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ALTERAÇÕES 

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 

Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 

alterações: 

 

Alteração  1 

Proposta de diretiva 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) A parte I da presente diretiva retoma as 

disposições da Diretiva 2009/102/CE no 

que diz respeito a todas as sociedades 

unipessoais de responsabilidade limitada. 

Exige que, quando todas as partes sociais 

forem propriedade de um único acionista, a 

sua identidade seja divulgada ao público 

pela inscrição no registo. A presente 

diretiva estabelece igualmente que as 

decisões tomadas pelo acionista único, que 

exerce os poderes delegados na assembleia 

geral, bem como os contratos entre o 

acionista e a empresa, devem ser registados 

por escrito, a menos que se relacionem 

com contratos celebrados em condições de 

mercado no decurso da atividade 

empresarial ordinária. 

(2) A parte I da presente diretiva retoma as 

disposições da Diretiva 2009/102/CE no 

que diz respeito a todas as sociedades 

unipessoais de responsabilidade limitada. 

Exige que, quando todas as partes sociais 

forem propriedade de um único acionista, a 

sua identidade seja divulgada ao público 

pela inscrição no registo. A presente 

diretiva estabelece igualmente que as 

decisões tomadas pelo acionista único, que 

exerce os poderes delegados na assembleia 

geral, bem como os contratos entre o 

acionista e a empresa, devem ser registados 

por escrito e conservados em formato 

digital, a menos que se relacionem com 

contratos celebrados em condições de 

mercado no decurso da atividade 

empresarial ordinária. 

 

Alteração  2 

Proposta de diretiva 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) A criação de sociedades unipessoais de 

responsabilidade limitada como filiais 

noutros Estados-Membros implica custos 

decorrentes dos diferentes requisitos 

jurídicos e administrativos que devem ser 

cumpridos nos Estados-Membros em 

(3) A criação de sociedades unipessoais de 

responsabilidade limitada como filiais 

noutros Estados-Membros implica custos 

decorrentes dos diferentes requisitos 

jurídicos e administrativos que devem ser 

cumpridos nos Estados-Membros em 
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causa. Esses requisitos divergentes 

continuam a existir em diferentes Estados-

Membros. 

causa. Esses requisitos divergentes 

continuam a existir em diferentes Estados-

Membros e criam obstáculos a que as 

sociedades, em especial as PME, se 

estabeleçam e operem além-fronteiras. Os 

encargos administrativos e os custos 

suplementares relacionados com a 

criação de sociedades obstam ao pleno 

desenvolvimento da atividade económica 

no mercado interno. 

 

Alteração  3 

Proposta de diretiva 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) Em conformidade com a estratégia 

Europa 2020, a «Análise do “Small 

Business Act” para a Europa»18 defendeu a 

realização de progressos suplementares 

com vista a tornar realidade a 

regulamentação inteligente, a reforçar o 

acesso ao mercado e a promover o 

empreendedorismo, a criação de emprego e 

o crescimento inclusivo. 

(6) Em conformidade com a estratégia 

Europa 2020, a «Análise do “Small 

Business Act” para a Europa»18 defendeu a 

realização de progressos suplementares 

com vista a tornar realidade a 

regulamentação inteligente, a reforçar o 

acesso ao mercado e a promover o 

empreendedorismo, a inovação, a criação 

de emprego e o crescimento inclusivo. 

__________________ __________________ 

18 COM(2011) 78 final, 23.2.2011. 18 COM(2011) 78 final, 23.2.2011. 

 

Alteração  4 

Proposta de diretiva 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) A fim de facilitar as atividades 

transfronteiras das PME e a criação de 

sociedades unipessoais como filiais noutros 

Estados-Membros, os custos e os encargos 

administrativos envolvidos na criação 

dessas sociedades devem ser reduzidos. 

(7) A fim de promover mais 

empreendedorismo na Europa e facilitar 

as atividades transfronteiras das PME e a 

criação de sociedades unipessoais como 

filiais noutros Estados-Membros, os custos 

e os encargos administrativos envolvidos 

na criação dessas sociedades devem ser 

reduzidos e as regras para as empresas no 
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mercado interno da União devem ser 

simplificadas. 

