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Código das Sociedades Comerciais 

(Outras Sociedades, Disposições Penais e Disposições Finais) 

   

TÍTULO V - SOCIEDADES EM COMANDITA  
CAPÍTULO I - Disposições comuns  
ARTIGO 465º - Noção  
1. Na sociedade em comandita cada um dos sócios comanditários responde apenas pela 
sua entrada; os sócios comanditados respondem pelas dívidas da sociedade nos mesmos 
termos que os sócios da sociedade em nome colectivo. 
2. Uma sociedade por quotas ou uma sociedade anónima podem ser sócios 
comanditados.  
3. Na sociedade em comandita simples não há representação do capital por acções; na 
sociedade em comandita por acções só as participações dos sócios comanditários são 
representadas por acções. 
 
ARTIGO 466º - Contrato de sociedade  
1. No contrato de sociedade devem ser indicados distintamente os sócios comanditários e 
os sócios comanditados.  
2. O contrato deve especificar se a sociedade é constituída como comandita simples ou 
como comandita por acções. 
 
ARTIGO 467º - Firma  
1. A firma da sociedade é formada pelo nome ou firma de um, pelo menos dos sócios 
comanditados e o aditamento «em Comandita» ou «& Comandita», «em Comandita por 
Acções» ou «& Comandita por Acções».  
2. Os nomes dos sócios comanditários não podem figurar na firma da sociedade sem o 
seu consentimento expresso e, neste caso, aplica-se o disposto nos números seguintes.  
3. Se o sócio comanditário ou alguém estranho à sociedade consentir que o seu nome ou 
firma figure na firma social fica sujeito, perante terceiros, à responsabilidade imposta aos 
sócios comanditados, em relação aos actos outorgados com aquela firma, salvo se 
demonstrar que tais terceiros sabiam que ele não era sócio comanditado.  
4. O sócio comanditário, ou o estranho à sociedade, responde em iguais circunstâncias 
pelos actos praticados em nome da sociedade sem uso expresso daquela firma irregular, 
excepto se demonstrar que a inclusão do seu nome na firma social não era conhecida dos 
terceiros interessados ou que, sendo-o, estes sabiam que ele não era sócio comanditado. 
5. Ficam sujeitos à mesma responsabilidade, nos termos previstos nos números 
antecedentes, todos os que agirem em nome da sociedade cuja firma contenha a referida 
irregularidade, a não ser que demonstrem que a desconheciam e não tinham o dever de a 
conhecer. 
 
ARTIGO 468º - Entrada de sócio comanditário  
A entrada de sócio comanditário não pode consistir em indústria. 
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ARTIGO 469º - Transmissão de partes de sócios camanditados  
1. A transmissão «entre vivos» da parte de um sócio comanditado só é eficaz se for 
consentida por deliberação dos sócios, salvo disposição contratual diversa.  
2. A transmissão por morte da parte de um sócio comanditado é aplicável o disposto a 
respeito da transmissão de partes de sócios de sociedades em nome colectivo. 
 
ARTIGO 470º - Gerência  
1. Só os sócios comanditados podem ser gerentes, salvo se o contrato de sociedade 
permitir a atribuição da gerência a sócios comanditários.  
2. Pode, porém, a gerência, quando o contrato o autorize, delegar os seus poderes em 
sócios comanditário ou em pessoa estranha à sociedade.  
3. O delegado deve mencionar esta qualidade em todos os actos em que intervenha.  
4. No caso de impedimento ou falta dos gerentes efectivos, pode qualquer sócio, mesmo 
comanditário, praticar actos urgentes e de mero expediente, mas deve declarar a 
qualidade em que age e, no caso de ter praticado actos urgentes, convocar imediatamente 
a assembleia geral para que esta ratifique os seus actos e o confirme na gerência 
provisória ou nomeie outros gerentes.  
5. Os actos praticados nos termos do número anterior mantêm os seus efeitos para com 
terceiros, embora não ratificados, mas a falta de ratificação torna o autor desses actos 
responsável, nos termos gerais, para com a sociedade. 
 
ARTIGO 471º - Destituição de sócios gerentes  
1. O sócio comanditado que exerça a gerência só pode ser destituído desta, sem haver 
justa causa, por deliberação que reúna dois terços dos votos que cabem aos sócios 
comanditados e dois terços dos votos que cabem aos sócios comanditários.  
2. Havendo justa causa, o sócio comanditado é destituído da gerência por deliberação 
tomada por maioria simples dos votos apurados na assembleia.  
3. O sócio comanditário é destituído da gerência por deliberação que reúna a maioria 
simples dos votos apurados na assembleia. 
 
ARTIGO 472º - Deliberação dos sócios (1)  
1. As deliberações dos sócios são tomadas ou unanimamente, nos termos do artigo 54º, 
ou em assembleia geral. 
2. O contrato de sociedade deve regular, em função do capital, a atribuição de votos aos 
sócios, mas os sócios comanditados, em conjunto, não podem ter menos de metade dos 
votos pertencentes aos sócios comanditários, também em conjunto.  
3. Ao voto de sócios de indústria aplica-se o disposto no artigo 190º, nº 2. 
 
ARTIGO 473º - Dissolução  
1. A deliberação de dissolução da sociedade é tomada por maioria que reúna dois terços 
dos votos que cabem aos sócios comanditados e dois terços dos votos que cabem aos 
sócios comanditários.  
2. Constitui fundamento especial de dissolução das sociedades em comandita o 
desaparecimento de todos os sócios comanditados ou de todos os sócios comanditários.  
3. Se faltarem todos os sócios comanditários, a sociedade pode ser dissolvida 
judicialmente.  
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4. Se faltarem todos os sócios comanditados e nos 90 dias seguintes a situação não tiver 
sido regularizada, a sociedade dissolve-se imediatamente. 
 
CAPÍTULO II - Sociedades em comandita simples  
ARTIGO 474º - Direito subsidiário  
As sociedades em comandita simples aplicam-se as disposições relativas às sociedades 
em nome colectivo, na medida em que forem compatíveis com as normas do capítulo 
anterior e do presente. 
 
ARTIGO 475º - Transmissão de partes de sócios comanditários  
A transmissão «entre vivos» ou por morte da parte de um sócio comanditário aplica-se o 
preceituado a respeito da transmissão de quotas de sociedade por quotas. 
 
ARTIGO 476º - Alteração e outros factos relativos ao contrato  
As deliberações sobre a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão ou transformação 
devem ser tomadas unanimamente pelos sócios comanditados e por sócios comanditários 
que representem, pelo menos, dois terços do capital possuído por estes, a não ser que o 
contrato de sociedade prescinda da referida unanimidade ou aumente a mencionada 
maioria. 
 
ARTIGO 477º - Proibição de concorrência  
Os sócios comanditados são obrigados a não fazer concorrência à sociedade, nos termos 
prescritos para os sócios de sociedade em nome colectivo. 
 
CAPÍTULO III - Sociedades em comandita por acções  
ARTIGO 478º - Direito subsidiário  
As sociedades em comandita por acções aplicam-se as disposições relativas às sociedades 
anónimas, na medida em que forem compatíveis com as normas do capítulo I e do 
presente. 
 
ARTIGO 479º - Número de sócios  
A sociedade em comandita por acções não pode constituir-se com menos de cinco sócios 
comanditários. 
 
ARTIGO 480º - Direito de fiscalização e de informação  
Os sócios comanditados possuem sempre o direito de fiscalização atribuído a sócios de 
sociedades em nome colectivo. 
 
