
CONVERSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (AÇÕES) AO PORTADOR:

LEI N.º 15/2017, DE 3 DE MAIO, E DECRETO-LEI N.º 123/2017, DE 25 DE SETEMBRO

A Lei n.º 15/2017, de 3 de maio, estabeleceu a proibição de emissão de valores mobiliários

(entre os quais, as ações) ao portador e a criação de um regime transitório destinado à

conversão, em nominativas, das ações ao portador existentes a 4 de maio de 2017.

O legislador estabeleceu, inicialmente, a proibição de transmissão de ações ao portador a

partir de 4 de maio de 2017, mas alterou os efeitos de tal proibição apenas a partir de 4 de

novembro de 2017.

Até ao dia 4 de novembro de 2017, as entidades emitentes de valores mobiliários ao portador

(entre as quais, as sociedades comerciais) devem promover a sua conversão em títulos

nominativos.

No que diz respeito às sociedades, dever-se-á proceder à deliberação da conversão das

ações ao portador em nominativas, que poderá implicar a alteração ao contrato de

sociedade. A deliberação poderá ser realizada pela Assembleia Geral da sociedade ou pelo

órgão de administração.

E, a sociedade terá de publicar um anúncio a informar que as ações ao portador serão

convertidas em nominativas.

O anúncio deverá conter, nomeadamente:

1. A identificação das ações ao portador;

2. A data da deliberação das alterações ao contrato de sociedade e demais documentos

relativos à conversão das ações ao portador em nominativas e indicação do órgão

deliberativo;

3. A data prevista para a apresentação do pedido de inscrição das alterações ao contrato de

sociedade e aos demais atos sujeitos a registo comercial;

4. As consequências da não conversão das ações ao portador;

5. No caso de ações ao portador não integradas em sistema centralizado, o prazo de

apresentação à sociedade, pelos titulares ou mediante instruções e por contas destes, ou

pelas entidades que tenham os títulos em sua posse, das ações ao portador para efeitos

da sua substituição ou atualização;

6. No caso de ações ao portador integradas em sistema centralizado, a data prevista para a

conversão ocorrer no sistema.

O anúncio é publicado no sítio da internet da sociedade, se existir, e no Portal do Ministério da

Justiça, em Publicações on-line de atos societários (http://publicações.mj.pt).

Newsletter

Especial

http://publicações.mj.pt/


As ações ao portador integradas em sistema centralizado serão convertidas em ações

nominativas automaticamente pelo sistema caso a conversão não ocorra até 4 de novembro

de 2017.

(modos de conversão)

A sociedade deverá anotar na conta de registo individualizado das ações escriturais ao

portador ou das ações ao portador integradas em sistema centralizado ou proceder à

substituição ou à alteração das menções constantes das ações tituladas ao portador.

Caso a conversão opere por substituição, a sociedade deverá inutilizar ou destruir as ações

antigas, nomeadamente através da elaboração de um “auto de destruição”.

A sociedade deverá requerer o registo comercial, designadamente, das alterações ao contrato

de sociedade, sendo que os atos de registo praticados e as publicações efetuadas ficam

dispensados do pagamento de emolumentos. Para o registo serão necessários,

nomeadamente, os seguintes documentos:

1. Deliberação das alterações ao contrato de sociedade, seja do órgão de administração,

seja da Assembleia Geral;

2. Nova redação do contrato de sociedade;

3. No caso de ações ao portador integradas em sistema centralizado, a declaração da

entidade gestora do sistema centralizado ou do intermediário financeiro.

De salientar que as obrigações de conversão e registo são da competência da sociedade, em

particular, do órgão de administração.

Contudo, os portadores das ações tituladas ao portador não integradas em sistema

centralizado têm, igualmente, o dever de entregar à sociedade, até 31 de outubro de 2017, as

ações para substituição ou alteração, sob pena de virem a ser responsabilizados.