 

Alteração  5 

Proposta de diretiva 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) A disponibilidade de um quadro 

jurídico harmonizado para a constituição 

de sociedades unipessoais, incluindo a 

criação de um modelo uniforme de 

estatutos, deve contribuir para a supressão 

gradual das restrições à liberdade de 

estabelecimento quanto às condições de 

constituição de filiais nos territórios dos 

Estados-Membros, bem como conduzir a 

uma redução dos custos. 

(8) A disponibilidade de um quadro 

jurídico harmonizado para a constituição 

de sociedades unipessoais deve contribuir 

para a supressão gradual das restrições à 

liberdade de estabelecimento quanto às 

condições de constituição de filiais nos 

territórios dos Estados-Membros, bem 

como conduzir a uma redução dos custos. 

 

Alteração  6 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) As sociedades unipessoais de 

responsabilidade limitada constituídas e 

que operem em conformidade com a 

presente diretiva devem acrescentar às suas 

designações uma sigla comum facilmente 

identificável — SUP (Societas unius 

personae). 

(9) As sociedades unipessoais de 

responsabilidade limitada constituídas e 

que operem em conformidade com a 

presente diretiva devem acrescentar às suas 

designações uma sigla comum facilmente 

identificável — SUP (Societas unius 

personae), que proporciona importante 

clareza jurídica às sociedades e aos 

Estados-Membros.  

 

Alteração  7 

Proposta de diretiva 

Considerando 11-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) A fim de garantir a coerência, as 

regras aplicáveis às sociedades de 

responsabilidade limitada no Estado-

Membro de registo da SUP deverão ser 

aplicáveis às SUP, nomeadamente a 

Diretiva 2009/101/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho1-A e a Diretiva 

2013/34/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho1-B. A presente diretiva deverá 

ser aplicável sem prejuízo das disposições 

nacionais que regulam matérias fora do 

seu âmbito de aplicação, tais como as 

matérias relacionadas com o direito do 

trabalho, o direito fiscal, a contabilidade 

ou a insolvência. 

 _________________ 

 1-A Diretiva 2009/101/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de 

setembro de 2009, tendente a coordenar 

as garantias que, para proteção dos 

interesses dos sócios e de terceiros, são 

exigidas nos Estados-Membros às 

sociedades, na aceção do segundo 

parágrafo do artigo 48.º do Tratado, a fim 

de tornar equivalentes essas garantias em 

toda a Comunidade (JO L 258 

de 1.10.2009, p. 11.). 

 1-B Diretiva 2013/34/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 

2013, relativa às demonstrações 

financeiras anuais, às demonstrações 

financeiras consolidadas e aos relatórios 

conexos de certas formas de empresas, 

que altera a Diretiva 2006/43/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho e 

revoga as Diretivas 78/660/CEE e 

83/349/CEE do Conselho (JO L 182 de 

29.6.2013, p. 19).  
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Alteração  8 

Proposta de diretiva 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) A fim de tornar mais fácil e menos 

onerosa a criação de filiais noutros 

Estados-Membros, os fundadores de SUP 

não devem ser obrigados a comparecer 

fisicamente perante qualquer entidade de 

registo dos Estados-Membros. O registo 

deve ser acessível a partir de qualquer 

Estado-Membro e os fundadores de 

empresas devem poder utilizar os atuais 

pontos de contacto únicos criados de 

acordo com a Diretiva 2006/123/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho19 

para aceder aos pontos nacionais de 

registo em linha.  

(13) A fim de tornar mais fácil e menos 

onerosa a criação de filiais noutros 

Estados-Membros, os fundadores de SUP 

não devem ser obrigados a comparecer 

fisicamente perante qualquer autoridade de 

qualquer Estado-Membro.  

Deverá, pois, ser possível criar SUP à 

distância e totalmente por meios 

eletrónicos. 

O registo em linha de SUP deverá ser 

assegurado. Deverá, pois, ser possível 

criar SUP à distância e recorrendo 

exclusivamente a meios eletrónicos. Esta 

capacidade de registo em linha é crucial 

para atenuar os encargos a que as 

sociedades estão sujeitas quando 

procuram exercer atividades económicas 

transfronteiras. 