TÍTULO VI - SOCIEDADES COLIGADAS  
CAPÍTULO I - Disposições gerais  
ARTIGO 481º - Âmbito de aplicação deste título  
1. O presente título aplica-se a relações que entre si estabeleçam sociedades por quotas, 
sociedades anónimas e sociedades em comandita por acções.  
2. O presente título aplica-se apenas a sociedades com sede em Portugal, salvo quanto ao 
seguinte:  
a) A proibição estabelecida no artigo 487º, aplica-se à aquisição de participações de 
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sociedades com sede no estrangeiro que, segundo os critérios estabelecidos pela presente 
lei sejam consideradas dominantes;  
b) Os deveres de publicação e declaração de participações por sociedades com sede em 
Portugal abragem as participações delas em sociedades com sede no estrangeiro e destas 
naquelas;  
c) A sociedade com sede no estrangeiro que, segundo os critérios estabelecidos pela 
presente lei, seja considerada dominante de uma sociedade com sede em Portugal é 
responsável para com esta sociedade e os seus sócios, nos termos do artigo 83º e, se for 
caso disso, do artigo 84º. 
 
ARTIGO 482º - Sociedades coligadas  
Para os efeitos desta lei, consideram-se sociedades coligadas:  
a) As sociedades em relação de simples participação;  
b) As sociedades em relação de participações recíprocas; 
c) As sociedades em relação de domínio;  
d) As sociedades em relação de grupo. 
 
CAPÍTULO II - Sociedades em relação de simples participação, participação recíproca e 
de domínio  
ARTIGO 483º - Sociedade em relação de simples participação  
1. Considera-se que sociedade está em relação de simples participação com outra quando 
uma delas é titular de quotas ou acções da outra em montante igual ou superior a 10% do 
capital desta, mas entre ambas não existe nenhuma das outras relações previstas no atigo 
482º.  
2. A titularidade de quotas ou acções por uma sociedade equipara-se, para efeito do 
montante referido no número anterior, a titularidade de quotas ou acções por uma outra 
sociedade que dela seja dependente, directa ou indirectamente ou com ela esteja em 
relação de grupo, e de acções de que uma pessoa seja titular por conta de qualquer dessas 
sociedades. 
 
ARTIGO 484º - Dever de comunicação  
1. Sem prejuízo dos deveres de declaração e de publicidade de participações sociais na 
apresentação de contas, uma sociedade deve comunicar, por escrito, a outra sociedade 
todas as aquisições e alienações de quotas ou acções desta que tenha efectuado, a partir 
do momento em que se estabeleça uma relação de simples participação e enquanto o 
montante da participação não se tornar inferior àquele que determinar essa relação. 
2. A comunicação ordenada pelo número anterior é independente da comunicação de 
aquisição de quotas exigida pelo artigo 228º, nº 3, e do registo de aquisição de acções, 
referido nos artigos 330º e seguintes, mas a sociedade participada não pode alegar 
desconhecimento do montante da participação que nela tenha outra sociedade 
relativamente às aquisições de quotas que lhe tiverem sido comunicadas e às aquisições 
de acções que tiverem sido registadas, nos termos acima referidos. 
 
ARTIGO 485º - Sociedades em relação de participações recíprocas  
1. As sociedades que estiverem em relação de participações recíprocas ficam sujeitas aos 
deveres e restrições constantes dos números seguintes, a partir do momento em que 
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ambas as participações atinjam 10% do capital da participada.  
2. A sociedade que mais tardiamente tenha efectuado a comunicação exigida pelo artigo 
484º, nº 1, donde o conhecimento do montante da participação referido no número 
anterior, não pode adquirir novas quotas ou acções na outra sociedade.  
3. As aquisições efectuadas com violação do disposto no número anterior não são nulas, 
mas a sociedade adquirente não pode exercer os direitos inerentes a essas quotas ou 
acções na parte que exceda 10% do capital, exeptuando o direito à partilha do produto da 
liquidação, embora esteja sujeita às respectivas obrigações, e os seus administradores são 
responsáveis, nos termos gerais. pelos prejuízos que a sociedade sofra pela criação e 
manutenção de tal situação.  
4. Cumulando-se as relações, o disposto no artigo 487º, nº 2, prevalece sobre o nº 3 deste 
artigo. (1) 
5. Sempre que a lei imponha a publicação ou declaração de participações, deve ser 
mencionado se existem participações recíprocas, o seu montante e as quotas ou acções 
cujos direitos não podem ser exercídos por uma ou outra das sociedades.  
 
ARTIGO 486º - Sociedades em relação de domínio  
1. Considera-se que duas sociedades estão em relação de domínio quando uma delas, dita 
dominante, pode exercer, directamente ou por sociedades ou pessoas que preencham os 
requisitos indicados no artigo 483º, nº2, sobre a outra, dita dependente, uma influência 
dominante.  
2. Presume-se que uma sociedade é dependente de uma outra se esta, directa ou 
indirectamente:  
a) Detém uma participação maioritária no capital;  
b) Dispõe de mais de metade dos votos;  
c) Tem a possibilidade de designar mais de metade dos membros do órgão de 
administração ou do órgão de fiscalização.  
3. Sempre que a lei imponha a publicação ou declaração de participações, deve ser 
mencionado, tanto pela sociedade presumivelmente dominante, como pela sociedade 
presumivelmente dependente, se se verifica alguma das situações referidas nas alíneas do 
nº 2 deste artigo. 
 
ARTIGO 487º - Proibição de aquisição de participações  
1. É proíbido a uma sociedade adquirir quotas ou acções das sociedades que, 
directamente ou por sociedades ou pessoas que preencham os requisitos indicados na 
artigo 483º, nº 2, a dominem, a não ser aquisições a título gratuito, por adjudicação em 
acção executiva movida contra devedores ou em partilha de sociedades de que seja sócia.  
2. Os actos de aquisição de quotas ou acções que violem o disposto no número anterior 
são nulos, excepto se forem compras em Bolsa, mas neste caso aplica-se a todas as acções 
assim adquiridas o disposto no artigo 485º, nº 3. 
 
CAPÍTULO III - Sociedades em relação de grupo  
SECÇÃO I - Grupos constituídos por domínio total  
ARTIGO 488º - Domínio total inicial  
1. Uma sociedade pode constituir, mediante escritura por ela outorgada, uma sociedade 
anónima de cujas acções ela seja inicialmente a única titular. (1)  
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2. Devem ser observados todos os demais requisitos da constituição de sociedades 
anónimas. (2)  
3. Ao grupo assim constituído aplica-se o disposto nos ns. 4, 5 e 6 do artigo 489º. 
 