Após o dia 4 de novembro de 2017, as ações ao portador não convertidas em nominativas

apenas permitem que seja o respetivo titular a solicitar o registo a seu favor.

Ou seja, caso ocorra a distribuição de lucros, pagamento de juros ou de outros rendimentos

pela sociedade após 4 de novembro de 2017, a sociedade deverá depositar numa conta

aberta o montante a distribuir correspondente às ações ao portador ainda existentes. Este

valor só será entregue aos seus proprietários após a conversão das respetivas ações.
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CONVERSÃO DE SUPRIMENTOS EM CAPITAL SOCIAL

DECRETO-LEI N.º 79/2017, DE 30 DE JUNHO

O procedimento de conversão de suprimentos em capital faz parte das medidas do Programa

Capitalizar (Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2015, de 23 de dezembro).

Trata-se, portanto, de um procedimento inserido num vasto conjunto de medidas destinadas a

capitalizar as empresas portuguesas, mediante o reforço dos capitais próprios e da

consequente redução do seu nível de endividamento.

Nesse sentido, o Decreto-Lei n.º 79/2017, de 30 de junho, aprovou, entre outras medidas, o

procedimento simplificado de aumento do capital social por conversão de suprimentos.

O aumento do capital social com recurso a suprimentos já era e continua a ser possível, mas

está sujeito ao regime das entradas em espécie. Por conseguinte, é necessário o relatório

elaborado por um revisor oficial de contas independente, nos termos do disposto no artigo 28º

do Código das Sociedades Comerciais, em particular da avaliação dos créditos de

suprimentos.

Com a aprovação deste procedimento simplificado, é suficiente uma declaração do contabilista

certificado ou do revisor oficial de contas, sempre que a revisão de contas seja legalmente

exigida. Nessa declaração deverá ser mencionado que a quantia de suprimentos consta dos

regimes contabilísticos, a sua proveniência e a data.

Para iniciar o referido procedimento, um sócio ou conjunto de sócios que reúnam a maioria dos

votos necessária para deliberar a alteração do contrato de sociedade (75%) e que sejam

titulares de suprimentos registados no último balanço aprovado comunicam o aumento à

gerência da sociedade.

A gerência comunica, por escrito e no prazo de dez dias, aos restantes sócios que não

participaram no aumento, com a advertência de que a eficácia do aumento de capital depende

da não oposição expressa, manifestada por escrito, no prazo de dez dias a contar da

comunicação da conversão dos suprimentos em capital social, de qualquer um destes sócios.

Este procedimento fica, assim, dependente da vontade de um sócio.

REMUNERAÇÃO CONVENCIONAL DO CAPITAL SOCIAL

A conversão de suprimentos em capital, seja por via do procedimento simplificado, seja por via

do regime geral do aumento de capital, pode usufruir do benefício fiscal de remuneração do

capital social (artigo 41º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais).

Este benefício traduz-se numa dedução ao lucro tributável das sociedades que procedam ao

aumento de capital social, por entregas em dinheiro ou conversão de suprimentos ou

empréstimos aos sócios (não está apenas limitado ao suprimentos).

Em 2017, a dedução é de 7% do montante das entradas até ao limite de € 2.000.000,00,

utilizável no período de tributação em que se realize a operação e nos cinco períodos

seguintes.
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No caso de um aumento de capital social de € 50.000,00, em 2017, a sociedade poderá

deduzir 7% aos lucros tributáveis nesse ano (€ 3.500,00) e nos cinco períodos seguintes

(2018, 2019, 2020, 2021 e 2022), num total de € 21.000,00.

Contudo, apenas os suprimentos ou empréstimos realizados pelos sócios a partir de 1 de

janeiro de 2017 são elegíveis para efeito da aplicação deste benefício.

Alertamos que, em caso de remuneração convencional do capital social, é reduzido a 25% o

limite à dedutibilidade de gastos no financiamento.


