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Cumpre começar por esclarecer que num processo de transformação de sociedades, poder-se-á 

verificar uma das seguintes três variantes: 

 

1 – TRANSFORMAÇÃO PROPRIAMENTE DITA 

Aqui estaremos no âmbito da transformação de uma sociedade noutra de diferente espécie. As 

mais frequentes transformações dizem respeito a mudança de sociedades em nome colectivo 

para sociedades por quotas, e também destas últimas para sociedades anónimas. 

Todavia, a lei prevê algumas limitações. Deste modo, não podem transformar-se: 

• As sociedades cujo capital social não esteja integralmente liberado ou se não estiverem 

totalmente realizadas as entradas convencionadas no contrato; 

• As sociedades cujo património for inferior à soma do capital social e reserva legal; 

• As sociedades em que houver sócios titulares de direitos especiais que não possam ser 

mantidos depois da transformação, desde que os mesmos se oponham, por escrito, no prazo 

de trinta dias contados a partir da deliberação da transformação; 

• As sociedades anónimas que tiverem emitido obrigações convertíveis em acções, antes 

destas terem sido totalmente reembolsadas ou convertidas. 

 

2 – FUSÃO E INCORPORAÇÃO 

Estamos perante uma fusão de sociedades quando duas ou mais sociedades, ainda que de tipo 

diverso, se transformam numa só.  

Contudo, na fusão poderemos ainda distinguir duas modalidades: 

• A fusão propriamente dita 

Traduz-se na junção de duas ou mais sociedades, dando origem a uma entidade jurídica 

inteiramente distinta delas. Constitui-se, assim, uma nova sociedade, para a qual se 

transferem globalmente os patrimónios das sociedades fundidas. 

• A incorporação 

Consiste na integração de uma ou mais sociedades numa outra, mediante a transferência 

global do património das primeiras para a sociedade incorporante. 

 

 

 



3 – A CISÃO DE SOCIEDADES 

A cisão duma sociedade comercial pode, nos termos legais, revestir diferentes modalidades, a 

saber: 

• Cisão simples – A sociedade destaca parte do seu património para com ela constituir 

outra sociedade; 

• Cisão –dissolução – A sociedade dissolve-se e divide o seu património, sendo cada uma 

das partes resultantes destinada a constituir uma nova sociedade; 

• Cisão-fusão – A sociedade destaca partes do seu património ou dissolve-se, dividindo o 

seu património em duas ou mais partes, para as fundir com sociedades já existentes ou 

com partes do património de outras sociedades, separadas por idênticos processos e com 

igual finalidade. 

Em face de quanto fica exposto, e dadas as constantes solicitações que me têm sido dirigidas 

ultimamente sobre o tema em apreço, acredito que o presente texto possa ser um contributo 

válido para os leitores interessados.  
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