ARTIGO 489º - Domínio total superveniente  
1. A sociedade que, directamente ou por outras sociedades ou pessoas que preencham os 
requisitos indicados no artigo 483º, nº 2, domine totalmente uma outra sociedade, por não 
haver outros sócios, forma um grupo com esta última, por força da lei, salvo se a 
assembleia geral da primeira tomar alguma das deliberações previstas nas alíneas a) e b) 
do número seguinte. (1)  
2. Nos seis meses seguintes à ocorrência dos pressupostos acima referidos, a 
administração da sociedade dominante deve convocar a assembleia geral desta para 
deliberar, em alternativa, sobre:  
a) Dissolução da sociedade dependente; 
b) Alienação de quotas ou acções da sociedade dependente;  
c) Manutenção da situação existente;  
3. Tomada a deliberação prevista na alínea c) do número anterior ou enquanto não for 
tomada alguma deliberação, a sociedade dependente considera-se em relação de grupo 
com a sociedade dominante e não se dissolve, ainda que tenha apenas um sócio.  
4. A relação de grupo termina:  
a) Se a sociedade dominante ou a sociedade dependente deixar de ter a sua sede em 
Portugal;  
b) Se a sociedade dominante for dissolvida; 
c) Se mais de 10% do capital da sociedade dependente deixar de pertencer à sociedade 
dominante ou às sociedades e pessoas referidas no artigo 483º, nº 2.  
5. Na hipótese prevista na alínea c) do número anterior, a sociedade dominante deve 
comunicar esse facto, imediatamente e por escrito, à sociedade dependente.  
6. A administração da sociedade dependente deve pedir o registo da deliberação referida 
na alínea c) do nº 2, bem como do termo da relação de grupo.  
 
ARTIGO 490º - Aquisições tendentes ao domínio total  
1. Uma sociedade que, por si ou juntamente com outras sociedades ou pessoas 
mencionadas no artigo 483º, nº 2, disponha de quotas ou acções correspondentes a, pelo 
menos, 90% do capital de outra sociedade, deve comunicar o facto a esta nos 30 dias 
seguintes àquele em que for atingida a referida participação.  
2. Nos seis meses seguintes à data da comunicação, a sociedade dominante pode fazer 
uma oferta de aquisição das participações dos restantes sócios, mediante uma 
contrapartida em dinheiro ou nas suas próprias quotas, acções ou obrigações, justificada 
por relatório elaborado por revisor oficial de contas independente das sociedades 
interessadas, que será depositado no registo e patenteado aos interessados nas sedes das 
duas sociedades.  
3. A sociedade dominante pode tornar-se titular das acções ou quotas pertencentes aos 
sócios livres da sociedade, se assim o declarar na proposta e nos 60 dias seguintes, fizer 
lavrar escritura pública em que seja declarada a aquisição por ela das participações. A 
aquisição está sujeita a registo e publicação.  
4. A escritura só pode ser lavrada se a sociedade tiver consignado em depósito a 
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contrapartida, em dinheiro, acções ou obrigações, das participações adquiridas, calculada 
de acordo com os valores mais altos constantes do relatório do revisor.  
5. Se a sociedade dominante não fizer oportunamente a oferta permitida pelo nº 1 deste 
artigo, cada sócio ou accionista livre pode, em qualquer altura, exigir por escrito que a 
sociedade dominante lhe faça, em prazo não inferior a 30 dias, oferta da aquisição das 
suas quotas ou acções, mediante contrapartida em dinheiro, quotas ou acções das 
sociedades dominantes.  
6. Na falta da oferta ou sendo esta considerada insatisfatória, o sócio livre pode requerer 
ao tribunal que declare as acções ou quotas como adquiridas pela sociedade dominante 
desde a proposição da acção, fixe o seu valor em dinheiro e condene a sociedade 
dominante a pagar-lho. A acção deve ser proposta nos 30 dias seguintes ao termos do 
prazo referido no número anterior ou à recepção da oferta, conforme for o caso. 
7. A aquisição tendente ao domínio total de sociedade com o capital aberto ao 
investimento do público rege-se pelo disposto no Código de Valores Mobiliários (1)  
 
ARTIGO 491º - Remissão  
Aos grupos constituídos por domínio total aplicam-se as disposições dos artigos 501º a 
504º e as que por força destes forem aplicáveis. (1) 
 
SECÇÃO II - Contrato de grupo paritário  
ARTIGO 492º - Regime do contrato  
1. Duas ou mais sociedades que não sejam dependentes nem entre si nem de outras 
sociedades podem constituir um grupo de sociedades, mediante contrato pelo qual 
aceitem submeter-se a uma direcção unitária e comum. 
2. O contrato e as suas alterações e prorrogações devem ser celebrados por escritura 
pública e precedidos de deliberações de todas as sociedades intervenientes, tomadas sobre 
proposta das suas administrações e pareceres dos seus órgãos de fiscalização pela maioria 
que a lei ou os contratos de sociedade exijam para a fusão.  
3. O contrato não pode ser estipulado por tempo indeterminado, mas pode ser 
prorrogado.  
4. O contrato não pode modificar a estrutura legal da administração e fiscalização das 
sociedades. Quando o contrato instituir um órgão comum de direcção ou coordenação, 
todas as sociedades devem participar nele igualmente.  
5. Ao termo do contrato aplica-se o disposto no artigo 506º.  
6. Ficam ressalvadas as normas legais disciplinadoras da concorrência entre empresas. 
 
SECÇÃO III - Contrato de subordinação  
ARTIGO 493º - Noção  
1. Uma sociedade pode, por contrato, subordinar a gestão da sua própria actividade à 
direcção de uma outra sociedade, quer seja sua dominante, quer não. (1)  
2. A sociedade directora forma um grupo com todas as sociedades por ela dirigidas, 
mediante contrato de subordinação, e com todas as sociedades por ela integralmente 
dominadas, directa ou indirectamente.  
 
ARTIGO 494º - Obrigações essenciais da sociedade directora  
1. No contrato de subordinação é essencial que a sociedade directora se comprometa:  
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a) A adquirir as quotas ou acções dos sócios livres da sociedade subordinada, mediante 
uma contrapartida fixada ou por acordo ou nos termos do artigo 497º; 
b) A garantir os lucros dos sócios ou accionistas da sociedade subordinada, nos termos do 
artigo 499º.  
2. Sócios livres são todos os sócios ou accionistas da sociedade subordinada, 
exceptuados:  
a) A sociedade directora; 
b) As sociedades ou pessoas relacionadas com a sociedade directora, nos termos do artigo 
483º, nº 2, ou as sociedades que estejam em relação de grupo com a sociedade directora;  
c) A sociedade dominante da sociedade directora;  
d) As pessoas que possuam mais de 10% do capital das sociedades referidas nas alíneas 
anteriores;  
e) A sociedade subordinada;  
f) As sociedades dominadas pela sociedade subordinada. 
 
ARTIGO 495º - Projecto de contrato de subordinação  
As administrações das sociedades que pretendam celebrar contrato de subordinação 
devem elaborar, em conjunto, um projecto donde constem, além de outros elementos 
necessários ou convenientes para o perfeito conhecimento da operação visada, tanto no 
aspecto jurídico como no económico: (1)  
a) Os motivos, as condições e os objectivos do contrato relativamente às duas sociedades 
intervenientes:  
b) A firma, a sede, o montante do capital, o número e data da matrícula no registo 
comercial de cada uma delas, bem como os textos actualizados dos respectivos contratos 
de sociedade;  
c) A participação de alguma das sociedades no capital da outra;  
d) O valor em dinheiro atribuído às quotas ou acções de sociedade que, pelo contrato, 
ficará a ser dirigida pela outra;  
e) A natureza da contrapartida que uma sociedade oferece aos sócios da outra, no caso de 
estes aceitarem a proposta de aquisição das suas quotas ou acções pela oferente;  
f) No caso de a contrapartida mencionada na alínea anterior consistir em acções ou 
obrigações, o valor dessas acções ou obrigações e a relação de troca;  
g) A duração do contrato de subordinação; 
h) O prazo, a contar da celebração do contrato, dentro do qual os sócios livres da 
sociedade que ficará a ser dirigida poderão exigir a aquisição das suas quotas ou acções 
pela outra sociedade;  
i) A importância que a sociedade que ficará a ser directora deverá entregar anualmente à 
outra sociedade para manutenção de distribuição de lucros ou o modo de calcular essa 
importância;  
j) A convenção de atribuição de lucros, se a houver.  
 