 O registo em linha não deverá prejudicar 

a faculdade de o Estado-Membro optar 

por envolver intermediários ou outros 

organismos no processo de registo da 

SUP, a fim de prestarem assistência no 

decurso desse processo ou verificarem a 

legalidade do registo, desde que todo o 

processo possa ser efetuado por via 

eletrónica. Não deverá também prejudicar 

a verificação da legalidade do registo 

efetuada no Estado-Membro de registo 

por autoridades adequadas, desde que 

todo o processo seja efetuado em linha.  

 O registo em linha pode incluir a 

utilização de serviços de videoconferência 

que permitam uma ligação audiovisual 

em tempo real, para efeitos de 
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identificação, autenticação e informação, 

conforme determinado pela legislação 

nacional aplicável. 

 O registo deve ser acessível a partir de 

qualquer Estado-Membro e os fundadores 

de empresas devem poder utilizar os 

atuais pontos de contacto únicos criados 

de acordo com a Diretiva 2006/123/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho19 

para aceder aos pontos nacionais de 

registo em linha. 

__________________ __________________ 

19 Diretiva 2006/123/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 

de 2006, relativa aos serviços no mercado 

interno (JO L 376 de 27.12.2006, p. 36). 

19 Diretiva 2006/123/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 

de 2006, relativa aos serviços no mercado 

interno (JO L 376 de 27.12.2006, p. 36). 

 

 

Alteração  9 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As medidas de coordenação prescritas 

pela presente diretiva aplicam-se às 

disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas dos Estados-Membros 

relativas: 

1. A parte 1 da presente diretiva aplica-se 

às disposições legislativas, regulamentares 

e administrativas dos Estados-Membros 

relativas: 

Justificação 

O artigo 1.º, n.º 1, foi alterado a fim de clarificar que só as disposições gerais da parte 1 são 

aplicáveis às sociedades enumeradas no anexo I. 

 

Alteração  10 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A presente diretiva é aplicável sem 

prejuízo do direito nacional e do direito da 
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União que regulam matérias fora do seu 

âmbito de aplicação, tais como as 

matérias relacionadas com o direito do 

trabalho, a participação dos trabalhadores 

nos órgãos de gestão ou de fiscalização 

das sociedades e o direito de informação e 

de consulta, a fiscalidade, a contabilidade 

ou os processos de insolvência. 

 

Alteração  11 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – ponto 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) «Sociedade unipessoal», uma sociedade 

cujas partes sociais são detidas por uma 

única pessoa; 

(1) «Sociedade unipessoal», uma sociedade 

de responsabilidade limitada cujas partes 

sociais são detidas por uma única pessoa; 

Justificação 

Clarificação relativa à responsabilidade 

 

Alteração  12 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – ponto 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) «Registo em linha», um 

procedimento de registo integralmente 

realizado por via eletrónica à distância, 

sem que seja necessária a comparência 

em pessoa do fundador perante as 

autoridades do Estado-Membro de 

registo; 

 

Alteração  13 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. As decisões tomadas pelo sócio único no 

exercício dos poderes referidos no n.º 1 

devem ser registadas por escrito. 

2. As decisões tomadas pelo sócio único no 

exercício dos poderes referidos no n.º 1 

devem ser registadas em ata ou lavradas 

por escrito e guardadas pelo menos em 

formato digital. 

Alteração  14 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os contratos celebrados entre o sócio 

único e a sociedade devem ser registados 

por escrito. 

1. Os contratos celebrados entre o sócio 

único e a sociedade devem ser registados 

por escrito e conservados em formato 

digital. Os registos desses contratos são 

conservados durante pelo menos cinco 

anos. 

Justificação 

A fim de promover a digitalização das sociedades e baixar os encargos administrativos, é 

suficiente que uma sociedade conserve as suas decisões e contratos em formato digital. 

Alterações adicionais substituem o artigo 21.º, n.º 2. 

 

Alteração  15 

Proposta de diretiva 

Artigo 6 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros não devem 

impedir que as SUP sejam sócios únicos de 

outras empresas. 

