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A Macedo Vitorino & Associados disponibiliza este documento de boa-fé e no pressuposto de que está 

atualizado no momento da sua publicação. A publicação deste documento não constitui um acto de 

consultoria jurídica. Quem consultar este documento deve estar ciente de que se podem ter verificado 

alterações legislativas ou outros eventos que o desatualizem, pelo que deve consultar um advogado para 

se certificar da atualidade e pertinência do presente documento, bem como de toda a legislação e 

minutas publicadas neste site. 



  

  

 

 

 ------------------------------------------- ACTA NÚMERO [INSERIR NÚMERO]  ------------------------------------------------  

Aos [INSERIR DATA], pelas [INSERIR HORAS] horas, reuniu na sua sede social sita na 

[INSERIR MORADA], a Assembleia Geral ordinária da [INSERIR DENOMINAÇÃO], 

pessoa colectiva número [INSERIR NIPC], com o capital social de [INSERIR 

MONTANTE] euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de [INSERIR 

LOCAL] sob o número [INSERIR NÚMERO DE MATRÍCULA], convocada por carta 

registada com aviso de receção expedida no dia [INSERIR DATA].  ---------------------------------------  

Estiveram presentes [NAS SOCIEDADES POR QUOTAS, INSERIR O NOME DOS SÓCIOS 

/ CASO SEJA SOCIEDADE ANÓNIMA, É OBRIGATÓRIO LIVRO DE PRESENÇAS 

ASSINADO PELOS ACIONISTAS OU SEUS REPRESENTANTES, ANEXO À ACTA], que 

correspondem a [PERCENTAGEM DO CAPITAL SOCIAL REPRESENTADA NA 

ASSEMBLEIA] do capital social.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Depois de verificado pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral ter sido a 

Assembleia Geral regularmente convocada, o Presidente da Mesa deu início à reunião 

e leu a ordem de trabalhos constante da convocatória:  -----------------------------------------------------------  

Ponto único: Deliberar sobre o balanço e contas da sociedade relativo ao exercício 

findo em trinta e um de Dezembro de [INSERIR ANO] e aplicação de resultados;  ---------  

As contas da sociedade foram aprovadas com votos favoráveis representativos de 

[INSERIR NÚMERO DE AÇÕES/QUOTAS QUE VOTARAM A FAVOR], o que corresponde 

a uma percentagem de [INSERIR PERCENTAGEM DO CAPITAL SOCIAL QUE VOTOU 

FAVORAVELMENTE] do capital social.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à aplicação de resultados, foi deliberado com os votos favoráveis de [INSERIR 

NÚMERO DE AÇÕES/QUOTAS QUE VOTARAM A FAVOR], o que corresponde a uma 

percentagem de [INSERIR PERCENTAGEM DO CAPITAL SOCIAL QUE VOTOU 

FAVORAVELMENTE] do capital social, que seja dado o seguinte destino ao resultado 

líquido apurado no montante de EUR. [INSERIR MONTANTE]:  ----------------------------------------------  



  

  

 

 

a) EUR. [INSERIR MONTANTE] serão transferidos para a Reserva Legal nos termos do 

artigo [217.º] [SOCIEDADES POR QUOTAS] [294.º] [SOCIEDADES ANÓNIMAS] do 

Código das Sociedades Comerciais; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) EUR. [INSERIR MONTANTE] serão distribuídos entre os [sócios / acionistas] da 

Sociedade a título de dividendos; e  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) EUR. [INSERIR MONTANTE] serão transferidos para a conta de resultados 

transitados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas [INSERIR HORAS] horas e 

lavrada a presente acta, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada [por / pelo] 

[INSERIR NOME DOS SÓCIOS E/OU REPRESENTANTES DOS SÓCIOS, CASO SEJA 

SOCIEDADE POR QUOTAS OU REFERIR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL E / OU 

SECRETÁRIO CASO SEJA SOCIEDADE ANÓNIMA].  ----------------------------------------------------------------------  
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