ARTIGO 496º - Remissão  
1. À fiscalização do projecto, à convocação das assembleias, à consulta dos documentos, 
à reunião das assembleias e aos requisitos das deliberações destas aplica-se, sempre que 
possível, o disposto quanto à fusão de sociedades. 
2. Quando se tratar da celebração ou da modificação de contrato celebrado entre uma 
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sociedade dominante e uma sociedade dependente, exige-se ainda que não tenha votado 
contra a respectiva proposta mais de metade dos sócios livres da sociedade dependente. 
3. As deliberações das duas sociedades são comunicadas aos respectivos sócios por meio 
de carta registada, tratando-se de sócios de sociedades por quotas ou de titulares de 
acções nominativas; nos outros casos, a comunicação é feita por meio de anúncio. 
 
ARTIGO 497º - Posição dos sócios livres  
1. Nos 90 dias seguintes à última das publicações do anúncio das deliberações ou à 
recepção da carta registada pode o sócio livre opor-se ao contrato de subordinação, com 
fundamento em violação do disposto nesta lei ou em insuficiência da contrapartida 
oferecida.  
2. A oposição realiza-se pela forma prevista para a oposição de credores, em casos de 
fusão de sociedades; o juiz ordenará sempre que a sociedade directora informe o 
montante das contrapartidas pagas a outros sócios livres ou acordadas com eles.  
3. É vedado às administrações das sociedades celebrarem o contrato de subordinação 
antes de decorrido o prazo referido no nº 1 deste artigo ou antes de terem sido decididas 
as oposições de que, por qualquer forma, tenham conhecimento.  
4. A fixação judicial da contrapartida da aquisição pela sociedade directora ou dos lucros 
garantidos por esta aproveita a todos os sócios livres tenham ou não deduzido oposição. 
 
ARTIGO 498º - Celebração e registo do contrato  
O contrato de subordinação deve ser celebrado por escritura pública, outorgada por 
administradores das duas sociedades, inscritos no registo das duas sociedades e 
publicado. 
 
ARTIGO 499º - Direito dos sócios livres  
1. Os sócios livres que não tenham deduzido oposição ao contrato de subordinação têm 
direito de optar entre a alienação das suas quotas ou acções e a garantia de lucro, contanto 
que o comuniquem, por escrito, às duas sociedades dentro do prazo fixado para a 
oposição.  
2. Igual direito têm os sócios livres que tenham deduzido oposição nos três meses 
seguintes ao trânsito em julgado das respectivas sentenças.  
3. A sociedade que pelo contrato seria directora pode, mediante comunicação escrita à 
outra sociedade, efectuada nos 30 dias seguintes ao trânsito em julgado da última das 
sentenças sobre oposições deduzidas, desistir da celebração do contrato. 
 
ARTIGO 500º - Garantia de lucros  
1. Pelo contrato de subordinação, a sociedade directora assume a obrigação de pagar aos 
sócios livres da sociedade subordinada a diferença entre o lucro efectivamente realizado e 
a mais elevada das importâncias seguintes:  
a) A média dos lucros auferidos pelos sócios livres nos três exercícios anteriores ao 
contrato de subordinação, calculada em percentagem relativamente ao capital social;  
b) O lucro que seria auferido por quotas ou acções da sociedade directora, no caso de 
terem sido por elas trocadas as quotas ou acções daqueles sócios.  
2. A garantia conferida no número anterior permanece enquanto o contrato de grupo 
vigorar e mantém-se nos cinco exercícios seguintes ao termo deste contrato. 
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ARTIGO 501º - Responsabilidade para com os credores da sociedade subordinada  
1. A sociedade directora é responsável pelas obrigações da sociedade subordinada, 
constituídas antes ou depois da celebração do contrato de subordinação, até ao termo 
deste.  
2. A responsabilidade da sociedade directora não pode ser exigida antes de decorridos 30 
dias sobre a constituição em mora da sociedade subordinada.  
3. Não pode mover-se execução contra a sociedade directora com base em título 
exequível contra a sociedade subordinada. 
 
ARTIGO 502º - Responsabilidade por perdas da sociedade subordinada  
1. A sociedade subordinada 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.  
2. A responsabilidade prevista no número anterior só é exigível após o termo do contrato, 
mas torna-se exigível durante a vigência do contrato, se a sociedade subordinada for 
declarada falida. 
 
ARTIGO 503º - Direito de dar instruções  
1. A partir da publicação do contrato de subordinação, a sociedade directora tem o direito 
de dar à administração da sociedade subordinada instruções vinculantes.  
2. Se o contrato não dispuser o contrário, podem ser dadas instruções desvantajosas para 
a sociedade subordinada, se tais instruções servirem os interesses da sociedade directora 
ou das outras sociedades do mesmo grupo. Em caso algum serão lícitas instruções para a 
prática de actos que em si mesmos sejam proibidos por disposições legais não 
respeitantes ao funcionamento de sociedades.  
3. Se forem dadas instruções para a administração da sociedade subordinada efectuar um 
negócio que, por lei ou pelo contrato de sociedade, dependa de parecer ou consentimento 
de outro órgão da sociedade subordinada a este não for dado, devem as instruções ser 
acatadas se, vereficada a recusa, elas forem repetidas, acompanhadas do consentimento 
ou parecer favóravel do órgão correspondente da sociedade directora, caso esta tenha. 
4. É proibido à sociedade directora determinar a transfererêcia de bens do activo da 
sociedade subordinada para outras sociedades do grupo sem justa contrapartida, a não ser 
no caso do artigo 502º. 
 
ARTIGO 504º - Deveres e responsabilidades  
1. Os membros do órgão de administração da sociedade directora devem adoptar, 
relativamente ao grupo, a diligência exigida por lei quanto à administração da sua própria 
sociedade. (1)  
2. Os membros do órgão de administração da sociedade directora são responsáveis 
também para com a sociedade subordinada, nos termos dos artigos 72º a 77º desta lei, 
com as necessárias adaptações; a acção de responsabilidade pode ser proposta por 
qualquer sócio ou accionista livre da sociedade subordinada, em nome desta. (1) 
3. Os membros do órgão de administração da sociedade subordinada não são 
responsáveis pelos actos ou omissões praticados na execução de instruções lícitas 
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recebidas.  
 
ARTIGO 505º - Modificação do contrato  
As modificações do contrato de subordinação são deliberadas pelas assembleias gerais 
das duas sociedades, nos termos exigidos para a celebração do contrato, e devem constar 
de escritura pública. 
 