2. Os Estados-Membros não devem 

impedir que as SUP sejam sócios únicos de 

outras empresas. Os Estados-Membros 

podem estabelecer regras que proíbam 

que as SUP sejam sócios únicos de outras 

sociedades de responsabilidade limitada 

se de tal relação resultar uma situação de 

propriedade cruzada ou circular. 
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Alteração  16 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem prever que 

o sócio único não é responsável por 

qualquer montante que exceda o capital 

social subscrito. 

2. Os Estados-Membros devem prever que 

o sócio único não é responsável por 

qualquer montante que exceda o capital 

social subscrito, sem prejuízo de outras 

disposições em matéria de 

responsabilidade previstas na legislação 

nacional. 

Justificação 

A regulamentar pela legislação nacional. 

 

Alteração  17 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A SUP e os respetivos estatutos são 

regidos pela legislação nacional do Estado-

Membro em que a SUP está registada (a 

seguir designada «legislação nacional 

aplicável»). 

4. A SUP é regida pela legislação nacional 

do Estado-Membro em que a SUP está 

registada (a seguir designada «legislação 

nacional aplicável») adotada a fim de dar 

cumprimento à presente diretiva. 

Justificação 

A Comissão adotará o modelo uniforme dos estatutos. 

 

Alteração  18 

Proposta de diretiva 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 

possibilidade de criar uma SUP pela 

conversão de um dos tipos de sociedades 

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 

possibilidade de criar uma SUP pela 

conversão de um dos tipos de sociedades 

indicados no anexo I, desde que as 
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indicados no anexo I. sociedades em causa estejam em regra 

com a legislação nacional aplicável. 

Justificação 

Só as sociedades enumeradas no anexo I que estejam em regra com a legislação nacional do 

Estado-Membro do estabelecimento podem ser convertidas em SUP. 

 

Alteração  19 

Proposta de diretiva 

Artigo 9 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros devem assegurar 

que uma empresa não possa tornar-se 

uma SUP, salvo quando: 

Suprimido 

(a) Foi aprovada uma resolução dos seus 

acionistas ou tomada uma decisão pelo 

seu sócio único que autoriza a conversão 

da empresa numa SUP; 

 

(b) Os seus estatutos são conformes com a 

legislação nacional aplicável; e 

 

(c) Os seus ativos líquidos são pelo menos 

equivalentes ao montante do capital social 

subscrito acrescido das reservas que não 

podem ser distribuídas de acordo com os 

seus estatutos. 

 

Justificação 

Os requisitos relativos à conversão deverão ser regulados pela legislação nacional. 

 

Alteração  20 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem exigir que 

os estatutos das SUP abranjam pelo menos 

as matérias previstas no n.º 2. 

1. Para o efeito do registo por via 

eletrónica, os Estados-Membros devem 

disponibilizar em linha o modelo 

uniforme dos estatutos das SUP que 
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abranja as matérias previstas no n.º 2. 

  A presente disposição não prejudica 

quaisquer leis nacionais que regulem 

matérias relacionadas com os estatutos 

das SUP não sujeitas ao registo em linha 

no âmbito da presente diretiva. 

 Os Estados-Membros asseguram que é 

possível efetuar o registo em linha de uma 

SUP com o modelo uniforme dos estatutos 

referido nos n.ºs 2 e 3. 

 

Alteração  21 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os Estados-Membros devem 

assegurar que os modelos seguintes 

possam ser utilizados para o registo em 

linha. 

 A possibilidade de efetuar o registo em 

linha de uma SUP com o modelo 

uniforme dos estatutos não pode obstar a 

que o fundador efetue o registo em linha 

com os seus próprios estatutos 

personalizados, caso a legislação nacional 

o permita. 

 

Alteração  22 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as SUP possam ser 

registadas em linha com o modelo 

uniforme dos estatutos. A obrigação 

prevista no artigo 11.º da Diretiva 

2009/101/CE de que o ato constitutivo 

seja celebrado por documento autêntico 



 

PE546.844v02-00 14/27 AD\1048556PT.doc 

PT 

deve ser considerada como cumprida, se o 

fundador celebrar o ato constitutivo da 

SUP utilizando o modelo uniforme. 

 

Alteração  23 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Comissão adota o modelo uniforme 

dos estatutos através de um ato de 

execução. Esse ato é adotado em 

conformidade com o procedimento de 

exame referido no artigo 27.º. 

