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Resumo 

 

A dissertação de mestrado que se segue, realizada na área de direito 

comercial, consiste na apresentação de um estudo com cariz prático, que se 

debruçará sobre um novo tipo societário, ainda em criação, pela União Europeia: a 

sociedade privada europeia. 

Nesse sentido, passamos a analisar os textos legais que a criam e conformam, 

apresentando uma perspectiva crítica quanto aos seus conteúdos. Aqui também 

caberá uma análise das suas principais características, permitindo o seu 

conhecimento mais aprofundado. 

Em último lugar, defendemos a aplicação do regime português previsto para 

as sociedades por quotas nas variadas situações em que o estatuto da sociedade 

privada europeia remete para a legislação nacional aplicável do país onde se 

encontram sediadas. 

 

Abstract 

 

The master's degree paper that follows, done in the commercial law area, 

consists in the presentation of a practical study, related to a new society type that is 

still being created by the European Union: the European private company. 

 Bearing this in mind, we will analyse the legal texts that create and build the 

European private company, presenting a critical point of view of its contents. An 

analysis of its main characteristics will also be focused on,providing a deeper 

knowledge of the subject. 

To conclude, we defend the application of the existing Portuguese rules to the 

“sociedade por quotas” in the several situations that the Statute for a European 

private company shall be governed by applicable national law from the country 

where it has registered office.  
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Introdução 

 

 Actualmente, o ordenamento jurídico português encontra-se amplamente 

influenciado, condicionado e alargado pelo direito comunitário. Assistimos a um 

processo de “comunitarização” do direito português1, uma vez que, desde 19862, o 

legislador nacional tem conformado a sua actuação de acordo com a aplicação do 

direito comunitário, preocupando-se, de igual forma, com a aproximação às suas 

regras e princípios. 

O direito societário não contraria esta realidade, podendo mesmo falar-se num 

ramo específico denominado Direito europeu das sociedades, que consiste, nas 

palavras de Menezes Cordeiro, no “conjunto de normas e princípios, contidos nos 

Tratados que regem a União Europeia ou produzidos pelos órgãos legislativos da 

União, relativos às sociedades”3. O mesmo autor enumera as fontes deste ramo do 

direito: as regras constantes no Tratado de Roma4, os regulamentos, as directrizes, os 

diplomas de transposição5, os diplomas nacionais influenciados por projectos 

europeus não vinculativos, a jurisprudência comunitária6 e a jurisprudência nacional 

nas situações em que aplica Direito europeu. 

Em matéria de sociedades, a União Europeia (em diante, UE) tem tido um 

papel bastante activo, nomeadamente, através da criação de directivas78. Neste 

âmbito, a primeira directiva data de 1968 e a segunda de 1977, existindo muitas mais 

                                                 
1 Vide DUARTE, Rui Pinto – Escritos sobre Direito das Sociedades, Coimbra, Coimbra 

Editora, 2008, página (em diante, pág.) 216 e seguintes (em diante, ss). 
2 E mesmo anteriormente. 
3 Vide CORDEIRO, António Menezes – Direito Europeu das Sociedades, Coimbra, Almedina, 

2005, pág. 14 e ss. 
4 Tratado que instituiu a Comunidade Económica Europeia, assinado em 25 de Março de 1957 

na cidade de Roma. Entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 1958. Na mesma altura, foi também 
assinado o tratado que instituiu a Comunidade Europeia de Energia Atómica. Estes dois tratados 
passaram a ser conjuntamente designados por Tratados de Roma. Informação disponível em 
http://europa.eu/abc/treaties/index_pt.htm, consulta de 6 de Agosto, 2010. 

5 Diplomas que resultam da transposição de directrizes europeias. 
6 Neste âmbito, é de realçar o papel desempenhado pelos acórdãos “Centros”, “Überseering” e 

“Inspire Art Ltd”. 
7 Ou directrizes. 
8 Vide CAMPOS, Rui Mota de, CAMPOS, João Luiz de – Manual de Direito Comunitário, 

Coimbra, Coimbra Editora, 5.ª Edição (em diante, Ed.), 2007, pág. 323 e ss. Aqui podemos ler a 
definição de directiva como “actos pelos quais a autoridade comunitária competente, ao mesmo tempo 
que fixa aos respectivos destinatários um resultado que no interesse comum deve ser alcançado, 
permite que cada um escolha os meios e as formas mais adequadas (…) para alcançar o objectivo 
visado”. 
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até à actualidade. Estas apresentam como principal objectivo a uniformização das 

garantias exigidas pelos diferentes Estados-Membros às sociedades.  

Em traços gerais, o que distingue as directivas dos regulamentos é a sua 

aplicabilidade. Enquanto as primeiras obrigam que os Estados-Membros as 

transponham9, os segundos são de aplicação directa nos ordenamentos jurídicos 

nacionais10. 

Existem diferentes regulamentos atinentes à matéria do direito societário. 

Desde logo, aqueles que se prendem com a contabilidade das sociedades emitentes 

de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado1112. Além 

destes, pela sua importância, sobressaem aqueles que criaram novos tipos societários, 

desta feita, de cariz europeu.  

Através de regulamento foram, até aos dias de hoje, criados três tipos europeus 

de sociedades. O agrupamento europeu de interesse económico, a sociedade europeia 

e a sociedade cooperativa europeia que existem desde 1985, 2001 e 2003, 

respectivamente. 

Esta dissertação visa, precisamente, a apresentação e o estudo crítico de um 

novo tipo societário europeu, criado pela UE, mas que ainda não entrou em vigor, a 

Sociedade Privada Europeia13 (em diante, SPE). O facto desta figura jurídica ainda 

não ter entrado em vigor impor-nos-á, como facilmente se depreende, a realização de 

alguns juízos de prognose. Nunca poderemos aludir ao impacto da SPE, mas 

tentaremos perspectivar os seus efeitos, sem que se perca a utilidade deste estudo. 

Nas páginas que se seguem apresentamos a proposta de regulamento que cria a 

SPE, as alterações de que já foi alvo e as suas principais características. Propomos 

uma análise crítica da estrutura deste tipo societário, assim como do estatuto que o 

regerá. Fazendo este estatuto repetidas referências à aplicação da legislação nacional 

da sede onde a sociedade se encontra registada, não olvidaremos a análise desta 

                                                 
9 Tal como decorre do artigo 249.º do Tratado CE, a directiva comunitária “vincula o Estado-   

-Menbro destinatário quanto ao resultado a alcançar, deixando, no entanto, às instâncias nacionais a 
competência quanto à forma e quanto aos meios”. 

10 No artigo 249.º do Tratado CE podemos ler que o regulamento é “directamente aplicável em 
todos os Estados-Menbros”. Esta aplicabilidade não elimina, no entanto, a necessária publicação do 
regulamento no Jornal Oficial das Comunidades Europeias e a sua expressa entrada em vigor. 

11 Vide DUARTE, Rui Pinto – Escritos sobre…, ob. cit., pág.198. 
12 Como por exemplo, o Regulamento (CE) 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 19 de Julho de 2002, relativo à aplicação das normas internacionais de contabilidade.  
13 Proposta de regulamento do Conselho relativo ao Estatuto da Sociedade Privada Europeia, 

Bruxelas, 25.6.2008, COM (2008) 396 final, 2008/0130 (CNS). 
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questão, nomeadamente, tentando descortinar quais as normas que serão de aplicar 

àquelas que têm a sua sede em Portugal. 

Situando-nos no mundo societário, pretendemos oferecer, numa perspectiva 

prática, um resumo claro das vantagens e desvantagens da sua adopção (futura) pelos 

empresários portugueses, ao mesmo tempo que desenvolvemos as características que 

a diferenciam. Será, assim, este o objectivo que nos guiará ao longo deste trabalho. 
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I. A proposta de regulamento do Conselho relativo ao 

Estatuto da Sociedade Privada Europeia. 

 

A proposta de regulamento do Conselho relativo ao Estatuto da Sociedade 

Privada Europeia data de 25 de Junho de 2008 e tem por base o artigo 308.º do 

Tratado da Comunidade Europeia14. Através deste regulamento, criar-se-á um novo 

tipo societário, ou seja, uma nova forma organizativa supranacional, representativa 

de uma alternativa às previstas no direito interno15. 

A SPE vem juntar-se aos tipos europeus de sociedades já existentes: o 

agrupamento europeu de interesse económico16 (em diante, AEIE), a sociedade 

europeia17 (em diante, SE) e a sociedade cooperativa europeia18 (em diante, SCE)19. 

Tal como acontecerá com a SPE, todos estes tipos societários foram adoptados por 

regulamentos20. 

Estes tipos societários, que precedem temporalmente a SPE, não alcançaram 

um grande sucesso, não se registando uma criação abundante de sociedades 

comerciais que adoptaram estes tipos societários. Desde logo, a sua constituição e 

subsistência dependem do carácter transfronteiriço dos seus membros, adequando-se, 

apenas, a projectos de cariz internacional21. A esta característica transfronteiriça 

                                                 
14 Exposição de motivos – ponto3, da proposta de regulamento do Conselho relativo ao 

Estatuto da Sociedade Privada Europeia, de 25 de Junho de 2008. 
15 Vide SERRA, Catarina – Direito Comercial, Noções Fundamentais, Coimbra, Coimbra 

Editora, 2009, pág.124. 
16 Vide, mais sobre este tipo societário in DUARTE, Rui Pinto – Escritos sobre…, ob. cit., 

pág.199 a 202. 
17 Vide DUARTE, Rui Pinto, CASTELA, M. Jorge C. – Direito Europeu das Sociedades, 

(Colectânea de Legislação), Porto, Vida Económica, 2005, pág. 16 e ss. Aqui são apresentadas as 
características principais da SE, realçando-se o facto do regime deste tipo societário “ser um 
denominador comum do pensamento europeu em matéria de sociedades anónimas”. 

Estamos perante uma sociedade de responsabilidade limitada, com o seu capital dividido em 
acções e de carácter transfronteiriço. A sua estrutura orgânica pode ser monista (composta por 
assembleia geral e órgão de administração) ou dualista (possuindo assembleia geral, órgão de gestão e 
órgão de supervisão).  