ARTIGO 506º - Termo do contrato  
1. As duas sociedades podem resolver, por acordo, o contrato de subordinação, depois de 
este ter vigorado um exercício completo.  
2. A resolução por acordo é deliberada pelas assembleias gerais das duas sociedades, nos 
termos exigidos para a celebração do contrato.  
3. O contrato de subordinação termina:  
a) Pela dissolução de alguma das duas sociedades;  
b) Pelo fim do prazo estipulado;  
c) Por sentença judicial, em acção proposta por alguma das sociedades, com fundamento 
em justa causa;  
d) Por denúncia de alguma das sociedades, nos termos do número seguinte, se o contrato 
não tiver duração determinada;  
4. A denúncia por alguma das sociedades não pode ter lugar antes de o contrato ter 
vigorado cinco anos; deve ser autorizada por deliberação da assembleia geral, nos temos 
do nº 2, é comunicada à outra sociedade, por carta registada, e só produz efeitos no fim 
do exercício seguinte.  
5. A denúncia prevista no nº 3, alínea d), é autorizada por deliberação tomada nos termos 
do nº 2. (1)  
 
ARTIGO 507º - Aquisição do domínio total  
1. Quando por força do disposto no artigo 499º ou de aquisições efectuada durante a 
vigência do contrato de subordinação a sociedade directora possua, só por si ou por 
sociedades ou pessoas que preencham os requisitos indicados no artigo 483º, nº 2, o 
domínio total da sociedade subordinada, passa a ser aplicável o regime respectivo, 
caducando as deliberações tomadas ou terminando o contrato, conforme o caso. (1)  
2. A existência de projecto ou de contrato de subordinação não obsta à aplicação do 
artigo 490º.  
 
ARTIGO 508º - Convenção de atribuição de lucros  
1. O contrato de subordinação pode incluir uma convenção pela qual a sociedade 
subordinada se obriga a atribuir os seus lucros anuais à sociedade directora ou a outra 
sociedade do grupo.  
2. Os lucros a considerar para o efeito do número anterior não podem exceder os lucros 
do exercício, apurados nos termos da lei, deduzidos das importâncias para a cobertura de 
perda de exercícios anteriores e para atribuição a reserva legal. 
 
CAPÍTULO IV - Apreciação anual da situação de sociedades obrigadas à consolidação 
de contas  
ARTIGO 508º-A - Obrigação de consolidação de contas (1)  
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1. Os gerentes, administradores ou directores de uma sociedade obrigada por lei à 
consolidação de contas devem elaborar e submeter aos órgãos competentes o relatório 
consolidado de gestão, as contas consolidadas do exercício e os demais documentos de 
prestação de contas consolidadas.  
2. Os documentos de prestações de contas referidos no número anterior devem ser 
apresentados e apreciados pelos órgãos competentes no prazo de cinco meses a contar da 
data de encerramento do exercício.  
3. Os gerentes, administradores ou directores de cada sociedade a incluir na consolidação 
que seja empresa filial ou associada devem, em tempo útil, enviar à sociedade 
consolidante o seu relatório e contas e a respectiva certificação legal ou declaração de 
impossibilidade de certificação a submeter à respectiva assembleia geral, bem como 
prestadas as demais informações necessárias à consolidação de contas.  
 
ARTIGO 508º-B - Princípios gerais sobre a elaboração das contas consolidadas (1)  
1. A elaboração do relatório consolidado de gestão, das contas consolidadas do exercício 
e dos demais documentos de prestação de contas consolidadas deve obedecer ao disposto 
na lei, podendo o contrato de sociedade e os contratos entre empresas a consolidar 
complementar, mas não derrogar, as disposições legais aplicáveis.  
2. É aplicável à elaboração das contas consolidadas, com as necessárias adaptações, o 
disposto nos artigos 65.°, ns. 3 e 4, 67.°, 68º e 69.°.  
 
ARTIGO 508º-C - Relatório consolidado de gestão (1)  
1. O relatório consolidado de gestão deve conter, pelo menos, uma exposição fiel e clara 
sobre a evolução dos negócios e a situação do conjunto das empresas compreendidas na 
consolidação.  
2. No que se refere a estas empresas, o relatório deve igualmente incluir indicação sobre: 
a) Os acontecimentos importantes ocorridos depois do encerramento do exercício; 
b) A evolução previsível do conjunto destas empresas;  
c) As actividades do conjunto destas empresas em matéria de investigação e 
desenvolvimento;  
d) O número, o valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do 
conjunto as partes da empresa mãe, detidas por esta mesma empresa, por empresas filiais 
ou por uma pessoa agindo e nome próprio mas por conta destas empresas, a não ser que 
estas indicações sejam apresentadas no anexo ao balanço e demonstração de resultados 
consolidados.  
 
ARTIGO 508º-D - Fiscalização das contas consolidadas (1)  
1. A entidade que elabora as contas consolidadas deve submetê-las a exame pelo revisor 
oficial de contas e pelo seu órgão de fiscalização, nos termos dos artigos 451º a 454.°, 
com as necessárias adaptações. 
2. Caso tal entidade não tenha órgão de fiscalização, deve mandar fiscalizar as contas 
consolidadas, nos termos do número anterior por um revisor oficial de contas. 
3. A pessoa ou pessoas encarregadas da fiscalização das contas consolidadas devem 
igualmente verificar a concordância do relatório consolidado de gestão com as contas 
consolidadas do exercício. 
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ARTIGO 508º-E - Depósito (1)  
1. O relatório consolidado de gestão, as contas consolidadas, a certificação legal das 
contas e os demais documentos de prestação de contas consolidadas, regularmente 
aprovados, devem ser depositados na coservatória do registo comercial, nos termos da lei 
respectiva. 
2. Caso a empresa que tenha elaborado as contas consolidadas esteja constituída sobre 
uma forma que não seja a de sociedade anónima, sociedade por quotas ou sociedade em 
comandita por acções e desde que ela não esteja sujeita por lei à obrigação de depósito 
dos documentos de prestação de contas consolidadas, a referida empresa deve, pelo 
menos, colocá-los à disposição do público na sua sede e, ainda, entregar cópia desses 
documentos a quem o peça, mediante um preço que não pode exceder o seu custo 
administrativo. 
 
TÍTULO VII - DISPOSIÇÕES PENAIS  
ARTIGO 509º - Falta de cobrança de entrada de capital  
1. O gerente, administrador ou director de sociedade que omitir ou fizer omitir por 
outrem actos que sejam necessários para a realização de entradas de capital será punido 
com multa até 60 dias.  
2. Se o facto for praticado com intenção de causar dano, material ou moral, a algum 
sócio, à sociedade, ou a terceiro, a pena será de multa até 120 dias, se pena mais grave 
não couber por força de outra disposição legal.  
3. Se for causado dano grave, material ou moral, e que o autor pudesse prever, a algum 
sócio que não tenha dado o seu assentimento para o facto, à sociedade, ou a terceiro, a 
pena será a da infidelidade. 
 
ARTIGO 510º - Aquisição ilícita de quotas ou acções  
1. O gerente, administrador ou director de sociedade que, em violação da lei, subscrever 
ou adquirir para a sociedade quotas ou acções próprias desta, ou encarregar outrem de as 
subscrever ou adquirir por conta da sociedade, ainda que em nome próprio, ou por 
qualquer título facultar fundos ou prestar garantias da sociedade para que outrem 
subscreva ou adquira quotas ou acções representativas do seu capital, será punido com 
multa até 120 dias.  
2. Com a mesma pena será punido o gerente, administrador ou director de sociedade que, 
em violação da lei, adquirir para a sociedade quotas ou acções de outra sociedade que 
com aquela esteja em relação de participações recípocas ou em relação de domínio. 
 