3. Os Estados-Membros devem assegurar 

que, em cada caso, seja disponibilizado 

um modelo uniforme dos estatutos, em 

conformidade com o n.º 2; 

 

Alteração  24 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Uma SUP pode, após o registo, alterar os 

seus estatutos por via eletrónica ou por 

outros meios em conformidade com a 

legislação nacional aplicável. Esta 

informação deve ser inscrita no registo das 

sociedades do Estado-Membro de registo. 

1. Uma SUP pode, após o registo, alterar os 

seus estatutos em conformidade com a 

legislação nacional aplicável. Esta 

informação deve ser inscrita no registo das 

sociedades do Estado-Membro de registo. 

 

Alteração  25 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros só podem exigir 

para o registo de uma SUP as seguintes 

informações e documentação: 

1. Para além das informações constantes 

nos estatutos, os Estados-Membros só 

podem exigir para o registo de uma SUP as 

seguintes informações e documentação: 



 

AD\1048556PT.doc 15/27 PE546.844v02-00 

 PT 

Justificação 

O fundador da SUP necessita de segurança jurídica sobre as informações e a documentação 

necessárias ao registo de uma SUP em todos os Estados-Membros 

 

Alteração  26 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea h) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(h) Estatutos da SUP; Suprimido 

Justificação 

Ponto já abrangido pelo no n.º 1 

 

Alteração  27 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros devem certificar-

se de que o procedimento de registo de 

novas SUP possa ser inteiramente 

concluído por via eletrónica sem que seja 

necessário que o sócio fundador 

compareça junto de uma qualquer 

autoridade do Estado-Membro de registo 

(registo em linha). 

3. Os Estados-Membros devem certificar-

se de que o procedimento de registo em 

linha de novas SUP possa ser inteiramente 

concluído por via eletrónica sem que seja 

necessária a comparência em pessoa do 
fundador junto de uma qualquer autoridade 

do Estado-Membro de registo (registo em 

linha). 

 O registo em linha não prejudica a 

verificação da legalidade do registo, por 

exemplo, a verificação da identidade e da 

capacidade jurídica do sócio fundador 

e/ou do representante que constitui a SUP 

por conta do sócio fundador, efetuada no 

Estado-Membro de registo por 

autoridades adequadas, desde que todo o 

processo seja efetuado em linha.  
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Alteração  28 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 4 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os sítios de registo em linha nacionais 

devem incluir ligações para os sítios Web 

de registo de outros Estados-Membros. Os 

Estados-Membros asseguram a utilização 

dos seguintes modelos para o registo em 

linha: 

4. A Comissão disponibiliza um sítio Web, 

acessível em todas as línguas oficiais da 

União Europeia, que inclui informações 

sobre o processo de registo nos Estados-

Membros. Os sítios de registo em linha 

nacionais devem incluir ligações para os 

sítios Web de registo de outros Estados-

Membros. Os Estados-Membros asseguram 

o registo em linha com os seguintes 

modelos: 

 

Alteração  29 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 5 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros podem estabelecer 

regras para a verificação da identidade do 

sócio fundador e de qualquer outra pessoa 

que procede ao registo por conta do sócio e 

para a aceitação dos documentos e outras 

informações apresentadas pelo organismo 

de registo. Qualquer identificação emitida 

noutro Estado-Membro pelas autoridades 

desse Estado ou em seu nome, incluindo 

identificação emitida por via eletrónica, é 

reconhecida e aceite para efeitos da 

verificação pelo Estado-Membro de 

registo. 

5. Os Estados-Membros devem estabelecer 

regras para a verificação da identidade do 

sócio fundador e de qualquer outra pessoa 

que procede ao registo por conta do sócio e 

para a aceitação dos documentos e outras 

informações apresentadas ao organismo de 

registo. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, 

o processo de registo e a verificação da 

identidade do sócio fundador e/ou de um 

representante que registe a SUP por conta 

do sócio são regulados pela legislação 

nacional aplicável. 

 Os Estados-Membros estabelecem as 

regras processuais, nomeadamente as 

regras sobre a aceitação dos documentos 

e das outras informações apresentadas ao 

organismo de registo. 

