
Aspetos legais e fiscais a 

ter em conta aquando da 

abertura do seu negócio

1-Forma jurídica da entidade a Constituir

2 -Vantagens e desvantagens para cada 

tipo de entidade
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Forma jurídica da entidade a constituir

Fatores a ter em conta na escolha da forma jurídica

A escolha da forma jurídica da atividade empresarial que se

vai iniciar prende-se com diversos fatores, designadamente

com a maior ou menor simplicidade pretendida, quer da

estrutura quer do financiamento, os montantes dos capitais a

investir e questões de confidencialidade quanto à titularidade

do capital social.
2



Forma jurídica da entidade a constituir

Fatores a ter em conta na escolha da forma jurídica

 Trata-se de um projeto solitário ou de um plano conjunto?

 Qual o património que pretende afetar ao negócio?

 Está disponível para responder pelos riscos da atividade?

 Quer confidencialidade quanto á titularidade do capital social?

 Tem necessidade de capitais alheios?
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Forma jurídica da entidade a constituir

Projeto a “UM “ – Pessoa singular

 Empresário Em Nome Individual (ENI)

 Sociedade Unipessoal Por Quotas

 Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada (EIRL)
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Forma jurídica da entidade a constituir

Empresário Em Nome Individual (ENI)

Titular: um único indivíduo ou pessoa singular.

Sector: comercial, industrial, de serviços ou agrícola.

Firma: contém sempre o nome civil completo ou abreviado do empresário.

Capital: não existe montante mínimo para o capital social

Património: património pessoal e património do negócio encontram-se unidos.

Responsabilidade: ilimitada – o empreendedor responde por todas as dívidas 

contraídas pela empresa com todos os bens constituintes do seu património 

pessoal ou empresarial.
5



Empresário Em Nome Individual (ENI)

Vantagens

 Total controlo do proprietário sobre o negócio;

 Possibilidade de redução dos custos fiscais;

 Constituição e dissolução simples;

 Não existe capital social mínimo.

Desvantagens

 Risco associado à fusão do património da empresa com o património pessoal do 

proprietário;

 Dificuldade em obter créditos para fundos.
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Estabelecimento Individual de Responsabilidade 

Limitada (EIRL)

Titular: um único indivíduo ou pessoa singular.

Sector: Comercial.

Firma: nome civil extenso ou abreviado do empresário, podendo ser adicionada uma referência ao ramo 

de atividade, com a expressão “Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada”, ou a respetiva 

sigla “E.I.R.L.”.

Capital: capital mínimo de 5.000€, dos quais um terço é obrigatório encontrar-se em forma monetária 

(3333.33€).

Património: os bens patrimoniais da empresa e os bens patrimoniais do empreendedor são 

independentes uns dos outros.

Responsabilidade: pelas dívidas resultantes da EIRL respondem apenas os bens afetos à empresa, 

com uma exceção – em caso de falência do titular com uma causa relacionada com a atividade da 

empresa, o empresário responde com todo o seu património pessoal e da empresa pelas dívidas 

contraídas (contanto que se prove que não decorria uma separação total dos bens).
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Forma jurídica da entidade a constituir

Sociedade Unipessoal Por Quotas

Titular: constitui-se por um único sócio.

Firma: contém a palavra “Unipessoal” ou a expressão “Sociedade Unipessoal”, 

seguida de “Limitada” ou a correspondente abreviatura “Lda”.

Capital: valor mínimo de 1,00 €, detido por pessoa singular ou coletiva, em 

dinheiro ou em bens avaliáveis em dinheiro.

Responsabilidade: limitada ao montante do capital social.

Criação da Empresa: empresa online e nos balcões “empresa na hora”.
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Sociedade Unipessoal Por Quotas

Vantagens

 Total controlo do proprietário sobre o negócio;

 Património pessoal do proprietário não responde pelas dívidas contraídas pela 

empresa, visto que se encontra separado do património da mesma.

Desvantagens

 Maior complexidade na constituição da empresa;

 Sem vantagens fiscais;

 Existência de um capital social mínimo.
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ENI vs Soc. Unipessoal por Quotas
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Forma jurídica da entidade a constituir

Caso prático 1:

A Sra. Maria pretende abrir um negócio  sozinha em Dezembro de 2017 de 

prestação de serviços de limpeza de casas particulares. Inicialmente, apenas 

prevê adquirir alguns equipamentos no montante de 1.500,00€, afetar ao seu 

negócio uma viatura comercial no montante de 23.500,00€ que já possui e, 

pretende utilizar uma das lojas que possui (com um valor patrimonial de 

220.000,00€) na baixa de Lisboa e que não consegue alugar pois precisa de uma 

remodelação orçamentada em 20.000,00€ Inicialmente, estima faturar 

mensalmente 2.000,00€ e ter custos mensais de 600,00 €.

Qual a forma jurídica a constituir? 

