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 ASSOCIAÇÕES SOCIEDADES POR 
QUOTAS 

1. CONSTITUIÇÃO IMEDIATA IMEDIATA  

MÍNIMO 2 SÓCIOS 

UNIPESSOAL 1 
SÓCIO 

2. CUSTOS DIRETOS € 300,00  
€ 360,00 

3. CONTABILIDADE SIMPLIFICADA ORGANIZADA 

4. IMPOSTOS  IRC/ IRS IRC/ IVA/ IRS/ TSU 
– À TAXA NORMAL 

5. SEGURANÇA-
SOCIAL  
 
Causas exclusão de 
contribuições: 

 

 
C/ Fins Lucrativos 
Taxa geral aplicável 
34,75% aos membros 
do órgão estatutários. 
 
S/ Fins Lucrativos 
A taxa não aplicável a 
MOEs de entidades sem 
fins lucrativos que 
exerçam funções de 
gerência e não sejam 
pagos pelo seu 
trabalho; 
 
MOEs que sejam 
trabalhadores por conta 
de outrem nomeados 
para cargos de gestão, 
nas entidades a cujo 
quadro da empresa já 
pertenciam com 
contrato de trabalho e, 
já se encontrem 
abrangidos por regime 
de protecção social 
obrigatória; 

MOEs de sociedades de 
agricultura de grupo e 
das cooperativas de 

 
Taxa geral aplicável 
34,75%. 
 
 
Sócios que tenham a 
qualidade de gerentes 
no pacto social mas 
não exerçam essa 
actividade nem 
recebam por ela; 
 
Sócios gerentes de 
sociedades constituídas 
por pessoas que 
exercem todas a 
mesma profissão; 
 
MOEs que sejam 
trabalhadores por conta 
de outrem nomeados 
para cargos de gestão, 
nas entidades a cujo 
quadro da empresa já 
pertenciam com 
contrato de trabalho e, 
já se encontrem 
abrangidos por regime 
de protecção social 
obrigatória; 

MOEs de sociedades de 
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produção e serviços. 

Administradores, 
directores e gerentes 
de uma sociedade ou 
cooperativa que sejam 
estrangeiros e que 
exerçam actividade 
temporária em Portugal 
por um período limitado 
e provem que estão 
enquadrados na 
Segurança Social de 
outro país. 
 
MOEs que exerçam as 
funções de gerência em 
entidades com fins 
lucrativos mas não 
recebam pelo seu 
trabalho e se 
encontrem numa das 
seguintes situações: 
 
Acumulam a função de 
MOE com outra 
actividade profissional 
e, através desta, estão 
abrangidos por um 
regime obrigatório de 
protecção social; 
 
São pensionistas de 
invalidez ou de velhice 
de regimes obrigatórios 
de protecção social, 
nacionais ou 
estrangeiros. 

 

agricultura de grupo e 
das cooperativas de 
produção e serviços; 

Administradores, 
directores e gerentes 
de uma sociedade ou 
cooperativa que sejam 
estrangeiros e que 
exerçam actividade 
temporária em Portugal 
por um período limitado 
e provem que estão 
enquadrados na 
Segurança Social de 
outro país; 
 
MOEs que exerçam as 
funções de gerência em 
entidades com fins 
lucrativos mas não 
recebam pelo seu 
trabalho e se 
encontrem numa das 
seguintes situações: 
 
Acumulam a função de 
MOE com outra 
actividade profissional 
e, através desta, estão 
abrangidos por um 
regime obrigatório de 
protecção social; 
 
São pensionistas de 
invalidez ou de velhice 
de regimes obrigatórios 
de protecção social, 
nacionais ou 
estrangeiros. 

6. OBRIGAÇÕES  Código Civil 
 
As obrigações e a 
responsabilidade dos 
titulares dos órgãos das 
pessoas colectivas para 
com estas são definidas 

Código das 
Sociedades 
Comerciais 
 
Obrigação de entrada 
(capital social, valor 
decidido pelos sócios 
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nos respectivos 
estatutos, aplicando-se, 
na falta de disposições 
estatutárias, as regras 
do mandato, com as 
necessárias 
adaptações. 
 