 Se, para efeitos do disposto no primeiro 

parágrafo, for necessário que os Estados-

Membros recorram à cooperação 
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administrativa entre si, devem aplicar o 

Regulamento (UE) n.º 1024/2012.  

Alteração  30 

Proposta de diretiva 

Artigo 14-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 14.º-A 

 Reconhecimento de meios de 

identificação para efeitos de registo em 

linha 

 1. Para efeitos de registo em linha de uma 

SUP, as autoridades de registo devem 

reconhecer: 

 (a) Os meios de identificação eletrónica 

emitidos por um sistema de identificação 

eletrónica aprovado para efeitos de registo 

em linha das SUP pelo Estado-Membro 

de registo; 

 (b) Um meio de identificação eletrónica 

emitido noutro Estado-Membro que seja 

conforme ao disposto no artigo 6.º do 

Regulamento (UE) n.º 910/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho1-A. 

 2. As autoridades de registo podem 

também reconhecer outros meios de 

identificação eletrónica ou não eletrónica. 

Caso meios de identificação não 

eletrónica emitidos no Estado-Membro de 

registo sejam reconhecidos pelas 

autoridades de registo para efeitos de 

registo em linha, o mesmo tipo de 

identificação não eletrónica emitido em 

outros Estados-Membros deve ser 

igualmente reconhecido. 

 3. Os Estados-Membros devem assegurar 

que quaisquer medidas tomadas para dar 

cumprimento ao disposto no presente 

artigo ou no artigo 14.º não afetem a 

possibilidade de registo em linha a que se 

refere o artigo 14.º, n.º 3. 
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 ______________ 

 1-A Regulamento (UE) n.º 910/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 

de julho de 2014, relativo à identificação 

eletrónica e aos serviços de confiança 

para as transações eletrónicas no 

mercado interno e que revoga a Diretiva 

1999/93/CE (JO L 257 de 28.8.2014, 

p. 73). 

 

Alteração  31 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os Estados-Membros não devem 

condicionar o registo de uma SUP à 

obtenção de qualquer licença ou 

autorização. O registo da SUP e todos os 

documentos fornecidos durante o 

processo de registo e as suas alterações 

subsequentes devem ser divulgados no 

registo das sociedades relevante 

imediatamente após o registo. 

6. Os Estados-Membros não devem 

condicionar o registo de uma SUP à 

obtenção de qualquer licença ou 

autorização. Este preceito é aplicável sem 

prejuízo das disposições da legislação 

nacional que condicionam o exercício de 

certas atividades após o registo à obtenção 

de uma licença ou de uma autorização. 

Tais atividades devem ser enumeradas nos 

sítios Web nacionais de registo em linha.  

Justificação 

O fundador de uma SUP deverá encontrar todas as informações necessárias sobre a criação 

de uma SUP no sítio Web nacional de registo . 

 

Alteração  32 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O registo da SUP e todos os documentos 

fornecidos durante o processo desse 

registo e as suas alterações subsequentes 

devem ser divulgados no registo das 

sociedades relevante imediatamente após 
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o registo. 

Justificação 

Esta disposição é separada do n.º 6 e transferida para um parágrafo autónomo. 

 

Alteração  33 

Proposta de diretiva 

Artigo 16 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros devem assegurar 

que as SUP não estejam sujeitas a regras 

que lhes exijam a constituição de reservas 

legais. Os Estados-Membros devem 

permitir que as sociedades possam 

constituir reservas de acordo com os 

respetivos estatutos. 

4. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os 

Estados-Membros podem exigir que as 

SUP constituam reservas legais em 

conformidade com a legislação nacional 

aplicável às SUP enumeradas no anexo I. 

Os Estados-Membros asseguram que as 

informações sobre essas exigências sejam 

fornecidas nos sítios Web nacionais de 

registo. Os Estados-Membros devem 

permitir que as sociedades possam 

constituir reservas de acordo com os 

respetivos estatutos. 

 

Alteração  34 

Proposta de diretiva 

Artigo 16 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros exigem que a 

correspondência e notas de encomenda, 

em papel ou noutra forma, indiquem o 

capital subscrito e realizado. Se a 

sociedade tiver um sítio Web, essa 

informação deve também ser aí 

disponibilizada. 

