivamente registado ou da publicação da sentença transitada 
em julgado que declare nula ou anule alguma das deliberações das as-
sembleias gerais das sociedades participantes – com claro afastamento 
do disposto no artigo 286.º do Código Civil, de acordo com o qual a nuli-
dade é invocável a todo o tempo; mas

 – só enquanto não tiverem sido sanados os vícios existentes (falta de for-
ma e invalidade das deliberações). O tribunal não pode, em qualquer 
circunstância, declarar a nulidade do contrato de fusão se o vício que a 
produz for sanado no prazo que o tribunal vier a fixar (artigo 117.º, n.º 3, 
da Lei das Sociedades Comerciais)16.

§ Forma

A declaração judicial da nulidade está sujeita à mesma publicidade exigida 
para a fusão (artigo 117.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais).

16 Com apoio no artigo 62.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comerciais, e no sentido de que «tal prazo, concedido 
no exclusivo âmbito de uma acção declarativa de nulidade da fusão, apenas pode servir para a sanação dos vícios 
de forma», dado que «o vício que gera a nulidade ou anulabilidade de uma deliberação não pode ser sanado em 
momento posterior à sentença transitada em julgado que tenha reconhecido tal invalidade», cfr. idem, anotação 
ao artigo 117.º.
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§ Legitimidade

Não é fixada no artigo 117.º a legitimidade para intentar a acção de nulidade da 
fusão. Mediante a aplicação do direito comum (i. e., in casu, o artigo 286.º do 
Código Civil), conclui-se que vício pode ser invocado por qualquer interessa-
do (v. g., as sociedades participantes, os sócios e os próprios credores sociais).

§ Efeitos

No que respeita aos efeitos da nulidade do contrato de fusão, cabe referir o 
princípio geral restitutório com aplicação retroactiva, resultante do disposto 
no artigo 289.º do Código Civil, reconstituindo-se a situação prévia à fusão: (i) 
as sociedades extintas recuperam a sua personalidade jurídica e autonomia; 
(ii) os sócios das sociedades incorporadas ou fundidas deixam de ser sócios da 
sociedade incorporante ou da nova sociedade; (iii) a nova sociedade, constitu-
ída por efeito da fusão, considera-se nunca ter existido.

No que concerne aos actos praticados entre o registo da fusão e a declaração 
de nulidade, cabe referir o regime especial contido no artigo 117.º, n.º 5, da 
Lei das Sociedades Comerciais: os efeitos dos actos praticados pela socieda-
de incorporante depois da inscrição da fusão no registo comercial e antes da 
declaração de nulidade não são afectados por esta, mas a sociedade incorpo-
rada é solidariamente responsável pelas obrigações contraídas pela sociedade 
incorporante durante esse período. Acresce que à mesma responsabilidade 
estão sujeitas as sociedades fundidas pelas obrigações contraídas pela nova 
sociedade, na hipótese de o contrato de fusão ser declarado nulo. 

Desta forma, com a nulidade da fusão, a validade e a eficácia de tais actos não 
são abrangidas pela eficácia retroactiva da nulidade, tutelando-se a socieda-
de incorporante e a nova sociedade mediante a aplicação do mecanismo da 
responsabilidade solidária da sociedade anteriormente incorporada ou fun-
dida, atenta a repristinação da sua personalidade jurídica e do corresponden-
te património. 

32.9. A FUSÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS

Uma menção diferenciada é merecida à fusão de empresas públicas. De acor-
do com o disposto no artigo 56.º, n.º 1, da Lei de Bases do Sector Empresarial 
Público (Lei n.º 11/13, de 3 de Setembro), estas podem ser objecto de fusão me-
diante a aprovação e entrada em vigor de diploma específico aprovado pelo 
Titular do Poder Executivo que determine a operação de fusão. 
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Assinale-se que as empresas públicas apenas podem ser objecto de fusão com 
outras empresas de igual natureza ou, no caso de se tratar de empresas que dei-
xem de ser consideradas empresas públicas, com base em situação que o justi-
fique, podem estas fundir-se com empresas de capitais integral ou maioritaria-
mente públicos (artigo 58.º, n.º 1, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público). 

A fusão pode ter lugar por incorporação, mediante a transferência global do 
património de uma ou mais empresas para outra empresa, ou por fusão sim-
ples, através da constituição de uma nova empresa para a qual se transferem 
globalmente os patrimónios das empresas fundidas (artigo 58.º, n.º 2, da Lei de 
Bases do Sector Empresarial Público). Em qualquer circunstância, a fusão de 
empresas públicas, seja qual for a sua modalidade, deve observar o regime pre-
visto na Lei de Delimitação de Sectores da Actividade Económica e na Lei das 
Privatizações (artigo 56.º, n.º 2, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público). 

Já no que concerne às empresas com domínio público, a fusão destas segui-
rá o regime aplicável às sociedades comerciais, tal como explanado em texto 
(artigo 68.º, n.º 1, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público), carecendo, 
porém, de despacho prévio de autorização do Titular do Poder Executivo (ar-
tigo 68.º, n.º 2, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público).

32.10. SÍNTESE

•	 A fusão consiste na reunião numa só sociedade de duas ou mais sociedades 
existentes, ainda que de tipo diverso.

•	 As sociedades dissolvidas podem fundir-se com outras sociedades, dis-
solvidas ou não, ainda que a liquidação seja feita judicialmente, se preen-
cherem os requisitos de que depende o regresso ao exercício da actividade 
social. Todavia, não é permitido a uma sociedade fundir-se a partir da apre-
sentação para declaração de falência e do requerimento para convocação 
de credores, nem a partir do requerimento ou participação para a declara-
ção de falência.

•	 No que respeita às modalidades da fusão, cabe referir a fusão por incorpora-
ção (transferência global do património de uma ou mais sociedades para ou-
tra sociedade, com a consequente atribuição, no plano das relações de tro-
ca, aos sócios da sociedade incorporada de acções ou quotas na sociedade 
incorporante) e a fusão simples (constituição de uma nova sociedade para 
a qual se transferem globalmente os patrimónios das sociedades fundidas, 
sendo aos sócios destas atribuídas acções ou quotas da nova sociedade).
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•	 A tramitação do processo de fusão divide-se em diversas fases, a saber: (i) a 
elaboração do projecto de fusão, (ii) a emissão do parecer do órgão de fisca-
lização, (iii) a convocatória da assembleia geral para aprovação da fusão, (iv) 
a aprovação em assembleia geral, (v) publicação da deliberação que aprove 
a fusão, (vi) a oposição de credores, e (vii) a escritura e registo da fusão.

•	 No que respeita à tutela dos sócios discordantes, se a lei ou o contrato de so-
ciedade atribuir ao sócio que vote contra o projecto de fusão o direito de se 
exonerar, pode o sócio exigir, até trinta dias depois da data da publicação, 
que a sociedade adquira ou faça adquirir a sua participação social.

•	 Com a inscrição da fusão no registo comercial (i) extinguem-se as socieda-
des incorporadas ou, no caso de constituição de nova sociedade, as socie-
dades fundidas; (ii) os sócios das sociedades extintas tornam-se sócios da 
sociedade incorporante ou da nova sociedade; e (iii) verifica-se a transmis-
são de direitos e obrigações das sociedades incorporadas ou fundidas para 
a sociedade incorporante ou para a nova sociedade, com a transferência 
global do seu património.

•	 Os membros do órgão de administração e os membros do órgão de fiscaliza-
ção de cada uma das sociedades participantes são solidariamente responsá-
veis pelos danos causados pela fusão à sociedade e aos seus sócios e credores, 
desde que, na verificação da situação patrimonial da sociedade e na conclu-
são da fusão, não tenham observado a diligência de um gestor criterioso.

•	 Pode ser declarada a nulidade do contrato de fusão por decisão judicial com 
fundamento (i) na falta de escritura pública ou (ii) na prévia declaração de 
nulidade ou anulação de alguma das deliberações das assembleias gerais 
das sociedades participantes.
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CAPÍTULO 33
CISÃO DE SOCIEDADES COMERCIAIS
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33.1. CONCEITO 

O artigo 118.º da Lei das Sociedades Comerciais não oferece uma definição 
geral de cisão de sociedades comerciais, fazendo apenas referência às modali-
dades de cisão admitidas por lei. 

A cisão da sociedade tem geralmente na sua base um processo de descentrali-
zação empresarial que visa conferir autonomia patrimonial e jurídica a deter-
minada actividade económica, através da separação de partes do património 
da sociedade cindida destinadas à sua autonomização, seja por incorporação 
das mesmas em sociedades já existentes, seja mediante a constituição de so-
ciedade no próprio processo, com a consequente atribuição aos sócios da so-
ciedade cindida de participações sociais nas sociedades beneficiárias.

À semelhança do que sucede na fusão, não se verifica na cisão um animus ex-
tintivo ou qualquer vontade de constituir uma realidade económica ex novo. 

Os efeitos da cisão não se encontram regulados de forma expressa. Todavia, re-
sulta claro que o património da sociedade cindida destacado atribuirá aos sócios 
da sociedade cindida participações sociais na(s) sociedade(s) beneficiária(s), com 
respeito pela proporção do capital de que eram titulares na sociedade cindida.

33.2. MODALIDADES

Ao abrigo do disposto no artigo 118.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), da Lei das Socie-
dades Comerciais, são várias as modalidades da cisão, como abaixo se indica. 

33.2.1. CISÃO SIMPLES 

Trata-se da primeira modalidade de cisão (artigo 118.º, n.º 1, alínea a), da Lei 
das Sociedades Comerciais), que corresponde ao destaque de parte do patri-
mónio de uma sociedade (sociedade cindida) para, de forma autónoma, com 
essa massa patrimonial, se constituir uma outra sociedade (sociedade benefi-
ciária). Neste contexto:

 – a sociedade cindida mantém a sua personalidade jurídica, no que respei-
ta ao património não separado;

 – o património separado passará a integrar o património próprio da nova 
sociedade beneficiária.

No que respeita à relação de troca, aos sócios da sociedade originária cindi-
da são atribuídas, por efeito da cisão, participações sociais na nova sociedade  
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beneficiária, mantendo estes, simultaneamente, as suas participações sociais 
na sociedade cindida. 

Da leitura do artigo 118.º, n.º 1, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais, pa-
rece retirar-se que a cisão simples apenas se reporta à separação de uma parte 
do património social para com ele constituir uma única sociedade beneficiária. 

Esquema ilustrativo da cisão simples originando a constituição  
de uma só sociedade

Naturalmente que tal não obsta a que a sociedade cindida, no contexto do 
mesmo processo de cisão, proceda ao destaque de várias partes do seu patri-
mónio social, originando cada uma das partes destacadas uma nova socieda-
de beneficiária1. 

Esquema ilustrativo da cisão simples originando a constituição  
de diversas sociedades

1 Neste sentido, cfr. RAUL VENTURA, Fusão, cisão, transformação de sociedades, p. 39.
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§ Cisão simples: impedimentos

Ao abrigo do disposto no artigo 123.º da Lei das Sociedades Comerciais, exis-
tem determinadas situações (cuja verificação deve constar expressamente dos 
pareceres e relatórios da gerência, da administração ou do órgão de fiscaliza-
ção das sociedades, bem como do contabilista ou perito contabilista interve-
nientes) que impedem a realização de cisão simples, a saber: 

 – se o valor do património da sociedade cindida se tornar inferior à soma 
das importâncias do capital social e da reserva legal e não se proceder, 
antes da cisão ou juntamente com ela, à correspondente redução do ca-
pital social; note-se que nas sociedades por quotas adiciona-se, para es-
tes efeitos, a importância das prestações suplementares eventualmente 
efectuadas pelos sócios e ainda não reembolsadas;

 – se o capital da sociedade a cindir não estiver inteiramente liberado. 

§ Cisão simples: património destacável e redução do capital

O artigo 124.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais determina, de forma 
imperativa, os elementos do património societário que podem ser destacados 
por cisão simples: 

 – participações noutras sociedades, quer constituam a totalidade, quer 
parte das detidas pela sociedade a cindir, para a formação de nova socie-
dade cujo objecto consista na gestão de participações sociais - alínea a); 

 – bens que, no património da sociedade a cindir, por si só ou agrupados, 
formem uma unidade económica - alínea b). Nesta situação, podem ser 
atribuídas à nova sociedade dívidas que economicamente se relacio-
nem com a constituição ou o funcionamento da unidade referida (artigo 
124.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

Subjaz a esta disposição normativa um motivo evidente: que o destaque pa-
trimonial se refira unicamente a elementos que possam desempenhar uma 
função económica2, promovendo-se a constituição de novas sociedades com 
condições de desenvolver, autonomamente, uma actividade económica.

Ainda que em sede de cisão simples, cabe delimitar o âmbito de aplicação do 
artigo 124.º da Lei das Sociedades Comerciais. Deve entender-se que esta dis-
posição normativa, interpretada extensivamente, se aplica a outras hipóteses 

2 Assim, cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, in Código das Sociedades Comerciais anotado, anotação ao artigo 124.º.
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de cisão: aos casos de cisão simples múltipla e aos casos de cisão-dissolução3. 
Não parece, todavia, ser de aplicar esta exigência de autonomia económica 
patrimonial à cisão-fusão por incorporação, dado que a sociedade incorpo-
rante já compreenderá, em princípio, uma unidade económica relevante4.

Em consequência do património destacado, importa questionar a necessida-
de de redução do capital social da sociedade cindida. Pode afirmar-se que, por 
imperativos de cumprimento do disposto no artigo 123.º, n.º 1, alínea a), da Lei 
das Sociedades Comerciais, a generalidade das operações de cisão conduzirão 
a uma redução do capital social da sociedade cindida. Deve, porém, atentar-
-se no disposto no artigo 125.º da Lei das Sociedades Comerciais: a redução 
do capital da sociedade a cindir só fica sujeita ao regime geral (i. e., ao artigo 
101.º da Lei das Sociedades Comerciais) na medida em que não se contenha no 
montante global do capital das novas sociedades. 

Nada obsta, por outro lado, a que a redução de capital social exceda o determi-
nado por esta disposição normativa, sempre que assim se entenda convenien-
te. Nessa situação, já serão aplicáveis as regras gerais relativas à redução do 
capital social (artigos 100.º e 101.º da Lei das Sociedades Comerciais).

33.2.2. CISÃO-DISSOLUÇÃO 

Dispõe a alínea b) do n.º 1 do artigo 118.º da Lei das Sociedades Comerciais 
que a cisão-dissolução consiste na operação mediante a qual uma socieda-
de procede à dissolução e divisão de todo o património social, destinando-
-se cada uma das partes daí resultantes à constituição de novas sociedades, 
extinguindo-se a sociedade cindida. 

Não sem razão, é frequentemente referido, a propósito desta modalidade de 
cisão, que em causa não está a dissolução e liquidação da sociedade cindida, 
mas antes a divisão de todo o património social em partes que servirão para 
constituir as novas sociedades beneficiárias, acompanhada da extinção da so-
ciedade cindida.

§ Cisão-dissolução: património destacável

A cisão-dissolução deve abranger todo o património da sociedade a cindir (ar-
tigo 126.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). Adicionalmente, no que 

3 Note-se, contudo, que a cisão-dissolução opera sobre a totalidade do património da sociedade cindida, pelo que 
poderão existir elementos patrimoniais que não se encontrem economicamente afectados a nenhuma das partes 
destacadas. Não obstante, deverão ser partilhados, ainda que não permitam, autonomamente, criar um centro 
económico de imputação.

4 Neste sentido, cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, in Código das Sociedades Comerciais anotado, anotação ao artigo 
124.º.
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respeita à atribuição do passivo e activo superveniente à cisão, se a delibera-
ção que aprova a cisão não tiver estabelecido o critério de transmissão de bens 
ou de dívidas, são essas dívidas e esses bens repartidos pelas novas socieda-
des na proporção da divisão que resultar do projecto de cisão, sem prejuízo 
das regras relativas ao activo e passivo destacáveis indicadas no artigo 124.º 
da Lei das Sociedades Comerciais (artigo 126.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 
Comerciais). Nada obsta, por outro lado, à aplicação do artigo 126.º da Lei das 
Sociedades Comerciais aos casos de cisão total-fusão.

Na sequência da divisão do património da sociedade cindida (e extinta), e salvo 
acordo entre os interessados, os sócios da sociedade dissolvida por cisão-dis-
solução participam em cada uma das novas sociedades na proporção que lhes 
caiba na sociedade cindida (artigo 127.º da Lei das Sociedades Comerciais). 

Esquema ilustrativo da cisão-dissolução

33.2.3. CISÃO-FUSÃO 

A cisão-fusão, tal como mencionada na alínea c) do n.º 1 do artigo 118.º da 
Lei das Sociedades Comerciais, corresponde à divisão em partes do patrimó-
nio social, que serão incorporadas noutras sociedades ou concentradas com 
outros patrimónios separados por idênticos processos e com igual finalidade.

Resulta do artigo 118.º da Lei das Sociedades Comerciais que nem sempre a 
cisão implica a extinção da sociedade cindida. Neste sentido, adoptando o 
critério da divisão do património, cabe referir a cisão parcial (quando não se 
verifica a extinção da sociedade cindida) e a cisão total (quando se verifica a 
extinção da sociedade cindida). 
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Já segundo o critério da sociedade beneficiária, a cisão-fusão pode ser uma 
cisão-fusão por incorporação (o património destacado destina-se a integrar o 
património de uma sociedade já existente) ou uma cisão-fusão por concentra-
ção (a sociedade beneficiária é constituída com a cisão, mas resulta da reunião 
do património de diversas sociedades, destacado por iguais processos).

Articulando o critério da divisão do património e o critério da sociedade be-
neficiária, podemos ter uma cisão parcial-fusão, em que a sociedade cindida 
mantém a sua existência, mas dela são destacadas uma ou mais partes do pa-
trimónio da sociedade cindida, destinadas:

 – à fusão com sociedades pré-existentes (cisão parcial-fusão por  
incorporação);

Esquema ilustrativo da cisão-parcial fusão por incorporação

 – à fusão com partes do património de outras sociedades, divididas por 
iguais processos e com a mesma finalidade (cisão parcial-fusão por 
concentração). 
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Esquema ilustrativo da cisão parcial - fusão por concentração

Pode ainda verificar-se uma cisão total-fusão sempre que a sociedade cindi-
da divida todo o seu património, extinguindo-se com a operação, sendo cada 
uma das partes destacadas destinadas:

 – à fusão com sociedades pré-existentes (cisão total-fusão por incorporação);

Esquema ilustrativo da cisão total-fusão por incorporação
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 – à fusão com partes do património de outras sociedades, divididas 
por iguais processos e com a mesma finalidade (cisão total-fusão por 
concentração). 

Esquema ilustrativo da cisão total – fusão por concentração

Note-se que, ao abrigo do disposto no artigo 129.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais, na constituição de novas sociedades, por cisões-fusões simultâ-
neas de duas ou mais sociedades, apenas estas podem intervir (e já não os 
sócios que irão receber participações sociais na nova sociedade5). 

Acresce que a participação dos sócios da sociedade cindida na formação do 
capital social da nova sociedade não pode ser superior ao valor líquido dos 
bens destacados (artigo 129.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais), de for-
ma a salvaguardar o princípio da intangibilidade do capital social.

33.2.4. CISÃO HETEROGÉNEA

Resulta do disposto no artigo 118.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais 
que as sociedades resultantes da cisão podem ser de tipo diverso do da so-
ciedade cindida (cisão heterogénea), pressupondo, assim, que a cisão origina 
uma nova sociedade com um diferente tipo societário (nas hipóteses de cisão 

5 Neste sentido, cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, in Código das Sociedades Comerciais anotado, anotação ao artigo 129.º.
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simples, cisão-dissolução e cisão-fusão por concentração). Por outro lado, 
nada impede que na cisão-fusão por incorporação a sociedade incorporante 
seja de tipo diverso do da sociedade cindida. 

33.3. PROCESSO DE CISÃO

De acordo com o disposto no artigo 120.º da Lei das Sociedades Comerciais, 
é aplicável à cisão de sociedades, com as necessárias adaptações, o processo 
relativo à fusão das sociedades comerciais6. Esta técnica de redacção da lei, 
remetendo em termos genéricos para disposições que regulam a fusão, não 
se apresenta despida de dificuldades, colocando sobre o intérprete o ónus de 
determinar o que sejam «as necessárias adaptações» – que, naturalmente, se 
darão sempre que a ratio das disposições normativas em causa não se compa-
deça com a natureza da cisão.

Em termos muito gerais, pode concluir-se que o processo de cisão é substan-
cialmente idêntico ao da fusão7, com especialidades no que se refere à neces-
sidade de elaborar o projecto de cisão.

Assim, a gerência ou a administração da sociedade a cindir ou, tratando-se de 
cisão-fusão, das sociedades participantes devem, em conjunto, elaborar um 
projecto de cisão, do qual constem, além de outros necessários ou convenien-
tes para a perfeita caracterização jurídica e económica da cisão, os seguintes 
elementos (artigo 119.º da Lei das Sociedades Comerciais): 

 – a modalidade, os motivos, as condições e os objectivos da cisão relativa-
mente a todas as sociedades participantes - alínea a); 

 – a firma, a sede, o montante do capital social e o número e a data da ins-
crição no registo comercial de cada uma das sociedades participantes 
- alínea b); 

 – a participação que alguma das sociedades tenha no capital de outra - 
alínea c); 

 – a enumeração completa dos bens a transmitir para a sociedade já existen-
te ou para a nova sociedade e os valores que lhes são atribuídos - alínea d); 

 – tratando-se de cisão-fusão, o balanço de cada uma das sociedades parti-
cipantes, elaborado nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 103.º da Lei 

6 Como foi oportunamente referido a propósito da fusão (cfr. supra Capítulo 32), tratando-se de instituições sujeitas 
à supervisão do Banco Nacional de Angola, a cisão destas não só deve respeitar o processo regulado na Lei das 
Sociedades Comerciais mencionado em texto, como observar o procedimento especial plasmado na Lei das Ins-
tituições Financeiras e no Aviso n.º 10/13, de 10 de Junho, em que se destaca a exigência de autorização prévia do 
Banco Nacional de Angola. 

7 Como tratado supra Capítulo 32.
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das Sociedades Comerciais - alínea e); 
 – as quotas ou acções da sociedade já existentes ou da nova sociedade e, se 

for caso disso, as quantias em dinheiro que serão atribuídas aos sócios da 
sociedade a cindir, especificando-se a relação de troca das participações 
sociais, bem como as bases desta relação - alínea f); 

 – as modalidades de entrega das acções representativas do capital das so-
ciedades resultantes da cisão - alínea g); 

 – a data a partir da qual as novas participações concedam o direito a qui-
nhoar nos lucros, bem como os termos em que esse direito pode ser exer-
cido - alínea h); 

 – a data a partir da qual as operações da sociedade cindida são considera-
das, do ponto de vista contabilístico, como efectuadas por conta da ou 
das sociedades participantes na cisão - alínea i); 

 – os direitos assegurados pelas sociedades resultantes da cisão aos sócios 
da sociedade cindida que sejam titulares de direitos especiais - alínea j);

 – a remuneração a atribuir aos peritos que intervenham na cisão, bem 
como quaisquer vantagens especiais atribuídas aos membros da gerên-
cia ou da administração ou do órgão de fiscalização das sociedades par-
ticipantes na cisão - alínea k);

 – o projecto de alterações a introduzir no contrato da sociedade já existen-
te ou o projecto de contrato da nova sociedade - alínea l); 

 – as medidas de protecção dos direitos dos credores sociais - alínea m); 
 – medidas de protecção dos direitos de terceiros a participar nos lucros da 

sociedade - alínea n); 
 – a transmissão da posição contratual que, para a sociedade ou socieda-

des participantes, derive dos contratos de trabalho celebrados com os 
seus trabalhadores, contratos que não se extinguem por força da cisão 
- alínea o); 

 – a transmissão da posição contratual que, para a sociedade ou sociedades 
participantes, derive dos contratos de arrendamento por estas celebra-
dos, contratos que não se extinguem por força da cisão - alínea p).

O projecto de cisão encontra-se sujeito a fiscalização, nos termos do artigo 99.º 
da Lei das Sociedades Comerciais. Após o seu registo (artigo 100.º, n.º 1, da 
Lei das Sociedades Comerciais), deve ser aprovado pelos sócios da sociedade 
cindida e das sociedades beneficiárias, quando estas sejam pré-existentes (i. 
e., nos casos de cisão-fusão por incorporação). 

No que concerne à deliberação dos sócios e suas maiorias, aplicam-se as re-
gras relativas à fusão (artigos 102.º e 103.º da Lei das Sociedades Comerciais), 
concluindo-se que tal deliberação deverá ser aprovada pela maioria qualifica-
da prevista para o tipo de sociedade em questão.
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Já a tutela dos credores face à cisão da sociedade opera por via da aplicação 
do artigo 110.º da Lei das Sociedades Comerciais, que vem regular a oposição 
judicial de credores das sociedades intervenientes após publicação do projec-
to de fusão8.

Tendo sido aprovada a cisão, e decorrido o prazo previsto no n.º 2 do artigo 
110.º da Lei das Sociedades Comerciais sem que tenha sido deduzida oposi-
ção, ou se, apesar da oposição, se verificar algum dos factos referidos no n.º 
1 do artigo 111.º da Lei das Sociedades Comerciais, deve o órgão de adminis-
tração das sociedades participantes outorgar a escritura pública de cisão e 
promover a sua inscrição no registo comercial (ex vi do artigo 114.º da Lei das 
Sociedades Comerciais). 

33.4. RESPONSABILIDADE POR DÍVIDAS DAS SOCIEDADES 
PARTICIPANTES NO PROCESSO

O processo de cisão importa, em regra, a transmissão de dívidas (ou de parte 
das dívidas) da sociedade cindida para a sociedade já existente ou para a nova 
sociedade, sendo necessário manter as garantias dos credores sociais. Trata-
-se de uma mera transmissão de dívidas, não implicando, por isso, nos termos 
do artigo 121.º da Lei das Sociedades Comerciais, a sua novação, salvo acordo 
nesse sentido das partes envolvidas.

Determina o artigo 122.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais que a so-
ciedade cindida responde solidariamente pelas dívidas que, por força da ci-
são, tenham sido transmitidas para a sociedade já existente (casos de cisão 
parcial-fusão) ou para a nova sociedade (casos de cisão simples). Já o n.º 2 da 
referida disposição normativa, reportando-se aos casos de cisão-dissolução e 
de cisão total-fusão, estipula que as sociedades beneficiárias da cisão respon-
dem solidariamente, até ao valor das entradas resultantes da cisão, pelas dívi-
das da sociedade cindida (e extinta) anteriores à inscrição da cisão no registo 
comercial. Nada obsta, contudo, a que se convencione uma responsabilidade 
conjunta. 

Assim, com base nas diferentes modalidades de cisão, pode concluir-se o 
seguinte:

 – Na cisão simples, pelas dívidas transmitidas à nova sociedade respon-
dem solidariamente a sociedade cindida e a nova sociedade. Contudo, 

8 Contra, entendendo que a tutela dos credores, em sede de cisão, opera por mero efeito do disposto no artigo 122.º da 
Lei das Sociedades Comerciais, cfr. RAUL VENTURA, Fusão, cisão, transformação de sociedades, p. 377.
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se, por força do mecanismo de solidariedade aplicável, a sociedade cin-
dida responder pela dívida, goza de direito de regresso contra a nova so-
ciedade (artigo 122.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais).

 – Na cisão-dissolução, as sociedades beneficiárias resultantes da cisão res-
pondem solidariamente pelas dívidas da sociedade cindida «anteriores 
à inscrição da cisão no registo comercial» (artigo 122.º, n.º 2, da Lei das 
Sociedades Comerciais), ou seja, por todas as dívidas da sociedade cin-
dida até ao momento da sua extinção. No entanto, esta responsabilidade 
é limitada ao valor dos bens que forem atribuídos às sociedades benefi-
ciárias da cisão. 

 – Na cisão parcial-fusão, em casos de cisão parcial-fusão por incorporação, 
pelas dívidas atribuídas à sociedade incorporante respondem solidaria-
mente a sociedade incorporante e a sociedade cindida, sendo-lhe atri-
buído direito de regresso contra aquela; em casos de cisão parcial-fusão 
por concentração, respondem solidariamente a nova sociedade e a so-
ciedade cindida.

 – Na cisão total-fusão – em casos de cisão total-fusão por incorporação ou de 
cisão total-fusão por concentração, as sociedades incorporantes ou as novas 
sociedades respondem solidariamente pelas dívidas da sociedade cindida.

33.5. A CISÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS

À semelhança do que se referiu a propósito da fusão9, também a cisão de em-
presas públicas merece uma referência especial. De acordo com o disposto no 
artigo 56.º, n.º 1, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público (Lei n.º 11/13, 
de 3 de Setembro), as empresas públicas podem ser objecto de cisão mediante 
a aprovação e entrada em vigor de diploma específico aprovado pelo Titular 
do Poder Executivo. 

