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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de diretiva relativa às sociedades unipessoais de responsabilidade limitada 
(«Societas Unius Personae», SUP) coincide, de forma substancial, com a proposta relativa à 
sociedade privada europeia (SPE), que foi alvo de crítica por parte do Parlamento Europeu e, 
subsequentemente, retirada pela Comissão. Ora, com esta proposta, a Comissão não logra 
resolver os problemas levantados na altura. Não atinge o seu propósito de apoiar, através das 
SUP, a criação de empresas transfronteiras, fomentando assim as pequenas e médias empresas 
(PME). O presente projeto relativo à SUP dá azo a uma evolução no sentido errado, 
nomeadamente à criação de empresas de «fachada», ao falso trabalho por conta própria e à 
abolição da cogestão pelos trabalhadores.

Critérios gerais 

A relatora considera que, em princípio, é de apoiar a vontade de facilitar a criação de 
empresas transfronteiras, nomeadamente de PME. Todavia, a proposta da Comissão não 
restringe o seu âmbito de aplicação às PME, nem pressupõe que a criação das empresas seja 
transfronteiras. 

As consultas relativas à proposta SUP contaram apenas com a participação de representantes 
do setor empresarial e das entidades patronais, não tendo sido convidados para as mesmas 
representantes dos sindicatos, na qualidade de parceiro social fundamental. A relatora 
considera este processo insatisfatório. 

Emprego e assuntos sociais 

1. Dissociação das sedes e participação dos trabalhadores  

A proposta prevê a possibilidade de dissociar a sede social da sede administrativa. Assim, é 
aplicável à SUP a legislação do Estado-Membro em que a SUP foi registada, 
independentemente do local em que a empresa exerce, de facto, as suas atividades comerciais.

Deste modo, as normas de proteção elevadas de alguns países podem ser facilmente 
esvaziadas, o que se repercute sobretudo nos direitos dos trabalhadores em matéria de 
cogestão.  

Este regime não é compatível com o artigo 153.º, n.º 1, alínea f), do TFUE1 , nem com o 
artigo 27.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 

2. Empresas «de fachada» e direitos individuais dos trabalhadores  

Simultaneamente, a possibilidade de proceder a uma separação das sedes incentiva fortemente 
a evasão fiscal. Fomenta ainda a criação de empresas «de fachada» e favorece o falso trabalho 
por conta própria.

Devido ao falso trabalho por conta própria os trabalhadores não gozam de segurança social, 
nem na sua situação atual, nem na velhice. Além disso, este conduz ao enfraquecimento dos 
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sistemas de segurança social dos Estados-Membros. A introdução das SUP iria potenciar o 
dumping social e salarial já existente. 

A proposta da Comissão deixa ainda em aberto como e onde os trabalhadores das empresas 
cujas sedes sociais e administrativas se situem em locais diferentes podem fazer valer 
judicialmente os seus direitos decorrentes do vínculo laboral.

3. Proteção dos trabalhadores e dos credores  

A proposta não estabelece um capital social mínimo; um euro ou uma unidade de uma moeda 
já é suficiente para criar uma SUP. Faltam, assim, as reservas de que as sociedades de 
responsabilidade limitada necessitam absolutamente. Esta forma de proteção dos credores 
aplica-se igualmente aos direitos dos trabalhadores. O nível de proteção dos direitos dos 
trabalhadores diminui com a supressão da exigência de um capital social mínimo.  

Também a fundação através do registo em linha não assegura uma proteção suficiente dos 
credores. A fundação em linha, com a qual se pretendia reduzir os encargos burocráticos, 
revela-se antes uma porta de entrada para todo o tipo de atividades criminosas (empresas «de 
fachada», branqueamento de capitais), uma vez que já não está prevista uma verificação 
notarial da identidade do sócio. Em consequência, as inscrições nos registos tornam-se inúteis. 
Caso não haja clareza quanto à identidade do sócio-gerente, ou esta última seja dissimulada, 
os trabalhadores e a segurança social já não têm a possibilidade de, em caso de insolvência, 
reclamar e/ou executar em ação judicial as verbas em atraso. 

4. Subsidiariedade e segurança jurídica 

A proposta visa harmonizar alguns aspetos das legislações nacionais que, de resto, continuam 
a diferir. A designação deve ser idêntica em todos os Estados-Membros, embora se 
mantenham as diferentes legislações nacionais. Esta situação induz em erro e resulta numa 
falta de segurança jurídica. No caso de se proceder a uma separação entre a sede social e a
sede administrativa, os trabalhadores poderão perder direitos de participação, até num Estado-
Membro em que estes direitos estão normalmente previstos. Tal constitui uma violação do 
princípio da subsidiariedade. Nos termos da proposta, esta aplica-se às empresas enumeradas 
no anexo I, podendo esta lista ser alterada por via de atos delegados. Contudo, ao proceder 
desta forma, alteraria o âmbito de aplicação da proposta e não apenas uma regra de execução. 
Tal não é compatível com o processo legislativo ordinário da UE. 

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a propor a rejeição da proposta da Comissão.

                                               
1 A fim de realizar os objetivos enunciados no artigo 151.º, a União apoiará e complementará a ação dos 
Estados-Membros nos seguintes domínios: f) Representação e defesa coletiva dos interesses dos trabalhadores e 
das entidades patronais, incluindo a cogestão.