Suprimido 

Justificação 

Estes requisitos estão previstos no artigo 5.º da Diretiva 2009/101 
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Alteração  35 

Proposta de diretiva 

Artigo 18 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Uma SUP pode, com base numa 

recomendação do órgão de gestão, atribuir 

distribuições ao sócio único, desde que 

conformes com os n.ºs 2 e 3. 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que uma SUP possa, com base numa 

recomendação do órgão de gestão, atribuir 

distribuições ao sócio único, desde que 

conformes com os n.ºs 2 e 3. 

Justificação 

As disposições em questão devem ser transpostas para a legislação nacional. 

 

Alteração  36 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 21º. Suprimido 

Decisões do sócio único  

1. As decisões tomadas pelo sócio único 

de uma SUP devem ser registadas por 

escrito por esse sócio único. Os registos 

das decisões tomadas são conservados 

durante pelo menos cinco anos. 

 

2. O sócio único toma as decisões 

relativas: 

 

(a) À aprovação das contas anuais;  

(b) Às distribuições a favor do sócio;  

(c) Aos aumentos do capital social;  

(d) Às reduções do capital social;  

(e) À nomeação e destituição dos 

administradores; 

 

(f) À remuneração, quando exista, dos 

administradores, nomeadamente quando 

o sócio único desempenha essas funções; 

 

(g) À mudança da sede social;  
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(h) À nomeação e destituição do auditor, 

se for caso disso; 

 

(i) À conversão da SUP numa outra 

forma de sociedade; 

 

(j) À dissolução da SUP;  

(k) A quaisquer alterações dos estatutos.  

O sócio único não pode delegar as 

decisões a que se refere o primeiro 

parágrafo no órgão de gestão. 

 

3. O sócio único fica autorizado a tomar 

decisões sem convocar uma assembleia 

geral. Os Estados-Membros não devem 

impor qualquer restrição formal aos 

poderes de decisão do sócio único, 

nomeadamente no que respeita ao lugar e 

ao momento em que essas decisões são 

tomadas. 

 

Justificação 

Esta é matéria para a legislação nacional. 

 

Alteração  37 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 22.º Suprimido 

Gestão   

1. Uma SUP é gerida por um órgão de 

gestão composto por um ou mais 

administradores. 

 

2. O número de administradores é 

especificado nos estatutos da sociedade. 

 

3. O órgão de gestão pode exercer todos os 

poderes da SUP que não são exercidos 

pelo sócio único ou, se for caso disso, pelo 

órgão de supervisão.  

 

4. Os administradores são pessoas 

singulares, ou pessoas coletivas, quando 

permitido pela legislação nacional 
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aplicável. São nomeados por um período 

ilimitado, salvo indicação em contrário na 

decisão de nomeação pelo sócio único ou 

nos estatutos da sociedade. O sócio único 

pode tornar-se administrador. 

5. O sócio único pode destituir um 

administrador, por meio de uma decisão, 

a qualquer momento. Em caso de 

destituição, o administrador fica 

imediatamente privado da autoridade e 

competência para atuar nessa qualidade 

em nome da SUP. Quaisquer outros 

direitos ou obrigações ao abrigo da 

legislação nacional aplicável não são 

afetados. 

 

6. Uma pessoa singular excluída quer 

pela legislação quer por uma decisão 

judicial ou administrativa do Estado-

Membro de registo não pode exercer 

funções como administrador. Se o 

administrador tiver sido objeto de uma 

decisão judicial ou administrativa de 

exclusão tomada noutro Estado-Membro 

e essa decisão continuar em vigor, deve 

ser divulgada no momento do registo em 

conformidade com o artigo 13.º. Um 

Estado-Membro pode recusar, por 

motivos de ordem pública, o registo de 

uma sociedade se um dos seus 

administradores for objeto de uma 

exclusão em vigor noutro Estado-

Membro. 

 

Se, para efeitos do presente número, os 

Estados-Membros tiverem de recorrer à 

cooperação administrativa entre si, devem 

aplicar o Regulamento (UE) 

n.º 1024/2012.  