A cisão de uma empresa pública pode corresponder (i) a uma cisão-simples, 
pela qual se destaca parte do seu património para com ela se constituir outra 
empresa de igual natureza ou empresa de capitais integral ou maioritaria-
mente públicos; (ii) a uma cisão-dissolução, pela qual se dissolve e se divide o 
património da empresa pública, sendo cada uma das partes resultantes des-
tinada a constituir novas empresas de igual natureza ou empresas de capitais 
integral ou maioritariamente públicos; ou (iii) a uma cisão-fusão, pela qual se 
destacam partes do património da empresa pública ou se dissolve esta, divi-
dindo o seu património em duas ou mais partes, para as fundir com empresas 
existentes de igual natureza ou com empresas de capitais integral ou maiori-
tariamente públicos, ou com partes de património de outras destas empresas, 

9 Cfr. supra Capítulo 32.
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separadas por idênticos processos e com igual finalidade (artigo 59.º da Lei de 
Bases do Sector Empresarial Público). 

Acresce que as operações de cisão de empresas públicas, independentemente 
da sua modalidade, devem observar o regime previsto na Lei de Delimitação 
de Sectores da Actividade Económica e na Lei das Privatizações (artigo 56.º, 
n.º 2, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público). 

No que respeita às empresas com domínio público, a cisão rege-se pelo dis-
posto na Lei das Sociedades Comerciais, conforme referido em texto (artigo 
68.º, n.º 1, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público), carecendo, porém, 
de despacho prévio de autorização do Titular do Poder Executivo (artigo 68.º, 
n.º 2, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público).

33.6. SÍNTESE

•	 A cisão de uma sociedade tem geralmente na sua base um processo de des-
centralização empresarial que visa conferir autonomia patrimonial e jurí-
dica a determinada actividade económica, através da separação de partes 
do património da sociedade cindida destinadas à sua autonomização (seja 
por incorporação das mesmas em sociedades já existentes, seja mediante a 
constituição de sociedade no próprio processo), com a consequente atribui-
ção aos sócios da sociedade cindida de participações sociais nas sociedades 
beneficiárias.

•	 São várias as modalidades da cisão: (i) cisão simples, (ii) cisão-dissolução e 
(iii) cisão-fusão.

•	 Com base no critério da divisão do património, a cisão-fusão pode ser par-
cial (quando não se verifica a extinção da sociedade cindida) ou total (quan-
do se verifica a extinção da sociedade cindida). 

•	 Já segundo o critério da sociedade beneficiária, a cisão-fusão pode ser uma 
cisão-fusão por incorporação (o património destacado destina-se a integrar 
o património de uma sociedade já existente) ou uma cisão-fusão por concen-
tração (a sociedade beneficiária é constituída com a cisão, mas resulta da reu-
nião do património de diversas sociedades, destacado por iguais processos).

•	 As sociedades resultantes da cisão podem ser de tipo diverso do da socieda-
de cindida (cisão heterogénea). 
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•	 É aplicável à cisão de sociedades, com as necessárias adaptações, o proces-
so relativo à fusão de sociedades.

•	 O processo de cisão importa, em regra, a transmissão de dívidas (ou parte 
de dívidas) da sociedade cindida para a sociedade já existente ou para a 
nova sociedade, sendo necessário manter as garantias dos credores sociais.

•	 Assim: (i) a sociedade cindida responde solidariamente pelas dívidas que, 
por força da cisão, tenham sido transmitidas para a sociedade já existente 
(casos de cisão parcial-fusão) ou para a nova sociedade (casos de cisão sim-
ples); (ii) nos casos de cisão-dissolução e de cisão total-fusão, as sociedades 
beneficiárias da cisão respondem solidariamente, até ao valor das entradas 
resultantes da cisão, pelas dívidas da sociedade cindida (e extinta) anterio-
res à inscrição da cisão no registo comercial. 





921CAPÍTULO 34 —  DISSOLUÇ ÃO E  L I QUI DAÇ ÃO DAS SOC I E DA D E S COM E RC I A I S

CAPÍTULO 34
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS
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34.1. DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E PARTILHA – NOÇÃO 

34.1.1. DISSOLUÇÃO

A dissolução de uma sociedade constitui um facto modificativo das relações 
jurídicas resultantes do respectivo contrato de sociedade, visando a cessação 
da sua existência. Assim é pois o acto de dissolução desencadeia a liquidação 
do património societário, tendo em vista a extinção da sociedade.

Note-se que a dissolução de uma sociedade não determina a sua extinção ime-
diata: a sociedade dissolvida mantém a personalidade jurídica até ao registo 
do encerramento da liquidação (artigo 160.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Co-
merciais). O fenómeno da dissolução institui um processo de execução conti-
nuada para extinção do substrato societário: com o acto de dissolução inicia-
-se um encadeamento de actos tendentes à cessação definitiva da actividade 
societária e à distribuição do respectivo património pelos credores societários 
e/ou pelos sócios. 

Importa ainda salientar que se trata do meio exclusivo de extinção de uma 
sociedade validamente constituída. Figuras comuns relativas à cessação con-
tratual, tais como a revogação ou a caducidade, não têm aplicação no domínio 
das sociedades comerciais. 

34.1.2. LIQUIDAÇÃO E PARTILHA 

A liquidação consiste no conjunto de actos organizados praticados na sequên-
cia da verificação de uma causa de dissolução para apuramento da situação 
patrimonial da sociedade dissolvida, visando a realização do activo, a satisfa-
ção do passivo e o apuramento do saldo final, com o objectivo da sua distribui-
ção pelos sócios, através da partilha do activo remanescente. Trata-se, pois, 
de uma fase de preparação da extinção da pessoa colectiva e do vínculo social. 

A liquidação é, assim, parte necessária do processo de dissolução. Porém, o 
inverso não vale: o processo de liquidação deve ter lugar sempre que a extin-
ção da sociedade impuser a distribuição do seu património, o que abrange 
também os casos de nulidade ou anulação do contrato de sociedade1.

A sociedade em liquidação mantém a personalidade jurídica até ao encerra-
mento da liquidação (artigos 146.º, n.º 2, e 160.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 

1 O processo de liquidação também poderá ocorrer, fora do contexto da dissolução da sociedade, caso o contrato 
de sociedade seja declarado nulo ou anulado. Nos termos do artigo 55.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, a 
declaração de nulidade e a anulação do contrato de sociedade determinam a entrada da sociedade em liquidação, 
nos termos do artigo 165.º da Lei das Sociedades Comerciais, devendo este efeito ser mencionado na sentença.
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Comerciais), pelo que, mesmo em processo de liquidação, a sociedade pode 
continuar a exercer a sua actividade social.

34.2. CAUSAS DE DISSOLUÇÃO 

A dissolução resulta da verificação de uma causa de dissolução. A Lei das So-
ciedades Comerciais prevê várias causas de dissolução das sociedades, distin-
guindo entre as causas de:

 – dissolução imediata (artigos 140.º e 141.º da Lei das Sociedades Comerciais);
 – dissolução voluntária por deliberação dos sócios (artigo 142.º da Lei das 

Sociedades Comerciais);
 – dissolução judicial voluntária (artigos 142.º, 143.º e 144.º da Lei das So-

ciedades Comerciais);
 – dissolução por causas especiais.

34.2.1. DISSOLUÇÃO IMEDIATA

As causas de dissolução imediata são condição necessária e suficiente para a 
dissolução da sociedade. Contudo, a verificação destas causas não permite a 
dissolução automática da sociedade: estas só operam após um acto de certifi-
cação que ateste a sua verificação. São casos de dissolução imediata (ou factos 
dissolutivos) aqueles que se encontrem previstos nos estatutos e na lei.

Deve distinguir-se entre causas contratuais ou estatutárias de dissolução ime-
diata e causas legais de dissolução imediata.

 – Causas contratuais ou estatutárias de dissolução imediata (artigo 140.º, 
n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais) – são aquelas que figuram no 
contrato de sociedade. É necessário proceder a uma interpretação rigo-
rosa das mesmas, para distinguir as causas de dissolução obrigatória das 
causas de dissolução facultativa. Nos termos do artigo 142.º, n.º 2, da Lei 
das Sociedades Comerciais, «se for duvidoso o sentido do contrato so-
cial, entende-se que a dissolução não é imediata».

 – Causas legais (artigo 140.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais) – são 
aquelas que se encontram previstas na lei. Também a propósito das cau-
sas legais é necessário proceder a uma interpretação rigorosa das mes-
mas, sendo que «se a lei nada disser sobre o efeito de um caso previsto 
como fundamento de dissolução […] entende-se que a dissolução não é 
imediata» (artigo 142.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais). Corres-
pondem a causas legais de dissolução imediata:

 – o decurso do prazo previsto no contrato de sociedade, se aí tiver 
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sido fixada a duração da sociedade por determinado tempo2;
 – a realização total do objecto social previsto no contrato de sociedade;
 – a ilicitude do objecto contratual3 que seja posterior à constituição 

da sociedade4;
 – a declaração de falência da sociedade.

Tanto as causas contratuais ou estatutárias de dissolução imediata como as 
causas legais de dissolução imediata são certificadas através de uma das se-
guintes formas (artigo 140.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais):

 – Deliberação dos sócios em assembleia geral, por maioria simples dos 
votos emitidos – trata-se apenas de uma deliberação social para o reco-
nhecimento das causas de dissolução referidas supra, não se confundin-
do com a deliberação dos sócios que constitui uma causa de dissolução 
imediata distinta das demais, regulada no artigo 141.º da Lei das Socie-
dades Comerciais. 

 – Justificação notarial da dissolução5 – pode ser desencadeada por inicia-
tiva de qualquer sócio, sucessor deste, ou por credores da sociedade ou 
de sócio de responsabilidade ilimitada.

No caso de falência da sociedade, a dissolução constitui uma consequência da 
decisão judicial que declara a falência, não sendo, por isso, necessário qual-
quer acto de certificação. Desta forma, a norma constante do artigo 140.º, n.º 
2, da Lei das Sociedades Comerciais deve ser interpretada restritivamente, 
não se incluindo a falência da sociedade no elenco de causas de dissolução 
sujeitas a um acto de certificação. 

Adicionalmente, nos casos regulados no artigo 141.º da Lei das Sociedades 
Comerciais, os sócios podem, sem se verificar a existência de qualquer outra 
causa, deliberar a dissolução imediata da sociedade, de forma discricionária. 
Nesta hipótese, os sócios da sociedade não se limitam a confirmar a existên-
cia de um facto que dissolveu a sociedade: através da deliberação tomada, 
os sócios dissolvem a sociedade, constituindo esta deliberação, de per se, o 
facto dissolutivo. Deve, por isso, distinguir-se esta deliberação de aprovação 

2 A sociedade entende-se constituída por tempo indeterminado se a sua duração não for estabelecida no contrato 
(artigo 17.º da Lei das Sociedades Comerciais).

3 Devem ser igualmente consideradas as situações em que a actividade integrada no objecto contratual não se torna, 
de per si, ilícita, mas em o exercício dessa actividade por determinadas sociedades passar a ser ilícito ou proibido.

4 Se a ilicitude do objecto contratual for anterior ou contemporânea da constituição da sociedade, será aplicável o 
regime das sociedades irregulares por invalidade, com a consequente liquidação da sociedade (artigo 55.º, n.º 1, da 
Lei das Sociedades Comerciais).

5 Este acto consiste numa escritura lavrada por notário, tendo por objecto a declaração de dissolução da sociedade 
em consequência de qualquer uma das causas previstas nas acima mencionadas alíneas a), b) ou c).
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discricionária da dissolução imediata da sociedade dos casos de deliberação 
tomada pelos sócios, por maioria simples dos votos emitidos, que tem como 
objecto o reconhecimento das causas de dissolução já referidas6. 

A deliberação de dissolução imediata da sociedade, nestes termos, deve ser 
tomada em observância das regras para a dissolução aplicáveis a cada tipo de 
sociedade, ou seja, com os mesmos requisitos de quórum e maiorias estabele-
cidos para as modificações dos estatutos. 

Desta forma: 

 – Nas sociedades por quotas, a deliberação de dissolução da sociedade deve 
ser tomada por maioria de três quartos (3/4) dos votos correspondentes 
ao capital social, a não ser que o contrato exija maioria mais elevada ou 
outros requisitos - artigo 300.º da Lei das Sociedades Comerciais.

 – Nas sociedades anónimas, salvo se no contrato de sociedade for estabe-
lecida uma maioria mais exigente ou outros requisitos, a deliberação de 
dissolução deve ser aprovada por dois terços (2/3) dos votos emitidos. 
No entanto, se, na assembleia geral da sociedade, reunida em segunda 
convocação, estiverem presentes ou representados accionistas deten-
tores de, pelo menos, metade do capital social (quórum constitutivo), a 
deliberação pode ser tomada pela maioria dos votos emitidos (quórum 
deliberativo) - artigos 462.º, 403.º, n.º 2, e 406.º, n.os 3 e 4, da Lei das So-
ciedades Comerciais7.

34.2.2. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA

As causas de dissolução voluntária ou facultativa correspondem a factos que, 
por força do contrato de sociedade (causas contratuais ou estatutárias) ou da 
lei (causas legais), podem ser invocados, de um modo geral, pelos sócios, pe-
los credores e pelo Ministério Público para requerer a dissolução judicial da 
sociedade ou para fundamentar uma deliberação de dissolução tomada pelos 
sócios. Ao contrário do que se verifica com as causas de dissolução imediata, 
nestes casos a dissolução é diferida e, em alguns casos, pode até ser evitada.

As causas legais de dissolução voluntária são aquelas que se encontram pre-
vistas no artigo 142.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, tratando-se, em 

6 É de notar que a simples vontade de dissolver de um ou vários sócios, independente da verificação de qualquer 
causa de dissolução, não pode ser estabelecida no contrato de sociedade como causa contratual ou estatutária de 
dissolução imediata ou dissolução facultativa.

7 Tratando-se de sociedades em nome colectivo, a deliberação de dissolução da sociedade deve ser tomada por una-
nimidade, a não ser que o contrato de sociedade preveja a aprovação dessas deliberações por maioria, que não 
pode ser inferior a três quartos dos votos de todos os sócios (artigo 198.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais).
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regra, de factos dissolutivos que dizem respeito a situações de violação, pela 
sociedade, de determinados deveres legalmente impostos, a saber:

 – Quando, por período superior a um ano, o número de sócios for inferior 
ao número mínimo exigido por lei, excepto se um dos sócios restantes 
for o Estado ou entidade a ele equiparada por lei para esse efeito8 – trata-
-se, em regra, de casos patológicos de unipessoalidade superveniente9, 
que se distinguem das hipóteses em que ocorre uma transformação em 
sociedade unipessoal. Como resulta do artigo 8.º da Lei das Sociedades 
Unipessoais (Lei n.º 19/12, de 11 de Junho), a sociedade unipessoal típica 
pode resultar da concentração, na titularidade de um único sócio, das 
participações de uma sociedade por quotas ou de uma sociedade anóni-
ma, independentemente da causa da concentração (n.º 1 do referido pre-
ceito normativo). Contudo, para que tal situação de unipessoalidade não 
seja susceptível de ser considerada causa de dissolução da sociedade, o 
sócio único deve, durante o período de um ano mencionado no artigo 
142.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, proceder à transforma-
ção em sociedade unipessoal. Tratando-se de uma sociedade por quo-
tas, a transformação efectua-se mediante a emissão, por parte do sócio 
único, de uma declaração na qual manifeste a vontade de transformar a 
sociedade em sociedade unipessoal por quotas10 (artigo 8.º, n.º 2, da Lei 
das Sociedades Unipessoais); tratando-se de uma sociedade anónima, a 
transformação em sociedade unipessoal anónima realiza-se mediante 
aquisição da totalidade das acções e subsequente conversão das acções 
ao portador em acções nominativas, devendo o sócio único proceder ao 
depósito das acções e à alteração do pacto social (artigo 8.º, n.º 3, da Lei 
das Sociedades Unipessoais). Cumpre ainda assinalar, com referência 
às sociedades anónimas, que um número de sócios inferior ao número 
mínimo exigido por lei nem sempre redunda numa situação de unipes-
soalidade (patológica ou típica), podendo suceder que a sociedade anó-
nima se encontre reduzida11 a dois, três ou quatro sócios. Também estas 

8 Nos termos da lei, as sociedades por quotas devem ter dois ou mais sócios, permitindo-se que, em determinadas 
circunstâncias, disponham apenas de um sócio, quando forem constituídas como (ou transformadas em) socieda-
des unipessoais por quotas. No que respeita às sociedades anónimas, o número mínimo de accionistas é de cinco, 
com excepção dos casos em que sejam constituídas sociedades unipessoais anónimas.

9 Em regra, não se tratará de casos de unipessoalidade patológica originária, uma vez que, nessa situação, o próprio 
contrato de sociedade será nulo, ao abrigo do disposto nos artigos 43.º e 44.º, n.º 1, alínea a), da Lei das Sociedades 
Comerciais, o que determina a entrada da sociedade em liquidação, nos termos do artigo 55.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais.

10 De acordo com o artigo 8.º, n.º 2, in fine, da Lei das Sociedades Unipessoais, essa declaração pode constar do pró-
prio documento que titule a cessão de quotas.

11 Uma vez mais, tratar-se-á de uma vicissitude superveniente e não originária, porquanto, sendo uma vicissitude 
originária, seria aplicável o regime da invalidade do contrato de sociedade (artigos 43.º e 44.º, n.º 1, alínea a), da Lei 
das Sociedades Comerciais), com a consequente liquidação da sociedade (artigo 55.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais).
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situações constituirão causa de dissolução da sociedade.
 – Quando se torne de facto impossível a actividade que constitui o ob-

jecto social.
 – Quando a sociedade não tenha exercido qualquer actividade durante 

cinco anos consecutivos.
 – Quando a sociedade exerça de facto uma actividade não compreendida 

no objecto social. Importa, contudo, referir que esta causa de dissolução 
reveste pouca relevância prática, uma vez que, como se mencionou ante-
riormente12, o objecto social não limita a capacidade da sociedade nem 
o desenvolvimento do negócio societário. A atribuição de um conteúdo 
útil à norma contida no artigo 142.º, n.º 1, alínea d), da Lei das Socieda-
des Comerciais passa por marcar uma distinção entre (i) a determinação 
do objecto social para efeitos de círculo de actuação e de responsabiliza-
ção dos administradores da sociedade e (ii) a determinação do objecto 
social com relevância na dissolução da sociedade. Atenta esta distinção, 
deve entender-se que não é causa de dissolução da sociedade a práti-
ca de actos singulares ou isolados alheios ao objecto social, mas apenas 
uma «actividade [que extravasa o objecto social] permanente e identifi-
cável enquanto sucessão persistente de actos, desde que ainda existente 
no momento em que a causa de dissolução é invocada»13.

Verificada alguma destas causas, pode ocorrer a:

 – dissolução da sociedade por deliberação dos sócios – os sócios podem 
deliberar por «maioria absoluta dos votos emitidos em assembleia geral» 
(i.e., por uma maioria simples, uma vez que não se exige a verificação de 
um certo número de votos por referência ao capital social da sociedade), 
no prazo de seis meses a contar do conhecimento da ocorrência (artigo 
142.º, n.os 3 e 4, da Lei das Sociedades Comerciais), a dissolução da so-
ciedade com fundamento no facto ocorrido. A sociedade considera-se 
dissolvida a partir da data da deliberação dos sócios. No entanto, se a 
deliberação for judicialmente impugnada, mediante acção de anulação, 
a dissolução ocorre na data em que a respectiva sentença transite em 
julgado; ou 

 – dissolução judicial da sociedade – qualquer sócio, credor social, credor 
de sócio de responsabilidade ilimitada ou o Ministério Público (este úl-
timo, nos casos em que a sociedade exerça de facto uma actividade não 
compreendida no objecto contratual, bem como nos restantes casos em 
que a lei lhe atribua legitimidade para isso) pode requerer a dissolução 
judicial da sociedade, no prazo de seis meses a contar do conhecimento 

12 Cfr. supra Capítulo 15.

13 Cfr. RICARDO COSTA, in Código das Sociedades Comerciais em comentário, II, anotação ao artigo 142.º, p. 592.
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da ocorrência pelo requerente, mas nunca depois de decorridos dois 
anos sobre a verificação do facto (artigo 144.º, n.º 3, da Lei das Socieda-
des Comerciais).

Todavia, atendendo ao princípio de conservação da sociedade (favor societas) 
privativo do direito societário, existem mecanismos legais de sanação dos ví-
cios ou irregularidades que fundamentam a dissolução voluntária da socieda-
de, a saber:

 – Número de sócios inferior ao mínimo legal – no caso de redução dos só-
cios abaixo do mínimo legal, o sócio ou quaisquer dos sócios restantes 
podem requerer ao tribunal que lhes seja concedido um prazo razoável 
(para além do período de um ano já decorrido, como resulta do artigo 
142.º, n.º 1, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais) para regulari-
zação da situação (i. e., para incluir novos sócios na sociedade), suspen-
dendo-se a dissolução da sociedade (artigo 143.º, n.º 1, da Lei das Socie-
dades Comerciais). 

 – Exercício de actividade de facto não compreendida no objecto social – 
se a sociedade exercer uma actividade permanente e duradoura que ex-
travasa a actividade correspondente ao objecto social estatutariamente 
fixado, nos termos referidos anteriormente, a dissolução não será decre-
tada se, na pendência da acção judicial de dissolução, o vício for sanado 
(artigo 144.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais) – seja mediante a 
modificação da cláusula estatutária do objecto social, seja mediante a 
cessação, pela sociedade, da referida actividade alheia e retoma ou início 
da actividade compreendida no objecto social.

34.3. CAUSAS LEGAIS ESPECIAIS DE DISSOLUÇÃO 

Para além dos casos elencados no artigo 142.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais, outros factos estão previstos em determinadas disposições da lei 
como causas de dissolução de sociedades. 

Nas sociedades por quotas, a dissolução por via judicial pode ser requerida 
(i) pelo sucessor do sócio falecido que tenha o direito de exigir a amortização 
da quota, caso a sociedade, notificada que seja pelo sucessor, não proceda à 
amortização, nem adquira ou faça adquirir a quota por sócio ou terceiro (ar-
tigo 249.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais); e (ii) pelo sócio que tenha 
exercido o direito à exoneração, caso a sociedade, após notificação do sócio, 
não amortize a respectiva quota, nem a adquira ou faça adquirir por sócio ou 
terceiro (artigo 264.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais).
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Já nas sociedades anónimas, a lei confere ao titular de acções preferenciais 
remíveis em data fixa o direito de requerer a dissolução judicial da sociedade, 
caso, passado um ano a contar da data em que as acções devam ser remidas, a 
remição ainda não tenha sido efectuada (artigo 368.º, n.º 3, da Lei das Socie-
dades Comerciais)14.

No que concerne às sociedades constituídas ao abrigo da Lei do Investimento 
Privado (Lei n.º 20/2011, de 20 de Maio), independentemente do respectivo 
tipo social, de acordo com o disposto no artigo 82.º, estas dissolvem-se nos 
casos previstos no respectivo contrato ou título constitutivo, na Lei das Socie-
dades Comerciais e ainda:

 – pelo decurso do prazo fixado no contrato de investimento;
 – por deliberação dos sócios, desde que cumpridas as obrigações decor-

rentes do Certificado de Registo de Investimento Privado (CRIP) e/ou da 
aplicação do contrato de investimento;

 – pela realização completa do objecto social, ou pela sua impossibilidade 
superveniente, mediante comprovação da Agência Nacional para o In-
vestimento Privado (ANIP);

 – pela não realização do capital indispensável ao funcionamento do em-
preendimento dentro do prazo fixado na autorização, desde que cum-
pridas as obrigações decorrentes do CRIP e/ou contrato de investimento 
privado;

 – pela não aprovação do projecto de investimento privado, no caso de já 
ter sido constituída a sociedade e esta ser de fim único, de acordo com o 
projecto de investimento;

 – pela ilicitude superveniente do seu objecto social;
 – por desvio manifesto na realização do objecto social do empreendimento.

Note-se que a iniciativa para a dissolução pode partir da ANIP (artigo 82.º, n.º 
2, da Lei de Bases do Investimento Privado).

34.4. FORMA, PUBLICAÇÃO E REGISTO DA DISSOLUÇÃO 

§ Forma

A dissolução da sociedade não carece de ser reduzida a escritura pública, sal-
vo nos casos em que tenha sido deliberada pelos sócios em assembleia geral e 

14 No que respeita às sociedades em nome colectivo, encontra-se prevista a possibilidade de ser requerida a disso-
lução judicial da sociedade no caso em que, falecendo um sócio e algum dos seus sucessores for incapaz para as-
sumir essa qualidade, não seja tomada, pelos demais sócios, uma deliberação para a transformação ou dissolução 
da sociedade ou para a liquidação da parte do sócio falecido. Só assim não será quando for legalmente possível a 
exoneração judicial do incapaz (artigo 199.º da Lei das Sociedades Comerciais).
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a acta da deliberação não tenha sido lavrada por notário (artigo 145.º, n.º 1, da 
Lei das Sociedades Comerciais).

Estão aqui englobadas as deliberações de dissolução tomadas pela assembleia 
geral por mera vontade dos sócios, sem dependência de qualquer outro facto 
dissolutivo, bem como as deliberações para reconhecimento de causa de dis-
solução imediata ou reconhecimento de causa de dissolução voluntária.

§ Publicação 

Encontrando-se formalizada a dissolução, seja por escritura pública, por acto 
lavrado por notário ou por justificação notarial, esta deve ser publicada, nos 
termos do artigo 167.º da Lei das Sociedades Comerciais, no Diário da Repú-
blica, III Série (artigo 145.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais). Sendo 
objecto de dissolução uma sociedade anónima com subscrição pública, a dis-
solução deverá ainda ser publicada num jornal diário de Luanda, nos termos 
do artigo 167.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais.

§ Registo 

O órgão de administração da sociedade ou os liquidatários devem requerer a 
inscrição da dissolução no registo comercial, podendo ainda qualquer sócio 
requerer essa inscrição e devendo a sociedade suportar as respectivas despe-
sas (artigo 145.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Da mesma forma, se a dissolução judicial da sociedade tiver sido requerida por 
credor social ou credor de sócio de responsabilidade ilimitada, pode este reque-
rer a inscrição da dissolução no registo comercial, devendo a sociedade suportar 
as respectivas despesas (artigo 145.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais).

34.5. LIQUIDAÇÃO E PARTILHA 

34.5.1. REGRAS GERAIS

Em regra, a sociedade dissolvida entra imediatamente em liquidação, apli-
cando-se o preceituado nos artigos 146.º e seguintes da Lei das Sociedades Co-
merciais, sem prejuízo de, nos casos de insolvência ou de liquidação judicial, 
dever ainda ser observado o disposto nas respectivas leis de processo.

A sociedade em liquidação mantém a sua personalidade jurídica até ao encer-
ramento da liquidação (artigos 146.º, n.º 2, e 160.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 
Comerciais). Assim:
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 – Disposições aplicáveis – serão aplicadas à sociedade em liquidação, com 
as necessárias adaptações, as disposições que regem as sociedades não 
dissolvidas, salvo quando outra coisa resulte da modalidade da liquida-
ção em curso (artigo 146.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

 – Exercício da actividade social – a sociedade pode continuar a exercer a ac-
tividade social, ainda que tal possa significar a celebração de novos negó-
cios, em particular, financiamentos, necessários ou convenientes à efecti-
vação da liquidação (artigo 152.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

 – Estrutura orgânica – a sociedade mantém os seus órgãos existentes à 
data da dissolução, com excepção dos administradores ou gerentes que 
passam a ser liquidatários (artigos 146.º, n.º 2, e 151.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais).

Não obstante, devem considerar-se as seguintes particularidades da fase de 
liquidação:

 – da denominação da sociedade deve passar a constar, desde a sua dissolu-
ção, a menção «sociedade em liquidação» ou «em liquidação»;

 – os sócios, seja através do contrato de sociedade, seja mediante delibera-
ções por eles tomadas, podem regulamentar a liquidação em tudo o que 
não estiver previsto na lei.

34.5.2. FUNÇÕES DOS LIQUIDATÁRIOS

Compete aos liquidatários a execução dos actos de liquidação da sociedade. 
Resulta do artigo 152.º da Lei das Sociedades Comerciais a regra geral sobre 
os deveres, poderes e responsabilidade dos liquidatários, fazendo aplicar aos 
mesmos, de uma maneira geral, os deveres, os poderes e a responsabilidade 
dos membros do órgão de administração da sociedade15. 