18 Nas palavras de Fernando Díez Moreno, in Manual de Derecho de la Unión Europea, 
Navarra, Aranzadi, 3ª Ed., 2005, pág.462 e 463, “Su principal finalidad apunta a la satisfacción de las 
necesidades y al fomento de las actividades económicas y socialies de sus sócios, en particular 
mediante la conclusión de acuerdos com ellos para el suministro de bienes o servicios o la ejecución 
de obras en el desempeño de la actividad que ejerza o haga ejercer la SCE (…).” 

19 Vide, mais sobre o tema, CORDEIRO, António Menezes – Direito Europeu…, ob. cit. 
20 Os regulamentos nº2137/85, de 25 de Julho, nº1435/2003, de 22 de Julho, e o nº2157/2005, 

de 8 de Outubro, relativos, respectivamente, ao AEIE, à SCE e à SE. 
21 Vide, neste sentido, DUARTE, Rui Pinto – Escritos sobre…, ob. cit., pág.198 e ss. 
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acresce o carácter não vinculativo da adopção destas formas societárias. Por outras 

palavras, a utilização destas figuras não é obrigatória, na medida em que, para a 

prossecução de objectivos idênticos, os membros da sociedade podem recorrer a 

tipos societários nacionais, que conhecem melhor e nos quais vêem menos riscos. 

Tais figuras jurídicas diferenciam-se da SPE, uma vez que, foram concebidos 

tendo em mente as grandes empresas ou grupos de sociedades. Por seu turno, a SPE é 

uma forma jurídica europeia concebida desde a sua génese para as pequenas e médias 

empresas (em diante PME). 

Logo no ponto 1. da exposição de motivos da proposta de regulamento em que 

aqui nos centramos, podemos ler: “ (…) é necessário continuar a trabalhar no sentido 

de melhorar o acesso das PME ao mercado único, facilitando o seu crescimento e 

possibilitando a realização de todo o seu potencial empresarial”. Espelha-se, assim, o 

objectivo de aumentar a competitividade das PME, permitindo-lhes a adopção de 

uma forma jurídica europeia, que fomentará a o seu sucesso no mercado único. 

As PME representam cerca de 50% do produto nacional bruto da UE, 

empregam dois terços dos trabalhadores e constituem 99% do total das empresas da 

UE22, o que amplamente justifica a necessidade destas empresas terem as mesmas 

oportunidades de mercado já cimentadas para as grandes empresas23. 

Porém, o âmbito de aplicação do estatuto da SPE não se reduz às PME. Não se 

coloca qualquer impedimento à adopção desta forma jurídica por empresas de maior 

dimensão24, desde que, como veremos mais tarde, não pretenda constituir-se num 

regime de sociedade aberta.  

Importa, neste momento, fazermos uma breve alusão aos antecedentes25 da 

proposta de regulamento apresentada em Junho de 2008, que nos apresenta a SPE. 

Coube a Jeanne Boucourechliev a elaboração do primeiro estudo sobre a sociedade 

privada europeia, intitulado “Pour une SARL européene”, em 1973. Também em 

                                                 
22 Dados disponíveis em http://europa.eu/pol/enter/index_pt.htm, actualização em 26 de Maio 

de 2010, consulta de 26 de Maio, 2010. 
23 Reflexo da importância da criação da SPE como factor de desenvolvimento futuro das PME 

é o Relatório do Grupo PPE-DE, número 3/Março de 2009 (versão electrónica disponível em 
http://www.eppgroup.eu/Press/psess09/report0903pt.pdf). Nas palavras de Thomas Bickl, “estas 
empresas beneficiarão em breve de uma redução dos encargos administrativos e da burocracia nas 
suas actividades económicas transfronteiras”. 

24 Vide, quanto ao impacto desta figura, DUARTE, Rui Pinto -  A Societas Privata Europaea: 
uma Revolução Viável, Direito Das Sociedades em Revista, Coimbra, Coimbra Editora, Ano I, 
Volume (em diante, Vol.) I, Março, 2009, pág. 75. 

25 Vide BRAAK, Sandra van den – The European Private Company, its shareholders and its 
creditors, Utrecht Law Review, Utrecht, Vol. 6, Issue 1, January 2010, (versão electrónica disponível 
em http://www.utrechtlawreview.org/ ).   
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França, continuaram a surgir estudos sobre a matéria durante a década de 90, como 

por exemplo, “Propositions pour une societé fermée européene”, também dirigido 

por Jeanne Boucourechliev26. 

A UE, por seu turno, vem preparando esta proposta de regulamento, tendo, 

nomeadamente, incluído a criação do estatuto para a SPE no plano de acção 2003-

2009, relativo à modernização do direito das sociedades e reforço do governo das 

sociedades na UE27. Aqui podemos ler “ O Grupo de Alto Nível fez notar que a 

Societas Europaea (SE), adoptada em Outubro de 2001, pode não corresponder às 

expectativas globais do sector empresarial, nomeadamente as PME, e fez alusão ao 

desenvolvimento no quadro de uma iniciativa neste domínio, do estatuto da 

“sociedade europeia fechada” (SEF) que, enquanto nova forma jurídica a nível da 

EU, responderia sobretudo às necessidades das PME que desenvolvem actividades 

em mais de um Estado-Membro.”. Além disso, este Grupo de Alto Nível propôs um 

estudo de viabilidade, com o objectivo de identificar as vantagens práticas da criação 

desta nova forma jurídica, assim como os problemas adjacentes.  

No âmbito das acções realizadas para apurar da viabilidade da criação do 

estatuto da SPE, são de elencar, a audição pública de Junho de 2006, conduzida pela 

Comissão dos Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu, e as consultas públicas 

realizadas entre Julho e Novembro de 2007, organizadas pela DG Mercado Interno e 

Serviços. Este último organismo também realizou uma conferência pública, reunindo 

peritos de diferentes Estados-Membros, com o objectivo de analisar as diferentes 

opções ao dispor da criação do estatuto da SPE. 

Pela sua importância, daremos especial relevo à apresentação do resumo da 

avaliação de impacto que acompanha a proposta de regulamento do Conselho 

relativo ao Estatuto da SPE28. Aqui, são primeiramente identificados quais os 

principais obstáculos legais e administrativos com que as PME se debatem no seu 

desenvolvimento transfronteiriço e no quadro do Mercado Único: “os custos 

associados ao cumprimento das formalidades necessárias para a criação de uma 

sociedade”; “as dificuldades e custos de cumprimento das formalidades associadas 
                                                 
26 Vide BOQUERA MATARREDONA, Josefina; LATORRE CHINER, Nuria – La sociedade 

privada europea, Revista de Derecho de Sociedades, Navarra, Aranzadi, número 33, 2009, pág. 98 e 
ss. 

27 Disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0284:FIN:PT:PDF, 
consulta de 28 de Maio, 2010. 

28Disponível em http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2099:FIN:PT:PDF, consulta de 29 de Maio, 
2010. 
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ao funcionamento de uma sociedade, decorrentes da diversidade das regras 

nacionais” e “a falta de confiança nas formas jurídicas aplicáveis no estrangeiro”. No 

primeiro e no segundo obstáculos o principal custo directamente relacionado com a 

internacionalização que devemos assinalar é o do aconselhamento jurídico. 

Desconhecendo as normas do país que receberá a sua filial, os empresários 

dispendem valores avultados naquele aconselhamento, o que implica custos de 

funcionamento muito elevados.  

Neste resumo de impacto são apresentados os objectivos que guiaram a criação 

do estatuto da SPE: aumentar a competitividade das PME, disponibilizando um 

regime de direito das sociedades flexível, conhecido em toda a EU, baseado em 

princípios comuns, pensados especificamente para as necessidades das PME. Tal 

construção jurídica permitiria, desde logo, a redução dos custos supra referidos, com 

vantagens óbvias para os empresários que pretendem lançar os seus negócios no 

plano internacional. 

A opção por um modelo flexível e uniforme, afastando-se de um projecto 

apenas teórico29 e de difícil aplicação ao mundo empresarial, foi claramente seguida. 

Ilustrando este entendimento, a proposta de regulamento apresentada contém na sua 

exposição de motivos uma explanação completa dos seus capítulos, pontos a que 

iremos aludir neste momento. 

O primeiro capítulo intitula-se Disposições gerais, tendo como principal intuito 

a definição das principais características da SPE. Este tipo societário, que pode ser 

fundado tanto por pessoas singulares, como por pessoas colectivas, dispõe de 

personalidade jurídica e é dotado de capital social30. Nos termos do artigo 3.º, nº1, 

(b), é uma sociedade de responsabilidade limitada, na medida em que “cada 

accionista é responsável apenas até ao limite do capital que tenha subscrito ou 

concordado em subscrever”, isto é, até ao valor da sua participação social. Ao que 

acresce, ser uma sociedade de capital fechado, uma vez que, “as suas acções não 

podem ser oferecidas ao público nem serem negociadas publicamente”, artigo 3.º, 

nº1, (d)31. 

                                                 
29 Vide BARTMAN, Steef M. – The SPE Revolution, European Company Law, Vol. 5, fasc 6, 

Dezembro 2008, pág.270. 
30 Exposição de motivos – ponto 7, da proposta de regulamento. 
31 Sobre o tema, vide DUARTE, Rui Pinto – A Societas Privata Europaea …, ob. cit. pág. 52 e 

ss. 
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O artigo 4.º deste primeiro capítulo define quais as regras aplicáveis às SPE. 

Em primeiro lugar, aplicam-se as constantes do regulamento que serve de base ao 

presente estudo. Quanto a matérias cuja regulação cabe ao contrato de sociedade32, 

cada sociedade obedecerá ao prescrito pelo seu próprio contrato. Subsidiariamente, 

em todas as matérias não abrangidas pelo regulamento, nem pelo pacto social, 

aplicar-se-á a legislação nacional do Estado-Membro em que a SPE tem a sua sede 

social33.  

O segundo capítulo, trata da constituição da SPE, enquanto o terceiro, por sua 

vez, prende-se com a regulamentação das acções que a compõem. Aos accionistas é 

dada uma ampla margem para fixação dos direitos e obrigações decorrentes das 

acções34, sobretudo porque definidos pelo próprio contrato de sociedade. 

O capital social é regulado no quarto capítulo. Nesta proposta de regulamento o 

capital social mínimo era de apenas 1 euro35. Entre outros pontos, de realçar que a 

redução do capital social está especificamente prevista neste regulamento, ao 

contrário da operação de sentido inverso, o aumento de capital social. 

A organização interna da SPE rege-se pelo quinto capítulo desta proposta de 

regulamento, que mais à frente desenvolveremos36. 