ARTIGO 511º - Amortização de quota não liberada  
1. O gerente de sociedade que, em violação da lei, amortizar, total ou parcialmente, quota 
não liberada será punido com multa até 120 dias.  
2. Se for causado dano grave, material ou moral, e que o autor pudesse prever, a algum 
sócio que não tenha dado o seu assentimento para o facto, à sociedade, ou a terceiro, a 
pena será a da infidelidade. 
 
ARTIGO 512º - Amortização lícita de quota dada em penhor ou que seja objecto de 
usufruto  
1. O gerente da sociedade que, em violação da lei, amortizar ou fizer amortizar, total ou 
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parcialmente, quota sobre a qual incida direito de usufruto ou de penhor, sem 
consentimento do títular deste direito, será punido com multa até 120 dias.  
2. Com a mesma pena será punido o sócio titular da quota que promover a amortização 
ou para esta der o seu assentimento, ou que, podendo informar do facto, antes de 
executado, o titular do direito de usufruto ou de penhor, maliciosamente o não fizer.  
3. Se for causado dano grave, material ou moral, e que o autor pudesse prever, ao titular 
do direito de usufruto ou de penhor, a algum sócio que não tenha o seu assentimento para 
o facto, ou à sociedade, a pena será a da infidelidade. 
 
ARTIGO 513º - Outras infracções às regras da amortização de quotas ou acções  
1. O gerente de sociedade que, em violação da lei, amortizar ou fizer amortizar quota, 
total ou parcialmente, e por modo que, à data da liberação, e considerada a contrapartida 
da amortização, a situação líquida da sociedade fique inferior à soma do capital e da 
reserva legal, sem que simultaneamente seja deliberada redução do capital para que a 
situação liquida se mantenha acima desse limite, será punido com a multa até 120 dias.  
2. Com a mesma pena será punido o administrador ou director de sociedade que em 
violação da lei, amortizar ou fizer amortizar acção, total ou parcialmente, sem redução de 
capital, ou com utilização de fundos que não possam ser distribuídos aos accionistas para 
tal efeito.  
3. Se for causado dano grave, material ou moral, e que o autor pudesse prever, a algum 
sócio que não tenha dado o seu assentimento para o facto, à sociedade, ou a terceiro, a 
pena será a da infidelidade. 
 
ARTIGO 514º - Distribuição ilícita de bens da sociedade  
1. O gerente, administrador ou director de sociedade que propuser à deliberação dos 
sócios, reunidos em assembleia, distribuição ilícita de bens da sociedade será punido com 
multa até 60 dias.  
2. Se a distribuição ilícita chegar a ser executada, no todo ou em parte, a pena será de 
multa até 90 dias.  
3. Se a distribuição ilícita for executada, no todo ou em parte, sem deliberação dos sócios, 
reunidos em assembleia, a pena será de multa até 120 dias. 
4. Com a mesma pena será punido o gerente, administrador ou director de sociedade que 
executar ou fizer executar por outrem distribuição de bens da sociedade com desrespeito 
deliberação válida de assembleia social regularmente constituída.  
5. Se, em algum dos casos previstos nos nºs. 3 e 4, for causado dano grave, material ou 
moral, e que o autor pudesse prever, a algum sócio que não tenha dado o seu 
assentimento para o facto, à sociedade, ou a terceiro, a pena será a da infidelidade. 
 
ARTIGO 515º - Irregularidade na convocação de assembleias sociais  
1. Aquele que, competindo-lhe convocar assembleia geral de sócios, assembleia especial 
de accionistas ou assembleia de obrigacionistas, omitir ou fizer omitir por outrem a 
convocação nos prazos da lei ou do contrato social, ou a fizer ou mandar fazer sem 
cumprimento dos prazos ou das formalidades estabelecidos pela lei ou pelo contrato 
social, será punido com multa até 30 dias.  
2. Se tiver sido presente ao autor do facto, nos termos da lei ou do contrato social, 
requerimento de convocação de assembleia que devesse ser deferido, a pena será de 
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multa até 90 dias.  
3. Se for causado dano grave, material ou moral, e que o autor pudesse prever, a algum 
sócio que não tenha dado o seu assentimento para o facto, à sociedade, ou a terceiro, a 
pena será a da infidelidade. 
 
ARTIGO 516º - Perturbação de assembleia social  
1. Aquele que, com violência ou ameaça de violência, impedir algum sócio ou outra 
pessoa legitimada de tomar parte em assembleia geral de sócios, assembleia especial de 
accionistas ou assembleia de obrigacionistas, regularmente constituída, ou de nela exercer 
utilmente os seus direitos de imformação, de proposta, de discussão ou de voto, será 
punido com pena de prisão até dois anos e multa até 180 dias.  
2. Se o autor do impedimento, à data do facto, for membro de órgão de administração ou 
de fiscalização da sociedade, o limite máximo da pena será, em cada uma das espécies, 
agravado de um terço.  
3. Se o autor do impedimento for, à data do facto, empregado da sociedade e tiver 
cumprido ordens ou instruções de algum dos membros dos orgãos de administração ou de 
fiscalização, o limite máximo da pena será, em cada uma das espécies, reduzido a 
metade, e o juiz poderá, consideradas todas as circunstâncias, atenuar especialmente a 
pena.  
4. A punição pelo impedimento não consumirá a que couber aos meios empregados para 
o executar. 
 
ARTIGO 517º - Participação fraudulenta em assembleia social  
1. Aquele que, em assembleia geral de sócios, assembleia especial de accionistas ou 
assembleias de obrigacionistas, se apresentar falsamente como titular de acções, quotas, 
partes sociais ou obrigações, ou como investido de poderes de representação dos 
respectivos titulares, e nessa falsa qualidade votar, será punido, se pena mais grave não 
for aplicável por força de outra disposição legal, com prisão até seis meses e multa até 90 
dias.  
2. Se algum dos membros dos órgãos de adminitração ou fiscalização da sociedade 
determinar outrem a executar o facto descrito no número anterior, ou auxiliar a execução, 
será punido como autor, se pena mais grave não for aplicável por força de outra 
disposição legal, com prisão de três meses a um ano e multa até 120 dias. 
 
ARTIGO 518º - Recusa ilícita de informações  
1. O gerente, administrador ou director de sociedade que recusar ou fizer recusar por 
outrem a consulta de documentos que a lei determinar sejam postos à disposição dos 
interessados para preparação de assembleias sociais, ou recusar ou fizer recusar o envio 
de documentos para esse fim, quando devido por lei, ou enviar ou fizer enviar esses 
documentos sem satisfazer as condições e os prazos estabelecidos na lei, será punido, se 
pena mais grave não couber por força de outra disposição legal, com prisão até três meses 
e multa até 60 dias.  
2. O gerente, administrador ou director de sociedade que recusar ou fizer recusar por 
outrem, em reunião de assembleia social informações que esteja por lei obrigado a 
prestar, ou, noutras circunstâncias, informações que a lei deva prestar e que lhe tenham 
sido pedidas por escrito, será punido com multa até 90 dias.  



 16 

3. Se, no caso do nº 1, for causado dano grave, material ou moral, e que o autor pudesse 
prever, a algum sócio que não tenha dado o seu assentimento para o facto, ou à sociedade, 
a pena será a da infidelidade.  
4. Se, no caso do nº 2, o facto for cometido por motivo que não indicie falta de zelo na 
defesa dos direitos e dos interesses legítimos da sociedade e dos sócios, mas apenas 
compreensão errónea do objecto desses direitos e interesses, o autor será isento da pena. 
 