Assim, os liquidatários representam a sociedade, desde a data do registo da 
sua nomeação, passando a ser os únicos representantes legais16 da socieda-
de em liquidação. Note-se que, havendo mais do que um liquidatário, cada 
um tem poderes iguais e independentes para os actos de liquidação, excepto 
no que respeita aos actos de alienação de bens da sociedade, para os quais é 
necessária a intervenção de, pelo menos, dois liquidatários. Sublinhe-se que 
este regime é supletivo, sendo aplicável na falta de disposição do contrato de 
sociedade, ou de deliberação dos sócios, em contrário.

15 Devem ser aplicadas, a cada caso, as normas relativas ao órgão de administração correspondente ao tipo de so-
ciedade em causa.

16 A sociedade pode continuar a ser representada por procuradores constituídos antes da dissolução, na medida em 
que a dissolução não determina a caducidade das procurações outorgadas anteriormente. Também nada obsta a 
que se constituam procuradores após a dissolução.
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Esta equiparação dos liquidatários aos gerentes/administradores da socieda-
de encontra-se, porém, sujeita a dois tipos de limitações:

 – a que decorre da necessidade de autorização dos sócios, dada através de 
deliberação dos mesmos, para a prática de determinados actos ou tran-
sacções (cfr. artigo 152.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais);

 – a limitação genérica resultante da natureza específica das suas funções.

As funções dos liquidatários terminam com a extinção da sociedade, salvo o 
disposto nos artigos 162.º a 164.º da Lei das Sociedades Comerciais, que regu-
lam as matérias das acções pendentes e que devam continuar após a extinção 
da sociedade e, bem assim, da superveniência de passivo ou de activo.

34.5.3. REMUNERAÇÃO DOS LIQUIDATÁRIOS 

No que respeita aos direitos dos liquidatários, há que salientar a matéria re-
lativa à respectiva remuneração. Nos termos do artigo 151.º, n.º 9, da Lei das 
Sociedades Comerciais, a remuneração dos liquidatários é fixada por delibe-
ração dos sócios ou por decisão judicial e constitui encargo da liquidação.

A lei estabelece, pois, a presunção ilidível de que o exercício do cargo deve ser 
remunerado. Não são estipuladas limitações ou regras quanto ao montante 
ou tipo de remuneração (fixa, variável, global, periódica, relacionada ou inde-
pendente dos valores do activo, passivo ou do saldo de partilha), podendo esta 
ser determinada livremente.

34.5.4. DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS LIQUIDATÁRIOS 

Nos termos do artigo 152.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais, os liqui-
datários devem:

 – ultimar os negócios pendentes – este dever pode implicar a continuação 
(temporária) da actividade da sociedade. O acto jurídico de onde resulta 
o negócio a ultimar deve ter sido praticado pela sociedade antes da dis-
solução;

 – cumprir as obrigações da sociedade – em regra, a dissolução da socieda-
de, quando não se encontre associada a um processo de falência, não tor-
na exigíveis as suas dívidas. No entanto, os liquidatários têm a faculda-
de de antecipar o cumprimento das obrigações pecuniárias, embora os 
prazos tenham sido definidos (exclusivamente ou não) em benefício dos 
credores, devendo estes ser indemnizados pelos prejuízos que venham 
a sofrer caso tal faculdade seja exercida. É dever dos liquidatários pagar 
todas as dívidas da sociedade para as quais seja suficiente o activo social; 
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no entanto, não é estabelecida qualquer regra geral sobre qual a ordem 
a seguir para a satisfação das dívidas sociais17, nem sendo aplicável o 
método de pagamento por rateio entre os credores;

 – cobrar os créditos da sociedade – sobre terceiros e sobre sócios, os quais 
devem ser reclamados pelos liquidatários, embora os prazos tenham sido 
estabelecidos em benefício da sociedade. No que respeita aos créditos da 
sociedade sobre os sócios por prestação de entradas, deve sublinhar-se 
que, nos termos do artigo 153.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais, 
na data da dissolução da sociedade caducam as cláusulas de diferimento 
da prestação de entradas. No entanto, dessas dívidas 18os liquidatários 
só poderão exigir aos sócios as quantias que forem necessárias para sa-
tisfação do passivo da sociedade e das despesas de liquidação, depois 
de esgotado o activo social (não se incluindo neste os créditos litigiosos 
nem os créditos considerados incobráveis); 

 – vender o património residual19, salvo o disposto no artigo 156.º, n.º 1, da 
Lei das Sociedades Comerciais. As vendas podem ser feitas aos sócios 
ou a terceiros. No primeiro caso, deve observar-se o princípio de igual 
tratamento dos sócios, dando a todos eles igual oportunidade para a 
transacção;

 – propor a partilha dos bens sociais – neste âmbito, as contas finais dos li-
quidatários devem ser acompanhadas por um relatório completo, abran-
gendo toda a fase de liquidação, e por um projecto de partilha20 do activo 
restante, para que os sócios deliberem sobre o mesmo. Conforme decor-
re do artigo 157.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, no relatório 
deve ser referido, expressamente, que estão satisfeitos ou acautelados 
todos os direitos dos credores e que os respectivos recibos e documentos 
probatórios podem ser examinados pelos sócios. As contas finais devem 
ser organizadas de modo a discriminar os resultados das operações de 
liquidação efectuadas pelos liquidatários e, existindo activo restante, o 
mapa da partilha desse activo, segundo o projecto apresentado. O rela-
tório e as contas finais dos liquidatários devem ser submetidos a delibe-
ração dos sócios (artigo 157.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais);

 – outras obrigações – os liquidatários estão sujeitos, ainda, a outras obriga-
ções que lhes são impostas pela Lei das Sociedades Comerciais, designa-
damente, requerer a inscrição da dissolução e o registo do encerramento 

17 Sublinha-se, porém, a disposição legal que estabelece que, uma vez dissolvida a sociedade, os suprimentos só po-
dem ser reembolsados aos seus credores depois de inteiramente satisfeitas as dívidas daquela para com terceiros.

18 Aplica-se tanto às dívidas vencidas como às sujeitas a cláusula de diferimento que caducam com a dissolução.

19 Trata-se da venda dos bens da sociedade, autonomamente considerados, após satisfeito ou acautelado o passivo 
social (através do pagamento das dívidas, da consignação em depósito ou da prestação de caução das dívidas 
litigiosas).

20 Caso a partilha deva ser feita em espécie, o projecto de partilha deve estar adaptado a essa situação.
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da liquidação no registo comercial, prestar contas anualmente, entregar 
os bens partilhados, representar os sócios nas acções pendentes e que 
devam continuar após a extinção e, bem assim, cumprir os demais deve-
res previstos nos artigos 163.º e 164.º da Lei das Sociedades Comerciais 
relativos ao passivo e activo supervenientes.

No que respeita à responsabilidade dos liquidatários, por força do princípio 
geral previsto no artigo 152.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, deve 
entender-se serem-lhes aplicáveis as disposições sobre a responsabilidade ci-
vil dos administradores.

Acresce que o artigo 158.º da Lei das Sociedades Comerciais trata de um as-
pecto específico da responsabilidade dos liquidatários perante os credores so-
ciais. Os liquidatários que, com culpa, indicarem falsamente, nos documen-
tos apresentados à assembleia geral, para os efeitos de aprovação nos termos 
do artigo 157.º da Lei das Sociedades Comerciais, que os direitos de todos os 
credores da sociedade estão satisfeitos ou acautelados, são pessoalmente e 
solidariamente responsáveis, caso a partilha se venha a efectivar, para com os 
credores cujos direitos não tenham sido satisfeitos ou acautelados. Contudo, 
nestas circunstâncias os liquidatários gozam de direito de regresso contra os 
antigos sócios, excepto se tiverem agido com dolo.

34.5.5. NOMEAÇÃO E DESTITUIÇÃO DOS LIQUIDATÁRIOS 

Os membros do órgão de administração da sociedade passam a ser seus li-
quidatários, a partir do momento em que a sociedade se considere dissolvida 
(artigo 151.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). Esta regra pode, porém, 
ser afastada por disposição do contrato de sociedade ou por deliberação dos 
sócios, tomada simultaneamente com a deliberação de dissolução, podendo 
ainda os sócios deliberar, a todo o tempo, a nomeação de novos liquidatários, 
em acréscimo ou em substituição dos existentes, e/ou deliberar sobre a res-
pectiva destituição, sem que esta esteja dependente da ocorrência de justa 
causa (artigo 151.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

No que respeita à destituição dos liquidatários e para além do que acima se 
referiu sobre a possibilidade de a mesma ser deliberada pelos sócios, inde-
pendentemente de justa causa, também o conselho fiscal, qualquer sócio ou 
credor da sociedade pode requerer a destituição de liquidatário por via ad-
ministrativa, com fundamento em justa causa (artigo 151.º, n.º 3, da Lei das 
Sociedades Comerciais).
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34.6. TRAMITAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 

34.6.1. LIQUIDAÇÃO IMEDIATA 

A lei permite que a liquidação se efective imediatamente (e extrajudicialmen-
te) a seguir à dissolução nos seguintes casos:

 – inexistência de dívidas sociais – se, nessa data, a sociedade não tiver dí-
vidas21, salvo dívidas fiscais, que responsabilizam ilimitada e solidaria-
mente todos os sócios (artigo 147.º da Lei das Sociedades Comerciais); ou 

 – transmissão global do património – se os estatutos determinarem ou os 
sócios deliberarem que todo o património da sociedade (activo e passi-
vo) seja transmitido para algum ou alguns sócios22, recebendo os outros 
sócios a quantia que lhes caiba em dinheiro, contanto que a transmis-
são seja precedida de acordo escrito de todos os credores da sociedade 
23(artigo 148.º da Lei das Sociedades Comerciais). 

34.6.2. LIQUIDAÇÃO MEDIATA: INTRODUÇÃO 

Não havendo liquidação imediata, o primeiro passo para a liquidação é a apro-
vação das contas da sociedade à data da dissolução (artigo 149.º da Lei das 
Sociedades Comerciais). Só então se dará início à liquidação, que se realizará 
extrajudicialmente (a regra geral) ou judicialmente.

§ Liquidação mediata extrajudicial

Na liquidação extrajudicial, competirá aos liquidatários:

 – cumprir as obrigações da sociedade – em particular, ultimar os negócios 
pendentes, cobrar os créditos da sociedade, vender o património resi-
dual e propor a partilha dos bens sociais (artigo 152.º, n.º 3, da Lei das 
Sociedades Comerciais);

 – elaborar contas anuais da liquidação – deverão submeter à aprovação dos 
sócios o relatório e contas anuais da liquidação, nos três primeiros meses 
de cada ano civil (artigo 155.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais).

21 Nesta eventualidade, deverá a administração da sociedade elaborar os documentos de prestação de contas, in-
cluindo o respectivo balanço de exercício final, reportados à data da dissolução, dos quais deve resultar a inexis-
tência de passivo.

22 Neste caso, deverá também a administração da sociedade elaborar os documentos de prestação de contas, in-
cluindo o respectivo balanço de exercício final, reportados à data da dissolução.

23 Também neste caso a existência de dívidas de natureza fiscal que ainda não sejam exigíveis à data da dissolução 
não inviabiliza a liquidação por transmissão global. Quanto a estas dívidas não se torna necessário o acordo prévio 
do credor, ao contrário do que acontece com todas as demais.
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O activo restante apenas poderá ser partilhado depois de satisfeitos ou acau-
telados os direitos dos credores da sociedade (artigo 154.º da Lei das Socie-
dades Comerciais), podendo esta partilha ser feita em dinheiro (sendo esta 
a regra geral) ou, se assim estiver previsto no contrato de sociedade ou se os 
sócios unanimemente o deliberarem, em espécie (artigo 156.º, n.º 1, da Lei das 
Sociedades Comerciais).

O activo restante deve ser afecto de acordo com as seguintes prioridades:

 – reembolso do montante do valor nominal das participações dos sócios;
 – caso ainda exista activo para partilhar, o mesmo deve ser repartido na 

proporção aplicável à distribuição de lucros.

§ Liquidação mediata judicial

A liquidação judicial, que segue o processo previsto no Código de Processo 
Civil, só terá lugar:

 – se os estatutos assim o determinarem ou se os sócios assim o deliberarem; ou
 – se a liquidação não ficar concluída no prazo de três anos a contar da data 

da dissolução ou no prazo inferior estabelecido nos estatutos ou delibe-
rado pelos sócios, caso não tenha sido deliberada a prorrogação (artigos 
146.º, n.º 1, e 150.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais); ou

 – se for decretada a falência da sociedade.

34.7. EXTINÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade considera-se extinta, mesmo entre os sócios, pelo registo do en-
cerramento da liquidação, que deve ser requerido pelos liquidatários (artigo 
160.º da Lei das Sociedades Comerciais).

Contudo, após o encerramento da liquidação e extinção da sociedade, os an-
tigos sócios respondem, até ao montante recebido na partilha, pelo passivo 
social não satisfeito ou acautelado antes de encerrada a liquidação e extinta a 
sociedade (artigo 163.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). Esta respon-
sabilidade prescreve no prazo de cinco anos a contar do registo da extinção da 
sociedade (artigo 175.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais).

Caso o passivo superveniente não seja satisfeito pelos antigos sócios de for-
ma voluntária, nos termos do artigo 163.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Co-
merciais, os credores podem, mesmo após a extinção da sociedade, propor 
acções contra a generalidade dos sócios, na pessoa dos liquidatários, que são 
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considerados representantes legais daqueles para este efeito, incluindo no 
que respeita à citação.

Pode também suceder que, após encerrada a liquidação e extinta a sociedade, 
venha a encontrar-se activo superveniente, i. e., bens do activo da socieda-
de não partilhados. Nestas circunstâncias, os antigos sócios podem partilhar, 
directamente, entre eles o activo superveniente, através de acordo unânime, 
uma vez que nesta fase já não há lugar a deliberações (artigo 164.º da Lei das 
Sociedades Comerciais).

34.8. REGRESSO À ACTIVIDADE DA SOCIEDADE

Após a dissolução da sociedade e já no decurso da fase de liquidação, poderão 
os sócios deliberar que a sociedade regresse à actividade social e que termine 
a liquidação.

A deliberação de regresso deve ser tomada pelo número de votos que a lei (em 
função do tipo de sociedade em causa) ou o contrato de sociedade exijam para 
a deliberação de dissolução, a não ser que se tenha estipulado para este efeito 
maioria superior ou outros requisitos (artigo 161.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 
Comerciais). O objecto da deliberação corresponde ao fim da liquidação da 
sociedade e à retoma da actividade social.

A retoma da actividade social pela sociedade em liquidação está sujeita a vá-
rias condições previstas na lei, designadamente as estabelecidas no artigo 
161.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais:

 – inexistência de passivo – para protecção dos direitos dos credores, a lei 
impede que a deliberação relativa ao regresso à actividade possa ser to-
mada antes de o passivo social ter sido liquidado, salvo acordo dos cre-
dores; 

 – inexistência de causa de dissolução – a deliberação de regresso não pode 
ser tomada enquanto perdurar alguma causa de dissolução; 

 – intangibilidade do capital social – os sócios não podem deliberar o re-
gresso à actividade se o saldo de liquidação não cobrir o capital social, 
salvo se este for objecto de redução. Com esta exigência, pretende-se evi-
tar que os sócios utilizem a faculdade do regresso à actividade para exau-
rir o património da sociedade, deixando que esta reiniciasse a actividade 
sem correspondência no seu património.
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34.9. A DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS

De acordo com o artigo 60.º, n.º 3, da Lei de Bases do Sector Empresarial Pú-
blico (Lei n.º 11/13, de 3 de Setembro), não são aplicáveis à extinção das em-
presas públicas as regras sobre dissolução e liquidação de sociedades, nem os 
institutos de falência e insolvência, aplicando-se antes os artigos 61.º a 64.º da 
Lei de Bases do Sector Empresarial Público. 

Note-se que a extinção de uma empresa pública pode resultar de uma decisão 
fundamentada no interesse público (artigo 60.º, n.º 1, do referido diploma), 
dependendo da aprovação e entrada em vigor de diploma específico que pro-
ceda à extinção e que determine a liquidação da empresa pública. Este pro-
cedimento é, em regra, conduzido por uma entidade liquidatária designada 
pelo Ministro responsável pelo sector empresarial público, por delegação do 
Titular do Poder Executivo (artigo 61.º, n.º 1, do referido diploma), tem uma 
duração mínima de trinta dias (artigo 62.º, n.º 1, do referido diploma), e apre-
senta diferentes fases, designadamente:

 – a verificação do passivo, ao abrigo do artigo 62.º da Lei de Bases do Sector 
Empresarial Público, na qual os credores podem reclamar os seus crédi-
tos e a entidade liquidatária deve decidir o reconhecimento e a gradua-
ção de créditos reclamados; 

 – a realização do activo, nos termos do artigo 63.º da Lei de Bases do Sec-
tor Empresarial Público, da competência da entidade liquidatária, que 
se traduz na venda dos bens e na cobrança dos créditos concedidos pela 
empresa pública; nesta fase, é de salientar a possibilidade de o Estado 
reservar para si ou afectar a outros destinos bens ou direitos de que a 
empresa pública é titular; e 

 – o pagamento aos credores, regulado no artigo 63.º da Lei de Bases do Sec-
tor Empresarial Público, que deve ocorrer após a conclusão da verifica-
ção do passivo e da realização do activo da empresa pública. Se após o 
pagamento do passivo relacionado for apurado um saldo, este constitui 
receita do Estado e deve ser entregue ao Tesouro Nacional (artigo 63.º, 
n.º 3, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público). 

Assinale-se, por fim, no que concerne às empresas com domínio público (con-
forme definidas no artigo 65.º da Lei de Bases do Sector Empresarial Público), 
que à dissolução e liquidação destas se aplicam as regras da Lei das Socieda-
des Comerciais, por remissão do artigo 68.º, n.º 1, da Lei de Bases do Sector 
Empresarial Público. No entanto, são exigidos alguns requisitos adicionais: 
por um lado, a dissolução de empresas com domínio público por deliberação 
dos sócios carece de despacho prévio de autorização do Ministro responsável 
pelo sector empresarial público (artigo 68.º, n.º 3, da Lei de Bases do Sector 
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Empresarial Público); por outro lado, em qualquer circunstância, a dissolução 
e a liquidação de empresas com domínio público devem observar o regime pre-
visto na Lei de Delimitação de Sectores da Actividade Económica e na Lei das 
Privatizações (artigo 68.º, n.º 4, da Lei de Bases do Sector Empresarial Público).

34.10. SÍNTESE

•	 A dissolução constitui um facto modificativo das relações jurídicas resul-
tantes do respectivo contrato de sociedade, não determinando a sua extin-
ção imediata, dado que a sociedade dissolvida mantém a personalidade 
jurídica até ao registo do encerramento da liquidação. 

•	 A dissolução é o meio exclusivo de extinção de uma sociedade validamente 
constituída. 

•	 A liquidação consiste no conjunto de actos organizados praticados na se-
quência da verificação de uma causa de dissolução, visando a realização do 
activo, a satisfação do passivo e o apuramento do saldo final, com o objectivo 
da sua distribuição pelos sócios, através da partilha do activo remanescente. 

•	 As causas de dissolução imediata, que podem ser contratuais ou legais, são 
condição necessária e suficiente para a dissolução da sociedade e só ope-
ram após um acto de certificação que ateste a sua verificação, a saber: (i) a 
deliberação dos sócios em assembleia geral, por maioria simples dos votos 
emitidos, ou (ii) a justificação notarial da dissolução. 

•	 Podem ainda os sócios, sem se verificar a existência de qualquer outra cau-
sa, deliberar a dissolução imediata da sociedade, de forma discricionária, 
constituindo esta deliberação, de per se, o facto dissolutivo. 

•	 As causas de dissolução voluntária ou facultativa, que podem ser contratu-
ais ou legais, correspondem a factos que podem ser invocados pelos sócios, 
pelos credores e pelo Ministério Público para requerer a dissolução judicial 
da sociedade ou para fundamentar uma deliberação de dissolução tomada 
pelos sócios.

•	 A dissolução da sociedade não carece de ser reduzida a escritura pública, 
salvo nos casos em que tenha sido deliberada pelos sócios em assembleia 
geral e a acta da deliberação não tenha sido lavrada por notário, devendo 
ainda a dissolução ser publicada e registada.
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•	 A sociedade dissolvida entra imediatamente em liquidação, continuando a 
ser aplicadas, com as necessárias adaptações, as disposições que regem as 
sociedades não dissolvidas, e mantendo a sociedade os seus órgãos existen-
tes à data da dissolução, com excepção dos membros do órgão de adminis-
tração que passam a ser liquidatários.

•	 Compete aos liquidatários a execução dos actos de liquidação da sociedade, 
passando a ser os únicos representantes legais da sociedade em liquidação 
e cessando as suas funções com a extinção da sociedade, salvo o disposto 
nos artigos 162.º a 164.º da Lei das Sociedades Comerciais.

•	 Os sócios podem deliberar, a todo o tempo, a nomeação de novos liquidatá-
rios, em acréscimo ou em substituição dos existentes, e/ou deliberar sobre 
a respectiva destituição, sem que esta esteja dependente da ocorrência de 
justa causa.

•	 A liquidação pode ser imediata (e extrajudicial) ou mediata (extrajudicial 
ou judicial).

•	 A liquidação é imediata quando não existam dívidas sociais e/ou quando 
tenha ocorrido uma liquidação por transmissão global do passivo.

•	 Na liquidação mediata extrajudicial, competirá aos liquidatários cumprir 
as obrigações da sociedade e elaborar contas anuais da liquidação, só po-
dendo ser partilhado o activo restante depois de satisfeitos ou acautelados 
os direitos dos credores da sociedade.

•	 A liquidação mediata judicial terá lugar se os estatutos assim o determina-
rem ou se os sócios assim o deliberarem, se a liquidação não ficar concluída 
no prazo de três anos a contar da data da dissolução (ou no prazo inferior 
estabelecido nos estatutos ou deliberado pelos sócios), ou se for decretada 
a falência da sociedade.

•	 Após a dissolução da sociedade e já no decurso da fase de liquidação, po-
derão os sócios deliberar que a sociedade regresse à actividade social e que 
termine a liquidação, desde que não exista passivo, não se verifique qual-
quer causa de dissolução e se encontre respeitado o princípio de intangibi-
lidade do capital social.
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35.1. FORMAS DE COOPERAÇÃO INTEREMPRESARIAL: INTRODUÇÃO

Por formas de cooperação interempresarial entende-se o conjunto dos negó-
cios jurídicos (típicos ou atípicos), celebrados entre duas ou mais empresas 
com o objectivo de estabelecer uma organização e regulação de relações jurí-
dicas (mais ou menos) duradouras, tendo em vista a prossecução de um fim 
comum. Tal pressupõe, sublinhe-se, relações de coordenação de actividades 
diferentes das relações de troca (venda de bens ou prestação de serviços). 

As relações de cooperação entre empresas são frequentes e relevantes, distin-
guindo-se em duas categorias: os contratos de cooperação empresarial e os 
grupos de sociedades comerciais. Tendencialmente, dir-se-á que, se a fonte 
da cooperação é contratual, a relação em causa tende a ser de mera coopera-
ção empresarial (embora se admita no ordenamento angolano, como se verá 
adiante, a figura do contrato de subordinação e do contrato de grupo paritário 
no contexto da cooperação plurissocietária). Ao invés, sendo a fonte da rela-
ção de coordenação de actividades a participação de uma sociedade noutra, 
estar-se-á necessariamente perante um fenómeno de integração empresarial 
– i. e., perante um grupo de empresas (em sentido amplo).

35.2. OS CONTRATOS DE COOPERAÇÃO EMPRESARIAL: GENERALIDADES

São vários os motivos subjacentes ao recurso a uma cooperação entre empre-
sas. Por um lado, através da cooperação empresarial, as empresas podem pro-
mover economias de escala, respondendo às exigências de mercado pontuais 
sem um aumento correspondente dos seus custos fixos. Por outro lado, a coo-
peração empresarial permite a obtenção de recursos tecnológicos ou financei-
ros a que, de outra forma, não se conseguiria aceder (a título de exemplo, pen-
se-se naquelas empresas que frequentemente, em função de determinados 
empreendimentos, necessitam de desenvolver actividades para além do seu 
objecto social), bem como possibilita uma redução do risco de investimento, 
que é distribuído entre as várias empresas que integram a cooperação. 

Num plano internacional, é muitas vezes utilizada a expressão joint ventu-
re, de origem norte-americana e que se generalizou na prática negocial, para 
designar as formas de cooperação instituídas contratualmente entre empre-
sas com vista à realização de um empreendimento comum. Trata-se de um 
conjunto alargado de contratos de cooperação, de diferentes fisionomias, que 
tanto podem (i) consubstanciar meras relações obrigacionais entre as partes, 
sem dar lugar à constituição de uma pessoa colectiva (as designadas unincor-
porated joint venture, que são a inspiração de figuras como o consórcio e en-
contram também um equivalente funcional na conta em participação), como 
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(ii) dar origem à criação de uma organização comum dotada de personalidade 
jurídica própria (as chamadas incorporated joint venture, com correspondên-
cia nas sociedades comerciais). 

Não obstante a relevância que as joint ventures assumem na prática comercial 
internacional (o que lhes permite adquirir uma natureza socialmente típica), 
importa salientar que o contrato de joint venture é um contrato atípico. Ora, 
no direito comercial angolano hodierno, encontram-se tipificados figurinos 
contratuais que permitem dar resposta a esta necessidade de instituir uma 
cooperação empresarial, e que, atenta a sua tipificação e o desenvolvimento 
do respectivo regime legal, conferem mais solidez e segurança às empresas 
partes de um contrato de cooperação. Faz-se aqui referência, em particular, ao 
agrupamento de empresas, ao consórcio e à conta em participação, regulados 
desde 2003 pela Lei n.º 19/03, de 12 de Agosto (Lei sobre os Contratos de Conta 
em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas), a qual denota, ali-
ás, nítidas inspirações na figura das joint ventures.

35.3. OS AGRUPAMENTOS DE EMPRESAS

35.3.1. NOÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL

O contrato de agrupamento de empresas (também designado abreviadamente 
por "AE") pode definir-se como uma associação de empresas (singulares ou 
colectivas) que tem por objectivo o melhoramento das condições de exercício 
ou de resultado das respectivas actividades económicas individuais (artigo 
27.º, n.º 1, da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e 
Agrupamento de Empresas). Constitui uma entidade dotada de personalidade 
jurídica própria, com capital próprio e que desenvolve uma actividade com-
plementar das actividades dos seus membros, visando auxiliar a exploração 
ou potenciar a rentabilidade das respectivas actividades económicas indivi-
dualmente consideradas (artigo 27.º, n.º 4, da Lei sobre os Contratos de Conta 
em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas). As entidades que 
integram o agrupamento de empresas designam-se por empresas agrupadas 
ou membros. 

Esta figura foi introduzida no ordenamento jurídico angolano em 2003, com 
a Lei n.º 19/03, de 12 de Agosto (Lei sobre os Contratos de Conta em Participa-
ção, Consórcios e Agrupamento de Empresas), com claras inspirações na figu-
ra francesa do groupement d’intérêt économique (GIE), criada pelo legislador 
francês em 1967, e que, por sua vez, inspirou a figura dos Agrupamentos Com-
plementares de Empresas que existe no ordenamento jurídico português1.

1 Os Agrupamentos Complementares de Empresas são regulados, em Portugal, pela Lei n.º 4/73, de 4 de Junho, e pelo 
Decreto-Lei n.º 430/73, de 25 de Agosto.
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35.3.2. FINALIDADE DO AGRUPAMENTO DE EMPRESAS

Estamos perante uma figura que surgiu para flexibilizar as duas formas de co- 
operação previstas na lei: a associação e a sociedade. Não obstante a ampli-
tude que em qualquer uma dessas figuras é deixada à autonomia dos sujeitos 
que a constituem, estes tipos de pessoas colectivas não serviam, contudo, as 
necessidades do tráfego negocial num vasto conjunto de casos. Por um lado, 
as associações não apresentam um escopo lucrativo; por outro, a sociedade 
implica o exercício em comum de certa actividade económica, dando lugar 
a uma actividade autónoma da dos sócios, não se aplicando a uma mera co-
ordenação de actividades realizadas separadamente. A consagração legal dos 
agrupamentos de empresas teve, assim, como finalidade principal instituir 
uma nova forma jurídica específica para as relações de colaboração entre em-
presas, a que os modelos clássicos de cooperação se mostravam incapazes de 
responder.

De acordo com o disposto no artigo 27.º da Lei sobre os Contratos de Conta 
em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas, são vários os ob-
jectivos que podem ser prosseguidos através dos agrupamentos de empresas, 
designadamente:

 – melhorar as condições de exercício das actividades económicas das suas 
agrupadas (artigo 27.º, n.º 1, do referido diploma);

Exemplo: As empresas de lacticínios que desenvolvem a sua actividade em An-
gola formam um agrupamento de empresas que terá como objecto embalar to-
dos os produtos por elas produzidos.