Os estatutos podem 
especificar ainda os 
direitos e obrigações 
dos associados, as 
condições da sua 
admissão, saída e 
exclusão, bem como os 
termos da extinção da 
pessoa colectiva e 
consequente devolução 
do seu património. 
 
Convocação e 
funcionamento do 
órgão da 
administração e do 
conselho fiscal) 
1. O órgão da 
administração e o 
conselho fiscal são 
convocados pelos 
respectivos presidentes 
e só podem deliberar 
com a presença da 
maioria dos seus 
titulares.   
2. Salvo disposição 
legal ou estatutária em 
contrário, as 
deliberações são 
tomadas por maioria de 
votos dos titulares 
presentes, tendo o 
presidente, além do 
seu voto, direito a voto 
de desempate. 
 
Competência da 
assembleia geral) 

não inferior a € 1,00); 

Obrigação de quinhoar 

nas perdas; 

A elaboração e 
aprovação do relatório 
de gestão e contas, e 
respectivo depósito na 
Conservatória do 
Registo Comercial. 
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1. Competem à 
assembleia geral todas 
as deliberações não 
compreendidas nas 
atribuições legais ou 
estatutárias de outros 
órgãos da pessoa 
colectiva.  
2. São, 
necessariamente, da 
competência da 
assembleia geral a 
destituição dos titulares 
dos órgãos da 
associação, a 
aprovação do balanço, 
a alteração dos 
estatutos, a extinção 
da associação e a 
autorização para esta 
demandar os 
administradores por 
factos praticados no 
exercício do cargo. 

 

 

7. 
RESPONSABILIDADE  

 

São aplicáveis às 
pessoas coletivas 
reguladas neste 
capítulo (associações) 
as disposições legais 
referentes às 
sociedades comerciais, 
no tocante à publicação 
da respetiva 
constituição, sede, 
estatutos, composição 
dos órgãos sociais e 
ainda relatórios e 
contas anuais, 
devidamente 
aprovados, bem como 
os pareceres dos 
respetivos órgãos de 
fiscalização.  

Sócios 

Responsabilidade 
limitada ao capital 
social subscrito por 
cada sócio. 
 
Responsabilidade 
solidária dos sócios por 
todas as entradas de 
sócios excluídos 
previstas nos estatutos. 

 

Gerência  

Os gerentes respondem 
para com a sociedade, 
sócios e terceiros pelos 
danos causados 
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VER O QUADRO DAS 
SOC. POR QUOTAS 
(ART. 164.ºCC) 

directamente por actos 
ou omissões praticados 
que culposamente 
violem os seus deveres 
legais ou contratuais. 
 
Os gerentes, desde que 
o facto derive da 
violação dos seus 
deveres legais ou 
contratuais, respondem 
perante os credores da 
sociedade quando o 
património da 
sociedade se torne 
insuficiente para a 
satisfação dos 
respectivos créditos. 
 
A responsabilidade dos 
gerentes é solidária. 
 
Os gerentes são 
subsidiariamente 
responsáveis pelas 
dívidas tributárias das 
sociedades, quando 
tiver sido por culpa sua 
que o património da 
sociedade se tenha 
tornado insuficiente 
para a sua satisfação 
ou quando não provem 
que não lhes foi 
imputável a falta de 
pagamento. 

 

 Verónica Pisco 

(Advogada e pós graduada em Fiscalidade) 

Nota: Todo o conteúdo deste documento é protegido por Direitos de Autor e Direitos Conexos, e Direitos 

da Propriedade Industrial, ao abrigo das leis Portuguesas e da União Europeia, convenções internacionais 

e outras leis, não podendo ser utilizado, sem consentimento, de Verónica Pisco – Law Office. Pelo que, o 

conteúdo presente neste documento não poderá ser copiado, alterado ou distribuído salvo com autorização 

expressa. 