ARTIGO 519º - Informações falsas  
1. Aquele que, estando nos termos deste Código obrigado a prestar a outrem informações 
sobre matéria da vida da sociedade, as der contrárias à verdade, será punido com prisão 
até meses e multa até 60 dias, se pena mais grave não couber por força de outra 
disposição legal.  
2. Com a mesma pena será punido aquele que, nas circunstâncias descritas no número 
anterior, prestar maliciosamente informações incompletas e que possam induzir os 
destinatários a conclusôes erróneas de efeito idêntico ou semelhante ao que teriam 
informações falsas sobre o mesmo objecto.  
3. Se o facto for praticado com intenção de causar dano, material ou moral, a algum sócio 
que não tenha conscientemente concorrido pra o mesmo facto, ou à sociedade, a pena 
será de prisão até seis meses e multa até 90 dias, se pena mais grave não couber por força 
de outra disposição legal.  
4. Se for causado dano grave, material ou moral, e que o autor pudesse prever, a algum 
sócio que não tenha concorrido conscientemente para o facto, à sociedade, ou a terceiro, a 
pena será de prisão até um ano e multa até 120 dias.  
5. Se, no caso do nº 2, o facto for praticado por motivo ponderoso, e que não indicie falta 
de zelo na defesa dos direitos e dos interesses legítimos da sociedade e dos sócios, mas 
apenas compreensão errónea do objecto desses direitos e interesses, poderá o juiz atenuar 
especialmente a pena ou isentar dela. 
 
ARTIGO 520º - Convocatória enganosa  
1. Aquele que, competindo-lhe convocar assembleia geral de sócios, assembleia especial 
de accionistas ou assembleias de obrigacionistas, por mão própria ou a seu mandado fizer 
constar da convocatória informações contrárias à verdade será punido, se pena mais grave 
não couber por força de outra disposição legal, com pena de prisão até seis meses e multa 
até 150 dias.  
2. Com a mesma pena será punido aquele que, nas circunstâncias descritas no número 
anterior, fizer maliciosamente constar da convocatória informações incompletas sobre 
matéria que por lei ou pelo contrato social ela deva conter e que possam induzir os 
destinatários a conclusões erróneas de efeito idêntico ou semelhante ao de informações 
falsas sobre o mesmo objecto.  
3. Se o facto for praticado com intenção de causar dano, material ou moral, à sociedade 
ou a algum sócio, a pena será de prisão até um ano e multa até 180 dias. 
 
ARTIGO 521º - Recusa ilícita de lavrar acta  
Aquele que, tendo o dever de redigir ou assinar acta de assembleia social, sem 
justificação o não fizer, ou agir de modo que outrem igualmente obrigado o não possa 
fazer, será punido, se pena mais grave não couber por força de outra disposição legal, 
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com multa até 120 dias. 
 
ARTIGO 522º - Impedimento de fiscalização  
O gerente, administrador ou director de sociedade que impedir ou dificultar, ou levar 
outrem a impedir ou dificultar, actos necessários à fiscalização da vida da sociedade, 
executados, nos termos e formas que sejam de direito, por quem tenha por lei, pelo 
contrato social ou por decisão judicial o dever de exercer a fiscalização, ou por pessoa 
que actue à ordem de quem tenha esse dever, será punido com prisão até seis meses e 
multa até 120 dias. 
 
ARTIGO 523º - Violação do dever de propor dissolução da sociedade ou redução do 
capital  
O gerente, administrador ou director de sociedade que, verificando pelas contas de 
exercício estar perdida metade do capital, não der cumprimento ao disposto no artigo 35º, 
nºs 1 e 2, deste Código será punido com prisão até meses e multa até 90 dias. 
 
ARTIGO 524º - Abuso de informação  
Revogado pelo Decreto-Lei nº 142-A/91, de 10/4  
 
ARTIGO 525º - Manipulação fraudulente de cotação de títulos  
Revogado pelo Decreto-Lei nº 142-A/91, de 10/4  
 
ARTIGO 526º - Irregularidade na emissão de títulos  
O administrador ou director de sociedade que apuser, fizer opor, ou consentir que seja 
aposta, a sua assinatura em títulos, provisórios ou definitivos, de acções ou obrigações 
emitidos pela sociedade ou em nome desta, quando a emissão não tenha sido aprovada 
pelos órgãos sociais competentes, ou não tenham sido realizadas as entradas mínimas 
exigidas por lei, será punido com prisão até um ano e multa até 150 dias. 
 
ARTIGO 527º - Princípios comuns  
1. Os factos descritos nos artigos anteriores só serão puníveis quando cometidos com 
dolo.  
2. Será punível a tentativa dos factos para os quais tenha sido cominada nos artigos 
anteriores pena de prisão ou pena de prisão e multa.  
3. O dolo de benefício próprio, ou de benefício de cônjuge, parente ou afim até ao 3º 
grau, será sempre considerado como circunstância agravante.  
4. Se o autor de um facto descrito nos artigos anteriores, antes de instaurado o 
procedimento criminal, tiver reparado integralmente os danos materiais e dado satisfação 
suficiente dos danos morais causados, sem outro prejuízo ilegítimo para terceiros, esses 
danos não serão considerados na determinação da pena aplicável. 
 
ARTIGO 528º - Ilícitos de mera ordenação social  
1. O gerente, administrador ou director de sociedade que não submeter, ou por facto 
próprio impedir outrem de submeter, aos órgãos competentes da sociedade, até ao fim do 
prazo previsto no nº 1 do artigo 376º, o relatório da gestão, as contas do exercício e os 
demais documentos de prestação de contas previstos na lei, e cuja apresentação lhe esteja 
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cometida por lei ou pelo contrato social, ou por outro título, bem como viole o disposto 
no artigo 65º-A, será punido com coima de 10 000$ a 300 000$.  
2. A sociedade que omitir em actos externos, no todo ou em parte, as indicações referidas 
no artigo 171º deste Código será punida com coima de 50 000$ a 300 000$.  
3. A sociedade que, estando a isso legalmente obrigada, não mantiver livro de registo de 
acções nos termos da legislação aplicável, ou não cumprir pontualmente as disposições 
legais sobre registo e depósito de acções, será punida com coima de 100 000$ a 10 000 
000$.  
4. (1) .  
5. Aquele que estiver legalmente obrigado às comunicações previstas nos artigos 447º e 
448 º deste Código e as não fizer nos prazos e formas da lei será punido com coima de 
5000$ a 200 000$, e, se for membro de órgão de administração ou de fiscalização, com 
coima de 10 000$ a 300 000$.  
6. No ilícitos previstos nos números anteriores será punível a negligência devendo, 
porém, a coima ser reduzida em proporção adequada à menor gravidade da falta.  
7. Na graduação da pena serão tidos em conta os valores do capital e do volume de 
negócios das sociedades, os valores das acções a que diga respeito a infracção e a 
condição económica pessoal dos infractores.  
8. A organização do processo e a decisão sobre aplicação da coima caberão ao 
conservador do registo comercial territorialmente competente na área da sede da 
sociedade. 
 
ARTIGO 529º - Legislação subsidiária  
1. Aos crimes previstos neste Código são subsidiariamente aplicáveis o Código Penal e 
legislação complementar.  
2. Aos ilícitos de mera ordenação social previstos neste Código é subsidiariamente 
aplicável o regime geral do ilícito de mera ordenação social. 
 
TÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
ARTIGO 530º - Cláusulas contratuais não permitidas  
1. As cláusulas dos contratos de sociedades celebrados, na forma legal, antes da entrada 
em vigor desta lei que não forem por ela permitidas consideram-se automaticamentte 
substituidas pelas disposições de carácter imperativo da nova lei, sendo lícito recorrer à 
aplicação das disposições de carácter supletivo que ao caso convierem.  
2. O disposto no nº 1 não prejudicados poderes que a lei reconhece aos sócios para 
deliberarem alterações ao contrato de sociedade. 
 
ARTIGO 531º - Voto plural  
1. Os direitos de voto plural constituídos legalmente antes da entrada em vigor deste lei 
mantêm-se.  
2. Tais direitos podem ser extintos ou limitados por deliberação dos sócios tomada nos 
termos previstos para a alteração do contrato, sem necessidades de consentimento dos 
sócios titulares desses direitos.  
3. Todavia, caso tais direitos tenham sido concedidos em contrapartida de contribuições 
especiais para a sociedade, para além das entradas, a sociedade deve pagar uma 
indemnização equitativa pela sua extinção ou limitação.  
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4. A indemnização referida no número anterior pode ser pedida judicialmente no prazo de 
60 dias a contar da data em que o sócio teve conhecimento da deliberação ou, se esta for 
impugnada, do trânsito em julgado da respectiva sentença. 
 
ARTIGO 532º - Firmas e denominações  
As sociedades constituídas antes da entrada em vigor desta lei podem manter as firmas ou 
denominações que até então vinham legalmente usando, mas as sociedades anónimas 
passarão a usar a abreviatura S. A., em vez de S.A.R.L, independentemente de alteração 
do contrato. 
 
ARTIGO 533º - Capital mínimo  
1. As sociedades constituídas antes da entrada em vigor desta lei cujo capital não atinja os 
montantes mínimos nela estabelecidos devem aumentar o capital, pelo menos até aos 
referidos montantes mínimos, no prazo de três anos, a contar daquela entrada em vigor.  
2. Para o aumento de capital exigido pelo número anterior podem as sociedades deliberar 
por maioria simples a incorporação de reservas, incluindo reservas de reavaliação de bens 
do activo.  
3. Para a liberação total do capital, aumentado por novas entradas em cumprimento do 
disposto no nº 1 deste artigo, podem ser fixados prazos até cinco anos.  
4. As sociedades que não tenham procedido ao aumento do capital e à liberação deste, em 
conformidade com os números anteriores, devem ser dissolvidas a requerimento do 
Ministério Público, mediante participação do conservador do Registo Comercial.  
5. Podem ser mantidos os valores de quotas ou acções estipulados de harmonia com a 
legislação anterior, embora sejam inferiores aos valores mínimos estabelecidos nesta lei, 
os quais, porém, passarão a ser aplicáveis desde que o capital seja aumentado por força 
deste artigo ou por outras circunstâncias. 
 
ARTIGO 534º - Irregularidade por falta de escritura ou de registo  
O disposto nos artigos 36º a 40º é aplicável, com ressalva dos efeitos anteriormente 
produzidos, de harmonia com lei então vigente, às sociedades que, à data da entrada em 
vigor desta lei, se encontrem nas situações ali previstas. 
 
ARTIGO 535º - Pessoas colectivas em órgãos de administração ou fiscalização  
As pessoas colectivas que, à data da entrada em vigor desta lei, exercerem funções que 
por esta lei não lhes sejam permitidas cessá-las-ão no fim do ano civil seguinte àquele em 
que esta lei entrar em vigor, se por outro motivo não as tiverem cessado antes daquela 
data. 
 
ARTIGO 536º - Sociedades de revisores oficiais de contas exercendo funções de 
conselho fiscal  
As sociedades de revisores oficiais de contas que, ao abrigo do artigo 4º do Decreto-Lei 
nº 49 381, de 15 de Novembro de 1969, estiverem, à data da entrada em vigor desta lei, a 
exercer funções de conselho fiscal manterão essas funções até que a sociedade tenha 
conselho fiscal ou conselho geral, devendo a respectiva eleição ser realiada até ao fim do 
ano Civil seguinte ao da entrada em vigor desta lei . 
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ARTIGO 537º - Distribuição antecipada de lucros  
Na aplicação do artigo 297º às sociedades constituídas antes da entrada em vigor deste 
diploma é dispensada a autorização pelo contrato de sociedade. 
 
ARTIGO 538º - Quotas amortizadas – Acções próprias  
1. As quotas amortizadas anteriormente à entrada em vigor desta lei podem continuar a 
figurar no balanço como tais, independentemente da existência de estipulação contratual.  
2. As sociedades anónimas que, à data da entrada em vigor desta lei, possuírem acções 
próprias podem conservá-las durante os cinco anos a contar da referida data.  
3. As alienações de acções próprias a terceiros durante os cinco anos referidos no número 
anterior, podem ser decididas pelo conselho de administração.  
4. As acções próprias que a sociedade conservar ao fim dos cinco anos referidos no nº 2 
serão nessa data automaticamente anuladas na parte em que excedam 10% do capital. 
 
ARTIGO 539º - Publicidade de participações  
1. As comunicações, nos termos dos artigos 447º e 448º, de participações existentes até à 
data da entrada em vigor desta ali devem ser efectuadas durante o 1º semestre seguinte.  
2. As sociedades devem avisar os accionistas, pelos meios adequados, do disposto no 
número anterior. 
 
ARTIGO 540º - Participações recíprocas  
1. O disposto no artigo 485º, nº 3, começa a aplicar-se às participações recíprocas 
existentes entre sociedades à data da entrada em vigor desta lei a partir do fim do ano 
civil seguinte à referida data, se nessa altura ainda se mantiverem.  
2. A proibição de exercício de direitos aplica-se à participação de menor valor nominal, 
salvo acordo em contrário entre as duas sociedades.  
3. As participações existentes à data da entrada em vigor desta lei contam-se para o 
cálculo dos 10% de capital. 
 
ARTIGO 541º - Aquisições tendentes ao domínio total  
O disposto no artigo 490º não é aplicável se a participação de 90% já existia à data da 
entrada em vigor desta lei. 
 
ARTIGO 542º - Relatórios  
Os Ministros das Finanças e da Justiça, em portaria conjunta, podem completar o 
conteúdo obrigatório do relatório anual dos órgãos de administração ou de fiscalização e 
do revisor oficial de contas, sem prejuízo da imediata aplicação do disposto nesta lei. 
 
ARTIGO 543º - Depósitos de entradas  
Os depósitos de entradas de capital ordenados por esta lei continuam a ser efectuados na 
Caixa Geral de Depósitos, enquanto os Ministros das Finanças e da Justiça, em portaria 
conjunta, não autorizarem que o sejam noutras instituições de crédito. 
 
ARTIGO 544º - Perda de metade do capital  
Enquanto não entrar em vigor o artigo 35º desta lei, os credores de uma sociedade 
anónima podem requerer a sua dissolução, provando que, posteriormente à época dos 
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seus contratos, metade do capital social está perdido, mas a sociedade pode opor-se à 
dissolução, sempre que dê as necessárias garantias de pagamento aos seus credores. 
 
ARTIGO 545º - Equiparação ao Estado  
Para os efeitos desta lei são equiparados ao Estado as regiões autónomas, as autarquias 
locais, a Caixa Geral de Depósitos, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 
e o IPE – Investimentos e Participações do Estado, S.A. (1) 

 