 – melhorar o resultado das actividades económicas das suas agrupadas 
(artigo 27.º, n.º 1, do referido diploma);

Exemplo: As empresas de café de Angola criam um agrupamento de empresas 
que terá por objecto promover o café no estrangeiro, fazendo prospecção de mer-
cado e angariando clientes, que depois distribuirá pelas suas agrupadas.

 – gerar lucro, que pode ser partilhado pelos agrupados, desde que a título 
acessório e na condição de essa finalidade ser expressamente prevista 
no contrato constitutivo do agrupamento de empresas (artigo 27.º, n.º 2 
e n.º 3, do referido diploma).

35.3.3. FORMA DO CONTRATO

O contrato constitutivo do agrupamento de empresas deve ser reduzido a 
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escritura pública (artigo 28.º, n.º 1, da Lei sobre os Contratos de Conta em 
Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas) e encontra-se sujeito 
a registo e às exigências de publicação nos termos aplicáveis ao contrato de 
sociedade (artigos 28.º, n.º 2, e 30.º da Lei sobre os Contratos de Conta em 
Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas), adquirindo, à seme-
lhança do que sucede com as sociedades comerciais, personalidade jurídica 
no momento da inscrição do acto constitutivo no registo comercial (artigo 
28.º, n.º 4, da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e 
Agrupamento de Empresas).

Tal contrato constitutivo do agrupamento de empresas deverá, nos termos do 
artigo 28.º, n.º 1, da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consór-
cios e Agrupamento de Empresas, conter um conjunto de menções obrigató-
rias, designadamente:

 – a firma, a qual poderá consistir numa denominação ou ser formada pe-
los nomes ou firmas de todos os seus membros ou de, pelo menos, um 
deles, seguida do aditamento «Agrupamento de Empresas» ou «AE», nos 
termos do artigo 29.º, n.º 1, da Lei sobre os Contratos de Conta em Parti-
cipação, Consórcios e Agrupamento de Empresas;

 – o objecto do agrupamento de empresas;
 – a sua sede;
 – a sua duração, quando esta seja limitada;
 – as contribuições dos agrupados e a constituição do capital do agrupa-

mento de empresas;
 – os direitos e obrigações dos agrupados;
 – a estrutura de administração e fiscalização do agrupamento;
 – o regime de prorrogação do agrupamento;
 – o regime de dissolução, liquidação e partilha aplicável;
 – a instituição de regras sobre a designação e destituição dos administradores; e 
 – a regulação da entrada e saída dos membros do agrupamento.

35.3.4. REGIME SUPLETIVO, CAPACIDADE, PATRIMÓNIO, RESPONSABILIDADE 
E DIREITOS DOS AGRUPADOS 

A determinação do regime aplicável aos agrupamentos de empresas é, em lar-
ga medida, operada pela remissão resultante do artigo 44.º da Lei sobre os 
Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas 
para o regime das sociedades em nome colectivo. Assim, em tudo o que não 
for especificamente regulado nesse diploma, aplicar-se-ão os preceitos da Lei 
das Sociedades Comerciais relativos àquele tipo societário. 

No que concerne aos direitos e às obrigações dos agrupados, importa salientar 
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que, se, no que diz respeito à participação na tomada de decisões colectivas, 
todos os agrupados têm idêntica relevância, na determinação do modo de par-
tilha dos custos inerentes ao agrupamento, bem como dos lucros obtidos a 
título acessório que sejam partilhados, a posição dos agrupados é conformada 
em função da sua contribuição para o capital próprio do agrupamento de em-
presas (artigo 27.º, n.º 4, da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, 
Consórcios e Agrupamento de Empresas). 

Quanto ao regime da constituição deste capital próprio: (i) deve constar do 
contrato constitutivo do agrupamento2, ou (ii) uma vez que a matéria das en-
tradas não tem regulação específica na Lei sobre os Contratos de Conta em 
Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas, aplicar-se-ão os arti-
gos 179.º e 180.º da Lei das Sociedades Comerciais, referentes às sociedades 
em nome colectivo. 

No que concerne à capacidade dos agrupamentos de empresas, é de destacar 
que a mesma se encontra limitada pelo artigo 31.º da Lei sobre os Contratos de 
Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas, o qual veda 
aos agrupamentos (i) a aquisição do direito de propriedade ou de outros direi-
tos reais sobre coisas imóveis, salvo se o imóvel se destinar à instalação da sua 
sede, delegação ou serviço próprio; (ii) a participação em sociedades civis ou 
comerciais ou em outros agrupamentos de empresas; (iii) o exercício de cargos 
sociais em quaisquer sociedades, associações ou agrupamentos de empresas.

No que respeita aos mecanismos de actuação de responsabilidade patrimo-
nial, i. e., à responsabilidade pelos créditos constituídos perante terceiros, 
interessa salientar que as empresas agrupadas respondem subsidiariamente 
face ao agrupamento perante os respectivos credores e solidariamente entre 
si, sem prejuízo do eventual direito de regresso que lhes assista posteriormen-
te no plano das relações internas (artigo 35.º da Lei sobre os Contratos de Con-
ta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas), tal como sucede 
nas sociedades em nome colectivo. Este regime de responsabilidade patrimo-
nial não pode ser afastado nem por convenção expressa com o credor, nem no 
acto constitutivo do agrupamento de empresas.

Por fim, interessa referir o regime de transmissão da parte de cada membro 
do agrupamento de empresas, que é um afloramento manifesto da natureza 
intuitu personae desta figura e da sua estreita ligação à actividade desenvol-
vida autonomamente pelos seus membros. É que a transmissão da parte do 
membro agrupado só pode verificar-se juntamente com a transmissão do res-

2 Lembre-se que, de acordo com o disposto no artigo 28.º, n.º 1, alínea d), da Lei sobre os Contratos de Conta em 
Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas, o acordo constitutivo do agrupamento de empresas deve 
fazer menção expressa às entradas dos agrupados. 
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pectivo estabelecimento ou empresa e com o consentimento do agrupamento 
(artigo 37.º, n.º 2, da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consór-
cios e Agrupamento de Empresas). 

Não ocorrendo a transmissão do respectivo estabelecimento, a solução mais 
próxima da transmissão da parte do membro agrupado passará pela exone-
ração do membro do agrupamento (artigo 38.º da Lei sobre os Contratos de 
Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas), seguida da 
admissão de novos membros no agrupamento, desde que tal seja autorizado 
pelo contrato constitutivo ou, se este for omisso, se verifique uma deliberação 
unânime dos membros do agrupamento em assembleia geral (artigo 37.º, n.º 
1, da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupa-
mento de Empresas).

35.3.5. ÓRGÃOS

O agrupamento de empresas, enquanto entidade com personalidade jurídica, 
apresenta uma estrutura orgânica própria: a assembleia geral (órgão consul-
tivo), a administração (órgão de gestão e de representação externa) e a fiscali-
zação (órgão de controlo).

A assembleia geral é composta pelos membros agrupados, a cada um dos 
quais é atribuído um voto, independentemente da sua participação na 
constituição do capital próprio do agrupamento, sendo as deliberações 
aprovadas por maioria simples, salvo se os estatutos dispuserem noutro 
sentido (artigo 34.º, n.º 1, da Lei sobre os Contratos de Conta em Participa-
ção, Consórcios e Agrupamento de Empresas) – o que espelha a estrutura 
paritária e de igualdade entre membros que marca esta figura de coopera-
ção empresarial. 

Note-se, porém, que existem matérias nas quais a aprovação de uma delibera-
ção da assembleia geral carece de uma maioria qualificada (v. g., modificações 
do contrato constitutivo, nos termos do artigo 28.º, n.º 3, da Lei sobre os Con-
tratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas) ou 
de unanimidade (v. g., a admissão de novos membros, nos termos do artigo 
37.º, n.º 1, da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e 
Agrupamento de Empresas). 

No que concerne às competências da assembleia geral, esta tem competência 
para actos de nomeação e exoneração dos administradores não designados no 
contrato de constituição (artigo 32.º, n.º 2, da Lei sobre os Contratos de Conta 
em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas), para designação 
das pessoas que fiscalizam a administração e as contas do agrupamento (ar-
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tigo 33.º da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e  
Agrupamento de Empresas), bem como para admissão ou exclusão de membros 
agrupados (artigos 37.º, n.º 1, e 39.º da Lei sobre os Contratos de Conta em 
Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas). 

O órgão de administração, por sua vez, é composto por um ou mais adminis-
tradores designados no contrato de constituição ou nomeados pela assem-
bleia geral (artigo 32.º da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, 
Consórcios e Agrupamento de Empresas). Estes administradores podem ser 
membros do agrupamento ou terceiros em relação a este (n.º 3 do referido 
preceito). A lei não regulou expressamente o conteúdo das competências do 
órgão de administração nem o seu funcionamento, aplicando-se, por remis-
são do artigo 44.º da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consór-
cios e Agrupamento de Empresas, as disposições que regulam a gerência nas 
sociedades em nome colectivo, constantes dos artigos 193.º a 197.º da Lei das 
Sociedades Comerciais.

Por fim, de acordo com o disposto no artigo 33.º da Lei sobre os Contratos 
de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas, a assem-
bleia geral nomeará uma ou mais pessoas para fiscalização da gestão e dar 
parecer sobre as contas, nos termos da legislação aplicável às sociedades co-
merciais. Atendendo à remissão genérica para o regime das sociedades em 
nome colectivo (artigo 44.º da Lei sobre os Contratos de Conta em Participa-
ção, Consórcios e Agrupamento de Empresas), pode concluir-se que o órgão 
de fiscalização é aqui de natureza facultativa.

35.4. OS CONSÓRCIOS

35.4.1. NOÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL

O consórcio é o contrato através do qual duas ou mais pessoas (singulares ou 
colectivas, designadas por consortes), independentemente do tipo de acti-
vidade económica que desenvolvam (que poderá ser comercial ou civil), se 
obrigam entre si a realizar uma determinada actividade ou a efectuar certa 
contribuição de forma concertada e temporária, tendo em vista a prossecução 
de um dos tipos de actividade previstos na lei (artigo 12.º, n.º 1, da Lei sobre 
os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empre-
sas). Com a constituição do consórcio não se cria uma nova pessoa jurídica, 
não se podendo falar sequer de rendimentos próprios ou de um património 
próprio afectado ao fim do consórcio.

Exemplo: É aberto um concurso público para a concessão da construção, conser-
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vação e exploração de uma grande ponte, existindo três empresas de construção 
civil que estão interessadas em unir forças e concorrer em conjunto, concertan-
do as suas actividades.

Trata-se, como já exposto, de uma figura que foi importada para a ordem ju-
rídica angolana através da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, 
Consórcios e Agrupamento de Empresas (artigos 12.º a 26.º) e que recolhe ins-
piração da figura das unincorporated joint ventures do direito anglo-saxónico, 
as quais assumem uma acentuada importância no comércio internacional. 

A tipificação do consórcio resultou da necessidade de disponibilizar aos agen-
tes económicos um instrumento jurídico que permitisse uma cooperação 
temporária e limitada entre empresas e que originasse vinculações mútuas 
para efeitos de realização de um determinado empreendimento. Importa 
notar, porém, que, atendendo ao princípio da liberdade contratual, sempre 
foi possível, mesmo antes do referido diploma legal, celebrar contratos com 
o conteúdo do contrato de consórcio. A tipicidade legal do consórcio apenas 
veio permitir uma melhor definição do contexto jurídico em que os interes-
sados podem actuar. Mesmo sem o respectivo enquadramento legal, já era 
possível aos sujeitos jurídicos construírem mecanismos de cooperação desta 
espécie nos termos gerais da sua autonomia privada. 

Saliente-se, aliás, que com a aprovação deste regime específico tipificou-se 
um regime, mas não se procedeu a qualquer restrição da autonomia privada. 
Assim, se duas ou mais pessoas celebrarem um contrato que institua um 
esquema de cooperação que não se reconduza inteiramente aos moldes do 
consórcio, tal como traçados pelo artigo 12.º da Lei sobre os Contratos de 
Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas, mas que 
apresente similitudes com este, nada obstará à sua validade e mesmo à apli-
cação de normas integrantes do regime do consórcio, na medida em que a 
analogia exista.

Tal não significa, evidentemente, que a autonomia privada seja, neste domí-
nio, irrestrita. O artigo 13.º, n.º 3, da Lei sobre os Contratos de Conta em Par-
ticipação, Consórcios e Agrupamento de Empresas dispõe que, no domínio 
da conformação dos consórcios, se «os termos e condições do contrato são 
livremente estabelecidos pelas partes», é impreterível o respeito pelas normas 
injuntivas aplicáveis. 

35.4.2. FINALIDADES DO CONSÓRCIO

Nos termos do artigo 12.º da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, 
Consórcios e Agrupamento de Empresas, o contrato de consórcio caracteri-
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za-se por ter como fim imediato a constituição de obrigações recíprocas dos 
consortes, para estes, «de forma concertada, realizarem certa actividade ou 
efectuarem certa contribuição».

Pode, contudo, distinguir-se esta finalidade última do fim mediato do con-
sórcio. Este corresponderá à realização de um dos cinco tipos de actividades 
expressamente previstos no elenco legal, correspondentes às alíneas do n.º 1 
do artigo 12.º da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios 
e Agrupamento de Empresas, a saber:

 – a realização de actos, materiais ou jurídicos, preparatórios de um deter-
minado empreendimento ou actividade (artigo 12.º, alínea a), da Lei so-
bre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento 
de Empresas);

Exemplo: Três empresas de construção civil celebram um contrato de consór-
cio para concorrer à construção de uma estrada no âmbito de um concurso pú-
blico lançado pelo Instituto Nacional de Estradas de Angola (INEA).

 – a execução de determinado empreendimento ou actividade (artigo 12.º, 
alínea b), da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consór-
cios e Agrupamento de Empresas);

Exemplo: Três empresas de construção civil celebram um contrato de consórcio 
para a construção de uma ponte; terminada a ponte, extingue-se o consórcio.

 – o fornecimento a terceiros de bens ou serviços, iguais ou complementa-
res entre si, produzidos por cada um dos membros do consórcio (artigo 
12.º, alínea c), da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Con-
sórcios e Agrupamento de Empresas);

Exemplo: Uma sociedade de advogados, um banco e uma consultora celebram 
um contrato de consórcio para prestar assessoria ao Ministério das Finanças no 
âmbito de uma emissão de títulos de dívida pública.

 – a pesquisa ou exploração de recursos naturais (artigo 12.º, alínea d), da 
Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupa-
mento de Empresas);

Exemplo: Várias empresas associam-se em consórcio para celebrarem com a 
Empresa Nacional de Prospecção, Exploração, Lapidação e Comercialização de 
Diamantes de Angola (Endiama) um contrato de associação em participação 
para a prospecção e pesquisa de diamantes.
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 – a produção de bens que possam ser repartidos, em espécie, entre os 
membros do consórcio (artigo 12.º, alínea e), da Lei sobre os Contratos 
de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas).

Exemplo: Várias empresas de informática, com diferentes valências, consti-
tuem um consórcio para a criação de um software destinado a ser utilizado por 
empresas para efeitos de controlo de custos das mesmas; após ser produzido 
esse software, cada um dos consortes será comproprietário do software comer-
cializado ao público.

Note-se que estamos na presença de uma enumeração meramente exempli-
ficativa de actividades, nada obstando a que o consórcio seja celebrado para 
fim diverso dos previstos nas alíneas do n.º 1 do artigo 12.º da Lei sobre os 
Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empre-
sas. Na medida em que nenhuma das regras integrantes do regime do consór-
cio se justifica em qualquer especificidade que estas actividades revistam, não 
existe qualquer razão para restringir a extensão deste tipo contratual. A este 
argumento sistemático acresce que o proémio do próprio preceito, antes de 
enumerar, nas alíneas, as várias finalidades legalmente tipificadas, explicita a 
abertura desse rol através da utilização da palavra «nomeadamente». 

Assim, os contratos que instituam mecanismos de cooperação interempre-
sarial, no demais correspondentes à noção legal de consórcio, mas que não 
prossigam nenhuma das finalidades enunciadas, serão consórcios atípicos – 
sendo-lhes, consequentemente, aplicável por analogia o regime dos artigos 
12.º e seguintes da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consór-
cios e Agrupamento de Empresas3.

Contrariamente ao que se verifica com outros contratos de cooperação (v. g., 
sociedade ou agrupamento de empresas), no consórcio, a prossecução do ob-
jecto contratual não é realizada em comum mas concertadamente, sendo ne-
cessário que as partes já exerçam uma actividade económica. Tal significa que 
cada um dos consortes desenvolve separadamente a respectiva actividade 
económica, obrigando-se apenas a coordená-la ou harmonizá-la com as dos 
demais consortes no quadro de uma acção concertada ou articulada. Daqui se 
conclui pela inadmissibilidade de consórcios passivos (i. e., aqueles em que 
um ou mais consortes se obrigue a meras prestações de non facere, como su-
cede com os acordos restritivos de concorrência).

3 Assim, defendendo que estamos no âmbito da autonomia privada e que, por isso, a consequência da estipulação 
desconforme com o texto legal não é a invalidade, mas apenas um problema de qualificação legal, cfr. PEDRO PAIS 
DE VASCONCELOS, Direito comercial, p. 158. No sentido contrário, cfr. RAUL VENTURA, «Primeiras notas sobre o 
contrato de consórcio», p. 644.
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35.4.3. FORMA DO CONTRATO

O artigo 13.º da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e 
Agrupamento de Empresas vem regular a forma do contrato de consórcio. De 
acordo com o referido preceito normativo, o contrato de consórcio está sujeito 
a forma escrita, salvo se entre os membros do consórcio houver lugar à trans-
missão de bens imóveis, caso em que só é válido se for celebrado por escritura 
pública. Note-se, porém, que a falta de escritura pública só produz nulidade 
total do negócio quando não for possível a sua redução (artigo 292.º do Código 
Civil) ou conversão (artigo 293.º do Código Civil), de modo a que a contribui-
ção se converta no simples uso dos bens cuja transmissão exige aquela forma.

Refira-se, por fim, que o contrato de consórcio não está sujeito a registo, dado 
que do mesmo não resulta a constituição de um novo ente jurídico autónomo 
dos consortes que o integram.

35.4.4. MODALIDADES DE CONSÓRCIO

Verifica-se no artigo 15.º da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, 
Consórcios e Agrupamento de Empresas a previsão legal de duas modalidades 
de consórcio, em função da revelação da sua existência a terceiros4: o consór-
cio externo e o consórcio interno.

Os consórcios externos são aqueles cujos consortes, ao fornecerem bens ou 
serviços a terceiros, invocam a respectiva qualidade. Trata-se da modalidade 
mais relevante e complexa de consórcio, que se caracteriza por uma vertente 
organizacional e de cooperação mais forte. Neste contexto, no artigo 16.º da 
Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento 
de Empresas prevê-se a possibilidade de se instituir um conselho de orien-
tação e fiscalização e determina-se a obrigatoriedade de designação de um 
chefe do consórcio. Importa ainda salientar que, ao abrigo do disposto no 
artigo 21.º da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e 
Agrupamento de Empresas, os membros do consórcio externo podem fazer-
-se designar colectivamente, juntando todos os seus nomes ou firmas com o 
aditamento «Consórcio de...» ou «...em consórcio».

Já os consórcios internos são aqueles em que só um dos membros se relacio-
na com terceiros ou cujos membros, ao estabelecerem relações com tercei-
ros, não invocam a respectiva qualidade de consortes (artigo 15.º, n.º 1, da 
Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento 
de Empresas). As especificidades do regime do consórcio interno respeitam  

4 I. e., consoante os consortes invoquem ou não a qualidade de membro consorcial nas relações externas com terceiros.
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sobretudo à participação dos consortes nos lucros e nas perdas (artigo 24.º da 
Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento 
de Empresas).

Exemplo: É lançado pelo Estado um convite a três empresas para apresentarem 
propostas para a construção de uma auto-estada; a proposta de uma dessas em-
presas foi a vencedora; contudo, a entidade vencedora não consegue levar a cabo a 
actividade a que se propôs sozinha, pelo que se junta a outra empresa que perdeu o 
concurso em consórcio interno, sem que o Estado tenha disso conhecimento.

35.4.5. ÓRGÃOS

Ainda que não origine uma nova pessoa jurídica, os consórcios externos são, 
como se viu no ponto anterior, dotados de algum grau de organicidade. As-
sim, no caso do consórcio externo, impõe-se que um dos membros seja de-
signado chefe de consórcio (artigo 16.º da Lei sobre os Contratos de Conta em 
Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas). Trata-se de um órgão 
cuja existência é imperativa, sob pena de nulidade do contrato de consórcio5; 
porém, nada obsta a que no contrato de consórcio os consortes fixem mais 
competências ao chefe do consórcio, ao abrigo da sua autonomia privada.

No plano das relações entre os consortes (funções internas), e salvo outras es-
tipulações do contrato de consórcio, o chefe de consórcio tem competência 
para promover as medidas necessárias à execução do contrato de consórcio, 
empregando a diligência de um gestor criterioso e ordenado, bem como para 
organizar a cooperação entre as partes na realização do objecto do consórcio 
(alíneas a) e b) do n.º 1.1., do artigo 16.º da Lei sobre os Contratos de Conta em 
Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas).

Já no plano das relações com terceiros (funções externas), interessa salientar 
que o chefe do consórcio apenas poderá celebrar ou modificar contratos com 
terceiros no âmbito do contrato de consórcio, em nome e por conta dos outros 
consortes, se lhe for outorgada procuração especial para tal pelos referidos 
consortes – caso em que será um representante voluntário dos mesmos. Da 
mesma forma, é necessária procuração especial para que o chefe do consórcio 
possa representar em juízo os outros consortes e, em particular, para que pos-
sa transigir em nome deles. Percebe-se, assim, que a lei não atribui poderes de 
representação ao chefe do consórcio. 

Nestes termos, não existindo a referida outorga de poderes especiais para os ac-
tos acima mencionados, ao chefe do consórcio, no plano das relações externas, 

5 Cfr. JORGE BRITO PEREIRA, Contratos de organização comercial no direito angolano, p. 62.
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resta a competência para (i) receber de terceiros, durante a execução dos con-
tratos, quaisquer declarações, com excepção das de resolução desses contra-
tos; (ii) dirigir a terceiros declarações previstas nos contratos, excepto quando 
envolvam modificação ou resolução dos contratos; (iii) receber de terceiros, 
envolvidos nos contratos, quaisquer importâncias devidas aos membros do 
consórcio; (iv) efectuar recepção ou expedição de mercadorias para os mem-
bros do consórcio; e (v) contratar consultores técnicos, económicos, jurídicos, 
contabilísticos ou outros adequados às necessidades e remunerar esses ser-
viços (artigo 16.º, n.º 1.2, da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, 
Consórcios e Agrupamento de Empresas).

Ainda no consórcio externo, dispõe o artigo 16.º, n.º 4, da Lei sobre os Contra-
tos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas que o 
contrato de consórcio pode prever a criação de um conselho de orientação e 
fiscalização, do qual fazem parte representantes de todos os consortes e cujas 
funções devem ser estabelecidas no contrato. Interessa referir que se trata de 
um órgão distinto da assembleia geral das sociedades comerciais, tendo como 
funções a definição da estratégia do consórcio, bem como a fiscalização da 
actividade do chefe de consórcio. 

As deliberações do conselho de orientação e fiscalização são aprovadas pela 
maioria estabelecida no contrato de consórcio ou, no silêncio deste, por una-
nimidade (por analogia com o disposto no artigo 14.º, n.º 1, da Lei sobre os 
Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empre-
sas). Estas deliberações do conselho de orientação e fiscalização vinculam o 
chefe de consórcio na sua actuação. Note-se, por fim, que na lei apenas se faz 
referência ao conselho de orientação e fiscalização no consórcio externo; nada 
obsta, contudo, a que o mesmo também se admita no consórcio interno6.

35.4.6. ESTRUTURA PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO E RELAÇÕES  
COM TERCEIROS

Refira-se, por fim, a disciplina da estrutura patrimonial do consórcio. Em pri-
meiro lugar, importa salientar que a construção dessa estrutura patrimonial 
se encontra marcada pela proibição de constituição de fundos comuns em 
qualquer tipo de consórcio, que resulta do artigo 26.º, n.º 1, da Lei sobre os 
Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empre-
sas. Neste sentido, dispõe o n.º 2 do artigo 26.º da Lei sobre os Contratos de 
Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas que as im-
portâncias entregues ao respectivo chefe ou retidas por ele com autorização 

6 Idem, p. 65, entendendo o autor que «caso um conselho com estas características seja constituído num consórcio 
interno, melhor será considerar que estamos perante um consórcio irregular, ao qual, por analogia, serão aplicáveis 
as disposições desta lei».
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do interessado consideram-se entregues nos termos e para os efeitos do arti-
go 1167.º do Código Civil, o qual regula o destino das quantias recebidas pelo 
mandatário durante a execução do mandato7.

Ainda nesta linha, no que respeita à repartição de lucros e perdas gerados 
pela actividade do consórcio, note-se que os consortes podem convencionar 
diferentes critérios para a repartição. Importa estabelecer, para estes efeitos, 
a distinção entre consórcio externo e consórcio interno.

Tratando-se de consórcio externo, sempre que este tenha por objecto a exe-
cução de determinado empreendimento ou actividade ou o fornecimento a 
terceiros de bens ou serviços (alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 12.º da Lei sobre 
os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Em-
presas), cada um dos membros do consórcio recebe directamente a parte que 
lhe for devida por terceiros, independentemente da solidariedade entre con-
sortes eventualmente estipulada com o terceiro ou dos poderes que tenham 
sido conferidos a algum daqueles consortes pelos outros (artigo 22.º, n.º 1, da 
Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento 
de Empresas). Nada impede, contudo, que os membros do consórcio estabe-
leçam no respectivo contrato de constituição, nas suas relações internas, uma 
distribuição dos valores a receber de terceiros diferente da resultante das rela-
ções directas de cada um com o terceiro (artigo 22.º, n.º 2, da Lei sobre os Con-
tratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas).

Já nos consórcios internos, sempre que da sua actividade possam resultar lu-
cros ou perdas e seja convencionado entre os contraentes a participação nos 
lucros, nas perdas ou em ambos, aplicam-se, por determinação do artigo 24.º 
da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamen-
to de Empresas, os critérios de repartição constantes do artigo 4.º do mesmo 
diploma, relativos ao contrato de conta em participação.

Note-se, por fim, que, de acordo com o disposto no artigo 25.º, n.º 1, da Lei 
sobre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de 
Empresas, nas relações dos membros do consórcio externo com terceiros não 
se presume solidariedade activa ou passiva entre membros. Esta é uma norma 
que afasta uma presunção de solidariedade, mas não determina, ela própria, a 
parciariedade dos créditos e débitos dos consortes. 

7 No contexto de proibição semelhante no ordenamento jurídico português (artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 231/81, 
de 28 de Julho), cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito comercial, p. 159, para quem a proibição de fundo 
comum deve ser entendida de forma meramente supletiva, com base numa interpretação actualista, de acordo 
com o sistema e com as necessidades do tráfego, não se encontrando qualquer fundamento de ordem pública que 
proscreva, em termos absolutos, a constituição de fundos comuns.
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Importa notar que, no que concerne à posição passiva dos consortes co-obri-
gados, encontra aplicação, neste domínio, a regra geral constante do artigo 
100.º do Código Comercial, de acordo com a qual, tratando-se de obrigações 
comerciais, os co-obrigados são devedores solidários – não se considerando, 
desta forma, que o artigo 25.º, n.º 1, da Lei sobre os Contratos de Conta em Par-
ticipação, Consórcios e Agrupamento de Empresas seja uma disposição em 
contrário que afaste o artigo 100.º do Código Comercial.

35.5. A CONTA EM PARTICIPAÇÃO

35.5.1. NOÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL

A conta em participação, que se encontra regulada nos artigos 1.º a 11.º da Lei 
sobre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de 
Empresas, define-se como o contrato pelo qual uma pessoa, singular ou colec-
tiva (o associado8), se associa a uma actividade económica exercida por outra 
(o associante), ficando a participar nos lucros e nas perdas (salvo declaração 
em contrário) que desse exercício resultarem (artigo 1.º, n.º 1, da Lei sobre os 
Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas). 

Importa sublinhar que da conta em participação não resulta a criação de um 
novo ente jurídico (artigo 1.º, n.º 3, da Lei sobre os Contratos de Conta em 
Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas). Assinale-se que não 
existe uma actividade económica exercida conjuntamente pelo associante e 
pelo associado: apenas o associante exerce individualmente a sua actividade. 

Exemplo: O proprietário de um terreno (associado) pode associar-se a uma so-
ciedade de construção civil (associante) e afectar o terreno à construção de um 
prédio, partilhando ambos do resultado dessa actividade.