A participação dos trabalhadores, apesar de não se encontrar prevista para as 

pequenas empresas na maioria dos Estados-Membros, encontra-se aqui alusão num 

capítulo autónomo, o sexto. Prevê-se a aplicação das regras nacionalmente aplicáveis 

no Estado-Membro onde a sociedade tenha fixado a sua sede social. 

De seguida, encontramos os capítulos referentes à transferência da sede social 

de uma SPE, à reestruturação, dissolução e nulidade da SPE e as disposições 

adicionais, transitórias e finais. 

Concluída esta breve apresentação do conteúdo da proposta de regulamento 

que define o estatuto da SPE, cumpre analisar se a entrada em vigor desta proposta 

de regulamento resultará numa verdadeira “revolução” 37 no direito europeu das 

sociedades, tal como já conotada por alguns autores. Na avaliação que fez acerca do 

                                                 
32 Nomeadamente, pontos relacionados com a organização interna da própria sociedade. 
33 Exemplos: direito do trabalho, insolvência e direito fiscal. 
34 Tal como é afirmado na exposição de motivos – ponto 13, da proposta de regulamento. 
35 Veja-se infra a alteração deste preceito, pág. 17. 
36 Vide infra pág. 25 e ss. 
37 Termo inicialmente utilizado por BARTMAN – The SPE Revolution…, ob. cit. 
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impacto desta figura, Rui Pinto Duarte38 considera que poderemos assistir a uma 

“revolução – e não só no direito como realidade empresarial”. 

Na nossa opinião, a entrada em vigor desta proposta de regulamento nos 

moldes em que foi inicialmente apresentada, traduzir-se-ia numa importante 

inovação para o direito societário, consubstanciando-se numa verdadeira 

“revolução”. 

Este novo tipo societário apresentava uma grande originalidade quando 

comparado com as restantes tipos europeus de sociedades já existentes: não se 

limitava a projecto transfronteiriços39. Assim, podia ser adoptado em projectos 

unicamente nacionais40, o que se revelaria como uma excelente alternativa aos tipos 

societários nacionais. 

Em especial no caso português, a opção pela SPE surgiria como uma boa forma 

de iniciar a actividade societária, principalmente pelas regras previstas para o capital 

social. O facto de poder ser constituída de forma unipessoal e do capital social 

mínimo da SPE ser apenas de 1 euro41, revelar-se-ia como um forte atractivo para os 

empresários. 

Porém, já existe uma resolução legislativa do Parlamento Europeu que veio 

alterar alguns dos preceitos que tornavam este novo modelo societário tão original e 

vantajoso. Tais alterações, pela sua importância, serão tratadas autonomamente no 

capítulo seguinte. 

 

 

  

 

 

 

 

  

                                                 
38 Vide DUARTE, Rui Pinto – A Societas Privata Europaea …, ob. cit. 
39 Vide SERRA, Catarina – Direito Comercial…, ob. cit.  
40 Vide DUARTE, Rui Pinto – A Societas Privata Europaea…, ob. cit. 
41 Comparativamente, o ordenamento jurídico português impõe um capital social mínimo de 

5.000€ e 50.000€ para as sociedades por quotas e para as sociedades anónimas, respectivamente, nos 
termos dos artigos 201.º e 276.º do Código das Sociedades Comerciais (em diante, CSC). 
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II.  Análise da resolução legislativa do Parlamento Europeu, 

de 10 Março de 2009, sobre a proposta de regulamento do 

Conselho relativo ao Estatuto da Sociedade Privada 

Europeia. 

 

A proposta de regulamento criadora do regime da SPE foi alvo de uma 

resolução legislativa da responsabilidade do Parlamento Europeu. Na nossa opinião, 

nem todas as alterações introduzidas se revelaram benéficas para os empresários 

europeus, tal como veremos de seguida. 

Pese embora se observem algumas mudanças de cariz meramente formal ou 

terminológico, como o facto de passarmos a denominar “órgão executivo”42 ao 

inicialmente considerado “órgão de direcção”, ou haver agora uma distinção clara 

entre aquilo a que chamamos o contrato de sociedade e o estatuto43 dessa sociedade, 

nem todas as alterações são assim tão simplistas. 

Esta resolução legislativa veio reforçar a protecção prevista para os futuros 

trabalhadores das SPE. Assim, desde logo, modificou os considerandos que 

introduzem o regulamento da SPE44. O artigo 2.º da proposta de regulamento passou 

a definir, na sua alínea e-A), o “nível de participação dos trabalhadores” como a 

“proporção de representantes dos trabalhadores que fazem parte do órgão de 

administração ou de fiscalização ou dos seus comités, ou do órgão de direcção 

responsável pelos centros de lucros da SPE;”. As regras relativas à participação dos 

trabalhadores encontram-se actualmente previstas nos artigos 34.º (revisto e 

aumentado) e 34.º-A. No capítulo seguinte analisaremos de forma mais 

pormenorizada o regime de participação dos trabalhadores das SPE45. 

As regras que se prendem com o registo da SPE estão directamente previstas 

nos artigos 9.º e 10.º da proposta de regulamento. Fruto da resolução legislativa sobre 

a qual nos debruçamos, está agora prevista a criação de um registo europeu gerido 

pela Comissão e pelas autoridades nacionais competentes, onde podermos encontrar 

                                                 
42 Como podemos ler logo na alínea d), do nº1 do artigo 2.º já alterado. 
43 Distinção patente no artigo 8.º já alterado. 
44 O considerando 15 sofreu um alargamento, salvaguardando-se uma série de garantias dos 

trabalhadores. Criaram-se, ao mesmo tempo, os considerandos 15-A e 15-B, especificando tais 
garantias, também ecoadas nas alterações feitas nos considerandos 16 e 17.  

45 Vide infra pág.27 e ss. 
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uma cópia de cada registo de uma SPE, assim como de todas as alterações de que 

forem alvo posteriormente. Este registo europeu permitirá um controlo mais eficaz 

por parte da Comissão, assegurando que, a par e passo, todas as SPE constituídas no 

espaço europeu se pautam pelos mesmos requisitos e por regras idênticas. 

Corroborando este pensamento, encontra-se agora prevista a conversão de uma SPE 

numa forma jurídica nacional adequada caso não possua, no prazo de dois anos a 

contar da sua data de registo, a componente transfronteiriça exigida no artigo 3.º, nº1, 

alínea e-A)46 a que adiante nos referiremos. 

Também a responsabilidade dos administradores47, regulada no artigo 31.º da 

proposta de regulamento sofreu alterações significativas. Em primeiro lugar, no nº4 

daquele artigo, prevê-se a responsabilidade solidária dos administradores perante a 

sociedade por “prejuízos resultantes do incumprimento dos deveres que lhes 

incumbem”. Esta responsabilidade não abarca aqueles administradores que se 

demonstrem isentos de culpa e tenham previamente manifestado o seu “desacordo 

em relação ao incumprimento dos deveres”. Em segundo lugar, afastou-se o nº5 do 

mesmo artigo onde se lia: “Sem prejuízo do disposto no presente regulamento, a 

responsabilidade dos administradores é regida pela legislação nacional aplicável”. 

Actualmente, a responsabilização dos administradores, em especial a sua obrigação 

de indemnizar, encontra-se directamente prevista no novo nº5 do artigo 31.º. 

Continuando a descrição das transformações operadas pela resolução 

legislativa do Parlamento Europeu, apercebemo-nos que duas das características que, 

acreditamos, se mostrariam preponderantes no momento da opção pelo modelo 

societário da SPE, desapareceram. Noutras palavras, registou-se um verdadeiro 

retrocesso, eliminando-se algumas das vantagens que já mencionámos anteriormente: 

o capital social mínimo de 1 euro e a não exigibilidade da componente 

transfronteiriça. 

Do artigo 3.º do regulamento passará a constar a alínea e-A), que acrescenta o 

seguinte requisito à SPE: “Ter uma componente transfronteiriça (…) ”. Esta 

componente poder-se-á traduzir numa intenção de realizar transacções 
                                                 
46 Julgamos que será um mero lapso de escrita a referência à alínea e-B) do nº1 do artigo 3.º no 

novo artigo 9.º, nº3-A. Dever-se-á ler alínea e-A) do nº1 do artigo 3.º, uma vez que, a alínea e-B) não 
existe. 

47 Desenvolvendo a temática dos deveres dos administradores, assim como da sua 
responsabilização, veja-se CARNEIRO DA FRADA, Manuel – A business judgement rule no quadro 
dos deveres dos administradores, Revista da Ordem do Advogados, 67 I, 2007, pág. 159 e ss; 
CARNEIRO DA FRADA, Manuel – Teoria da Confiança e Responsabilidade Civil, Coimbra, 
Almedina, 2004. 
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transfronteiriças ou ter um objecto social transfronteiriço, ter o objectivo de ser 

activa de forma significativa em mais do que um Estado-Membro, ter 

estabelecimentos ou uma empresa mãe registada noutro Estado-Membro. Apesar 

deste aparentemente alargado número de hipóteses que consubstanciam a 

componente transfronteiriça da sociedade, parece-nos que, mesmo assim, a SPE vê a 

sua aplicabilidade visivelmente reduzida. 

A exigência deste carácter transfronteiriço impede, acima de tudo, que a opção 

pelo modelo societário da SPE se encontre ao mesmo nível dos restantes tipos 

societários de cada Estado-Membro. Ou seja, no momento da criação de uma 

sociedade, mesmo que por fusão de sociedades já existentes ou cisão de uma outra 

sociedade, os seus fundadores apenas poderão considerar a SPE caso tenham em 

mente um projecto transfronteiriço. Na senda do que referimos no primeiro capítulo, 

a exigência deste carácter transfronteiriço é um dos motivos apontados para a fraca 

adesão aos tipos societários anteriormente criados pela UE. Nada nos indica que o 

mesmo não acontecerá com a SPE. 

As disposições relativas ao capital social da SPE foram drasticamente 

alteradas, tornando este tipo societário muito menos atractivo. Nos termos do já 

alterado nº4 do artigo 19.º da proposta de regulamento, “As SPE têm um capital 

social de pelo menos 1 euro, desde que o estatuto exija que o órgão de direcção 

executivo assine o certificado de solvência”. Caso contrário, na falta de disposição 

naquele sentido, o capital social mínimo será de 8000 euros. Não concordamos, de 

todo, com este aumento exponencial do capital mínimo exigido, que amplamente 

contraria as últimas tendências neste domínio48. Mais à frente desenvolveremos este 

tema, especificando todas as regras que dizem respeito ao capital social da SPE. 

