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O estado de emergência e as medidas de isolamento social decretadas para conter o rápido avanço da 
COVID-19 têm alterado substancialmente o quotidiano das empresas que, em cumprimento das 
diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) e das medidas de contenção aprovadas pela 
Assembleia da República, procuram soluções para evitar ao mínimo indispensável as concentrações 
de pessoas.  

De entre os desafios colocados à manutenção das atividades económicas e à mitigação dos prejuízos 
causados, colocam-se questões diversas, destacando-se, designadamente, que soluções podem as 
empresas adotar para o cumprimento das suas obrigações legais, como a realização das assembleias 
gerais ordinárias para aprovação das contas anuais. 

No âmbito das medidas excecionais aprovadas pelo Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de março, o 
legislador teve a preocupação de aprovar a prorrogação excecional do prazo de realização das 
assembleias gerais ordinárias até 30 de junho de 2020. Desta forma, procurou aliviar a pressão sobre 
as empresas quanto a um evento que, por tendencialmente implicar um aglomerado de pessoas, 
sempre constituiria um risco elevado de propagação da COVID-19. 

Assim, e no seguimento de tal medida extraordinária, as sociedades deverão optar:  

(i) por não convocar quaisquer assembleias gerais pelo menos até ao final de maio (data em que 
poderão reavaliar a situação, sem comprometer o novo prazo limite de 30 de junho),  

ou  

(ii) caso as assembleias tenham já sido convocadas, optar por promover a sua desconvocação ou 
o seu adiamento para uma data próxima de 30 de junho, devendo desse facto ser dado 
conhecimento aos acionistas/sócios, com uma antecedência razoável, pelos mesmos meios 
utilizados para a divulgação da convocatória inicial. 

Sabemos, porém, que a realidade das empresas é complexa e que nem sempre será possível seguir um 
caminho tão linear, existindo situações que requerem uma análise e tratamento mais casuísticos. 

Neste sentido, e porque no contexto atual os deveres de cuidado dos membros da administração e da 
mesa da assembleia geral merecem especial escrutínio, sistematizamos algumas notas, de caráter 
prático, para auxiliar os decisores na tomada das opções adequadas. 

 

 

De entre as medidas aprovadas pelo Governo para execução da declaração do estado de 
emergência destacam-se as regras sobre restrições de circulação na via pública, em particular o 
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dever geral de recolhimento domiciliário de todos os cidadãos, que restringe as deslocações para 
fora do domicílio apenas a determinados propósitos elencados na lei. 

A deslocação para comparecer em assembleias gerais de acionistas não encontra previsão expressa 
no rol de exceções ao dever de recolhimento domiciliário, pelo que a mesma só poderia ser 
atendível se enquadrável na previsão residual de “outras atividades de natureza análoga ou por outros 
motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados”. À luz do 
adiamento do prazo limite de realização das assembleias ordinárias para 30 de junho, tal não 
parece viável. 

A única interpretação consentânea com o atual quadro normativo é, assim, a que desaconselha a 
realização de reuniões presenciais, uma vez que as medidas de isolamento social se apresentam, 
neste momento, como as únicas eficazes para conter o rápido avanço da propagação da COVID-19. 
Nesta linha estão também as recomendações emitidas pela Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários (CMVM), em cooperação com o Instituto Português de Corporate Governance (IPCG) e 
com a Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado (AEM), no âmbito da 
declaração do estado de emergência  
(https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/comunicados_mercado/Pages/20201903a.aspx). 

Se, ainda assim, por motivos imperiosos e devidamente justificados, a sociedade decidir manter 
a realização da assembleia geral como reunião presencial, salientamos que impendem sobre o 
Presidente da Mesa e sobre os membros da administração especiais deveres de cuidado, 
cabendo-lhes assegurar a existência das condições físicas e sanitárias necessárias para garantir a 
realização da assembleia geral de forma segura, quer para a saúde dos participantes (como a 
desinfeção prévia da sala, a utilização de máscaras e luvas e o espaço de distanciamento adequado 
entre os presentes), quer para o exercício dos direitos sociais dos acionistas (assegurando a 
disponibilização das informações preparatórias da assembleia no site da sociedade ou, se 
adequado, por e-mail).  

 

 

Neste caso deverão ser tidas em conta as recomendações da CMVM que sugerem “ser privilegiadas 
formas alternativas de realização de assembleias gerais que permitam compatibilizar o exercício dos direitos 
dos acionistas com elevados padrões de segurança, saúde e bem-estar de todos os envolvidos”.  
Assim, as opções disponíveis são: 

 

Salvo disposição dos estatutos em sentido contrário, a realização de assembleias gerais 
com recurso a meios telemáticos é permitida, devendo a sociedade assegurar a 
autenticidade das declarações e a segurança das comunicações (a título exemplificativo, 
assegurar a correta identificação dos acionistas, garantir a visualização dos documentos 
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apresentados durante a reunião e, eventualmente, promover a gravação da assembleia 
geral com o propósito de permitir a verificação do cumprimento de tais medidas e de 
aferir a correspondência com o conteúdo da ata).