Exemplo: A Endiama (associada) associa-se a entidades privadas (associan-
tes) que vão desenvolver actividades de pesquisa e prospecção dos recursos na-
turais de que é concessionária nacional.

Esta figura contratual remonta ao direito romano (commenda, admissio, par-
ticipatio), e já se encontrava regulada, sob a designação «associação em conta 

8 Verificando-se uma pluralidade de associados, ao abrigo do artigo 6.º, n.º 1, da Lei sobre os Contratos de Conta 
em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas, não se presume a solidariedade. À semelhança do que 
se referiu supra a propósito da solidariedade activa ou passiva entre consortes (artigo 25.º, n.º 1, da Lei sobre os 
Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas), esta é uma norma que afasta uma 
presunção de solidariedade, mas não determina, ela própria, a parciariedade dos créditos e débitos dos associados. 
Desta forma, no que concerne à posição passiva dos associados co-obrigados, aplica-se o artigo 100.º do Código 
Comercial, sendo os co-obrigados devedores solidários. 
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de participação», nos artigos 571.º a 576.º do Código Comercial de 1833, sendo 
mais tarde, já sob a designação «conta em participação», regulada nos artigos 
224.º a 229.º do Código Comercial de 1888, ainda vigente9. Similarmente, no 
ordenamento jurídico angolano, tais artigos do Código Comercial foram revo-
gados, encontrando-se a conta em participação regulada nos artigos 1.º a 11.º 
da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamen-
to de Empresas.

O recurso à figura da conta em participação pode ter em vista inúmeras fina-
lidades possíveis, designadamente, a realização de investimentos e financia-
mentos rápidos e desprovidos de formalidades especiais, bem como a preser-
vação de algum secretismo negocial, ao permitir que se mantenha oculta a 
identidade do associado. Considerando a multiplicidade de finalidades que 
se encontram subjacentes à conta em participação, esta poderá revestir uma 
diversidade de configurações: assim, pode apresentar uma matriz plural ou 
singular (consoante haja ou não pluralidade de associados), recíproca ou uni-
lateral (consoante exista ou não um cruzamento de associações entre asso-
ciado e associante), comercial ou civil (consoante a natureza da actividade 
económica do associante).

35.5.2. FORMA DE CONTRATO

O contrato de conta em participação está sujeito à forma escrita, salvo se hou-
ver lugar à transmissão de bens imóveis, caso em que só é válido se for ce-
lebrado por escritura pública (artigo 2.º, n.º 1, da Lei sobre os Contratos de 
Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas). 

Em caso de inobservância da forma exigida, atenta a natureza dos bens com que 
o associado contribui, o negócio de conta em participação só será nulo se este 
não puder converter-se, nos termos do artigo 293.º do Código Civil, de modo 
a que a contribuição do associado consista no simples uso e fruição dos bens 
cuja transferência determina a forma especial (artigo 2.º, n.º 2, da Lei sobre os 
Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas).

35.5.3. CONTRIBUIÇÕES E COMUNHÃO DE LUCROS E PERDAS

A conta em participação caracteriza-se por dois elementos essenciais:

 – a contribuição patrimonial do associado (artigo 3.º da Lei sobre os Contra-
tos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas); 

9 Actualmente, no ordenamento jurídico português encontra-se regulada sob o nome «associação em participação» 
pelo Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho, tendo sido revogados os referidos artigos 224.º a 229.º do Código Comercial.
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 – a participação nos lucros por parte do associado, podendo ser dispensa-
da a sua participação nas perdas (artigo 1.º, n.º 2, e artigo 4.º da Lei sobre 
os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de 
Empresas).

No que concerne à obrigação de contribuição de natureza patrimonial assu-
mida pelo associado, assinale-se que esta pode ser em dinheiro, em espécie 
(v. g., direitos de propriedade ou usufruto de bens móveis ou imóveis, direito 
de superfície de bens imóveis, créditos sobre terceiros, assunção de dívidas) 
ou em indústria. No caso de ser uma contribuição em espécie ou indústria, 
à mesma deve ser sempre atribuído um valor em dinheiro (artigo 3.º da Lei 
sobre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de 
Empresas). Em qualquer caso, sempre que tal prestação do associado consista 
na constituição ou transmissão de um direito (real ou creditício), o mesmo 
deve ingressar no património do associante (artigo 3.º, n.º 1, da Lei sobre os 
Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empre-
sas).

A contribuição do associado não é, contudo, essencial: pode ser afastada pelas 
partes desde que o associado participe nas perdas (artigo 3.º, n.º 3, da Lei sobre 
os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empre-
sas). Neste caso, registando-se perdas no decurso do exercício da actividade do 
associante, o associado será chamado a cobrir a sua parte nas perdas, em con-
formidade com os critérios a que se fazem referência nos parágrafos seguintes, 
constantes do artigo 4.º da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, 
Consórcios e Agrupamento de Empresas. Note-se, por outro lado, que, realizan-
do o associado a sua contribuição e não tendo as partes afastado a participação 
nas perdas por parte do associado10, este também comungará nas referidas per-
das – o que equivale a dizer que, no máximo, perderá o valor da sua contribui-
ção (artigo 4.º, n.º 3, da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Con-
sórcios e Agrupamento de Empresas, nos termos explicados adiante).

O associado participa nos lucros e nas perdas nos termos do critério estabe-
lecido no contrato de conta em participação (artigo 4.º, n.º 1, da Lei sobre os 
Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empre-
sas). Contudo, não estando fixado no contrato, mas estando contratualmen-
te avaliadas as contribuições do associante e do associado, supletivamente, a 
participação do associado nos lucros e perdas será proporcional ao valor da sua 
contribuição. Em última instância, não se verificando essa avaliação, a parti-
cipação do associado corresponde a metade dos lucros ou metade das perdas, 

10 Note-se que, tendo as partes dispensado a partilha nas perdas (artigo 1.º, n.º 2, da Lei sobre os Contratos de Conta 
em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas), tal significa que o associado é não só titular de um 
direito aos lucros, como de um direito à restituição da sua contribuição (ou do seu valor).
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embora o interessado possa requerer judicialmente uma redução equitativa, 
atendendo às circunstâncias do caso (artigo 4.º, n.º 2, da Lei sobre os Contratos 
de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas). 

Para os efeitos expostos, importa salientar que, encontrando-se convenciona-
do no contrato apenas o critério de determinação da participação nos lucros 
ou nas perdas, aplicar-se-á supletivamente o mesmo critério na determinação 
da participação nas perdas ou nos lucros (artigo 4.º, n.º 6, da Lei sobre os Con-
tratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas).

Sublinhe-se, todavia, a existência de um limite injuntivo ao montante das per-
das do associado. Nos termos do artigo 4.º, n.º 3, da Lei sobre os Contratos 
de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas, a parti-
cipação do associado nas perdas é sempre limitada à sua contribuição, inde-
pendentemente dos critérios contratualmente ou legalmente fixados no que 
concerne à comunhão nos lucros e nas perdas.

Por fim, assinale-se o risco suportado pelo associado no recurso a esta figura ne-
gocial. Por um lado, e considerando que a conta em participação não leva à for-
mação de qualquer património autónomo, o associado transmite ao associante 
a sua contribuição, que ingressa no património deste, bem como os proveitos da 
conta em participação constituem rendimentos apenas do associante, que este 
deverá depois partilhar com o associado (caso em que se está na presença de um 
risco fiduciário). Por outro lado, o associado encontra-se dependente da gestão 
da actividade económica levada a cabo pelo associante, que será determinante 
para a existência de lucros ou de perdas (fala-se, então, de risco de gestão). 

35.5.4. OUTROS DEVERES DO ASSOCIANTE

Tomados em consideração os riscos, referidos supra, que o associado suporta 
na sua esfera jurídica, releva especialmente o estatuto jurídico passivo do as-
sociante, plasmado no artigo 5.º da Lei sobre os Contratos de Conta em Parti-
cipação, Consórcios e Agrupamento de Empresas. Assinale-se que o associan-
te, ainda que permaneça titular dos bens com os quais o associado contribuiu, 
e ainda que exerça a sua actividade, com representação externa da empresa, 
encontra-se adstrito, na sua actuação, à protecção dos interesses do associado.

Assim, resulta do referido preceito normativo que constituem deveres do 
associante (i) a gestão do negócio com a diligência de um gestor criterioso e 
ordenado; (ii) a conservação das bases essenciais da associação, não poden-
do, sem o consentimento do associado, fazer cessar ou suspender o funciona-
mento da empresa, substituir o seu objecto ou alterar a forma jurídica da sua 
exploração; (iii) não concorrer com a empresa com a qual foi celebrado o con-
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trato de conta em participação sem o consentimento expresso do associado; 
(iv) a prestação ao associado das informações justificadas pela natureza e ob-
jecto do contrato; (v) a prestação de contas do exercício da conta em partici-
pação, nada obstando, contudo, a que o associado ordene auditorias anuais às 
contas do associante.

Adicionalmente, o contrato de conta em participação pode estipular que de-
terminados actos de gestão não devam ser praticados pelo associante sem 
o prévio parecer ou consentimento do associado, respondendo o associante 
para com o associado pelos danos que este venha a sofrer pela inobservância 
de tais estipulações contratuais (artigos 5.º, n.º 2, e 45.º da Lei sobre os Con-
tratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas). 

Esquema comparativo dos contratos de cooperação empresarial  
previstos na Lei n.º 19/03, de 12 de Agosto

 AGRUPAMENTO DE EMPRESAS CONSÓRCIO CONTA EM PARTICIPAÇÃO

O
b

je
ct

o
 /

 F
im

 /
 P

ar
te

s

 – Várias empresas (agrupadas) 
associam-se para melhorar as 
condições do exercício ou o 
resultado das suas actividades 
económicas (artigo 27.º, n.º 1);

 – O AE não pode ter por fim 
principal a realização e 
partilha de lucros (artigo 27.º, 
n.º 2).

 – Várias pessoas (singulares 
ou colectivas, designadas 
consortes) associam-se para 
realizar de forma concertada 
uma determinada actividade 
(artigo 12.º, n.º 1);

 – Enumeração exemplificativa 
dos fins do consórcio (artigo 
12.º, n.º 2);

 – Prossecução do objecto 
contratual não é 
realizada em comum, 
mas concertadamente, 
desenvolvendo cada um dos 
consortes a sua actividade 
separadamente.

 – Uma pessoa (singular ou 
colectiva, designada associado) 
associa-se à actividade 
económica que outra pessoa 
(o associante) exerce, 
participando nos lucros e nas 
perdas, salvo se dispensar a 
partilha nas perdas (artigo 1.º);

 – Só uma pessoa (associante) 
desenvolve a actividade;

 – O associado entrega uma 
contribuição (em dinheiro, 
espécie ou indústria) 
patrimonial ao associante 
(artigo 3.º).

M
o

d
al

id
a-

d
es

 – Não aplicável.  – Consórcio interno e consórcio 
externo, consoante a revelação 
da sua existência a terceiros 
(artigo 15.º).

 – Não aplicável.

Pe
rs

o
n

al
id

ad
e 

Ju
rí

d
ic

a

 – Dá origem a uma nova pessoa 
colectiva (artigo 27.º, n.º 4);

 – Capacidade jurídica limitada 
(artigo 31.º);

 – Aplica-se supletivamente o 
regime das sociedades em 
nome colectivo (artigo 44.º).

 – Não origina uma nova pessoa 
colectiva;

 – Não tem património autónomo, 
encontrando-se proibida a 
constituição de fundos comuns 
(artigo 26.º, n.º 1);

 – Quem contrata com os 
terceiros são os consortes 
(consórcio externo), salvo 
quando sejam atribuídos 
poderes de representação ao 
chefe do consórcio (artigo 16.º, 
n.º 2).

 – Não dá origem a uma nova 
pessoa colectiva;

 – Quem contrata com terceiros é 
o associante.

D
en

o
m

i-
n

aç
ão

 – O agrupamento de empresas 
tem uma firma à qual deve 
será aditado «Agrupamento de 
Empresas» ou «AE» (artigo 29.º);

 – O consórcio (externo) pode 
ter uma denominação com o 
aditamento «Consórcio de…» ou 
«…em Consórcio» (artigo 21.º, n.º 1).

 – Não tem qualquer 
denominação própria.
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35.6. AS SOCIEDADES COLIGADAS (GRUPOS SOCIETÁRIOS): 
GENERALIDADES

Os grupos de sociedades representam um fenómeno de concentração de ca-
pital, que se traduz, em termos genéricos, no agrupamento de sociedades co-
merciais, ficando algumas delas a controlar o grupo. Assiste-se, neste contex-
to, a uma perda da autonomia económica e patrimonial de cada sociedade e a 
uma preponderância do interesse social do grupo, em detrimento do interesse 
social de cada sociedade isoladamente considerado.

No ordenamento jurídico angolano, este fenómeno é tratado sob a designação 
sociedades coligadas. A Lei das Sociedades Comerciais acolheu nos artigos 
463.º e seguintes a matéria das sociedades coligadas, regulando as relações 
estabelecidas entre sociedades anónimas, sociedades por quotas e sociedades 
em comandita por acções – i. e., as relações criadas entre aquelas sociedades 
que classicamente se qualificam como sociedades de responsabilidade limita-
da (artigo 463.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). 

Por sociedades coligadas deve entender-se a junção de duas ou mais sociedades 
sujeitas a uma influência comum, seja porque uma participa na outra, ou nas de-
mais, seja porque todas se subordinam à orientação de uma delas ou de uma ter-
ceira entidade (i. e., uma terceira entidade que não participa nas sociedades, mas 
que as controla ou que exerce uma influência determinante na actividade destas).

Em termos esquemáticos, e sem prejuízo do devido desenvolvimento adiante, 
consideram-se, assim, sociedades coligadas, nos termos do artigo 464.º da Lei 
das Sociedades Comerciais:

Ó
rg

ão
s

 – Assembleia geral (artigos 32.º, 
n.º 2 e 34.º);

 – Administração (artigos 32.º, 
n.os 1 e 2).

 – Órgão de fiscalização (artigo 33.º).

 – Chefe de consórcio (artigo 16.º, 
n.os 1, 2 e 3);

 – Conselho de orientação e 
fiscalização (artigo 16.º, n.º 4).

 – Não tem órgãos próprios.
R

es
p

o
n

sa
b

ili
d

ad
e

 – Responde em primeiro lugar 
o agrupamento de empresas 
e, em segundo lugar, de forma 
subsidiária e solidária entre 
si, as empresas que o integram 
(artigo 35.º).

 – Respondem os consortes 
directamente perante 
terceiros, não se presumindo 
solidariedade activa ou passiva 
entre membros (artigo 25.º, 
n.º 1, e artigo 100.º do Código 
Comercial).

 – Perante terceiros só responde o 
associante;

 – O associado só responde 
perante o associante e, caso 
não tenha dispensado a 
partilha nas perdas, responde 
até ao limite do valor da sua 
contribuição (artigo 4.º, n.º 3).

Fo
rm

a 
/

Fo
rm

al
id
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es

 – Escritura pública (artigo 28.º, 
n.º 1);

 – Registo (artigos 28.º, n.º 4, e 
30.º);

 – Publicação em Diário da 
República (artigo 28.º, n.º 2).

 – Forma escrita, ou escritura 
pública, caso haja lugar à 
transmissão de imóveis (artigo 
13.º, n.º 1).

 – Forma escrita, ou escritura 
pública se houver lugar à 
transmissão de imóveis (artigo 
2.º, n.º 1).
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 – as sociedades em relação de participação:
 – sociedades em relação de simples participação (artigos 465.º e seguintes 

da Lei das Sociedades Comerciais);
 – sociedades em relação de participações recíprocas (artigos 467.º e se-

guintes da Lei das Sociedades Comerciais); 
 – as sociedades em relação de grupo: 
 – sociedades em relação de domínio (artigos 469.º e seguintes da Lei das 

Sociedades Comerciais);
 – sociedades em relação de grupo paritário (artigos 478.º e seguintes da Lei 

das Sociedades Comerciais); 
 – sociedades em relação de subordinação (artigos 481.º e seguintes da Lei 

das Sociedades Comerciais).

A matéria das sociedades coligadas regulada nos referidos preceitos da Lei 
das Sociedades Comerciais apenas se aplica a sociedades com sede em Angola 
(artigo 463.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais), muito embora com as 
ressalvas indicadas nos n.os 3, 4 e 5 do artigo 463.º da Lei das Sociedades Co-
merciais – em que releva sobretudo a regra segundo a qual as sociedades es-
trangeiras que sejam consideradas dominantes de sociedades angolanas são 
responsáveis perante elas e perante os seus sócios, nos termos dos artigos 83.º 
e 84.º da Lei das Sociedades Comerciais.

No que respeita às razões subjacentes a estes fenómenos de concentração do ca-
pital, são de apontar as inúmeras vantagens no domínio financeiro e no domínio 
económico que estes promovem. Estes fenómenos de concentração permitem, em 
primeiro lugar, tratando-se de sociedades que operam em vários pontos do mun-
do, uma perspectiva de globalização da actividade das sociedades, quando a estru-
tura plurissocietária seja composta por sociedades com sedes em diferentes países. 

Por outro lado, as vantagens económicas são evidentes: com as economias 
de escala que o fenómeno da concentração empresarial promove, assiste-se 
a uma diminuição dos custos de produção, na medida em que se torna mais 
barato adquirir bens e serviços a uma empresa do grupo. Paralelamente, num 
cenário tendencialmente monopolista ou oligopolista, se, por um lado, se per-
mite (e proporciona) um controlo do mercado, por outro, possibilita-se o con-
trolo dos preços impostos ao consumidor.

As vantagens financeiras, por sua vez, também são de assinalar: facilita-se o 
acesso ao crédito, não raras vezes, com as próprias instituições financeiras a 
integrar os grupos de empresas.

Por fim, para além dos ganhos fiscais que a concentração empresarial promo-
ve, desta resultam também vantagens políticas, que se traduzem num poder 
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negocial mais forte, na prática de lobbying junto dos Estados e, consequente-
mente, na obtenção de grandes negócios.

As vantagens enunciadas dependem, porém, da fisionomia de concentração 
adoptada. Neste contexto, cabe distinguir a figura da concentração vertical 
da figura da concentração horizontal. A primeira consiste no agrupamento de 
empresas em diferentes níveis do processo produtivo para controlar o acesso 
a matérias-primas e obter melhores preços; a segunda, por sua vez, correspon-
de ao agrupamento de empresas no mesmo nível do processo produtivo, ten-
do em vista o alargamento e a repartição de mercados, obtendo os benefícios 
das economias de escala.

A concentração através de grupos de empresas – aqui num sentido amplo, 
enquanto qualquer modalidade mais ou menos complexa e formalizada de 
colaboração entre sociedades para a realização de uma finalidade comum, 
distinto do sentido do conceito de grupo que resulta do artigo 464.º da Lei das 
Sociedades Comerciais – garante a simultaneidade da direcção económica do 
grupo societário com a manutenção da independência jurídica das socieda-
des que o compõem. 

Nestes termos, esta forma jurídica de concentração afigura-se um modelo 
mais flexível do que a fusão (dado que, ao contrário desta, não opera a inte-
gração de duas ou mais sociedades no mesmo ente jurídico, permitindo um 
maior grau de autonomia jurídica às sociedades envolvidas) e um modelo de 
integração societária mais intenso do que o conseguido através da celebração 
de acordos parassociais ou acordos de cooperação entre empresas.

35.7. AS SOCIEDADES EM RELAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

35.7.1. AS SOCIEDADES EM RELAÇÃO DE SIMPLES PARTICIPAÇÃO

Considera-se que duas sociedades estão em relação de simples participação 
quando uma delas (sociedade participante) detém dez por cento (10%) ou 
mais do capital social da outra (sociedade participada) e não tem com ela 
qualquer outro vínculo jurídico (i. e., não estão coligadas ao abrigo de outras 
relações previstas no artigo 464.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais)11. 
Esta definição de relação de simples participação, que resulta do artigo 465.º, 

11 As participações relevantes para os efeitos indicados em texto são iguais ou superiores a dez por cento (10%). To-
davia, para efeitos de aplicação do regime das relações de simples participação, tal participação não poderá situar-
-se acima de cinquenta por cento (50%), sob pena de estarmos perante uma relação de domínio, reclamando-se a 
aplicação do regime que lhe é próprio.
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n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, exprime a forma mais ténue de liga-
ção financeira entre as sociedades. 

É certo que a percentagem mínima de dez por cento (10%) pode parecer baixa 
e, por isso, facilmente alcançável; contudo, se assim é numa sociedade de pe-
quena dimensão, cabe lembrar que, nas sociedades de grande dimensão com 
capital disperso, uma percentagem como esta no capital social de uma socie-
dade pode atribuir ao seu titular uma posição de domínio de facto. Indepen-
dentemente da existência desse domínio de facto, uma percentagem deste va-
lor permite já, nas sociedades anónimas, o acesso privilegiado à informação, 
por via do direito colectivo à informação estatuído no artigo 323.º da Lei das 
Sociedades Comerciais.

Para efeitos da determinação da referida percentagem de dez por cento (10%) 
ou mais do capital social, devem considerar-se, também, como pertencentes 
a uma sociedade as quotas ou as acções de que seja titular uma sociedade que, 
directa ou indirectamente, dela dependa ou que com ela se encontre em rela-
ção de grupo, bem como as acções ou as quotas de que qualquer pessoa, por 
conta de qualquer dessas sociedades, seja titular (artigo 465.º, n.º 2, da Lei 
das Sociedades Comerciais). Desta forma, a participação no capital de outra 
sociedade engloba:

 – a participação directa: quando a sociedade participante é titular de uma 
percentagem igual ou superior a dez por cento (10%) no capital social da 
sociedade participada;

Esquema ilustrativo da relação de participação directa

 – a participação indirecta: quando a sociedade participada é detida por 
uma sociedade dependente da sociedade participante, por uma socieda-
de do grupo da sociedade participante ou por uma pessoa por conta de 
qualquer destas sociedades.

Sociedade
participante

Sociedade
participada

Participação igual
ou superior a 10% 

PARTICIPAÇÕES
DIRECTAS 
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Esquema ilustrativo das relações de participação indirectas

A qualificação de uma relação entre sociedades como uma relação de simples 
participação tem como principal consequência a sujeição das mesmas a de-
veres de comunicação, que lhes são cominados pelo artigo 466.º da Lei das 
Sociedades Comerciais. A cominação destes deveres de informação assenta 
numa ideia de observatório da evolução das participações, de forma a detec-
tar eventuais tendências de domínio.

Desta forma, a partir do momento em que entre duas sociedades se institua 
uma relação de simples participação, a sociedade accionista fica obrigada a 
comunicar por escrito ao conselho de administração da outra sociedade as 
aquisições e alienações de quotas ou de acções da outra que tiver realizado, só 
cessando essa obrigação quando a percentagem da participação detida passe 
a ser inferior a dez por cento (10%), nos termos dos artigos 448.º, n.º 1, e 466.º, 
n.º 1, ambos da Lei das Sociedades Comerciais. Trata-se, assim, de um dever 
de comunicação posterior ao negócio transmissivo de participações sociais.

Sociedade
participante

Sociedade
dependente

Participação
de 90% 

PARTICIPAÇÕES
DIRECTAS 

SOCIEDADE PARTICIPADA DETIDA POR UMA SOCIEDADE
DEPENDENTE DA SOCIEDADE PARTICIPANTE

Sociedade
participada

Participação
de 10% 

PARTICIPAÇÕES
INDIRECTAS 

Sociedade
directora

Sociedade
subordinada/
participante

CONTRATO DE
SUBORDINAÇÃO 

SOCIEDADE PARTICIPADA DETIDA POR UMA SOCIEDADE
EM RELAÇÃO DE GRUPO COM A SOCIEDADE PARTICIPANTE

Sociedade
participada

Participação
de 10% 

PARTICIPAÇÕES
INDIRECTAS 
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Conforme se dispõe no artigo 466.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais, o 
incumprimento do dever de comunicação imposto impede a sociedade parti-
cipante de exercer os direitos sociais correspondentes às participações sociais 
adquiridas a que o dever de comunicação se refere. Desta forma, este incum-
primento não determina qualquer desvalor do negócio de alienação de tais 
participações sociais.

35.7.2. AS SOCIEDADES EM RELAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES RECÍPROCAS

Verifica-se uma relação de participações recíprocas quando cada uma das so-
ciedades participa no capital da outra, e logo que ambas as participações pas-
sem a ser iguais ou superiores a dez por cento (10%) do capital social12 (artigo 
467.º da Lei das Sociedades Comerciais), ocorrendo, desta forma, o cruzamen-
to de participações. 

Esquema ilustrativo das relações de participação recíprocas

Esta situação de relação de participações recíprocas é tratada com alguma des-
confiança pelo legislador, dado que as participações cruzadas podem afectar 
a consistência do capital social. Pense-se, neste contexto, que, se duas socie-
dades apresentarem participações recíprocas de cinquenta por cento (50%), 
o capital social de cada uma delas fica, em termos reais, reduzido a metade.

A determinação desta participação também pode assentar em participações 
directas e participações indirectas, nos precisos termos atrás analisados a 
propósito das sociedades em relação de simples participação (artigo 465.º, n.º 
2, da Lei das Sociedades Comerciais).

No que respeita ao regime aplicável às sociedades que sejam parte de uma 
relação de participações recíprocas, cabe fazer referência aos deveres de co-
municação impostos, à semelhança do que sucede com as relações de simples 

12 As participações relevantes para os efeitos indicados no texto são iguais ou superiores a dez por cento (10%). Mas, 
tal como sucede nas sociedades em relação de simples participação, essa participação não poderá situar-se acima 
de cinquenta por cento (50%), porque, uma vez ultrapassada essa fasquia, estabelece-se uma relação de domínio, 
cujo regime prevalecerá sobre o das participações recíprocas, conforme dispõe o artigo 468.º, n.º 5, da Lei das 
Sociedades Comerciais.

Sociedade
participante/

participada

Participação igual
ou superior a 10% 

Participação igual
ou superior a 10% 

Sociedade
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participada

PARTICIPAÇÕES
RECÍPROCAS
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participação, e para os quais o artigo 468.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comer-
ciais expressamente remete.

Nestes termos, as sociedades em relação de participações recíprocas são obri-
gadas a dar conhecimento à sociedade participada de que (i) a sua participação 
no capital social desta ultrapassa o limite de dez por cento (10%) e que (ii) tal 
conduz a uma situação de participações recíprocas, nos termos do artigo 467.º 
da Lei das Sociedades Comerciais. Este dever impende sobre a sociedade que 
adquiriu as participações em primeiro lugar, que tem o dever de o comuni-
car, por escrito, à outra sociedade (artigo 468.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais). Deve entender-se que a própria aquisição que estabelece a reci-
procidade se encontra abrangida por este dever de comunicação, que produz 
imediatamente o efeito de impedir à sociedade participada a aquisição de no-
vas participações que excedam a percentagem legalmente admitida13.

Nessa comunicação devem ser mencionados a existência de participações re-
cíprocas, o seu montante e as quotas ou as acções cujos direitos não podem ser 
exercidos por uma ou por outra das sociedades (artigo 468.º, n.º 6, da Lei das 
Sociedades Comerciais).

Como mecanismo de protecção face aos perigos inerentes às participações 
recíprocas, estabelece o artigo 468.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais 
que a sociedade que mais tardiamente tiver efectuado a comunicação previs-
ta no artigo 466.º da Lei das Sociedades Comerciais não pode adquirir novas 
quotas ou acções na sociedade participada (i. e., para além das já adquiridas). 

No entanto, o incumprimento desta proibição de aquisição não determina a 
nulidade das aquisições assim efectuadas: estas são válidas, mas verifica-se 
um bloqueio do exercício dos direitos sociais inerentes às participações so-
ciais cuja aquisição se encontrava proibida. Assim, nos termos do artigo 468.º, 
n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais:

 – a sociedade que adquiriu as participações sociais fica impedida de exer-
cer os direitos sociais inerentes às quotas ou às acções adquiridas, i. e., 
das participações que ultrapassem o limite de dez por cento (10%), com 
excepção do direito de participar na partilha do produto da liquidação; e

 – apesar do referido bloqueio, a sociedade mantém as obrigações respec-
tivas, respondendo, ainda, os seus administradores, nos termos gerais, 
pelos prejuízos causados à sociedade com as aquisições proibidas. 

13 Neste sentido, cfr. ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, in Código das Sociedades Comerciais anotado, anotação ao 
artigo 485.º. Exemplificando: se entre a sociedade A e a sociedade B existe apenas uma relação de simples partici-
pação, porque a sociedade A é titular de dez por cento (10%) do capital social da sociedade B, e se a sociedade B ad-
quirir posteriormente dez por cento (10%) do capital social da sociedade A, esta última aquisição vem estabelecer 
uma relação de participações recíprocas, encontrando-se as sociedades em causa sujeitas ao dever de comunicação 
referido no texto.
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Pode, assim, concluir-se que o legislador fixou a percentagem de dez por cen-
to (10%) como limiar de admissibilidade de participações recíprocas. Uma vez 
excedido esse montante em participações recíprocas, o único direito inerente 
às participações sociais que pode ser exercido é o direito à partilha do lucro 
de liquidação.