 

7. Qualquer pessoa cujas orientações ou 

instruções os administradores da 

sociedade estejam habituados a seguir, 

sem que para tal tenha sido formalmente 

nomeada, é considerada um 

administrador no que respeita a todos os 

deveres e responsabilidades a que os 

administradores estão sujeitos. Uma 

pessoa não pode ser considerada um 
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administrador apenas pelo facto de o 

órgão de gestão atuar com base em 

pareceres que emite no âmbito da sua 

atividade profissional. 

Justificação 

Esta é matéria para a legislação nacional. 

 

Alteração  38 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 23.º Suprimido 

Instruções do sócio único   

1. O sócio único tem direito a dar 

instruções ao órgão de gestão. 

 

2. As instruções dadas pelo sócio único 

não são vinculativas para qualquer 

administrador na medida em que violem 

os estatutos da sociedade ou a legislação 

nacional aplicável. 

 

Justificação 

Esta é matéria para a legislação nacional. 

 

Alteração  39 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 24.º Suprimido 

Autoridade para agir e celebrar acordos 

em nome de uma SUP  

 

1. O órgão de gestão de uma SUP, 

composto por um ou mais 

administradores, tem autoridade para 

representar a SUP, nomeadamente na 
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celebração de acordos com terceiros e em 

processos judiciais. 

2. Os administradores podem representar 

a SUP individualmente, nomeadamente 

na celebração de acordos com terceiros e 

em processos judiciais, salvo quando os 

estatutos prevejam a representação 

conjunta. Qualquer outra limitação dos 

poderes dos administradores, pelos 

estatutos, por uma decisão do sócio único 

ou por uma decisão do órgão de gestão, 

não poderá ser invocada em qualquer 

litígio com terceiros, mesmo que tenha 

sido divulgada. Os atos do órgão de gestão 

são vinculativos para a SUP, mesmo 

quando alheios ao seu objeto social. 

 

3. O órgão de gestão pode delegar o 

direito de representação da SUP na 

medida do permitido pelos estatutos. O 

dever que incumbe ao órgão de gestão de 

declarar falência ou de lançar qualquer 

outro processo de insolvência similar não 

pode ser delegado. 

 

Justificação 

Esta é matéria para a legislação nacional. 

 

Alteração  40 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 25.º Suprimido 

Conversão de uma SUP numa outra 

forma jurídica de sociedade  

 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que a sua legislação nacional exija que as 

SUP sejam dissolvidas ou transformadas 

em outra forma de sociedade se deixarem 

de preencher os requisitos previstos na 

presente diretiva. Se uma SUP não tomar 

as medidas apropriadas para se converter 
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noutro tipo de sociedade, a autoridade 

competente deve dispor dos poderes 

necessários para dissolver a SUP. 

2. Uma SUP pode, em qualquer momento, 

decidir converter-se noutra forma jurídica 

de sociedade de acordo com o 

procedimento estabelecido pela legislação 

nacional aplicável. 

 

3. Uma SUP que se tenha convertido 

noutra forma jurídica de sociedade ou 

que tenha sido dissolvida em 

conformidade com os n.ºs 1 ou 2 deixa de 

utilizar a sigla SUP. 

 

Justificação 

Esta é matéria para a legislação nacional. 

 

 

Alteração  41 

Proposta de diretiva 

Artigo 28 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sanções   (Não se aplica à versão portuguesa) 

Justificação 

(Não se aplica à versão portuguesa) 

 

Alteração  42 

Proposta de diretiva 

Artigo 28  

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros preveem as sanções 

aplicáveis às infrações às disposições 

nacionais adotadas nos termos da presente 

diretiva e tomam todas as medidas 

necessárias para garantir a sua aplicação. 

As sanções previstas devem ser efetivas, 

 (Não se aplica à versão portuguesa) 
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proporcionadas e dissuasivas. 

Justificação 

(Não se aplica à versão portuguesa) 

 

Alteração  43 

Proposta de diretiva 

Artigo 30-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 30.º-A 

 Reexame 

 Até [2 anos após a data de transposição 

da presente diretiva], a Comissão deve 

reexaminar o funcionamento da presente 

diretiva, em especial, no contexto do 

desenvolvimento do mercado único 

digital, no que diz respeito às opções para 

o alargamento do seu âmbito de aplicação 

às sociedades com mais de um acionista, e 

apresentar, se for caso disso, uma 

proposta legislativa. 
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