A desadequação desta exigência do capital mínimo, na maioria dos casos, de 

8.000 Euros, foi mesmo apontada pela presidência do Conselho da União Europeia 

como sendo um dos elementos a alterar no estatuto da SPE. Em 27 de Novembro de 

                                                 
48 Nos Estados Unidos da América a figura do capital social mínimo já não existe, conforme 

Sections 6.01 e ss do Model Business Corporation Act. Desenvolvendo esta temática, veja-se 
HAMILTON, Robert – The Law of Corporations in a Nutshell, St. Paul, West Group, 5th Edition, 
2000. 

Em França, desde 2003, o montante do capital social das SARL é livremente fixado. Vide 
COZIAN, Maurice, VIANDIER, Alain, DEBOISSY, Florence – Droit des Sociétés, Litec, Paris, 18e 

Édition, 2005. 
Em sentido oposto, no ordenamento jurídico português qualificamos o capital social como 

elemento essencial nas sociedades de capitais. Paulo de Tarso Domingues, in Do Capital Social, 
Noções, Princípios e Funções, Coimbra, Coimbra Editora, 2.º Ed., 2004, pág. 25 e ss, considera-o 
mesmo um elemento “essencialíssimo” nestas sociedades. 
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2009, este órgão apresentou uma proposta de regulação pelo Conselho sobre a SPE49. 

Nesta proposta50, que não obteve a unanimidade necessária para ser adoptada e por 

isso não produziu quaisquer efeitos, foi apresentada uma nova redacção do já 

referido n.º4, do artigo 19.º Desta feita, o capital mínimo passava novamente a ser de 

apenas 1 Euro. Contudo, aos Estados-Membros caberia a faculdade de fixar um 

capital superior, a vigorar para as SPE sediadas no seu território, nunca ultrapassando 

os 8.000 Euros. 

 Finalmente, voltando à análise da resolução legislativa do Parlamento 

Europeu, é de apontar a introdução de duas cláusulas no regulamento da SPE. O 

artigo 42.º-A, sob a epígrafe “Cláusula compromissória”, dispõe acerca da 

possibilidade do estatuto da SPE remeter para árbitros a resolução dos litígios que 

surjam entre os accionistas, os accionistas e a própria sociedade ou mesmo com os 

administradores51.  

A “Cláusula de salvação” encontra-se prevista no artigo 43.º-A, onde podemos 

ler: “ Qualquer cláusula do estatuto que seja ineficaz pode ser separada, mantendo-se 

aplicáveis as restantes cláusulas. Enquanto não for rectificada por uma deliberação 

dos accionistas, a cláusula do estatuto que é ineficaz é substituída pela cláusula 

correspondente do modelo do estatuto (…)”.  

Uma vez elencados os principais elementos que alteraram ou passam a integrar 

o estatuto da SPE, consideramos que resulta claramente da sua leitura que este foi um 

marco importante na evolução deste estatuto, apesar de algumas mudanças 

representarem, como já transmitimos, verdadeiros retrocessos. Este novo tipo 

societário, caso não seja novamente alterado antes da sua entrada em vigor, já não é 

tão atractivo como se apresentou inicialmente, em Junho de 2008. 

  

                                                 
49 Documento interinstitucional 2008/0130 (CNS). 
Disponível em http://www.europeanprivatecompany.eu/legal_texts/download/Council-

November09-en.pdf , consulta em 11 de Setembro, 2010. 
50 Através desta proposta foram sugeridas diversas alterações ao estatuto da SPE. 

Nomeadamente, seriam eliminados alguns dos artigos constantes da proposta de regulamento, como o 
artigo 13.º, relativo às sucursais, os artigos 17.º e 18.º que dizem respeito à exclusão e retirada de um 
accionista e o artigo 25.º que disponha acerca das contas da SPE. 

51 Nesta última situação, a cláusula compromissória só é vinculativa a partir do momento em 
que o administrador aceita o cargo. 
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III.  Estatuto da SPE: principais características. 

 

a) Constituição e registo 

A constituição de uma SPE pode ocorrer por quatro formas: ex nihilo, ou seja, 

criada desde a sua génese em conformidade com o regulamento, mediante a 

transformação de uma sociedade já existente52 (independentemente da forma jurídica 

que assumia anteriormente), por fusão de diferentes sociedades ou cisão de uma 

sociedade pré-existente. Tal como previsto no nº2 do artigo 5.º, a transformação, a 

fusão e a cisão regem-se pela legislação nacional aplicável às sociedades 

transformadas, fundidas ou que se cindam.  

As formalidades quanto ao registo, assim como as que se prendem com a sua 

publicidade, estão previstas nos artigos 9.º e seguintes. De acordo com nº1 do artigo 

9.º, o registo da SPE tem lugar no Estado-Membro da sua sede social, recorrendo-se 

ao sistema de registo aí aplicável53.  

Uma vez efectuado o registo, a SPE constituída ex novo adquire 

personalidade jurídica. No caso das sociedades que são alvo de fusão ou cisão, o 

registo também determina a assunção da forma de uma SPE. Além disso, o estatuto 

da sociedade torna-se, nos termos da alínea b), do nº 3 do artigo 8.º54, oponível a 

terceiros.  

Fruto das alterações à proposta de regulamento do Conselho a que nos 

referimos no capítulo anterior, as regras do registo não se limitam às exigidas em 

cada um dos Estados-Membros. Tal como já exposto, o artigo 3.º- A criou um registo 

europeu das SPE, obrigando a que lhe seja enviada pelos registos nacionais uma 

cópia de cada registo de uma SPE e de todas as suas posteriores alterações. 

Do artigo 10.º constam as formalidades do registo impostas por este 

regulamento. O país onde é registada a SPE vê limitados os elementos55 e as 

                                                 
52 Vide DUARTE, Rui Pinto – A Societas Privata Europaea…, ob. cit., pág.57. Esta 

transformação nem implica a dissolução da sociedade pré-existente, nem tem impacto na sua 
personalidade jurídica. 

53 Situação que exemplifica o recurso à legislação nacional do Estado-Membro onde se situa a 
sede social da SPE. 

54 Por remissão expressa para os nos 2, 5, 6 e 7 do artigo 3.º da Directiva 68/151/CEE. 
55 Os elementos exigíveis no momento do registo da SPE são: 
- A firma da SPE e o endereço da sua sede social; 
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informações que pode exigir aos sócios fundadores que apresentam o pedido de 

registo da SPE56.  

À semelhança do previsto no artigo 19.º do CSC, a SPE pode ser 

responsabilizada por actos realizados antes do seu registo. Para tal, bastam 

preencher-se os requisitos do artigo 12.º: os actos tenham sido levados a cabo em 

nome da própria sociedade e esta assuma as obrigações daí decorrentes depois de ter 

sido registada. Caso tal não aconteça, serão responsáveis de forma ilimitada e 

solidária os sujeitos de tais actos. 

 

b) Acções 

Aos accionistas das SPE está assegurada uma ampla liberdade para definir as 

obrigações e os direitos que derivam da titularidade das acções57. O anexo I do 

regulamento, aquele que define as matérias regidas pelo contrato de sociedade, 

reflecte, precisamente, a discricionariedade com que os accionistas podem definir as 

regras aplicáveis às participações sociais que constituem o capital destas sociedades. 

São variadíssimos, como podemos ler, os elementos definidos pelos 

accionistas: 

- indicação sobre se são ou não permitidas a sub-divisão, consolidação ou 

redenominação das acções, bem como sobre qualquer exigência aplicável nesses 

casos; 

- direitos pecuniários e não pecuniários e obrigações associadas às acções 

(categorias de acções), nomeadamente: 

- a) a participação nos activos ou nos lucros da sociedade, caso esteja prevista, 

                                                                                                                                          
- Os nomes, endereços e qualquer outra informação necessária à identificação dos membros do 

órgão de direcção executivo e das pessoas autorizadas a representarem a SPE nas suas relações com 
terceiros e em processos judiciais, bem como assumirem responsabilidades na administração, 
fiscalização ou controlo da SPE; 

 - O objecto social, incluindo uma descrição da componente transfronteiriça do objecto social da 
SPE, quando existir; 
 - O capital social da SPE; 
 - A lista dos accionistas, as categorias das acções e o número de acções em cada categoria, o 
número total de acções e o valor nominal ou contabilístico de cada uma delas; 
 - O estatuto da SPE; 
 - Caso a SPE tenha sido constituída em resultado de uma transformação, fusão ou cisão de 
empresas, a decisão de transformação, fusão ou cisão que conduziu à constituição da SPE. 

56 Vide BOQUERA MATARREDONA, Josefina; LATORRE CHINER, Nuria – La sociedade 
privada…, ob. cit., pág. 110 a 112. Sendo de alertar para o facto dos dados e documentos que se 
apresentem serão na língua prevista pela legislação nacional aplicável. 

57 Ibidem, pág. 113.  
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- b) os direitos de voto associados às acções, caso existam, 

- o procedimento a aplicar para chegar a acordo em relação à alteração dos 

direitos e das obrigações associados às acções (categorias de acções) e, sem prejuízo 

do n.º 3 do artigo 14.º, a maioria dos direitos de voto exigida, 

- qualquer direito de preferência, tanto em caso de emissão como de 

transmissão de acções, caso exista, bem como qualquer exigência aplicável nesses 

casos, 

- nos casos em que a transmissão de acções esteja sujeita a restrições ou seja 

proibida, os pormenores da restrição ou proibição, nomeadamente a respectiva 

forma, limite temporal e o procedimento e as regras aplicáveis em caso de óbito ou 

de dissolução de um accionista, 

- nos casos em que a transmissão de acções esteja sujeita à aprovação da SPE 

ou dos seus accionistas ou em que estejam previstos outros direitos dos accionistas 

ou da SPE em caso de transmissão de acções (por exemplo, direito de opção), o 

prazo para notificação da decisão ao transmitente, 

- indicação sobre se, para além do artigo 17.º, os accionistas têm algum direito 

de exigir que os outros accionistas lhes vendam as suas acções, bem como qualquer 

exigência aplicável nesses casos, 

- indicação sobre se, para além do artigo 18.º, os accionistas têm o direito de 

vender as suas acções aos outros accionistas ou à SPE, que serão obrigados a adquiri-

las, bem como qualquer exigência aplicável nesses casos. 