Trata-se de sanções pouco eficientes. Em acréscimo à sanção mencionada, e 
num plano de iure condendo, à referida proibição de aquisição de participações 
sociais deveria aplicar-se o regime da proibição da aquisição das acções pró-
prias acima do limite permitido, que determina a obrigação de a sociedade 
adquirente alienar as acções adquiridas ilicitamente.

Por fim, refira-se que não se encontra expressamente prevista a consequência 
aplicável à situação em que nenhuma das sociedades que integram a relação 
de participações recíprocas realiza a comunicação exigida. Neste caso, deve 
entender-se que a proibição de aquisição se estende às duas sociedades14.

35.8. AS SOCIEDADES EM RELAÇÃO DE GRUPO

Num sentido amplo, por grupo de empresas entende-se qualquer modalida-
de mais ou menos organizada e formalizada de colaboração entre sociedades 
para a realização de uma finalidade comum. Em sentido estrito, o que carac-
teriza o grupo de sociedades é o facto de estas, apesar de independentes, apre-
sentarem uma direcção unitária comum.

Assim, assinale-se que, nos termos da Lei das Sociedades Comerciais, o gru-
po (latu sensu) caracteriza-se por uma ligação jurídica vertical (de domínio 
ou de simples participação), uma relação horizontal directa (de participações 
recíprocas) ou, ainda, por uma ligação contratual específica (relação de subor-
dinação ou de grupo paritário). No entanto, sem o elo de ligação (o ponto de 
união ou o vértice) não há sociedades em relação ao grupo (stricto sensu). Des-
ta forma, duas sociedades que têm em comum o facto de serem detidas pelos 
mesmos sócios não constituem, só por isso, um grupo em sentido jurídico, 
mas apenas um grupo de empresas em sentido amplo. 

35.8.1. SOCIEDADES EM RELAÇÃO DE DOMÍNIO

Duas sociedades estão em relação de domínio, nos termos do disposto no ar-
tigo 469.º da Lei das Sociedades Comerciais, quando uma delas (a dominante) 

14 Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os grupos de sociedades, p. 328. 
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exerce, directa ou indirectamente15, uma influência dominante sobre a outra 
(a dominada).

O n.º 2 do artigo 469.º da Lei das Sociedades Comerciais vem facilitar a prova 
da existência de uma situação de influência dominante, ao concretizar, por 
via de presunções, o conceito de influência dominante de uma sociedade so-
bre a outra, que se considera existir quando aquela:

 – detém a maioria do seu capital social (artigo 469.º, n.º 2, alínea a), da Lei 
das Sociedades Comerciais);

 – dispõe de mais de metade dos votos (artigo 469.º, n.º 2, alínea b), da Lei 
das Sociedades Comerciais);

 – tem o direito de designar mais de metade dos membros dos seus órgãos 
de administração e de fiscalização (artigo 469.º, n.º 2, alínea c), da Lei 
das Sociedades Comerciais).

Estão, pois, em causa situações das quais resulta evidente a ideia de contro-
lo da sociedade dominada. Estamos na presença de presunções iuris tantum, 
que podem ser ilididas mediante prova em contrário (artigo 350.º, n.º 2, do 
Código Civil). Por outro lado, as situações que, de facto, revelem controlo ou 
influência por parte da sociedade participante, mas que não se subsumam ao 
elenco de situações previstas no n.º 2 do artigo 469.º da Lei das Sociedades 
Comerciais, podem ainda servir de base a uma influência dominante, para 
efeitos da aplicação do respectivo regime jurídico. 

Note-se que as presunções aí contidas não esgotam o universo de influência 
dominante, podendo falar-se da prevalência de um critério funcional de do-
mínio, que permita exprimir uma direcção unitária16. É especialmente rele-
vante, neste contexto, tomar em consideração o grau de dispersão do capital, 
com a inerente redução da percentagem de capital necessária ao controlo. 

Detectando-se uma influência dominante, podemos distinguir entre domínio 
directo e domínio indirecto, em função da interposição de outro ente jurídico 
entre a sociedade dominante e a sociedade dominada.

15 I. e., por intermédio de sociedades ou de pessoas nas condições estabelecidas no n.º 2 do artigo 465.º da Lei das 
Sociedades Comerciais.

16 Cfr. ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, in Código das Sociedades Comerciais anotado, anotação ao artigo 486.º.



971CAPÍTULO 3 5  —   FORM AS D E  COOPE RAÇ ÃO I N T E RE M PRE SA RI A L

Esquema comparativo entre as relações de domínio directo  
e de domínio indirecto

Pode ainda falar-se de domínio horizontal ou de domínio conjunto, que se 
verifica quando duas ou mais sociedades independentes entre si dominam 
conjuntamente uma sociedade, coordenando as respectivas actuações (v. g., 
através de acordos parassociais ou de contratos de grupo paritários) de forma 
a exercer uma influência dominante sobre a sociedade participada (i. e., agem 
como se fossem uma só sociedade, através de uma influência concertada). São 
exemplos deste fenómeno as designadas filiais comuns. Sempre que a influ-
ência que resulte desta concertação plurissocietária revele uma direcção uni-
tária comum, que permita preencher o conceito indeterminado de influência 
dominante, deverá aplicar-se o regime das sociedades em relação de domínio, 
plasmado nos artigos 469.º e seguintes da Lei das Sociedades Comerciais. 

Por outro lado, verificando-se o domínio total de uma sociedade sobre outra 
(i. e., quando a sociedade dominante detém a totalidade do capital social da 
sociedade dominada), importa ainda atender à classificação que distingue o 
domínio total inicial do domínio total superveniente.

Estamos na presença de domínio total inicial quando uma sociedade, ab ini-
tio, é titular da totalidade das participações sociais da sociedade dominada. 
Note-se, porém, que, de acordo com o disposto no artigo 20.º, n.º 4, da Lei das 
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Sociedades Unipessoais, as sociedades unipessoais não podem participar em 
outras sociedades comerciais ou civis, daqui resultando o seguinte:

 – a sociedade dominante não poderá ser uma sociedade unipessoal, inde-
pendentemente de se tratar de domínio total ou parcial;

 – a sociedade dominada, sendo unipessoal (i. e., em casos de domínio to-
tal, quando a sociedade dominante detém a totalidade do capital social 
da sociedade dominada), não poderá participar noutras sociedades.

A situação de domínio total inicial pode ocorrer nos termos previstos no arti-
go 469.º da Lei das Sociedades Comerciais, devendo, nesse caso, a sociedade 
dominada assumir a forma de sociedade unipessoal anónima ou por quotas.

Já a relação de domínio total superveniente é aquela que ocorre em vida da 
sociedade e que se verifica desde que a sociedade dominante venha efectiva-
mente a adquirir a totalidade17 das participações sociais da sociedade domi-
nada. Neste contexto, cabe analisar o disposto no artigo 477.º da Lei das Socie-
dades Comerciais. De acordo com este último preceito normativo, a sociedade 
dominante que, directa ou indirectamente, passe a dominar totalmente uma 
outra sociedade, por não haver outros sócios (i. e., nos casos de unipessoali-
dade patológica), deve convocar a assembleia geral da sociedade dominada 
para deliberar, em alternativa, (i) a dissolução da sociedade dependente, ou 
(ii) a alienação de quotas ou acções da sociedade dependente. Enquanto não 
for aprovada nenhuma deliberação, a sociedade dependente considera-se em 
relação de grupo com a sociedade dominante e não se dissolve, ainda que te-
nha apenas um sócio. 

A referida disposição normativa da Lei das Sociedades Comerciais, ao permi-
tir concluir que o domínio total superveniente é admitido em termos patoló-
gicos, surgindo acompanhado de um prazo de sanação da unipessoalidade, 
conflitua com o disposto nos artigos 8.º, n.º 3, e 9.º da Lei das Sociedades Uni-
pessoais, que permitem e regulam a transformação de uma sociedade em so-
ciedade unipessoal (em particular, a transformação em sociedade unipessoal 
anónima). Assim, a interpretação do artigo 477.º da Lei das Sociedades Co-
merciais não pode alhear-se do disposto na Lei das Sociedades Unipessoais. 

17 Note-se que, no ordenamento jurídico português, o domínio total superveniente basta-se com a detenção, por 
uma única entidade, de noventa por cento (90%) do capital social da sociedade dominada. A admissibilidade de 
um quase domínio total justifica-se pelo regime – sem paralelo no ordenamento jurídico angolano – que resulta do 
artigo 490.º do Código das Sociedades Comerciais, ao abrigo do qual se permite uma aquisição potestativa, pela so-
ciedade dominante ao sócio minoritário, do capital social remanescente da sociedade dominada. A constituciona-
lidade das disposições normativas que integram este artigo tem sido posta em causa, e acompanhada de perto pela 
jurisprudência mais recente e, decisivamente, pelo Acórdão do Tribunal Constitucional Português n.º 491/2002, 
de 26 de Novembro, em que se conclui que o disposto no artigo 490.º do Código das Sociedades Comerciais não é 
inconstitucional, não pondo em causa os princípios da igualdade, da iniciativa privada ou da propriedade privada, 
consagrados na Constituição da República Portuguesa. Acresce que, tratando-se a sociedade dominada de uma 
sociedade aberta, a sociedade dominante poderá lançar uma oferta pública tendente à aquisição da totalidade do 
capital da sociedade dominada (artigo 194.º, n.º 1, do Código de Valores Mobiliários).
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Se, antes da entrada em vigor da Lei das Sociedades Unipessoais, a verifica-
ção de uma situação de domínio total superveniente obrigava a sociedade a 
dissolver a sociedade dominada ou a alienar quotas ou acções da sociedade 
dependente, após a entrada em vigor da Lei das Sociedades Unipessoais deve 
entender-se que o leque de hipóteses disponíveis à sociedade foi alargado. Em 
alternativa às medidas referidas no artigo 477.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais, a sociedade totalmente dominante pode determinar a transfor-
mação da sociedade dependente numa sociedade unipessoal, anónima ou por 
quotas, consoante o respectivo tipo, nos termos dos artigos 8.º e 9.º da Lei das 
Sociedades Unipessoais. O que permanece a ser perspectivado pelo ordena-
mento como uma situação patológica é única e exclusivamente a detenção 
integral de uma sociedade por outra, sem que aquela passe a assumir a forma 
de sociedade unipessoal.

O estabelecimento de uma relação de domínio tem como consequência a co-
minação às sociedades que integram a relação de domínio (i. e., à sociedade 
presumivelmente dominante e à sociedade presumivelmente dominada) de 
um dever de comunicar a existência de uma situação de influência dominante, 
nos casos em que a lei impuser a publicação ou a declaração de participações. 

Por outro lado, a existência de uma relação de domínio leva à proibição de a 
sociedade dependente adquirir quotas ou acções da sociedade que a domine, 
sob pena de nulidade da referida alienação (artigo 471.º da Lei das Sociedades 
Comerciais). Exceptuadas desta proibição ficam as aquisições a título gratui-
to, as aquisições por adjudicação em processo de execução contra devedores 
ou as aquisições em partilha do património de sociedades de que a sociedade 
em causa seja sócia. Esta proibição de aquisição justifica-se pelo risco para a 
conservação do capital social, aqui equivalente ao risco de aquisição de ac-
ções próprias, que resulta das relações de participações recíprocas, bem como 
pelo risco de promiscuidade de gestão, determinada pelo controlo recíproco 
dos órgãos de administração sobre os órgãos deliberativos das sociedades em 
relação de participações recíprocas. 

No que respeita, em específico, à posição jurídica da sociedade dominante, no-
te-se que esta é conformada pelo (i) dever de promover a realização do objecto 
social da sociedade dominante (artigo 472.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comer-
ciais), pelo (ii) dever de compensar a sociedade dominada pelas perdas que se 
verifiquem durante essa relação (artigo 474.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comer-
ciais) e pelo (iii) direito de dar instruções obrigatórias à sociedade dominada, ain-
da que desvantajosas (artigo 475.º, n.os 1 e 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

No que concerne ao dever de a sociedade dominante promover a realização 
do objecto social da sociedade dominada, importa referir que, ao abrigo do 
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disposto no n.º 2 do artigo 472.º da Lei das Sociedades Comerciais, constituem 
violações desse dever, designadamente: 

 – impedir a sociedade dominada de realizar o seu objecto; 
 – levar a sociedade dominada a favorecer qualquer pessoa, singular ou co-

lectiva, em detrimento dos outros sócios; 
 – promover alterações do contrato de sociedade ou a liquidação, fusão, ci-

são ou transformação da sociedade dominada, em prejuízo dos demais 
sócios e seus trabalhadores; 

 – adoptar medidas e tomar decisões que lesem os interesses da sociedade 
dominada ou causem prejuízos a esta ou aos seus sócios minoritários ou 
trabalhadores; 

 – induzir membros dos órgãos de administração ou de fiscalização da socie-
dade participada a praticar actos ilegais ou contrários aos seus estatutos; 

 – celebrar, directamente ou por interposta pessoa, qualquer negócio com a 
sociedade dominada que implique para esta a promessa ou a concessão 
de benefícios excessivos ou injustificados a outrem; 

 – aprovar ou fazer aprovar contas irregulares da sociedade dominada.

A sociedade dominante que incumpra o dever referido é responsável perante 
os restantes sócios da sociedade dominada, bem como perante os trabalhado-
res desta (artigo 472.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

Ainda em sede de responsabilidade da sociedade dominante, cabe salientar a 
importância dos mecanismos de actuação de responsabilidade que decorrem 
dos artigos 473.º e 474.º da Lei das Sociedades Comerciais, em tudo semelhan-
tes aos aplicáveis nas relações instituídas por contrato de subordinação.

O artigo 473.º da Lei das Sociedades Comerciais vem regular a responsabili-
dade da sociedade dominante para com os credores da sociedade dominada, 
estabelecendo que a sociedade dominante é responsável pelas obrigações da 
sociedade dominada, anteriores ou posteriores à constituição da relação de 
domínio e até ao seu termo. 

O artigo 474.º da Lei das Sociedades Comerciais, por sua vez, vem regular a 
responsabilidade por perdas da sociedade dominada, estatuindo que a socie-
dade dominada tem o direito de exigir que a sociedade dominante compense 
as perdas anuais que, por qualquer razão, se verifiquem durante a vigência da 
relação de domínio, sempre que estas não forem compensadas pelas reservas 
constituídas durante esse período.

Por fim, refira-se o direito de a sociedade dominante (i. e., do seu órgão de ges-
tão) emitir instruções vinculantes à sociedade dominada (i. e., ao seu órgão de 
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gestão), conforme previsto no artigo 475.º da Lei das Sociedades Comerciais. 
As instruções constituem o meio para a direcção unitária das empresas do gru-
po, podendo consubstanciar ordens concretas ou meras directrizes genéricas.

Salvo disposição do contrato de sociedade em contrário, estas instruções 
vinculantes podem inclusivamente ser desvantajosas, considerando a preva-
lência do interesse social do grupo face ao interesse de cada sociedade isola-
damente considerada. Determinante é que sirvam os interesses da sociedade 
dominada ou de outras sociedades integradas na mesma relação de domínio 
(artigo 475.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais), de forma a que, no final, 
o grupo se encontre numa situação globalmente mais favorável. 

Lembre-se que, apesar de desvantajosas, a emissão destas instruções pelos 
membros do órgão de gestão da sociedade dominante deve ter na sua base 
uma actuação diligente de tais membros, aplicando-se, nos termos do n.º 2 
do artigo 476.º da Lei das Sociedades Comerciais, aos membros do órgão de 
administração da sociedade dominante, nas suas relações com a sociedade 
dominada, as disposições relativas à responsabilidade civil dos administra-
dores constantes dos artigos 69.º, 77.º, 78.º e 82.º a 84.º da Lei das Sociedades 
Comerciais. Como contraponto, estipula o n.º 3 do artigo 476.º da Lei das So-
ciedades Comerciais que, em regra, «os membros do órgão de administração 
da sociedade dominada não são responsáveis pelos actos ou omissões pratica-
dos na execução de instruções vinculantes recebidas».

Importa salientar, todavia, os limites à emissão de instruções desvantajosas 
pela sociedade dominante, que determinam a sua nulidade. Tais instruções 
não podem ser ilegais e não podem consistir numa ordem de transmissão de 
bens do activo da sociedade dominada para outras sociedades do grupo, sem 
justa contrapartida (artigo 475.º da Lei das Sociedades Comerciais). Esta jus-
ta contrapartida não deve ser aferida em termos isolados, podendo consistir 
numa vantagem para a sociedade directora ou para outra sociedade do grupo18.

35.8.2. AS SOCIEDADES EM RELAÇÃO DE GRUPO PARITÁRIO

De acordo com o disposto no artigo 478.º da Lei das Sociedades Comerciais, 
estamos na presença de sociedades em relação de grupo paritário quando 
duas ou mais sociedades:

 – que não sejam dependentes entre si; 
 – que não sejam dependentes de outras sociedades;

18 Assim, cfr. ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, in Código das Sociedades Comerciais anotado, anotação ao artigo 
503.º.
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 – constituem um grupo de sociedades, mediante contrato pelo qual acei-
tem submeter-se a uma direcção unitária e comum; em que

 – do contrato não resulte qualquer relação de subordinação de uma socie-
dade à outra.

O que, em suma, caracteriza estas sociedades é o facto de se tratar de uma tercei-
ra entidade (que não tem personalidade jurídica) a dirigir o conjunto societário.

Esquema ilustrativo da relação de grupo paritário

No que respeita à celebração e ao conteúdo do negócio constitutivo de grupo 
paritário, rege o disposto no artigo 479.º da Lei das Sociedades Comerciais. 
Assim, este contrato deve ser celebrado por escritura pública (n.º 1 do referido 
preceito), celebração essa que deve ser precedida de deliberações de todas as 
sociedades intervenientes, aprovadas pela maioria que a lei ou os contratos 
de sociedade exijam para a fusão, com base em proposta das respectivas ad-
ministrações e com o parecer favorável dos respectivos órgãos de fiscalização 
(n.º 2 do referido preceito). 

O contrato de grupo paritário não pode instituir uma relação de grupo (ten-
dencialmente) perpétua. Desta forma, o contrato não pode ser celebrado por 
tempo indeterminado, embora possa ser prorrogado por uma ou mais vezes 
(artigo 479.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais). No que se refere ao ter-
mo do contrato, a esta cessação serão aplicáveis as regras dos contratos de 
subordinação constantes do artigo 494.º da Lei das Sociedades Comerciais. 

Interessa, por fim, concretizar a natureza e forma da direcção unitária e co-
mum. Neste sentido, o artigo 479.º, n.º 5, da Lei das Sociedades Comerciais 
veda qualquer modificação da estrutura legal da administração e fiscalização 
das sociedades intervenientes, mas admite que se institua um órgão comum 
de direcção ou coordenação, onde todas as sociedades devem participar de 
forma igualitária – ou seja, um órgão extra-societário e, nessa medida, atípico. 

Importa, contudo, salientar que, em qualquer circunstância, este órgão pode 
interferir com as competências próprias dos outros órgãos das sociedades,  

Instruções 
vinculantes

Sociedade
A

DIRECÇÃO
UNITÁRIA
E COMUM

CONTRATO DE GRUPO PARITÁRIO 

Sociedade
B

Instruções 
vinculantes
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designadamente, com as competências da assembleia geral. Nada obsta, toda-
via, a que se opte por outro meio, como o recurso a administradores comuns 
ou deveres de consulta recíproca. Não se tratará, em qualquer circunstância, de 
uma terceira entidade com personalidade jurídica própria (i. e., outra sociedade) 
– caso em que já se poderia estar perante a figura do contrato de subordinação.

Deve, em qualquer circunstância, salvaguardar-se que a referida direcção uni-
tária e comum pressupõe que a gestão social das sociedades intervenientes 
passe a ser exercida em conjunto. Tal gestão conjunta, que se limita a matérias 
de gestão, pode incluir a emissão de instruções vinculantes para as sociedades 
agrupadas. Embora mais discutivelmente, deve entender-se que a emissão de 
instruções desvantajosas (artigo 491.º da Lei das Sociedades Comerciais) para 
uma das sociedades não é admitida, ainda que seja vantajosa para a outra so-
ciedade do grupo, dado que a emissão deste tipo de instruções, ao contrário 
do que sucede com o contrato de subordinação, não se encontra prevista no 
regime do contrato de grupo paritário. 

35.8.3. AS SOCIEDADES EM RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO

De acordo com o disposto no artigo 481.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Co-
merciais, uma sociedade (designada subordinada) pode, por contrato, su-
bordinar a gestão da sua própria actividade à direcção de uma outra socie-
dade (designada directora), quer esta seja ou não sua dominante. Nestes 
termos, institui-se contratualmente uma relação de subordinação que se 
caracteriza por uma direcção unitária com autonomia jurídica das diversas 
sociedades.

Note-se que o grupo pode não ser apenas constituído pela sociedade subor-
dinada e pela sociedade directora, dado que a sociedade directora forma um 
grupo com todas as sociedades por ela dirigidas, mediante contrato de subor-
dinação, e com todas as sociedades que, directa ou indirectamente, ela domi-
ne (artigo 481.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais).

O poder de direcção em causa reveste a particularidade de a sociedade di-
rectora ter o direito de dar instruções vinculantes à sociedade subordinada, 
ainda que as mesmas sejam desvantajosas (artigo 491.º da Lei das Sociedades 
Comerciais). Contudo, estas instruções (i) não poderão ser ilegais19 e (ii) não 
poderão consubstanciar a transferência de bens do activo da sociedade subor-
dinada para outras sociedades do grupo, sem justa contrapartida.

19 De acordo com o artigo 491.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, «consideram-se ilegais as instruções para a 
prática de actos que sejam proibidos por disposições legais respeitantes ou não ao funcionamento de sociedades».
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Por sua vez, o contrato de subordinação pode incluir uma cláusula pela qual a 
sociedade subordinada se obrigue a atribuir os seus lucros anuais à sociedade 
directora ou a outra sociedade do grupo (artigo 495.º da Lei das Sociedades 
Comerciais). Os lucros a considerar para estes efeitos não podem, em qual-
quer circunstância, exceder os lucros do exercício, apurados nos termos da lei, 
deduzidos das importâncias necessárias para a cobertura de perdas de exercí-
cios anteriores e para a constituição da reserva legal.

Encontra-se plasmado um regime próprio relativo à celebração do contrato 
de subordinação, que passa (i) pela celebração de um projecto conjunto, do 
qual devem constar as menções elencadas no artigo 483.º da Lei das Socie-
dades Comerciais; (ii) pela aplicação, mutatis mutandis, dos preceitos que re-
gulam a fusão de sociedades à fiscalização do projecto, convocação e reunião 
das assembleias, consulta de documentos e requisitos das deliberações (artigo 
484.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais); (iii) pela exigência de que mais 
de metade dos sócios livres da sociedade não tenha votado contra a respectiva 
proposta de contrato de subordinação, quando se trate de contrato a celebrar 
entre uma sociedade dominante e uma sociedade dependente (artigo 484.º, 
n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais); (iv) pela sujeição do contrato de su-
bordinação a escritura pública, devendo ainda ser registado e publicado (arti-
go 486.º da Lei das Sociedades Comerciais).

Esquema ilustrativo da relação de subordinação

Relevante ao longo de todo o processo negocial é a tutela dos sócios livres da 
sociedade subordinada, da própria sociedade subordinada e dos seus credo-
res, como contraponto do amplo poder de gestão conferido à sociedade di-
rectora. Os sócios livres da sociedade subordinada são, em geral, aqueles que 
não pertencem ao círculo da sociedade directora e que, por isso, podem ser 
afectados com a relação de subordinação. 

O artigo 482.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais vem concretizar o con-
ceito de sócio livre, considerando-se como tal os sócios ou accionistas da socie-
dade subordinada, exceptuados (i) a sociedade directora; (ii) as sociedades ou 

Instruções vinculantes
(incluindo desvantajosas)

Sociedade
Directora

CONTRATO DE SUBORDINAÇÃO 

Sociedade 
Subordinada
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pessoas relacionadas com a sociedade directora, nos termos do n.º 2 do artigo 
465.º da Lei das Sociedades Comerciais, ou as sociedades que estejam em rela-
ção de grupo com a sociedade directora; (iii) a sociedade dominante da socie-
dade directora, se existir; (iv) as pessoas que possuam mais de dez por cento 
(10%) do capital das sociedades referidas nos pontos anteriores; (v) a sociedade 
subordinada; e (vi) as sociedades dominadas pela sociedade subordinada.

A estes sócios livres é atribuído um estatuto especial, que se caracteriza:

 – pelo direito de oposição ao contrato de subordinação;
 – pelo direito de alienação das suas participações sociais;
 – pela garantia de lucros.

Em primeiro lugar, é atribuído aos sócios livres o direito de oposição ao con-
trato de subordinação, direito este regulado no artigo 485.º da Lei das Socie-
dades Comerciais. Após aprovação, em assembleia geral, do contrato de su-
bordinação, no prazo de noventa dias, a contar da publicação do anúncio ou 
da recepção da carta ou da comunicação da deliberação de aprovação, os só-
cios livres podem opor-se ao contrato de subordinação, com fundamento em 
violação de lei ou em insuficiência da contrapartida oferecida pela sociedade 
directora na aquisição das respectivas participações sociais. 

Importa notar que o contrato de subordinação não pode ser celebrado antes 
de decorrido o prazo para oposição nem antes de terem sido decididas as opo-
sições de que, por qualquer forma, os administradores das sociedades tenham 
conhecimento. Por seu turno, perante a oposição dos sócios livres, sublinhe-
-se que a futura sociedade directora pode desistir da celebração do contrato 
de subordinação, mediante comunicação escrita dirigida à outra sociedade 
(artigo 487.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais).

Caso os sócios livres não pretendam deduzir oposição ao contrato de subordi-
nação, têm o direito de optar entre alienar as suas quotas ou acções, mediante 
uma contrapartida a fixar por acordo ou judicialmente, e obter uma garantia 
de lucro (artigo 487.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais).

No que respeita à garantia de lucros, e atenta a possibilidade de a sociedade 
directora absorver os lucros da sociedade subordinada (nos termos do artigo 
488.º da Lei das Sociedades Comerciais), estabelece o artigo 488.º da Lei das 
Sociedades Comerciais que a sociedade directora, enquanto o contrato vigo-
rar bem como nos cinco exercícios seguintes ao termo do contrato, se obriga a 
pagar aos sócios livres que mantêm as suas participações sociais na sociedade 
subordinada a diferença entre o lucro efectivamente realizado e a mais eleva-
da das seguintes importâncias: (i) a média dos lucros auferidos pelos sócios  
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livres nos três exercícios anteriores ao contrato de subordinação, calculada 
em percentagem relativamente ao capital social; ou (ii) o lucro que seria aufe-
rido pelas quotas ou acções da sociedade directora, se tivessem sido trocadas 
por estas as quotas ou acções daqueles sócios. 

Por fim, no que concerne aos deveres dos membros do órgão de administração 
da sociedade directora, veja-se que, ao abrigo do disposto no artigo 492.º da 
Lei das Sociedades Comerciais, estes devem adoptar, relativamente ao grupo, 
a diligência exigida por lei quanto à administração da sua própria sociedade, 
sendo responsáveis para com a sociedade subordinada, nos termos dos arti-
gos 72.º a 77.º da Lei das Sociedades Comerciais.

Independentemente da boa ou da má gestão da sociedade subordinada pela 
sociedade directora, importa notar que, ao abrigo do disposto no artigo 489.º 
da Lei das Sociedades Comerciais, a sociedade directora responde perante os 
credores pelas obrigações da sociedade subordinada constituídas antes ou de-
pois da celebração do contrato de subordinação e até ao seu termo (responsa-
bilidade para com os credores da sociedade subordinada). Acresce que, com 
base no artigo 490.º da Lei das Sociedades Comerciais, a sociedade subordi-
nada tem o direito de exigir que a sociedade directora compense as perdas 
anuais que, por qualquer razão, se verifiquem durante a vigência do contrato 
de subordinação, sempre que estas não forem compensadas pelas reservas 
constituídas durante o mesmo período (responsabilidade por perdas da so-
ciedade subordinada).