Para este efeito deverá ser realizado um aditamento à convocatória, usando os mesmos 
meios de divulgação da convocatória inicial, com a antecedência suficiente para garantir a 
possibilidade de conhecimento das novas condições por parte dos acionistas. 

 

Nas situações em que não seja possível realizar a assembleia geral através de meios 
telemáticos, quer por os estatutos não o permitirem, quer pela inexistência de condições 
técnicas que assegurem a participação de todos os acionistas que o desejem, poderão ser 
promovidas assembleias gerais mistas ou híbridas.  

Estas passam pelo recurso à conjugação de meios presenciais e não presenciais, sempre 
tendo presente o intuito de minimização de riscos para todos os intervenientes. Neste 
âmbito, poderá recorrer-se, por exemplo, a meios de transmissão digital e de visualização 
à distância (que permitiriam o acompanhamento efetivo dos trabalhos por parte dos 
acionistas), conjugados com o exercício do direito de voto por correspondência ou através 
de cartas de representação.  

Apesar de, neste caso, se manter a necessidade de se realizar a assembleia geral no local 
inicialmente agendado (com a presença do Presidente e do Secretário da Mesa e, 
eventualmente, dos membros dos órgãos de administração e fiscalização, e de algum 
representante de acionistas), estas condições irão diminuir drasticamente o número de 
presenças no local e, com isso, o risco de contágio potencial. 

Mais uma vez, as novas condições de realização da assembleia deverão ser levadas ao 
conhecimento dos acionistas através dos mesmos meios utilizados para divulgação da 
convocatória inicial e com a antecedência suficiente para garantir o seu conhecimento por 
parte de todos os interessados. 

 

Nas sociedades de menor dimensão, em que todos os acionistas são conhecidos e a 
comunicação entre os mesmos é fácil, existe ainda a possibilidade da tomada de 
deliberações unânimes por escrito.  

Como o nome indica, este tipo de deliberações exige unanimidade dos acionistas para que 
possam ser tomadas, mediante assinatura de uma ata avulsa posteriormente inscrita no 
livro de atas da sociedade, pelo que apenas será uma alternativa quando os pontos da 
ordem de trabalhos sejam suficientemente lineares para garantir a aprovação dos mesmos 
pela unanimidade dos acionistas.  
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A legislação societária determina que a informação preparatória da assembleia geral deve ser 
disponibilizada para consulta dos acionistas, na sede da sociedade, nos 15 dias anteriores à 
realização da assembleia geral. 

No entanto, tendo em conta a situação de excecionalidade causada pela pandemia decorrente do 
COVID-19, a disponibilização da informação preparatória deverá ser feita exclusivamente no 
site da sociedade ou, se solicitado pelos acionistas, por e-mail, evitando assim a necessidade de 
deslocação presencial à sede da sociedade. 

 

 

Dado que o prazo de realização das assembleias gerais ordinárias foi prorrogado até 30 de junho, 
as sociedades deverão aguardar pelo desenvolvimento da situação de pandemia e, idealmente, 
apenas proceder à convocação das assembleias gerais de aprovação de contas no final do mês de 
maio. Aguardar por esta data terá o efeito de permitir uma avaliação mais segura do contexto, 
sem, contudo, comprometer o novo prazo limite de realização das assembleias ordinárias 30 de 
junho. 

Sem prejuízo do exposto, e desde que sejam adotados meios não presenciais de consulta de 
informação preparatória e de realização das assembleias, nada obsta à convocação de assembleias 
gerais durante o período de vigência das medidas restritivas do estado de emergência. 

 

 

Também nestes casos, as reuniões presenciais deverão ser reduzidas ao mínimo indispensável, o 
que poderá não ser muito fácil, em particular para o conselho de administração, atendendo a que 
se encontra obrigados a reunir com maior frequência do que a assembleia geral. 

Por outro lado, nestes casos será com certeza mais fácil convocar ou alterar reuniões já convocadas, 
para que as mesmas possam ocorrer à distância (através de meios telemáticos, voto por 
correspondência ou deliberação unânime por escrito), uma vez que estes órgãos requerem menos 
formalidades e prazos menos rígidos para a convocação das suas reuniões. 

Finalmente, uma palavra quanto à legalidade da deslocação dos membros destes órgãos para 
comparecerem às reuniões. Muito embora, neste ponto, seja possível enquadrar a deslocação dos 
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membros do conselho de administração e do conselho fiscal à sede da sociedade na “deslocação para 
efeitos de desempenho de atividades profissionais ou equiparadas”, devemos relembrar que tal exceção só 
é consagrada para o exercício de funções cujo desempenho não seja possível através do 
teletrabalho (ou seja, à distância).  
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Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de 
aconselhamento jurídico e não deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais 
informações, contacte-nos por favor através do endereço geral@pintoribeiro.pt 