 

Cumprindo o disposto no artigo 15.º da proposta de regulamento, ao órgão 

executivo da SPE cabe a elaboração de uma lista de accionistas. Esta lista reúne 

informações relativas à identidade dos accionistas, assim como às acções58 de que 

cada um é titular, podendo ser consultada tanto pelos próprios, como por terceiros. 

De realçar que nada impede a constituição de uma SPE com apenas um sócio, ou 

seja, a existência de uma SPE unipessoal. Ao mesmo tempo, também é admissível a 

compropriedade das acções. Neste último caso, quando uma acção é detida por mais 

do que uma pessoa, “essas pessoas são consideradas, em relação à SPE, como um 

único accionista” (artigo 14.º, n.º4).  

                                                 
58 Nomeadamente, nome e endereço postal de cada accionista, número e valor das acções 

detidas por cada accionistas e data de aquisição das acções. 
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Tal como decorre da leitura da exposição de motivos, as acções podem ser 

ordinárias ou privilegiadas. Esta classificação depende dos direitos e obrigações 

atribuídos a cada uma das categorias de acções. Mais uma vez, cabe aos accionistas, 

através do contrato de sociedade estabelecer tais critérios, fixando quais os direitos e 

obrigações inerentes a cada uma das categorias.  

Partindo sempre do pressuposto que as acções que aqui tratamos não podem ser 

objecto de oferta ou negociação pública59, como pudemos constatar, as regras quanto 

à transmissão das participações sociais são igualmente estabelecidas pelo contrato da 

SPE60. O artigo 16.º do regulamento apenas impõe algumas regras gerais a observar 

nestas situações. Entre elas, a necessidade de actualizar a lista dos accionistas a que 

anteriormente nos referimos, o momento da produção de efeitos da transmissão61 e o 

obrigatório respeito, sob pena de invalidade, pelo estatuído tanto no regulamento, 

como no contrato. 

A exclusão de um accionista está directamente prevista e regulada no artigo 

17.º do regulamento. As causas de exclusão de um accionista são: o facto deste ter 

causado sério prejuízo aos interesses da sociedade ou que a sua permanência como 

sócio se revele prejudicial ao normal funcionamento daquela62. A decisão de 

expulsão cabe ao juiz, com base numa deliberação dos accionistas, a que se segue um 

pedido da SPE ao tribunal competente. Nos termos do n.º3 do mesmo artigo, também 

cabe ao juiz decidir se as acções pertencentes ao accionista expulso devem ser 

adquiridas pelos restantes accionistas e/ou pela própria sociedade. 

O direito de retirada dos accionistas, sempre que as actividades da sociedade 

prejudiquem os seus interesses, consta do artigo 18.º do regulamento. Este é um dos 

vários direitos que os accionistas dispõem. Sandra van den Braak63, divide os direitos 

dos accionistas da SPE em duas categorias principais: os direitos de participação e os 

direitos financeiros. Os primeiros traduzem-se na capacidade do sócio influir nas 

                                                 
59 Tal como consta da alínea d), do artigo 3.º da proposta de regulamento. 
60 Nas palavras de BOQUERA MATARREDONA, Josefina; LATORRE CHINER, Nuria – La 

sociedade privada …, ob. cit., pág. 114, “Se deja total libertad a los socios para que en la escritura de 
constitución establezcan cláusulas restrictivas o prohibitivas de la transmisión, cláusulas de 
autorización, derechos de preferencia de los socios a la aquisición de las participaciones del cedente, 
etc.”. 

61 Distinguindo-se aqui o momento em relação à própria sociedade (no dia em que o accionista 
a notifica da transmissão) e em relação a terceiros. Quanto a estes últimos, a transmissão só produz 
efeitos aquando da junção do novo elemento à lista dos accionistas ou quando é publicada no registo 
europeu das SPE. 

62 Não existindo causas estatutárias de exclusão. 
63 In The European Private Company…, ob. cit., pág.7 (versão electrónica disponível em 

http://www.utrechtlawreview.org/ ). 
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políticas da sociedade. Entre eles, o direito à informação, previsto no n.º1 do artigo 

28.º, o direito de ser consultado, de acordo com o n.º1 artigo 27.º, o direito de 

oposição a uma deliberação tomada (27.nº4), o direito de solicitar uma deliberação e 

o direito a solicitar a nomeação de um perito independente, previstos no artigo 29.º 

do regulamento. Os segundos prendem-se com os benefícios financeiros que os 

accionistas retiram da sociedade. 

 

c) Capital social 

O capital social define-se, nas palavras do Professor Doutor Paulo de Tarso 

Domingues, como “cifra representativa da soma dos valores nominais das 

participações sociais fundadas em entradas em bens”64. Como elemento do pacto 

social de uma sociedade65, quando este é exigido, desempenha funções tanto no 

plano interno, como no plano externo. Seguindo a opinião do mesmo autor66, as 

primeiras podem resumir-se na função de atribuição da qualidade de sócio, na função 

de determinação da posição jurídica do sócio, na função de “arrumação” do poder 

societário e a função de produção. No plano das relações com o exterior, sobressaem 

as funções de garantia67, de avaliação económica da empresa e de “socialização”. 

A exigibilidade da conservação de um capital social mínimo encontra-se em 

crise, uma vez que, logo a priori colocamos em causa uma eficaz concretização das 

funções já enunciadas, em especial relativamente à função de garantia perante os 

credores sociais68. A exposição de motivos da proposta de regulamento que aqui 

analisamos traduz, de forma precisa, esta tendência. Referindo-se ainda a um capital 

social mínimo de 1 Euro (constante da versão originalmente apresentada) e 

                                                 
64 Vide, DOMINGUES, Paulo de Tarso, Do Capital Social, Noções…, ob. cit., pág. 54. 
65 No caso português, leia-se o artigo 9.º, n.º1, f) do CSC. O CSC determina o capital social 

mínimo das sociedades por quotas, das sociedades anónimas e das sociedades em comandita por 
acções. O artigo 201.º fixa o capital social mínimo das sociedades por quotas em 5.000€, enquanto o 
artigo 276.º, n.º3 e o artigo 478.º impõem o limite mínimo de 50.000€ para as sociedades anónimas e 
para as sociedades em comandita por acções, respectivamente. 

Para as sociedades em nome colectivo e em comandita simples não é exigido legalmente um 
valor mínimo para o capital social.  

66 Para uma leitura mais aprofundada sobre as funções do capital social, veja-se 
DOMINGUES, Paulo de Tarso, Do Capital Social, Noções…, ob. cit., pág. 199 e ss. 

67 A função de garantia é apontada pela maioria da doutrina como a principal função 
desempenhada pelo capital social. Veja-se, por exemplo, Sociedades Comerciais, de António Pereira 
de Almeida, Coimbra, Coimbra Editora, 4.ª Ed., 2006, pág. 65 e ss, onde o capital social é apontado 
como “garantia comum dos credores”. Vide COZIAN, Maurice, VIANDIER, Alain, DEBOISSY, 
Florence – Droit des …, ob. cit. pág.106; BRITO CORREIA, Luís - Direito Comercial, Lisboa, 
AAFDL, 2.º Vol., 1989, pág. 155. 

68 Neste sentido, veja-se, SERRA, Catarina – Direito Comercial…, ob. cit., pág.165.  
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desconsiderando a exigência do capital mínimo como elemento protector dos 

credores sociais, podemos ler: “Existem estudos que demonstram que actualmente os 

credores olham antes para outros aspectos, que não o capital, como por exemplo o 

volume de negócios, que são mais relevantes para a liquidez da sociedade.” 

Acrescentando “as necessidades de capital das empresas variam em função da sua 

actividade, pelo que é impossível determinar um capital mínimo que seja adequado 

para todos os tipos de empresa.”. 

Contudo, e indo de encontro ao que referimos no capítulo anterior, tal como 

discorre da resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 10 Março de 2009, sobre 

a proposta de regulamento do Conselho relativo ao Estatuto da Sociedade Privada 

Europeia, as SPE passam a ter um “capital social mínimo de pelo menos 1€, desde 

que o estatuto exija que o órgão de direcção assine o certificado de solvência a que se 

refere o artigo 21.º. Caso o estatuto não contenha qualquer disposição para esse 

efeito, a SPE terá um capital social de pelo menos 8.000€”69. 

Os artigo 20.º admite entradas70 em dinheiro e em espécie, desde que estas 

respeitem o exigido pelo contrato da SPE. Em consonância com o que podemos ler 

na exposição de motivos da proposta de regulamento, admitimos, de igual forma, a 

realização de entradas em indústria neste tipo societário71. Na nossa opinião, o facto 

dos sócios fundadores poderem definir que “bens, direitos ou serviços” preenchem o 

tipo de contrapartida que deverá ser disponibilizada em troca de acções, permite-nos 

uma interpretação nesse sentido. A não proibição expressa das entradas em 

indústria72 reforça tal entendimento.     

Caberá ao próprio contrato social determinar se as entradas em espécie terão de 

ser avaliadas por peritos ou não. 

A distribuição de dividendos pelos sócios encontra-se regulada nos artigos 21.º 

e 22.º. A iniciativa de distribuir os lucros da SPE cabe ao órgão de direcção, mas é a 

                                                 
69 Artigo 19.º, n.º4 da proposta de regulamento. 
70 Vide COUTINHO DE ABREU, Jorge Manuel – Curso de Direito Comercial, Coimbra, 

Almedina, Vol. II, Das Sociedades, 2.ª Edição, 2007, págs.269 e ss. Aqui distinguem-se as entradas 
em dinheiro, das entradas em espécie e das entradas em indústria. As primeiras efectivam-se com a 
entrega pelo sócio de papel-moeda, cheque ou ordem de transferência bancária. As segundas 
traduzem-se na entrada com a propriedade ou outros direitos reais sobre determinados bens (imóveis, 
créditos, participações sociais, entra outros), a favor da sociedade. As entradas em indústria consistem 
na obrigação dos sócios em prestar determinada actividade ou trabalho à sociedade. 

71 No mesmo sentido, leia-se BOQUERA MATARREDONA, Josefina; LATORRE CHINER, 
Nuria – La sociedade privada…, ob. cit., pág. 117. 