35.8.4. AS SOCIEDADES GESTORAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS (SGPS): 
BREVE NOTA 

As sociedades gestoras de participações sociais (também designadas por 
holdings ou, abreviadamente, SGPS) são sociedades comerciais que têm por 
objecto a gestão de participações sociais, intervindo de forma indirecta na 
actividade das sociedades que detêm. Elas distinguem-se das sociedades em 
relação de grupo pelo seu específico objecto social, que se reconduz exclusi-
vamente à gestão de participações sociais de outras entidades, enquanto as 
sociedades em relação de grupo têm por objecto uma actividade económica 
directa, sem prejuízo de poderem deter participações sociais alheias.

Não obstante a importância das sociedades gestoras de participações sociais 
no tráfego comercial, trata-se de uma figura que ainda não encontra regulação 
específica no ordenamento jurídico angolano. 

Contudo, as sociedades gestoras de participações sociais são definidas pelo 
artigo 2.º, n.º 27, da Lei das Instituições Financeiras (Lei n.º 13/05, de 30 
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de Setembro) como «instituições financeiras não bancárias que têm por 
objecto social a gestão de carteiras de títulos de valores mobiliários, no-
meadamente acções de sociedades, procurando exercer o controlo efectivo 
destas, visando a gestão de participações de outras sociedades como forma 
indirecta de exercício de actividade económica nos termos que sejam per-
mitidos por lei», sendo entidades que se encontram sujeitas à supervisão 
da Comissão do Mercado de Capitais (artigo 5.º, n.º 3, alínea d), da Lei das 
Instituições Financeiras). 

Nesta medida, a constituição das sociedades gestoras de participações so-
ciais não é livre, dependendo, para tal, em conformidade com o disposto no 
artigo 93.º da Lei das Instituições Financeiras, de autorização da Comissão 
do Mercado de Capitais, que pode ser recusada com base nos fundamentos 
constantes do artigo 94.º da Lei das Instituições Financeiras. Importa real-
çar que, adicionalmente, os titulares dos órgãos de administração e fiscaliza-
ção das holdings estão sujeitos à fiscalização da sua idoneidade, nos termos 
dos artigos 26.º a 29.º da Lei das Instituições Financeiras (ex vi artigo 98.º do 
referido diploma).

Esquema de síntese sobre os grupos de sociedades
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Definição
Uma sociedade (sociedade participante) participa no capital de outra (socieda-
de participada) entre 10% e 50% e não se verifica qualquer das outras relações 
de coligação previstas na lei (artigo 465.º, n.º 1, LSC)

Deveres
Dever de comunicação da aquisição: a sociedade participante que detenha 
10% ou mais do capital social da sociedade participada deve comunicar esse 
facto ao conselho de administração desta (artigo 466.º, n.º 1, LSC).

Sanções
O incumprimento do dever de comunicação impede a sociedade participante 
de exercer os direitos sociais relativos às participações sociais a que o dever de 
comunicação se refere (artigo 466.º, n.º 3, LSC).
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Definição
Duas sociedades detêm reciprocamente participações, entre 10% e 50% dos 
respectivos capitais sociais (artigo 467.º LSC).

Deveres
Dever de comunicação da aquisição: a sociedade que adquiriu as participações 
em primeiro lugar tem o dever de o comunicar à outra, por escrito (artigo 
468.º, n.º 1, LSC).

Sanções

A sociedade que efectuou a comunicação mais tarde fica proibida de adquirir 
novas participações na sociedade participada (artigo 468.º, n.º 2, LSC)
Se, ainda assim, adquirir novas participações sociais, a aquisição não é nula, 
mas a sociedade em causa fica impedida de exercer os direitos inerentes às 
suas participações sociais (i. e., das participações que excedam o patamar de 
10%) (artigo 468.º, n.º 4, al. a), LSC).
Os seus administradores respondem pelos prejuízos que essa aquisição possa 
ter causado (artigo 468.º, n.º 4, al. b), LSC).
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Definição

Quando uma sociedade (sociedade dominante) pode exercer influência domi-
nante sobre outra sociedade (sociedade dependente) (artigo 469.º, n.º 1, LSC)
Presunção de relação de domínio (artigo 469.º, n.º 2, LSC).
Detenção da maioria do capital.
Detenção da maioria dos votos.
Direito de designar mais de metade dos membros dos órgãos de administração 
ou de fiscalização.
Admite-se o domínio total inicial e o domínio total superveniente, numa 
leitura conjunta dos artigos 8.º e 9.º da Lei das Sociedades Unipessoais e do 
artigo 477.º LSC.

Deveres

Deveres de ambas as sociedades comunicarem a aquisição: só nos casos em 
que a lei impõe a publicação ou a declaração de participações (artigo 470.º 
LSC).
Dever de a sociedade dependente não adquirir participações na sociedade 
dominante (artigo 471.º, n.º 1, LSC), sob pena de nulidade da aquisição (artigo 
471.º, n.º 2, LSC).
Dever de a sociedade dominante promover a realização do objecto social da 
sociedade dominada (artigo 472.º, n.º 1, LSC).
Dever de a sociedade dominante compensar a sociedade dominada pelas 
perdas que se verifiquem durante essa relação (artigo 474.º, n.º 2, LSC)
Dever de a sociedade dominante responder para com os credores sociais da 
sociedade dominada (artigo 473.º LSC).

Direitos
Direito de a sociedade dominante emitir instruções vinculantes à sociedade 
dominada, ainda que desvantajosas (artigo 475.º, n.os 1 e 2, LSC).
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Definição

Duas ou mais sociedades independentes subordinam-se a uma direcção uni-
tária e comum, não havendo qualquer relação de dependência entre si ou de 
outras sociedades, nem qualquer relação de subordinação (artigo 478.º LSC).
As sociedades mantêm a independência jurídica, mas assegura-se a sua 
direcção unitária.
É celebrado um contrato de grupo paritário, que obedece a um procedimento 
previsto na lei (artigo 497.º LSC).
A direcção das sociedades passa a ser assegurada por um órgão extra-societá-
rio e atípico (artigo 479.º, n.º 5, LSC).

Deveres
O legislador não previu especialmente, mas defende-se a aplicação analógica 
das disposições das sociedades em relação de subordinação.

Direitos
O legislador não previu especialmente, mas sugere-se a aplicação analógica 
das disposições das sociedades em relação de subordinação.

R
E

LA
Ç

Ã
O

 D
E

 S
U

B
O

R
D

IN
A

Ç
Ã

O

Definição

Uma sociedade (a sociedade subordinada) submete ou subordina a sua gestão 
à direcção de outra sociedade (a sociedade directora); a sociedade directora 
não necessita de deter participações sociais na sociedade subordinada (artigo 
481.º, n.º 1, LSC).
É celebrado um contrato de subordinação (artigo 483.º LSC), que segue um 
processo/tramitação semelhante ao da fusão. 
A autonomia jurídica das sociedades mantém-se, mas a sua direcção/gestão 
torna-se unitária.

Deveres

A sociedade directora tem o dever de garantir os lucros aos sócios livres (arti-
gos 482.º, n.º 2, e 488.º LSC).
Se lei especial impuser, a sociedade directora pode ter de apresentar contas 
consolidadas relativas à gestão das sociedades do grupo (artigo 496.º LSC)
A sociedade directora tem o dever de compensar as perdas anuais da socieda-
de subordinada que não possam ser cobertas por reservas constituídas nesse 
período (artigo 490.º LSC).
A sociedade directora tem o dever de responder para com os credores sociais 
da sociedade dominada (artigo 489.º LSC).

Direitos

A sociedade directora tem o direito de dar instruções obrigatórias à sociedade 
subordinada, ainda que desvantajosas (artigo 491.º, n.º 1, LSC).
O contrato de subordinação pode incluir uma cláusula pela qual a sociedade 
directora tem o direito de receber os lucros da sociedade subordinada (artigo 
495.º, n.º 1, LSC).
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35.9. SÍNTESE

•	 As formas de cooperação interempresarial caracterizam-se por serem ne-
gócios jurídicos (típicos ou atípicos), celebrados entre duas ou mais empre-
sas com o objectivo de estabelecer uma organização e regulação de relações 
jurídicas duradouras, tendo em vista a prossecução de um fim comum. 
Deve autonomizar-se, enquanto forma de cooperação interempresarial, os 
contratos de cooperação empresarial dos grupos de sociedades comerciais.

•	 O contrato de agrupamento de empresas pode definir-se como uma as-
sociação de empresas (singulares ou colectivas) que tem por objectivo o 
melhoramento das condições de exercício ou de resultado das respectivas 
actividades económicas individuais (artigo 27.º, n.º 1, da Lei sobre os Con-
tratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas), 
que constitui uma entidade, dotada de personalidade jurídica própria, com 
capital próprio e que desenvolve uma actividade complementar das activi-
dades dos seus membros.

•	 O contrato constitutivo do agrupamento de empresas deve ser reduzido a 
escritura pública (artigo 28.º, n.º 1, da Lei sobre os Contratos de Conta em 
Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas) e encontra-se sujei-
to a registo e às exigências de publicação.

•	 As empresas agrupadas respondem subsidiariamente perante os credores 
do agrupamento de empresas e solidariamente entre si, sem prejuízo do 
eventual direito de regresso (artigo 35.º da Lei sobre os Contratos de Conta 
em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empresas).

•	 O agrupamento de empresas, enquanto entidade com personalidade jurídi-
ca, apresenta uma estrutura orgânica própria: a assembleia geral, a admi-
nistração e a fiscalização.

•	 O consórcio é o contrato através do qual duas ou mais pessoas, indepen-
dentemente do tipo de actividade económica que desenvolvam, se obrigam 
entre si a realizar uma determinada actividade ou a efectuar certa contri-
buição de forma concertada e temporária (artigo 12.º, n.º 1, da Lei sobre os 
Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamento de Empre-
sas). Com a constituição do consórcio não se cria uma nova pessoa jurídica, 
nem sequer se podendo falar de rendimentos próprios ou de um patrimó-
nio próprio afectado ao fim do consórcio.

•	 As finalidades da actividade do consórcio previstas nas alíneas do n.º 1 do 
artigo 12.º da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios 
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e Agrupamento de Empresas encontram-se elencadas de forma meramente 
exemplificativa.

•	 O contrato de consórcio está sujeito a forma escrita, salvo se entre os mem-
bros do consórcio houver lugar a transmissão de bens imóveis, caso em que 
só é válido se for celebrado por escritura pública.

•	 Existem duas modalidades de consórcio, em função da revelação da sua 
existência a terceiros: o consórcio externo e o consórcio interno.

•	 É proibida a constituição de fundos comuns em qualquer tipo de consórcio.

•	  No que respeita à repartição dos lucros e das perdas gerados pela activida-
de do consórcio, os consortes podem convencionar diferentes critérios para 
a repartição nas relações internas. 

•	 A conta em participação, que se encontra regulada nos artigos 1.º a 11.º da 
Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e Agrupamen-
to de Empresas, define-se como o contrato pelo qual uma pessoa, singular 
ou colectiva (o associado) se associa a uma actividade económica exercida 
por outra (o associante), ficando a participar nos lucros e nas perdas (salvo 
declaração em contrário) que desse exercício resultarem. Da conta em par-
ticipação não resulta a criação de um novo ente jurídico.

•	 Não existe uma actividade económica exercida conjuntamente pelo as-
sociante e pelo associado: apenas o associante exerce individualmente 
a sua actividade. 

•	 O contrato de conta em participação está sujeito à forma escrita, salvo se 
houver lugar à transmissão de bens imóveis, caso em que só é válido se for 
celebrado por escritura pública.

•	 A conta em participação caracteriza-se por dois elementos essenciais: (i) 
a contribuição patrimonial do associado; (ii) a participação nos lucros por 
parte do associado, podendo ser dispensada a sua participação nas perdas.

•	 Existe um limite injuntivo ao montante das perdas do associado: nos ter-
mos do artigo 4.º, n.º 3, da Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, 
Consórcios e Agrupamento de Empresas, a participação do associado nas 
perdas é sempre limitada à sua contribuição, independentemente dos cri-
térios contratualmente ou legalmente fixados no que concerne à comunhão 
nos lucros e nas perdas.
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•	 Os grupos de sociedades representam um fenómeno de concentração de 
capital, sendo tratados, no ordenamento jurídico angolano, sob a designa-
ção de sociedades coligadas.

•	 Consideram-se sociedades coligadas, nos termos do artigo 464.º da Lei das 
Sociedades Comerciais: (i) as sociedades em relação de participação, que 
incluem as sociedades em relação de simples participação e as sociedades 
em relação de participações recíprocas; e (ii) as sociedades em relação de 
grupo, que incluem as sociedades em relação de domínio, as sociedades em 
relação de grupo paritário e as sociedades em relação de subordinação.

•	 Considera-se que duas sociedades estão em relação de simples participação 
quando uma delas (sociedade participante) detém dez por cento (10%) ou 
mais do capital social da outra (sociedade participada) e não tem com ela 
qualquer outro vínculo jurídico (artigo 465.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais).

•	 Verifica-se uma relação de participações recíprocas quando cada uma das 
sociedades participa no capital da outra e quando ambas as participações 
passem a ser iguais ou superiores a dez por cento (10%) do capital social 
(artigo 467.º da Lei das Sociedades Comerciais).

•	 Duas sociedades estão em relação de domínio quando uma delas (a domi-
nante) exerce, directa ou indirectamente, uma influência dominante sobre 
a outra (a dominada) (artigo 469.º da Lei das Sociedades Comerciais).

•	 Estamos na presença de sociedades em relação de grupo paritário quando 
duas ou mais sociedades, que não sejam dependentes entre si ou que não 
sejam dependentes de outras sociedades, constituem um grupo de socie-
dades, mediante contrato pelo qual aceitem submeter-se a uma direcção 
unitária e comum (artigo 478.º da Lei das Sociedades Comerciais).

•	 Estamos na presença de uma relação de subordinação quando uma socie-
dade (designada subordinada), por contrato, subordine a gestão da sua pró-
pria actividade à direcção de uma outra sociedade (designada directora), 
quer esta seja ou não sua dominante.
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36.1. O MERCADO DE CAPITAIS 

O financiamento das sociedades comerciais é evidentemente uma condição 
necessária do seu sucesso económico. Sem a captação de meios patrimoniais 
para posterior investimento, a realização da actividade empresarial, traduzi-
da na prossecução do objecto societário, não seria possível. Nestes termos, a 
recolha de capitais pela sociedade é pressuposto da realização da sua activi-
dade societária. 

É usual distinguir os capitais mediante os quais as sociedades comerciais se 
financiam entre capitais próprios e capitais alheios. De forma esquemática, e 
tendo presente que em causa estão apenas pólos de uma série de realidades 
graduáveis1, pode dizer-se que os capitais próprios são aqueles que têm a sua 
fonte nos lucros gerados pela actividade societária ou nas entradas que os só-
cios realizam ao constituírem a sociedade ou ao subscreverem participações 
supervenientemente criadas, através de aumentos de capital. Ao invés, os ca-
pitais alheios podem ser simplificadamente descritos como aqueles que são 
emprestados à sociedade e que, consequentemente, esta tem de reembolsar. 

É uma regra básica da economia que, para haver investimento, v. g., mediante 
o empreendimento de uma actividade societária, é necessário que existam ca-
pitais disponíveis para o efeito – o que é o mesmo que dizer, poupanças. Con-
tudo, para que um sujeito (no caso, uma sociedade) invista, não é necessário 
que tenha realizado poupanças previamente. Pode, designadamente, recorrer 
ao investimento de terceiros, remunerando-os pelo capital disponibilizado. 
Gera-se, assim, um mercado em que alguns agentes oferecem os capitais pou-
pados em troca de uma remuneração e outros agentes procuram esses capi-
tais, oferecendo uma remuneração e esperando obter, com o investimento 
desses capitais, um lucro superior à remuneração paga.

É neste contexto que surgem os mercados de capitais. A dispersão entre a 
oferta e a procura de capitais pressupõe um mercado institucionalizado onde 
se possam encontrar em condições adequadas2. 

Para a compreensão do papel desempenhado pelos mercados de capitais, é 
ainda necessário distinguir entre mercados primários e mercados secundá-
rios. Nos mercados primários, uma sociedade oferece uma participação no 

1 Cfr. ALEXANDRE MOTA PINTO, Do contrato de suprimento: o financiamento da sociedade entre capital próprio e 
capital alheio, Almedina, Coimbra, 2002, e MIGUEL BRITO BASTOS, «A elegibilidade de valores mobiliários con-
dicionalmente convertíveis em ações comuns (contingent convertibles) como fundos próprios de instituições de 
crédito na transição para Basileia III», in O novo direito bancário, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 220 ss. 

2 Sobre o enquadramento infrajurídico do mercado de capitais, cfr. AMADEU JOSÉ FERREIRA, Direito dos valores 
mobiliários, pp. 7 ss.
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seu capital (através da emissão de acções) ou o pagamento de juros (através da 
emissão de obrigações) em troca da disponibilização – definitiva, no primeiro 
caso, e temporária, no segundo – de capitais. 

Mas pode suceder que um sujeito que decide aplicar as suas poupanças, in-
vestindo numa sociedade, pretenda transformar o investimento que fez em 
liquidez antes da data do reembolso dos capitais, ou ainda que o esquema do 
investimento realizado não preveja o reembolso dos capitais aplicados. Essa 
pretensão pode ser satisfeita desde que exista alguém que esteja disposto a 
adquirir ao investidor primário a sua posição mediante o pagamento de um 
preço. Também aqui se gera um mercado, com a sua oferta e a sua procura, 
o mercado secundário, sem o qual os investidores ficariam presos ao inves-
timento feito e, consequentemente, teriam maiores reticências em aplicar os 
seus capitais no mercado primário. 

Com a emissão de valores mobiliários, os agentes económicos sociedades 
dirigem-se a uma pluralidade indeterminada de sujeitos – ao público –, ofere-
cendo posições jurídicas activas (participações sociais, créditos pecuniários, 
ou outros) em troca dos capitais pretendidos para a aplicação no exercício 
da actividade societária. Ora, o recurso à captação directa de fundos junto 
do público só é possível através de um processo de mobiliarização, i. e., da 
transformação de créditos ou de participações sociais em valores negociáveis, 
dando origem a um processo contínuo de mobilização da riqueza que permite 
a entrada e saída constante de novos investidores no processo, numa base de 
indiferença pessoal3. 

Estes valores negociáveis correspondem à definição de valores mobiliários, 
que se encontra no artigo 3.º, alínea dd), da Lei dos Valores Mobiliários, se-
gundo a qual se reconduzem a este conceito as «acções, debêntures, títulos 
de participação, quotas em instituições de investimento colectivo e direitos 
à subscrição de todos eles ou outros emitidos de forma massiva e livremente 
negociáveis que conferem aos seus titulares direitos creditícios patrimoniais 
ou direitos de participação no capital, património ou benefícios do emissor».

Se, num sentido estrito, o mercado de capitais se reporta à captação de capitais 
pelas sociedades junto do público e à transacção superveniente dos valores mo-
biliários atribuídos pela sociedade como contrapartida do capital disponibili-
zado, o conceito de mercado de capitais deve ser usado num sentido mais am-
plo, abrangendo ainda o fenómeno conexo da protecção de riscos advenientes, 
em geral, da actividade económica: ninguém investe se souber que desse inves-
timento resultam riscos que não se pode minimamente controlar ou desfazer. 

3 Cfr. AMADEU JOSÉ FERREIRA, Direito dos valores mobiliários, p. 11.
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A actividade básica de captação de capitais para investimento ficaria, assim, 
ameaçada se não existissem instrumentos de cobertura de risco, por meio dos 
quais diferentes sujeitos, com diferentes previsões e expectativas quanto à 
concretização desses riscos, transfiram entre si riscos, mediante remunera-
ção: seja cobrindo riscos, seja pagando a outrem para os assumir, seja assu-
mindo riscos, a troco de remuneração, na expectativa da não concretização 
deles. Entram aqui em jogo outros instrumentos financeiros, que, nos termos 
da parte final do artigo 3.º, alínea dd), da Lei dos Valores Mobiliários, são a 
estes equiparados, designadamente os instrumentos derivados, tais como os 
swaps, os futuros e as opções4.

Estes mercados não são puras realidades pré-jurídicas ou económicas. A sua 
constituição pressupõe um enquadramento jurídico que lhes dê existência e 
postule a criação de regras que disciplinem o comportamento dos agentes ne-
les intervenientes. 

Como salienta Paulo Câmara, em termos jurídicos, o mercado primário cor-
responde ao mercado de criação de valores mobiliários, através do processo 
de emissão. Já o mercado secundário, por seu turno, é o mercado onde se ne-
goceiam e se transmitem, através da celebração de negócios jurídicos, os va-
lores já emitidos5. 

A estes cumula-se o mercado de derivados, onde se negoceiam a constituição 
e a cessão de posições jurídicas que são conformadas em função de riscos ne-
gocialmente definidos (paradigmaticamente, a evolução de activos subjacen-
tes, como valores mobiliários, mercadorias, ou índices).

36.1.1. A CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS EM ANGOLA

A criação de estruturas institucionalizadas para o funcionamento de um mer-
cado de capitais em Angola é um projecto que tem vindo a ser alvo de uma 
activa discussão ao longo dos últimos anos e cuja concretização se antevê para 
um futuro próximo. 

Este projecto tem como vertentes principais:

 – a criação de uma bolsa de valores (a Bolsa de Valores e de Derivados de 
Luanda); e

 – a criação de um mercado de balcão organizado.

4 Sobre os instrumentos financeiros, cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os instrumentos financeiros, passim.

5 Cfr. PAULO CÂMARA, Manual de direito dos valores mobiliários, p. 243.
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Estas vertentes correspondem às modalidades paradigmáticas de estruturas 
organizadas de negociação de valores mobiliários (mercados organizados). 
Estes mercados caracterizam-se por não haver uma negociação directa entre 
a oferta e a procura (por exemplo, entre sociedades emitentes de valores mo-
biliários e os potenciais subscritores). Antes existe uma intermediação, atra-
vés de intermediários financeiros, agindo, ou não, respectivamente, através 
de uma organização em bolsa, i. e., através de mecanismos que permitam a 
emissão das ofertas e a conclusão das operações de forma centralizada, seja 
pela sua concentração no mesmo espaço físico, seja através de um sistema de 
negociação centralizado de valores mobiliários6. 

Tradicionalmente, esta negociação centralizada operava-se através da con-
centração física dos intervenientes no mercado: os mercados funcionavam em 
grandes salas onde os corretores transmitiam, com o auxílio de gestos e sinais, 
as ordens dos seus clientes, ficando a entidade gestora da bolsa com a função 
de registar essas ordens, de verificar a realização das operações, de promover 
a respectiva liquidação (os pagamentos e as entregas de valores mobiliários) e 
de calcular as cotações dos valores mobiliários admitidos a negociação. 

Actualmente, o desenvolvimento da informática permitiu uma desmateriali-
zação dos sistemas centralizados de negociação de valores mobiliários. As en-
tidades gestoras dos mercados disponibilizam uma plataforma informática, 
na qual os corretores introduzem as ordens dos seus clientes, sem que tenham 
de estar presencialmente reunidos. O sistema procede, então, à correspon-
dência entre ordens convergentes (v. g., ordens de compra e ordens de venda), 
dando por celebrada a operação caso essa correspondência se verifique7. 

O mercado de balcão (ou over-the-counter) é, por sua vez, definido de forma 
essencialmente negativa. São mercados de balcão organizados aqueles nos 
quais a oferta e a procura de valores mobiliários se encontrem (i) através da in-
terposição de intermediários financeiros, mas (ii) fora dos mercados de bolsa. 

A diferença entre mercados bolsistas e mercados de balcão encontra reflexo 
nas definições plasmadas nas alíneas r) e s) do artigo 3.º da Lei dos Valores 
Mobiliários, nos termos das quais:

 – por mercado de bolsa se entende «o mecanismo centralizado no qual os 
intermediários financeiros, em conformidade com o disposto nos res-
pectivos regulamentos internos das bolsas, realizam transacções com 
valores mobiliários registados»;

6 Alíneas a) e p).

7 Sobre a evolução das estruturas de negociação e a passagem do modelo da bolsa para estruturas de negociação 
desmaterializadas, cfr. PAULO CÂMARA, Manual de direito dos valores mobiliários, pp. 461 ss. 
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 – por mercado de balcão se entende «aquele em que a oferta e procura de 
valores se realiza fora das bolsas, com a participação de intermediários 
autorizados, só podendo ser negociados valores registados» na Comissão 
de Mercado de Capitais.

Aos mercados bolsistas e de balcão de vocação genérica, que se pretende im-
plementar a curto prazo em Angola, acresce um mercado regulamentado de 
vocação específica, dedicado exclusivamente à negociação de títulos de dívida 
pública nacional, o qual entrou já em funcionamento. O mercado regulamen-
tado da dívida pública encontra regulação no Decreto Legislativo Presidencial 
n.º 4/13, de 9 de Outubro. 

Neste mercado, podem ser negociados «títulos de dívida emitidos pelo Esta-
do Angolano, fungíveis, livremente transmissíveis, integralmente liberados e 
que não estejam sujeitos a penhor ou a qualquer outra situação jurídica que 
os onere» (artigo 5.º, n.º 1, do Regime Jurídico do Mercado da Dívida Pública), 
os quais são admitidos à negociação por ordem do Estado Angolano dirigida 
à entidade gestora do mercado (artigo 19.º do Regime Jurídico do Mercado da 
Dívida Pública). Ele tem como membros os agentes de intermediação e ou-
tras instituições financeiras que (i) sejam idóneas e profissionalmente aptas, 
(ii) tenham um nível suficiente de capacidade e competência de negociação, 
(iii) tenham mecanismos organizativos adequados e (iv) tenham recursos sufi-
cientes para as funções a exercer (artigo 10.º, n.º 2, do Regime Jurídico do Mer-
cado da Dívida Pública), funcionando sob supervisão da Comissão do Merca-
do de Capitais (artigo 4.º do Regime Jurídico do Mercado da Dívida Pública). 

Nestes termos, o mercado de capitais angolano, estando ainda numa fase em-
brionária, é já uma realidade presente. O funcionamento do mercado regula-
mentado da dívida pública cumula-se ainda com a realização de operações de 
emissão de dívida e com o funcionamento de alguns fundos de investimento 
imobiliários. Ainda que num grau incipiente, o mercado de capitais angolano 
tem já actividade. 

No plano institucional, encontra-se hoje criada e em funcionamento a Comis-
são do Mercado de Capitais (CMC), uma entidade pública com atribuições de 
supervisão dos mercados de capitais, estando, a este nível, verificadas as con-
dições para o mais amplo funcionamento do mercado de capitais. 

Por fim, o ordenamento jurídico angolano compreende já uma pluralidade de 
diplomas que poderiam servir de regulação compreensiva do funcionamen-
to do mercado de capitais. Importa analisar, com inevitável brevidade, estes 
diplomas, dando nota do processo de modernização legislativa do direito do 
mercado de capitais, actualmente em curso. 
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36.1.2. A REGULAÇÃO JURÍDICA DO MERCADO DE CAPITAIS: PRINCIPAL 
LEGISLAÇÃO EM VIGOR

O ordenamento jurídico angolano compreende uma pluralidade de diplomas 
já em vigor com incidência na regulação do mercado de capitais. 

Neste âmbito, o diploma nuclear é a Lei dos Valores Mobiliários (Lei n.º 12/05, 
de 23 de Setembro), a qual, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, visa «regular os actos 
e operações com valores mobiliários, promover o desenvolvimento ordena-
do e a transparência do mercado de capitais, assim como a adequada protec-
ção do investidor». Aplica-se às ofertas públicas de valores mobiliários, aos 
seus emissores, aos valores de oferta pública, aos agentes de intermediação, 
às bolsas de valores, às instituições de compensação e liquidação de valores 
mobiliários, aos fundos mútuos de investimento e, em geral, aos demais par-
ticipantes no mercado de valores mobiliários, bem como aos produtos e ins-
trumentos financeiros emitidos de forma não massiva, na medida em que tal 
seja compatível com as suas características ou com o seu regime jurídico (n.os 
2 e 3 do artigo 1.º da Lei dos Valores Mobiliários).

O corpus normativo de regulação do mercado de capitais é ainda composto pela 
Lei das Instituições Financeiras (Lei n.º 13/05, de 30 de Setembro), na medida em 
que esta regula a autorização e estabelece os requisitos prudenciais aplicáveis 
a uma pluralidade de entidades financeiras não bancárias ligadas ao mercado 
de capitais, designadamente (i) às sociedades corretoras de valores mobiliários, 
(ii) às sociedades de capital de risco, (iii) às sociedades distribuidoras de valores 
mobiliários, (iv) às sociedades gestoras de participações sociais, (v) às socieda-
des de investimento, (vi) às sociedades gestoras de patrimónios, (vii) às socieda-
des gestoras de fundos de investimento, (vii) às sociedades gestoras de fundos 
de titularização, (viii) às sociedades de gestão de investimento imobiliário e (ix) 
às sociedades operadoras de sistemas ou câmaras de liquidação e compensação 
de valores mobiliários (artigo 4.º, n.º 1, da Lei das Instituições Financeiras). 

Acresce que a Lei das Instituições Financeiras vem incidir sobre instituições 
de cuja actividade constam (i) a realização de operações no mercado de ca-
pitais através de sociedades de intermediação (artigo 4.º, n.º 1, alínea j), da 
Lei das Instituições Financeiras), (ii) a participação em emissões e colocações 
de valores mobiliários e prestações de serviços correlativos (artigo 4.º, n.º 1, 
alínea m), da Lei das Instituições Financeiras) ou (iii) a prestação de serviços 
de consultoria, guarda, administração e gestão de carteiras de valores mobili-
ários (artigo 4.º, n.º 1, alínea n), da Lei das Instituições Financeiras).

Ao lado destes diplomas vigoram ainda outros de aplicação mais sectorial, de-
signadamente, os Estatutos da Comissão do Mercado de Capitais e o Decreto 
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Executivo das taxas devidas pelas sociedades abertas e pelos demais opera-
dores do mercado de capitais à Comissão do Mercado de Capitais (Decreto 
Executivo n.º 209/08, de 26 de Setembro). 

Presentemente, e como parte integrante do projecto de impulsionamento do 
mercado de capitais angolano, está em curso um amplo processo de reformu-
lação do enquadramento jurídico desta área do direito. 

Em finais de 2013, entraram, assim, em vigor: 

 – o Regime Jurídico do Mercado Regulamentado da Dívida Pública (Decre-
to Legislativo Presidencial n.º 4/13, de 9 de Outubro);

 – o Regime Jurídico das Sociedades Corretoras e Distribuidoras de Valores 
Mobiliários (Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/13, de 9 de Outubro);

 – o Regime Jurídico das Sociedades Gestoras de Mercados Regulamenta-
dos de Serviços Financeiros sobre Valores Mobiliários (Decreto Legisla-
tivo Presidencial n.º 6/13, de 10 de Outubro); e

 – o Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Colectivo (Decreto 
Legislativo Presidencial n.º 7/13, de 11 de Outubro).

Foi também apresentado, em finais de 2013, o Guia de Boas Práticas de Gover-
nação Corporativa, elaborado pela Comissão do Mercado de Capitais, o qual 
estabelece um conjunto de regras sobre a governação societária e a divulgação 
de informação sobre essa governação. As sociedades destinatárias deste Guia 
de Boas Práticas não ficam, contudo, necessariamente vinculadas a adoptar as 
práticas de governo societário aí descritas, podendo sempre adoptar soluções 
diferentes das aí previstas, desde que divulguem a justificação da não adesão 
a essas recomendações (comply or explain).

Por fim, em 2014, entrou em vigor o Decreto Presidencial n.º 97/14, de 7 de 
Maio, o qual autorizou a criação, sob a forma de sociedade anónima de ca-
pitais exclusivamente públicos, da Bolsa de Dívida e de Valores de Angola – 
Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados (abreviadamente referida 
como BODIVA–SGMR, S.A. ou como Bolsa de Dívida e de Valores de Angola 
– SGMR, S.A.). 

No âmbito deste processo de renovação do enquadramento jurídico do mer-
cado de capitais angolano foi também apresentada a proposta de um Código 
dos Valores Mobiliários, que pretende substituir e revogar a Lei dos Valores 
Mobiliários.
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36.2. A SUPERVISÃO PELA COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS

A Comissão do Mercado de Capitais é a entidade pública responsável pela su-
pervisão e regulação do mercado de capitais angolano. Nos termos do artigo 
4.º dos Estatutos da Comissão do Mercado de Capitais, aprovados pelo Decre-
to Presidencial n.º 54/13, de 6 de Junho, constituem atribuições da Comissão 
do Mercado de Capitais:

 – a regulação do mercado de capitais;
 – a supervisão e a fiscalização de todos os agentes intervenientes no mer-

cado de capitais;
 – a promoção do mercado de capitais (artigo 4.º, n.º 1, do Estatuto da Co-

missão do Mercado de Capitais). 

Na análise das funções da Comissão do Mercado de Capitais há, assim, que 
distinguir entre estes três tipos de actividades. 

A actividade de regulação consiste na produção de actos normativos infrale-
gais que desenvolvem e complementam a legislação existente nas matérias 
correspondentes ao âmbito das atribuições da Comissão do Mercado de Capi-
tais (artigo 18.º da Lei dos Valores Mobiliários, bem como numerosos disposi-
tivos dispersos do mesmo diploma). 

Por sua vez, a actividade de supervisão consiste na actividade administrati-
va de vigilância permanente de actos, pessoas e documentos, tendo em vista 
prevenir, detectar, perseguir ilícitos e evitar e remediar perturbações no mer-
cado. Grande parte desta actividade de supervisão tem uma natureza mera-
mente prudencial, i. e., traduz-se no acompanhamento das entidades sujeitas 
a supervisão independentemente da existência de suspeitas de qualquer irre-
gularidade (artigo 17.º, n.º 1, da Lei dos Valores Mobiliários).

A um tempo, a Comissão do Mercado de Capitais exerce uma supervisão a 
priori sobre os agentes do mercado, a qual consiste na concessão de registos e 
de autorizações dos quais depende o exercício de actividades profissionais ou 
a realização de operações. Assim:

 – As emissões de valores mobiliários e as ofertas públicas devem ser regis-
tadas junto da Comissão do Mercado de Capitais (artigos 27.º, n.º 1, e 38.º, 
da Lei dos Valores Mobiliários).

 – As acções registadas em bolsa devem estar previamente registadas na Co-
missão do Mercado de Capitais (artigo 47.º da Lei dos Valores Mobiliários).

 – Os valores mobiliários transaccionados em bolsa ou no mercado de 
balcão organizado devem estar registados na Comissão do Mercado de  
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Capitais (artigo 59.º da Lei dos Valores Mobiliários).
 – Os agentes de intermediação devem ser autorizados pela Comissão do 

Mercado de Capitais (artigos 77.º e, para os agentes intervenientes no 
mercado de balcão, 61.º, n.º 2, da Lei dos Valores Mobiliários).

 – Os administradores dos agentes de intermediação devem ser aprovados 
pela Comissão do Mercado de Capitais (artigo 78.º, n.º 1, da Lei dos Va-
lores Mobiliários).

 – A organização e o funcionamento das instituições de compensação e li-
quidação de valores, bem como os seus estatutos e regulamentos inter-
nos, requerem autorização da Comissão do Mercado de Capitais (artigo 
97.º, n.º 1, da Lei dos Valores Mobiliários).

 – A inscrição e o trespasse a outra entidade gestora de instituições gestoras 
de fundos de investimento estão sujeitos a autorização da Comissão do 
Mercado de Capitais (artigo 101.º, n.º 1, da Lei dos Valores Mobiliários).

 – As empresas de auditoria ou auditores independentes que podem audi-
tar as demonstrações financeiras de sociedades abertas e das institui-
ções, sociedades ou empresas que integram o sistema de distribuição e 
intermediação de valores mobiliários devem ser autorizadas pela Comis-
são do Mercado de Capitais (artigo 116.º da Lei dos Valores Mobiliários).

Contudo, esta supervisão não representa uma garantia da não verificação de 
ilícitos ou de perturbações do mercado de capitais. Desta forma, a Comissão 
do Mercado de Capitais desempenha ainda uma função de supervisão a pos-
teriori, i. e., de acompanhamento dos actos praticados pelos operadores, para 
detecção e perseguição de irregularidades ou ilegalidades. Nestes termos, a 
Comissão do Mercado de Capitais:

 – deve acompanhar a actividade das entidades sujeitas à sua supervisão, o 
funcionamento dos mercados de valores mobiliários dos sistemas de li-
quidação e dos sistemas centralizados de valores mobiliários (artigo 15.º, 
alínea a), da Lei dos Valores Mobiliários);

 – deve fiscalizar o funcionamento da lei e dos regulamentos que estabele-
cem o regime jurídico do mercado de capitais (artigo 15.º, alínea b), da 
Lei dos Valores Mobiliários);

 – pode autorizar a transacção fora de bolsa dos valores registados em bolsa 
(artigo 60.º da Lei dos Valores Mobiliários);

 – pode cancelar a suspensão, pelas bolsas, da negociação em bolsa de valo-
res mobiliários (artigo 62.º, n.º 3, da Lei dos Valores Mobiliários);

 – pode ordenar a suspensão da negociação de valores em mercados organi-
zados (artigo 63.º da Lei dos Valores Mobiliários);

 – pode cancelar ou suspender a licença dos agentes de intermediação (ar-
tigo 80.º da Lei dos Valores Mobiliários);
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 – deve analisar os livros de registos e de operações, bem como as demons-
trações financeiras dos agentes de intermediação (artigo 86.º, alineas c) 
e d), da Lei dos Valores Mobiliários).

Esta é complementada pelo exercício de uma função sancionatória: no âm-
bito das suas atribuições de supervisão, a Comissão do Mercado de Capitais 
deve instruir os processos e punir as infracções ocorridas e que integrem a sua 
esfera de competência (artigo 15.º, alínea e), da Lei dos Valores Mobiliários), 
cabendo-lhe, ainda, decidir em recurso da aplicação de sanções pelas bolsas 
(artigo 125.º, n.º 2, da Lei dos Valores Mobiliários).

Por fim, no actual estado embrionário do mercado de capitais angolano, a Co-
missão do Mercado de Capitais assume ainda uma função de promoção do mer-
cado de capitais. No exercício desta função, e nos termos do artigo 5.º do Estatuto 
da Comissão do Mercado de Capitais, a Comissão do Mercado de Capitais deve:

 – estimular a aplicação da poupança em valores mobiliários, a inclusão e a 
educação financeira;

 – fomentar a expansão ordenada e a integração do mercado de capitais 
e o constante aperfeiçoamento e modernização das suas estruturas e 
sistemas operacionais, práticas comerciais, eficiência, transparência e 
credibilidade; e

 – difundir e esclarecer, junto de todos os agentes que no mercado inter-
vêm, as normas legais, regulamentares, deontológicas, operacionais e de 
funcionamento dos mercados financeiros. 

No exercício destas competências, a Comissão do Mercado de Capitais goza de 
uma ampla margem de discricionariedade8. Contudo, essa discricionariedade é 
limitada por a regulação e supervisão do mercado de capitais visarem a prossecu-
ção de interesses públicos. As finalidades que devem pautar a actuação da Comis-
são do Mercado de Capitais são estabelecidas pelo artigo 4.º, n.º 1, do seu Estatu-
to. Segundo este preceito, a regulação, a supervisão, a fiscalização e a promoção 
do mercado de capitais deve ter em vista a realização dos seguintes objectivos: 

 – a protecção dos investidores;
 – assegurar a eficiência, o funcionamento regular e a transparência do 

mercado de capitais; e
 – prevenir o risco sistémico9.

8 Assim, ANDRÉ FIGUEIREDO, «A informação difundida no mercado de valores mobiliários e os poderes da CMVM», 
pp. 87 ss.

9 Sobre estas funções, cfr. ANDRÉ FIGUEIREDO, «A informação difundida no mercado de valores mobiliários e os 
poderes da CMVM», pp. 68 ss. 
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36.3. AS SOCIEDADES ABERTAS

36.3.1. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO: A AQUISIÇÃO DA QUALIDADE

A admissão de valores mobiliários emitidos por uma sociedade anónima de 
capital aberto ao investimento público à negociação em bolsa ou em mercado 
de balcão qualifica, nos termos do artigo 3.º, alínea y), da Lei dos Valores Mo-
biliários, a sociedade como sociedade aberta, desde que esteja disperso pelo 
público um número mínimo de acções determinado pela Comissão do Merca-
do de Capitais.

Desta definição, retira-se que existem três pressupostos de qualificação de 
uma sociedade como sociedade aberta: 

 – a sociedade deve revestir o tipo de sociedade anónima;
 – a sociedade deve ter o capital aberto ao investimento público; e
 – a sociedade deve estar admitida à negociação em bolsa ou em mercado 

de balcão. 

Considera-se que a sociedade tem o capital aberto ao investimento público 
quando se constitui mediante oferta pública, nos termos do artigo 309.º da Lei 
das Sociedades Comerciais, ou quando é, por outra razão, emitente de acções 
que tenham sido objecto de oferta pública, podendo esta ser uma oferta pú-
blica de venda ou de troca10. Note-se que o preenchimento deste requisito não 
depende necessariamente de uma decisão da sociedade. O lançamento, por 
um accionista detentor de uma participação social igual ou superior ao valor 
mínimo do capital disperso pelo público definido pela Comissão do Mercado 
de Capitais, de uma oferta pública de venda (secundária) sobre as suas acções 
é suficiente para que este requisito se tenha por preenchido. 

Para que uma sociedade se caracterize como sociedade aberta é ainda neces-
sário que seja emitente de valores mobiliários – acções, ou outros – que este-
jam admitidos à negociação em mercado de bolsa ou em mercado de balcão. 

Importa notar que, ao contrário do que sucede noutros ordenamentos, a 
qualificação de uma sociedade como sociedade aberta pressupõe o preen-
chimento cumulativo de todos estes requisitos. A admissão dos valores mo-
biliários emitidos por uma sociedade anónima à negociação em mercado 
organizado não é, pois, condição necessária da aquisição da qualidade de 
sociedade aberta. 

10 Sobre este pressuposto, cfr. PAULA COSTA E SILVA, «Sociedade aberta, domínio e influência dominante», pp. 
39 ss. 
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As sociedades abertas têm, assim, como característica fundamental a disper-
são do seu capital pelo público, o que pode acarretar problemas específicos, 
tanto no plano interno da sociedade (por, em virtude da dispersão desse capi-
tal, ser possível que um conjunto de accionistas detentores de uma pequena 
fracção do capital da sociedade obtenham, de facto, o domínio da mesma), 
como no plano externo (em virtude de a abertura da sociedade ao mercado 
implicar uma maior volatilidade quanto a mudanças no seu controlo)11.

36.3.2. A PERDA DO ESTATUTO DE SOCIEDADE ABERTA

A qualificação de uma sociedade anónima como sociedade aberta implica 
ainda que se analise brevemente o regime da perda da qualidade de sociedade 
aberta, estabelecido pelo artigo 115.º da Lei dos Valores Mobiliários. Assim é, 
dado que se configura como sociedade aberta toda a sociedade que se tenha 
qualificado como tal e que não tenha perdido essa qualidade. 

O artigo 115.º da Lei dos Valores Mobiliários elenca duas causas de perda da 
qualidade de sociedade aberta, nomeadamente:

 – a aquisição, em virtude de oferta pública de aquisição, por um accionista 
de mais de noventa por cento (90%) do capital da sociedade (artigo 115.º, 
n.º 1, alínea a), da Lei dos Valores Mobiliários); e

 – o decurso de um ano sobre a exclusão da negociação das acções em mer-
cado regulamentado fundada na falta de dispersão pelo público (artigo 
115.º, n.º 1, alínea b), da Lei dos Valores Mobiliários).

A Comissão do Mercado de Capitais pode, porém, no exercício da sua com-
petência regulamentar, determinar outras causas de perda da qualidade de 
sociedade aberta (artigo 115.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais). 

36.3.3. REGIME ESPECIAL DAS SOCIEDADES ABERTAS

O reconhecimento da qualidade de sociedade aberta a uma sociedade anónima 
tem, a um tempo, consequências ao nível da sua supervisão, e, a outro tempo, 
implica plúrimos desvios ao regime geral desse tipo societário – os quais, em 
parte, se justificam em virtude das exigências trazidas por aquela supervisão. 

Assim, as sociedades abertas devem observar as normas emitidas regulamen-
tarmente pela Comissão do Mercado de Capitais, designadamente, sobre (i) 
deveres de informação, (ii) relatório de administração e demonstrações finan-
ceiras, (iii) aquisição de acções próprias e alienação das acções em tesouraria, 

11 Cfr. PAULO CÂMARA, Manual de direito dos valores mobiliários, pp. 528 ss.
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(iv) contabilidade e revisão de contas por auditores independentes, (v) presta-
ção de informações por administradores membros do conselho fiscal a accio-
nistas controladores e minoritários relativas à compra, permuta, ou venda de 
valores mobiliários emitidos pela sociedade, (vi) divulgação de deliberações 
da assembleia geral e do órgão de administração e (vii) a realização de reu-
niões anuais com os accionistas e agentes do mercado de valores mobiliários 
(artigo 108.º, n.º 1, da Lei dos Valores Mobiliários). 

Esta supervisão estende-se aos titulares de participações qualificadas na socie-
dade aberta, os quais, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da Lei dos Valores 
Mobiliários, estão sujeitos à supervisão da Comissão do Mercado de Capitais.

Por outro lado, o regime das sociedades abertas comina acrescidas exigências 
informativas a alguns dos seus accionistas:

 – Quem atinja ou ultrapasse uma participação de cinco por cento (5%), e 
a cada múltiplo de cinco por cento (5%) dos direitos de voto correspon-
dentes ao capital de uma sociedade aberta, bem como quem reduza a 
sua participação para valor inferior a qualquer daqueles limites, deve 
informar desse facto a Comissão do Mercado de Capitais, a sociedade 
participada e as entidades gestoras de mercados regulamentados nos 
quais estejam admitidos à negociação valores mobiliários emitidos pela 
sociedade aberta (artigo 112.º, n.º 1, da Lei dos Valores Mobiliários).

 – Os acordos parassociais que estabeleçam regras sobre aquisição ou re-
forço de uma participação qualificada em sociedade aberta ou visem 
assegurar ou frustrar o êxito de ofertas públicas de aquisição devem ser 
comunicados à Comissão do Mercado de Capitais por qualquer dos con-
traentes (artigo 113.º, n.º 1, da Lei dos Valores Mobiliários), cabendo à 
Comissão do Mercado de Capitais decidir quanto à publicação do acor-
do, com base no critério da relevância para o domínio da sociedade (ar-
tigo 113.º, n.º 2, da Lei dos Valores Mobiliários). As deliberações sociais 
tomadas com base na execução dos acordos não comunicados ou não 
publicados, em violação destes preceitos, são anuláveis (artigo 113.º, n.º 
3, da Lei dos Valores Mobiliários). 

Outro relevante desvio a esse regime prende-se com a não sujeição das socie-
dades abertas ao regime do capital social. Assim:

 – As sociedades abertas não estão sujeitas ao capital social mínimo esta-
belecido no artigo 305.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais, nem a 
qualquer limite temporal para a alienação das suas acções (artigo 109.º, 
n.º 1, da Lei dos Valores Mobiliários).
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 – O capital social das sociedades abertas não está sujeito à indexação im-
posta pela parte final do artigo 305.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comer-
ciais (artigo 109.º, n.º 2, da Lei dos Valores Mobiliários).

 – As acções emitidas pelas sociedades abertas podem ter um valor nomi-
nal inferior a uma quantia equivalente a USD 5,00, ao contrário do que é 
imposto pelo artigo 305.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais (artigo 
109.º, n.º 3, da Lei dos Valores Mobiliários). 

 – As sociedades abertas não estão sujeitas a quaisquer outras restrições im-
postas às demais sociedades comerciais quanto à disposição do seu capi-
tal social, das suas reservas e acções, a não ser as definidas pela Comissão 
do Mercado de Capitais (artigo 109.º, n.º 4, da Lei dos Valores Mobiliários). 

As sociedades abertas não estão, ainda, sujeitas às restrições decorrentes dos 
artigos 374.º e seguintes da Lei das Sociedades Comerciais quanto à emissão 
de obrigações, desde que preencham os requisitos que os artigos 49.º e se-
guintes estabelecem para as debêntures, a saber:

 – a designação de um representante dos debenturistas (artigo 51.º, n.º 1, da 
Lei dos Valores Mobiliários);

 – a celebração do contrato de emissão por escritura pública e o seu registo 
junto da Comissão do Mercado de Capitais (artigo 51.º, n.º 2, da Lei dos 
Valores Mobiliários);

 – o estabelecimento de um procedimento equitativo de resgate antecipado, 
no caso de este ser permitido (artigo 52.º da Lei dos Valores Mobiliários); e 

 – a não emissão das debêntures enquanto não tenha sido colocada a emis-
são anterior numa percentagem a ser determinada pela Comissão do 
Mercado de Capitais ou cancelado o pendente de colocação (artigo 54.º, 
n.º 1, da Lei dos Valores Mobiliários).

Por fim, a aquisição do controlo das sociedades abertas exige, nos termos do 
artigo 43.º da Lei dos Valores Mobiliários, o lançamento de uma oferta pública 
de aquisição dirigida aos titulares de acções com direito de voto e de outros 
valores susceptíveis de conferir direito a voto nessa sociedade (v. g., obriga-
ções convertíveis em acções). Desta forma, possibilita-se que os accionistas 
minoritários da sociedade beneficiem do prémio de controlo que muitas ve-
zes é pago por quem pretende adquirir uma participação maioritária numa 
sociedade anónima. 

Como resulta do que acima é dito, a aplicação do regime específico das socie-
dades abertas tem, a vários níveis, implicações na esfera de terceiros. Basta 
pensar nos credores sociais – que vêem a protecção que lhes é reconhecida 
pelo regime do capital social substituída por normas de natureza prudencial 
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–, ou nos potenciais adquirentes de uma participação social de controlo, que 
se vêem obrigados a, nesse caso, lançar uma oferta pública de aquisição. Con-
sequentemente, e para que esses terceiros possam ter conhecimento do status 
de sociedade anónima, o artigo 111.º da Lei dos Valores Mobiliários obriga a 
que essa qualidade seja mencionada nos actos externos da sociedade. 

36.4. A COLOCAÇÃO DE EMPRESAS EM BOLSA

A negociação dos valores mobiliários – paradigmaticamente das acções – em 
bolsa constitui o meio central da dispersão da titularidade desses valores pelo 
público. No que concerne às acções, essa negociação é, por natureza, a forma 
de dispersão da propriedade accionista pelo público.

A negociação em bolsa pressupõe um acto de admissão pela parte da entidade 
gestora da bolsa. A Lei dos Valores Mobiliários não regula exaustivamente os 
requisitos dos quais depende a admissão de valores mobiliários à negociação 
em bolsa, limitando-se a estabelecer, no seu artigo 59.º, que os valores mobi-
liários transaccionados em bolsa devem estar registados na Comissão do Mer-
cado de Capitais. Este requisito é repetido, no que concerne especificamente 
às acções, no artigo 47.º do mesmo diploma. Contudo, trata-se de um requisito 
que deve ser perspectivado como uma condição necessária, e não como uma 
condição suficiente, para a admissão dos valores mobiliários à negociação em 
bolsa. No demais, as condições serão fixadas no regulamento da entidade ges-
tora da bolsa.

Na medida em que a admissão de valores mobiliários emitidos por uma socie-
dade afecta a sua esfera jurídica, deve, porém, entender-se que essa admis-
são pressupõe a apresentação, pela sociedade, de um pedido de admissão12. 
Inexistindo disposição especial a propósito da competência societária para a 
deliberação da apresentação desse pedido, deve entender-se que esta cabe, 
enquanto acto de gestão, ao conselho de administração, nos termos do artigo 
425.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais13. 

Sendo as acções admitidas à negociação em bolsa, o próprio facto da admissão 
deve ser levado a registo junto da Comissão do Mercado de Capitais (artigo 
27.º, n.º 2, da Lei dos Valores Mobiliários). As consequências dessa admissão 
não se cingem, porém, a esta formalidade. A admissão de acções à negociação 
em bolsa tem implicações tanto (i) na esfera jurídica da sociedade, como (ii) 
na esfera jurídica dos seus accionistas. 

12 Cfr. PAULO CÂMARA, Manual de direito dos valores mobiliários, p. 504.

13 Cfr. PAULO CÂMARA, Manual de direito dos valores mobiliários, p. 505.
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Num primeiro plano, com a admissão à negociação, a sociedade fica sujeita a 
acrescidos deveres de informação, de natureza periódica e ad hoc:

 – Os documentos de informação financeira da sociedade devem também 
ser entregues à entidade gestora da bolsa (artigo 33.º da Lei dos Valores 
Mobiliários).

 – A sociedade emitente passa a ter o dever de informar a bolsa da ocorrên-
cia de factos relevantes que lhe sejam relativos (artigo 32.º, n.º 1, da Lei 
dos Valores Mobiliários).

Num segundo plano, também a posição dos accionistas é afectada. Para além 
da possibilidade de se encontrarem adstritos a deveres mais amplos de infor-
mação, designadamente, em caso de destruição, extravio ou subtracção do tí-
tulo em que consiste o valor mobiliário (artigo 35.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 
Comerciais, cuja relevância prática se afigura diminuta), o impacto na posição 
dos accionistas com a admissão à negociação em bolsa das acções de uma so-
ciedade prende-se com a proibição da sua alienação fora do mercado bolsista. 
Assim, salvo autorização da Comissão do Mercado de Capitais, os accionistas 
de uma sociedade cujas acções estejam admitidas à negociação não podem ce-
lebrar negócios sobre esses valores mobiliários fora desse mercado organizado 
(artigo 60.º da Lei das Sociedades Comerciais), sob pena de nulidade do negó-
cio jurídico de alienação nas acções, nos termos do artigo 294.º do Código Civil. 

36.5. SÍNTESE

•	 Os mercados de capitais visam o encontro entre a oferta de capitais pou-
pados pelo público e a procura de capitais pelas sociedades para posterior 
investimento.

•	 São valores mobiliários as acções, as debêntures, os títulos de participação, 
as quotas em instituições de investimento colectivo e os direitos à subscri-
ção de todos eles ou outros títulos emitidos de forma massiva e livremente 
negociáveis que confiram aos seus titulares direitos creditícios patrimo-
niais ou direitos de participação no capital, património ou benefícios do 
respectivo emissor.

•	 Os mercados primários correspondem à emissão pelas sociedades de valo-
res mobiliários, paradigmaticamente, de acções ou de obrigações.

•	 Os mercados secundários correspondem aos mercados nos quais os valores 
mobiliários podem ser transaccionados entre os seus titulares e potenciais 
adquirentes.
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•	 Existem dois tipos diferentes de mercados organizados: o mercado de bolsa 
– que corresponde ao mecanismo centralizado no qual os intermediários fi-
nanceiros, em conformidade com o disposto nos respectivos regulamentos 
internos das bolsas, realizam transacções com valores mobiliários regista-
dos – e o mercado de balcão – aquele em que a oferta e procura de valores se 
realiza fora das bolsas, com a participação de intermediários autorizados.

•	 Encontra-se actualmente em curso um processo de implementação do 
mercado de capitais em Angola, o qual passa pela criação da Bolsa de Valo-
res e Derivados de Luanda e de um mercado de balcão organizado.

•	 Para além destes mercados projectados, criou-se já um mercado regula-
mentado de vocação específica, dedicado exclusivamente à negociação de 
títulos de dívida pública nacional.

•	 A supervisão e a regulação do mercado de capitais cabe à Comissão do Mer-
cado de Capitais.

•	 A actuação da Comissão do Mercado de Capitais deve procurar (i) a protec-
ção dos investidores, (ii) assegurar a eficiência, o funcionamento regular e 
a transparência do mercado de capitais, e (iii) prevenir o risco sistémico.

•	 São sociedades abertas as sociedades anónimas de capital aberto ao inves-
timento público que sejam emitentes de valores mobiliários admitidos à 
negociação em bolsa ou em mercado de balcão, desde que esteja disperso 
pelo público um número mínimo de acções determinado pela Comissão do 
Mercado de Capitais.

•	 As sociedades abertas estão sujeitas a um regime especial, o qual inclui (i) 
a sujeição à supervisão pela Comissão do Mercado de Capitais, (ii) maiores 
exigências de transparência, (iii) o afastamento do regime do capital social 
estabelecido para as sociedades anónimas, e (iv) a necessidade do lança-
mento de oferta pública de aquisição para a aquisição do controlo societário.

•	 A negociação dos valores mobiliários – paradigmaticamente: das acções – 
em bolsa constitui o meio central da dispersão da titularidade desses valo-
res pelo público. No que concerne às acções, essa negociação é, por nature-
za, a forma de dispersão da propriedade accionista pelo público.

•	 A negociação continuada em bolsa pressupõe um acto de admissão pela parte 
da entidade gestora da bolsa. Para esta admissão é necessário que os valores 
mobiliários estejam registados junto da Comissão do Mercado de Capitais.
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•	 A competência para requerer a admissão à negociação em bolsa de valores 
mobiliários é do conselho de administração da sociedade emitente.

•	 A admissão dos valores mobiliários emitidos por uma sociedade à negocia-
ção em bolsa tem consequências na posição da sociedade (sujeitando-a a 
acrescidos deveres de informação de natureza periódica e ad hoc). A admis-
são tem também implicações na posição dos accionistas, designadamente ao 
proibi-los de alienar as acções de que são titulares fora do mercado bolsista, 
excepto se previamente autorizados pela Comissão do Mercado de Capitais. 
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