72 Debruçando-se sobre a temática da admissibilidade das entradas em indústria, veja-se 
Variações sobre o capital social, de Paulo de Tarso Domingues, Coimbra, Almedina, 2009, pág. 193 e 
ss. 
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maioria dos accionistas a quem cabe a decisão73. De qualquer das formas, existem 

dois requisitos para que se verifique válida distribuição: que o activo da sociedade 

cubra integralmente o seu passivo e que não sejam distribuídas reservas cuja 

distribuição esteja vedada pelo seu estatuto. Estas regras são também aplicáveis à 

operação de redução do capital social74. Como não poderia deixar de ser, tanto a 

distribuição de dividendos, como a redução do capital social, só são admissíveis 

quando, no mínimo, o valor previsto no n.º4 do artigo 19.º esteja salvaguardado. 

Já a operação de sentido inverso, a do aumento do capital social75, não se 

encontra directamente regulada pela proposta de regulamento. A este respeito, 

apenas encontramos prevista a necessidade de aprovação por maioria qualificada dos 

accionistas, nos termos da alínea h) do n.º1 e do n.º2 do artigo 27.º. 

 

 

d) Organização 

A organização da SPE cabe aos accionistas, que apenas têm de obedecer ao 

exigido pelo regulamento. A gestão da sociedade é da responsabilidade do órgão de 

direcção executivo, que está munido de todos os poderes que não são adstritos aos 

accionistas pelo regulamento ou pelo estatuto da sociedade. 

Do artigo 27.º do regulamento constam as matérias que dependem de 

deliberação dos accionistas da sociedade: 

a) Alteração dos direitos associados às acções; 
b) Exclusão de um accionista; 
c) Retirada de um accionista: 
d) Aprovação das contas anuais; 
e) Distribuições aos accionistas 

                                                 
73 Deliberação dos accionistas por maioria qualificada, nos termos do n.º2 do artigo 27.º da 

proposta de regulamento. 
74 Citando Paulo Olavo Cunha, in A Redução do Capital das Sociedades Anónimas, Estudos 

em Homenagem ao Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles, IV Vol., Coimbra, Almedina, 2003, 
pág. 668, “A redução do capital social é a alteração dos estatutos que consiste na substituição do 
montante de capital (elemento essencial daqueles), que consta da cláusula do contrato vigente nesse 
momento, por um montante inferior”. Elucidando-nos acerca da utilidade desta operação, podemos 
ler: “ A redução do capital social pretende colocar a cifra “capital social” ao nível em que, em dado 
momento, se encontra o património líquido da sociedade, de modo que, de uma simples leitura dos 
termos do contrato, resulte uma imagem correcta da situação da sociedade e da medida das suas 
responsabilidades.”. 

75 Vide FURTADO, Jorge Henrique Pinto, Curso de Direito das Sociedades, Coimbra, 
Almedina, 5.ª Ed., 2004, pág. 513 e ss. Nas palavras deste autor, “o aumento do capital pode ser feito 
sob uma de duas modalidades: 

a) com incremento do património social, mediante novas entradas (art. 89 CSC); 
b) sem incremento do património social, por incorporação de reservas (art. 91 CSC).”. 
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f) Aquisição de acções próprias; 
g) Resgate de acções; 
h) Aumento do capital social; 
i) Redução do capital social; 
j) Nomeação e destituição dos administradores e duração do respectivo 

mandato; 
k) Nos casos em que uma SPE tenha um revisor de contas, nomeação e 

destituição do revisor; 
l) Transferência da sede social da SPE para outro Estado-Membro; 
m) Transformação da SPE; 
n) Fusões e cisões; 
o) Dissolução; 
p) Alterações do contrato de sociedade não associadas às matérias referidas 

nas alíneas a) a o). 
 

É exigida maioria qualificada, não inferior a dois terços dos direitos de voto 

totais associados às acções emitidas pela SPE, nas decisões que versem sobre as 

alíneas a), b), c), h), i), l), m), n), o) e p). 

Aos accionistas cabe o exercício do direito de oposição a uma deliberação 

tomada, aplicando-se para tal o regime da legislação nacional aplicável76.  

Já a ineficácia das deliberações dos accionistas dependem do recurso à via 

judicial, nomeadamente, ao tribunal com jurisdição no local da sede social da SPE. 

No prazo de um mês a contar da data da deliberação alegadamente violadora das 

disposições do estatuto, do regulamento ou da legislação nacional aplicável, qualquer 

accionista que não a tenha votado favoravelmente pode levantar esta questão. 

Todavia, salvaguardadas ficam as deliberações que, uma vez postas em causa, são 

posteriormente rectificadas e aprovadas pelo queixoso. 

Neste capítulo V, o da organização da SPE, são especificados os direitos dos 

accionistas. O artigo 28.º prende-se com o direito à informação dos accionistas, 

permitindo que estes questionem o órgão de direcção executivo relativamente às 

deliberações, as contas anuais da sociedade ou qualquer outro elemento atinente à 

sua actividade. Seguem-se os direitos a solicitar uma deliberação ou a nomeação de 

um perito independente77, contudo, estes apenas assistem àqueles que detenham, no 

mínimo, 5% dos direitos de voto associados às acções de uma SPE78. 

                                                 
76 Apresentado um estudo aprofundado quanto às deliberações nas sociedades comerciais, leia-

-se Deliberações de Sociedades Comerciais, de Jorge Henrique da Cruz Pinto Furtado, Coimbra, 
Almedina, 2005. 

77 Artigo 29.º da proposta de regulamento. 
78 Vide GONÇALVES, Renato – Nótulas sobre a Sociedade Privada Europeia, SCIENTIA 

IVRIDICA, Braga, Universidade do Minho, Tomo LVII, nº316 Outubro/Dezembro, 2008, pág. 693 e 
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A representação da SPE perante terceiros, de acordo com o artigo 33.º, 

pertence a um ou mais membros do órgão de direcção executivo, que vinculam a 

sociedade com os seus actos. Esta vinculação tem lugar mesmo quando os actos 

realizados sejam estranhos ao objecto social fixado para a SPE79. Nos termos do nº3 

do mesmo artigo, este direito de representação pode ser obtido e condicionado pelo 

próprio estatuto da sociedade. 

 

 

e) Regime de participação dos trabalhadores 

De forma sucinta, podemos classificar os sistemas de participação dos 

trabalhadores em dois tipos80: o modelo baseado na participação interna dos 

trabalhadores nos órgãos de administração e supervisão e o modelo que se funda 

numa participação de carácter externo, através de sindicatos, uniões sindicais, 

comissões de trabalhadores, entre outros, denominado de confrontação-negociação. 

Enquanto no primeiro modelo existe uma verdadeira colaboração entre capital e 

trabalho, no segundo não existe interferência directa junto dos órgãos decisivos. 

Nos vários Estados-Membros observamos níveis diferenciados da participação 

dos trabalhadores81, desde logo, mediante a aplicação dos modelos explanados. 

Numa tentativa de melhor se adequar a esta realidade, no que concerne ao regime de 

participação dos trabalhadores, o regulamento no n.º1 do artigo 34.º prevê a 
                                                                                                                                          

ss. Na opinião deste autor, “a Proposta tentou encontrar um ponto de equilíbrio entre o interesse dos 
sócios minoritários e a necessidade de garantir que a vida societária prossegue com o menor ruído 
possível”. Concordamos com tal afirmação, corroborando a ideia de que a protecção dos accionistas 
minoritários está assegurada, desde logo, pelo leque de situações que exigem deliberação por parte 
deles. Ao que acresce a exigência de maioria qualificada em variadas assuntos. 

79 Já no regime nacional português existe uma limitação expressa a esta vinculação. No artigo 
260.º, nº2 do CSC para as sociedades por quotas e no artigo 409.º, nº2 do CSC para as sociedades 
anónimas, encontramos a possibilidade de oposição das limitações de poderes resultantes do objecto 
social da sociedade a terceiros. Para tal, a sociedade, que não tenha assumido por deliberação expressa 
ou tácita dos sócios ou accionistas o acto a que se opõe, terá de provar que o terceiro sabia ou não 
podia ignorar a estranheza do acto ao objecto social. 

Oferecendo uma leitura mais pormenorizada quanto à vinculação da sociedade por quotas, 
veja-se A vinculação das sociedades por quotas no Código das Sociedades Comerciais, de Paulo de 
Tarso Domingues, Separata da Revista da faculdade de Direito da Universidade do Porto, Coimbra 
Editora, Ano I – 2004. 

Relativamente às sociedades anónimas e defendendo a nem sempre fácil aplicação do artigo 
409.º, n.º2, leia-se, ALMEIDA, António Pereira de - Sociedades Comerciais…, ob. cit., pág. 422 e ss. 

80 Vide Employee representives in an enlarged Europe, Vol. 1, European Comission, 
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal opportunities, Unit F.2, 2008, pág. 17. 

81 Ilustrando este cenário, podemos apresentar o exemplo alemão e dos países escandinavos, 
onde uma institucionalização da participação dos trabalhadores nos órgãos com poder decisivo das 
sociedades se revelou de grande importância, traduzindo-se numa maior competitividade e em 
melhores resultados económicos. 
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aplicação das regras nacionais existentes no Estado-Membro em que a SPE se 

encontra registada82. 

Cumpre debruçarmo-nos no previsto pela legislação portuguesa. Aqui a regra é 

a da participação dos trabalhadores através de entidades externas. Apenas no sector 

público está legalmente prevista a participação dos trabalhadores no órgão de 

supervisão das empresas públicas83.  

Não obstante, fruto das alterações a que nos referimos no segundo capítulo 

desta dissertação, o regulamento passou a prever inúmeras derrogações ao prescrito 

no n.º 1 do artigo 34.º. Passamos a afastar a regra geral da aplicação da legislação 

nacional do Estado-Membro da sede da SPE nas seguintes situações: 

“a) A SPE emprega no total mais de 1 000 trabalhadores e mais de uma quarta 

parte (25%) da força de trabalho total trabalha habitualmente num Estado-Membro 

ou em Estados-Membros que oferecem um maior nível de participação dos 

trabalhadores do que no Estado-Membro em que a SPE tem a sua sede. Nesse caso, é 

aplicável o disposto na Directiva 2001/86/CE, com as devidas adaptações. A SPE 

pode igualmente aplicar o n.º 4 do artigo 16.º da Directiva 2005/56/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro de 2005, relativa às fusões 

transfronteiriças das sociedades de responsabilidade limitada 1;  

b) A SPE emprega no total entre 500 e 1 000 trabalhadores e mais de um terço 

(33,3%) da força de trabalho total trabalha habitualmente num Estado-Membro ou 

em Estados-Membros que oferecem um maior nível de participação dos 

trabalhadores do que no Estado-Membro em que a SPE tem a sua sede. Nesse caso, 

são aplicáveis as disposições sobre participação dos trabalhadores da Directiva 

2001/86/CE e a alínea e) do n.º 3 e os n.º 4 e 5 do artigo 16.º da Directiva 

2005/56/CE, com as devidas adaptações;  

c) Se a SPE foi fundada nos termos das alíneas b), c) ou d) do n.º 1 do artigo 

5.º e emprega no total menos de 500 trabalhadores e que mais de um terço (33,3%) 

da força de trabalho total trabalha habitualmente num Estado-Membro ou em 

Estados-Membros que oferecem um maior nível de participação dos trabalhadores do 

que no Estado-Membro em que a SPE tem a sua sede. Nesse caso, são aplicáveis as 

                                                 
82 Pronunciando-se de forma favorável à adopção deste regime, veja-se Renato Gonçalves, in  

Nótulas sobre…, ob. cit. pág.709. 
83 Apresentando um estudo aprofundado sobre a representação dos trabalhadores em Portugal, 

vide Employee representives in an enlarged Europe, Vol. 2, European Comission, Directorate-General 
for Employment, Social Affairs and Equal opportunities, Unit F.2, 2008, pág. 124 e ss. 
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disposições em matéria de participação dos trabalhadores da Directiva 2001/86/CE e 

a alínea e) do n.º 3 e os n.º 4 e 5 do artigo 16.º da Directiva 2005/56/CE, com as 

devidas adaptações;  

d) Se a SPE foi fundada nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º e 

emprega no total menos de 500 trabalhadores e que mais de metade (50%) da força 

de trabalho total trabalha habitualmente num Estado-Membro ou em Estados-

Membros que oferecem um maior nível de participação dos trabalhadores do que no 

Estado-Membro em que a SPE tem a sua sede. Nesse caso, são aplicáveis as 

disposições sobre participação dos trabalhadores da Directiva 2001/86/CE e a alínea 

e) do n.º 3 e os n.º 4 e 5 do artigo 16.º da Directiva 2005/56/CE, com as devidas 

adaptações.”.   
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IV.  Legislação nacional aplicável à Sociedade Privada 

Europeia – opção pelo regime das sociedades por quotas. 

 

Tal como repetidamente apontado na dissertação que aqui apresentamos, o 

regulamento da SPE remete, nas mais variadas matérias, para a aplicação da 

legislação nacional do país onde se encontram sediadas as SPE. 

Esta questão é mencionada logo no considerando (6) do regulamento, onde à 

aplicação da legislação própria dos Estados-Membros é atribuído um papel 

relativamente subsidiário. A este respeito, podemos ler: “ A legislação nacional será 

aplicável apenas às matérias para as quais isso seja previsto no presente regulamento, 

bem como a todas as outras matérias não abrangidas pelo articulado do presente 

regulamento, como a insolvência, as questões das relações laborais ou fiscais, ou que 

não sejam definidas pelo presente regulamento como matérias a resolver no âmbito 

do contrato de sociedade das empresas a criar.”. 

Situação diferente será a de integração de lacunas existentes no regulamento ou 

no estatuto de cada uma das SPE. Na nossa opinião, as eventuais lacunas devem ser 

colmatadas com recurso, em primeiro lugar, aos princípios gerais do regulamento. 

Em segundo lugar, será de encontrar-se uma solução que vá de encontro ao instituído 

pelos princípios que guiam o Direito europeu das sociedades e, finalmente, tendo em 

mente os princípios comuns que reconhecemos nas diferentes leis nacionais (e como 

não poderia deixar de ser, convergentes com o ditado pelo regulamento)84. 

Principais exemplos85 das matérias para as quais o regulamento dita a aplicação 

da legislação nacional são: a constituição de uma SPE nos termos do n.º2 do artigo 

5.º, isto é, por transformação, fusão ou cisão de outras sociedades; as normas pelas 

quais as sucursais se regem, cumprindo o disposto no artigo 13.º; a protecção do 

terceiro de boa fé que adquire acções da sociedade, tal como deriva do n.5 do artigo 

16.º; as regras que se prendem com a contabilidade das SPE, nomeadamente, quanto 

à elaboração, apresentação, auditoria e publicação das suas contas, artigo 25.º; a 

impugnação da deliberação dos sócios, de acordo com o n.º4 do artigo 27.º, assim 

como a oponibilidade de tais deliberações a terceiros, como decorre do n.º3 do 
                                                 
84 No mesmo sentido, leia-se BOQUERA MATARREDONA, Josefina; LATORRE CHINER, 

Nuria – La sociedade privada…, ob. cit., pág. 106. 
85 Exemplificando também algumas destas matérias, veja-se DUARTE, Rui Pinto – A Societas 

Privata Europaea…, ob. cit., pág.73. 
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mesmo artigo; a proibição de exercício de funções de administração, artigo 30.º, n.º4; 

também as operações de reestruturação das SPE86 (transformação, fusão e cisão) 

previstas no artigo 39.º; as situações de dissolução87 e nulidade das sociedades, 

mencionadas nos artigos 40.º e 41.º. 

Além destes pontos, concluímos que as matérias que ultrapassam o âmbito do 

direito das sociedades também não são abordadas pelo regulamento e, por isso, 

quanto a elas recorremos às leis do país que acolhe a SPE. Podemos elencar, neste 

domínio, o direito da insolvência, o direito fiscal, a propriedade industrial, o direito 

penal, entre outros. 

Cabendo a cada um dos Estados-Membros escolher quais as regras que serão 

aplicadas às SPE sediadas no seu território, no caso português parece-nos basilar a 

opção entre a aplicação do regime previsto para as sociedades por quotas ou das 

regras próprias das sociedades anónimas88. Reduzimos a escolha a estes dois tipos 

societários, uma vez que, se caracterizam pela responsabilidade limitada89 dos seus 

sócios perante a sociedade e perante os credores sociais. Quanto à SPE, podemos ler 

na alínea b) do artigo n.º3 do regulamento: “os seus accionistas devem ser 

responsáveis apenas até ao limite do capital que tenham subscrito ou concordado em 

subscrever”. 

Como sabemos, nas sociedades por quotas os sócios assumem uma 

responsabilidade que excede a entrada a que estão obrigados, isto porque respondem, 

perante a sociedade, também pela realização das entradas dos restantes sócios90. Já 

nas sociedades anónimas, cada accionista vê a sua responsabilidade limitada à sua 

obrigação de entrada91. Neste ponto em específico, o regime da SPE coincide com o 

nacionalmente previsto para as sociedades anónimas92, afastando-se do previsto para 

as sociedades por quotas. 

                                                 
86 No caso português, serão de aplicar os artigos 97.º e seguintes às fusões, os artigos 118.º e 

seguintes às cisões e os artigos 130.º e seguintes às transformações, todos do CSC. 
87 Na legislação portuguesa, prevista nos artigos 141.º e seguintes do CSC. 
88 Tendo sempre em mente o já afirmado por Rui Pinto Duarte, in A Societas Privata 

Europaea…, ob. cit., pág.74, “… a SPE não é nem uma sociedade anónima, nem uma sociedade por 
quotas, mas sim algo intermédio entre os dois.” 

89 Vide MAIA, Pedro, [et. al.]- Estudos de Direito das Sociedades, Coimbra, Almedina, 9.ª Ed., 
2008, págs. 12 e ss. 

90 Artigo 197.º CSC. 
91 Artigo 271.º CSC. 
92 No mesmo sentido, leia-se DUARTE, Rui Pinto – A Societas Privata Europaea…, ob. cit., 

pág.74. 
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Outro elemento de aproximação com o regime das sociedades anónimas é o 

facto de os accionistas poderem, tal como explicitado anteriormente93, definir as 

categorias de acções existentes e dessa forma estabelecerem quais os direitos e 

deveres associados a tais categorias. Da leitura conjugada da alínea c) do artigo 272.º 

e dos artigos 298.º e seguintes do CSC, comprovamos isso mesmo. 

No sentido inverso, o capital social mínimo previsto para a SPE foi fixado em 

8.000 Euros, traduzindo-se num valor mais aproximado do previsto para as 

sociedades por quotas, isto é, 5.000 Euros94, do que aquele exigido nas sociedades 

anónimas95. 

Outros traços do regime previsto para SPE apresentam semelhanças com o 

fixado pelo ordenamento jurídico português para as sociedades por quotas96. Desde 

logo, a proibição das acções das primeiras não poderem ser alvo de oferta ou 

negociação pública.  

Em consonância com o que foi anteriormente apresentado quanto às matérias 

dependentes de deliberação maioritária dos sócios97, percebemos que nos referimos a 

um conjunto extenso de situações. Aos sócios das sociedades por quotas também é 

atribuído um amplo conjunto de actos, que dependem da sua deliberação, previstos 

no artigo 246.º do CSC. Contrariamente, como retemos pela leitura dos artigos 373.º 

e seguinte do CSC, o mesmo não se passa no caso das sociedades anónimas. 

Na nossa opinião, em Portugal, será de aplicar o regime das sociedades por 

quotas às SPE que aqui se constituem. Assim, sempre que o regulamento remeter 

para a aplicação da legislação nacional, ter-se-á em conta, em primeiro lugar, se 

existem normas específicas previstas para as sociedades por quotas. Em caso 

afirmativo, serão estas a adoptar, desde que não contrariem o espírito e o fixado pelo 

próprio regulamento. Caso não existam regras específicas, remeter-se-á para o direito 

societário nacional. 

A opção por este regime tem por base, não só as afinidades que se registam 

entre os tipos societários em apreço, mas também a adequação tanto da sociedade por 

quotas como da SPE às condições das pequenas e médias em empresas. Tendo o 

estatuto da SPE sido pensado e criado para responder às prementes necessidades das 

                                                 
93 Vide supra pág. 20. 
94 Artigo 201.º CSC. 
95 Artigo 276.º CSC. 
96 Mais uma vez, vide DUARTE, Rui Pinto – A Societas Privata Europaea…, ob. cit., pág.74. 
97 Veja-se supra pág. 25 e ss. 
 



33 
 

pequenas e médias empresas, fará todo o sentido acompanhar esse intento aquando 

da opção pelo regime nacional a aplicar. Naturalmente, tendo em conta a natureza 

limitada da responsabilidade dos sócios e as dimensões esperadas da SPE, o regime 

da sociedade por quotas revelar-se-á o mais apropriado. 

De salientar que a nomenclatura escolhida para as participações sociais da SPE 

- acções98 – em nada contraria o que aqui defendemos. Uma vez que a opção inicial 

foi tomada pelo Conselho Europeu, não se reflecte no estatuído na ordem jurídica 

portuguesa. 

 

  

                                                 
98 Em Portugal, tem mesmo sido defendida a alteração da expressão “acções” por outra que 

melhor se adeqúe à realidade da SPE. Em alternativa, Catarina Serra, in Direito Comercial…, ob. cit., 
pág. 126, sugere a substituição da expressão “acções” por “participações sociais”. Já Renato 
Gonçalves, in Nótulas sobre a …, ob. cit., págs. 698 e 699, prefere a utilização da expressão “partes 
sociais”. 
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Conclusão 

 

Ao longo do presente trabalho apresentamos as características mais relevantes 

e com maior interesse prático da SPE. Cabe-nos, neste momento, expor aquelas que 

consideramos serem as principais vantagens da adopção deste tipo societário, sem 

nos esquecermos de apontar as suas claras desvantagens. O nosso ponto de partida 

será a perspectiva dos empresários portugueses, isto é, colocar-nos-emos na pele 

daqueles que pretendem criar uma sociedade comercial e que para tal têm de optar 

pelo tipo societário que melhor se adequará aos seus objectivos. 

De forma a situarmo-nos mais eficazmente no âmbito desta dissertação, iremos 

focar a nossa atenção no caso das PME, uma vez que, tal como anteriormente 

afirmado99, foi a pensar principalmente nestas que o estatuto da SPE foi trabalhado 

desde a sua génese. Além disso, tendo em mente a realidade societária portuguesa, 

constituída maioritariamente por PME100, esta será a situação mais comum em que os 

nossos empresários se encontrarão. 

Tal como oportunamente comentado no capítulo II, a resolução legislativa do 

Parlamento Europeu, de 10 Março de 2009, que modificou a proposta de 

regulamento do Conselho relativo ao Estatuto da SPE veio, na nossa opinião, 

aniquilar importantes características previstas inicialmente neste tipo societário. 

Assim, vemos agora reduzidas de forma exponencial as vantagens de sua adopção 

em Portugal, nomeadamente, quando comparamos o estatuto que vigorará para a SPE 

e as regras nacionais previstas para as sociedades por quotas101.  

Em suma, a previsão de um capital mínimo de 8000 Euros e a exigência do 

carácter transfronteiriço retiram interesse na adopção do modelo da SPE. Quando 

comparado com o previsto para o regime português para as sociedades por quotas, 

com capital social mínimo 5000 Euros102 e, como não poderia deixar de ser, sem 

                                                 
99 Vide supra pág. 10. 
100 Segundo dados fornecidos pelo INE, relativos a 2005, existem em Portugal 296 928 PME. 

Dados disponíveis em http://www.iapmei.pt/iapmei-faq-02.php?tema=7#98, actualizado em 9 de 
Setembro de 2010, consulta a 12 de Setembro de 2010. 

101 A oportunidade da referência ao regime das sociedades por quotas assenta em dois 
elementos fundamentais. Primeiro, o facto de no ordenamento jurídico português a grande parte das 
PME assumirem este tipo social, depois não será de olvidar que anteriormente defendemos a aplicação 
das regras relativas à sociedade por quotas às SPE com sede em Portugal. 

102 O artigo 201.º fixa o capital social mínimo das sociedades por quotas. 
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qualquer exigência internacional, o modelo da SPE revela-se excessivamente 

oneroso para os seus sócios fundadores. 

Em especial quanto à exigência do capital social, não será de esquecer o facto 

de um valor fixo não se adequar às diferentes realidades europeias. Em cada Estado- 

-Membro, este valor diverge do previsto para os tipos societários nacionais de forma 

díspar. Além do que, o investimento inicial de 8.000 Euros não se traduz num 

esforço financeiro igual em todos os países onde se podem constituir uma SPE, o 

que, mais uma vez, dificulta a sua adopção. 

Apesar da evolução constante dos mercados e da visível tendência para a 

globalização das relações comerciais, não nos parece que, pelo menos na actualidade, 

os empresários portugueses anseiem frequentemente pela criação de sociedades 

comerciais que ab initio detenham carácter transfronteiriço. Se por um lado, cada vez 

mais se vão colmatando as dificuldades de internacionalização das empresas com 

sede em Portugal, por outro, temos como ilustração disso mesmo o escasso número 

de agrupamentos europeus de interesse económico, sociedades europeias e 

sociedades cooperativas europeias criadas até aos dias de hoje.  

Enumeradas as principais desvantagens do modelo criado para a SPE, 

avançamos para a exposição das vantagens deste mesmo modelo. De salientar, desde 

logo, a já referida103 autonomia de conformação do pacto social que é reservada aos 

accionistas fundadores de uma SPE. Este poder para modelar as obrigações e os 

direitos que derivam da titularidade das acções, para definir algumas das regras 

atinentes ao capital social e quanto à organização da sociedade104, consubstanciará 

um elemento de atracção, uma vez que, permitirá aos accionistas uma adaptação 

mais eficaz dos seus objectivos à própria actividade da sociedade.  

Ao que acresce, o modelo pensado para a SPE pretender traduzir-se num 

regime de direito das sociedades flexível, o que ilustramos, por exemplo, pela 

dispensa de pluripessoalidade105. Esta característica, prevista na alínea e), do n.º1 do 

artigo 3.º da proposta de regulamento, torna este estatuto mais abrangente, não 

excluindo aqueles que pretendem formar a sociedade de forma independente e 

autónoma. Com base no mesmo preceito legal, é igualmente de referir que os 

                                                 
103 Veja-se supra pág- 20. 
104 Ver anexo I da proposta de regulamento. 
105 Vide SERRA, Catarina – Direito Comercial…, ob. cit., pág. 126. 
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accionistas das SPE tanto podem ser pessoas singulares como outras pessoas 

colectivas. 

O carácter transfronteiriço imposto à SPE poderá diminuir o seu nível de 

aplicabilidade, porém, também pode ser perspectivado como um elemento facilitador 

para certos agentes económicos. Para aqueles que pretendem adoptar um tipo 

societário de cariz europeu, mesmo que através da transformação de uma sociedade 

já existente (independentemente da forma jurídica que assumia anteriormente), por 

fusão de diferentes sociedades ou cisão de uma sociedade pré-existente, terão 

disponível a SPE. Assim, grande parte das questões legais e administrativas que se 

colocam no momento da internacionalização de uma sociedade comercial nacional, 

por exemplo, das nossas sociedades por quotas, passa a estar resolvida. Há aqui a 

registar uma possibilidade de poupança no momento da internacionalização caso se 

opte pela SPE. 

Outra vantagem que julgamos dever ser tida em consideração é a forma 

simples como os accionistas podem deliberar a transferência da sede social da 

empresa, não tendo “como resultado a dissolução da SPE nem qualquer interrupção 

ou perda da sua personalidade jurídica, não afectando nenhum direito ou obrigação 

decorrente de qualquer contrato celebrado pela SPE existente antes dessa 

transferência”, nos termos do n.º1, do artigo 35.º da proposta de regulamento. 

Cumprido o procedimento imposto pelos artigos 36.º e 37.º da mesma, a 

transferência de uma SPE tem encargos diminutos quando comparada com a criação 

de uma nova sociedade comercial no Estado-Membro onde passará a constar a sua 

sede. 

Uma vez transferida a sede de uma SPE, e passando a sociedade a ser gerida de 

forma lesiva para os accionistas, estes têm o direito de se retirar da sociedade106. 

Consideramos, portanto, que todos estes elementos simplificam a transferência da 

sede da sociedade, o que se revela altamente vantajoso para aqueles que investem 

num projecto de cariz internacional, permitindo tirar mais proveitos da própria 

actividade societária. 

Como decorre do que aqui expusemos, as desvantagens da opção pela criação 

de uma SPE são latentes e retiram-lhe algum interesse prático, pelo menos num 

futuro próximo. Porém, estas são contrabalançadas por um leque não menos extenso 

                                                 
106 Tal como previsto na alínea c), do n.º1, do artigo 18.º da proposta de regulamento. 
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de pontos a favor a sua adopção. Em última análise, caberá aos diferentes agentes 

económicos, situados nas mais variadas áreas de indústria e prestação de serviços, 

ponderarem quais os riscos, os ónus e os benefícios da opção por este tipo societário. 

Na nossa perspectiva, apesar deste tipo societário ter perdido algum do seu cariz 

inovador fruto das alterações que foi alvo, continuamos a considerar importante a sua 

entrada em vigor.  

O artigo 45.º da proposta de regulamento previa a notificação da criação de 

figura jurídica cuja análise serve de base a este trabalho, por parte dos Estados-

Membros, até ao dia 1 de Julho de 2010. Como é do conhecimento de todos, tal ainda 

não aconteceu. Neste momento não existem, portanto, indicações fiáveis quanto à 

sua entrada em vigor. Pelos motivos que aqui fomos relatando, ansiamos que tal 

aconteça durante a actual presidência belga da UE107.  

Já o artigo 47.º do estatuto da SPE impõe que a Comissão proceda “a uma 

análise da aplicação do presente regulamento” até 30 de Junho de 2015. Partindo do 

pressuposto que assistiremos à aludida entrada em vigor do estatuto da SPE, 

salientamos como sendo da maior importância o desejo anunciado de estudar a 

aplicabilidade deste tipo societário, mesmo que não seja precisamente até data 

enunciada. Confiamos que, caso as desvantagens que temos vindo a apontar se 

revelem de facto preponderantes e a SPE não atinja o sucesso desejado, a breve 

trecho tal situação poderá ser corrigida. 

Findo o estudo a que nos propusemos, acreditamos ter atingido o objectivo 

principal pelo qual nos guiámos: o da apresentação da SPE numa perspectiva crítica 

e com um interesse predominantemente prático. Futuramente, resta-nos aguardar pela 

entrada em vigor do seu estatuto, bem como pela evolução do seu regime, que 

antevemos marcante e frutuosa no panorama societário europeu.  

 

 

  

 

 

  

                                                 
107 Entre Julho e Dezembro de 2010. À presidência belga, que sucede a presidência da 

Espanha, seguir-se-á a húngara. 
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