Que outras questões ela deve ter em consideração?
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Forma jurídica da entidade a constituir

Caso prático 2:

A Filipa tirou um curso de Jovem Agricultora  em 2013 e concorreu a um projeto 

de fundos comunitários no qual obteve um subsídio à plantação de arvores  de 

fruto no montante de 75.000,00 €.  Nos dois primeiros anos, não prevê faturação, 

passando depois a faturar cerca de 50.000,00 €/ano. Dá ainda formação ao qual 

obtém anualmente rendimentos de 7.000,00 € / ano.

Qual a forma jurídica a constituir?

Que outros cuidados deve ter em atenção?
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Forma jurídica da entidade a constituir

Projeto “Aventura partilhada”  – Pessoas Singulares e/ou coletivas

 Sociedade por Quotas

 Sociedade anónima

 Sociedade em nome coletivo

 Sociedade em Comandita

 Cooperativa (inclui uniões, federações e confederações)
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Forma jurídica da entidade a constituir

Sociedade Por Quotas

Sócios: mínimo dois sócios.

Firma: obrigatoriamente, a firma deve terminar com a palavra “Limitada” ou a sua 

abreviatura “Lda”. 

Capital: mínimo de 1 €.

Património: património da empresa é independente do património pessoal dos 

sócios.

Responsabilidade: limitada ao capital social, é este capital que responde perante as 

dívidas da sociedade. Os sócios podem ter acréscimos na sua responsabilidade se o 

contrato estipulado assim o indique.
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Sociedade por Quotas

Vantagens

 Separação do património da empresa com o património pessoal dos sócios, 

não respondendo este último pelas dívidas da empresa;

 Diversificação de experiências e conhecimentos de diferentes sócios;

 Maior facilidade em arranjar fundos e investimentos.
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Sociedade por Quotas

Desvantagens

 Não existe um controlo absoluto da empresa por um empresário;

 Um sócio pode ser chamado pelos credores para responder pela totalidade do 

capital;

 Maior complexidade na constituição e dissolução da empresa;

 Sócios não podem colocar no seu IRS prejuízos do seu negócio;

 Existência de um capital social mínimo.
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Soc. Por Quotas vs Soc. em Nome coletivo
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Sociedade por Quotas

Cuidados a ter na constituição da sociedade (direitos e deveres)

 Quanto ao valor do capital social:

Montantes e quotas de cada um

 Quanto ao pacto Social “contrato da sociedade “:

Responsabilidade de Prestações suplementares

Cumprimento do Art. .º 35 do CSC
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ENI / Sociedade por Quotas ?

Caso prático 3:

O Manuel é programador informático e responsável por uma equipa numa 

multinacional. Recentemente, herdou um pequeno prédio com 6 apartamentos na 

avenida de Roma em Lisboa com um valor patrimonial de 890.000 €. No entanto, 

o prédio precisa de algumas obras de remodelação. Tendo em conta que 

pretende rentabilizar os imóveis.

O que deve fazer?
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Custos mínimos na abertura de um negócios

Empresários em nome individual / sociedade

Abertura do estabelecimento:

 Horário funcionamento

 Livro reclamações (+- 30,00€ ), Livro de ponto, livro horas suplementares

 Licenças e Taxas (RNPC -Registo de marcas e patentes / SPA - Direitos autor / Pass

musica / Camarárias  - IMI / Publicidade em veículos, vitrines e via pública)

 HCCP  (+- 150,00 €) / Formação e informação dos trabalhadores em SHST (35,00 € / 

trabalhador)

 Sinaléticas obrigatórias

 Seguros (comercial – responsabilidade civil ; Colaboradores)
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Custos mínimos na abertura de um negócios

Empresário em nome Individual

Inicio / Alteração / Cessação de atividade: não tem

Contabilidade : conforme a complexidade do negócio e tipo de contabilidade

Coimas e custas: Fiscais / Segurança Social / ASAE / ACT / Municipais - mais 

baixas que nas sociedade
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Custos mínimos na abertura de um negócios

Sociedade por Quotas

Inicio / Alteração / Cessação de atividade: 

- Despesas de constituição (mínimo 75,00 € + 360,00 €)

- Despesas alteração de atividade (mínimo 100,00€ / 200,00 €)

- Despesas cessação atividade (+- 420,00 €)

Contabilidade : conforme a complexidade do negócio e tipo de contabilidade

Coimas e custas: Fiscais / Segurança Social / ASAE / ACT / Municipais –

maiores que nos ENI
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Obrigações Fiscais e Segurança Social

 Empresário em nome Individual (ENI)

 Sociedade por Quotas
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Empresário em nome Individual (ENI)

Obrigações Fiscais e Segurança Social 

IVA:  Regime de Isento (Art.º 9º ou Art.º 53º) / Iva trimestral / mensal

IRS: Contabilidade simplificado / Organizada - a englobar aos restantes 

rendimentos de IRS

Pagamentos por conta: Resultante do IRS pago no penúltimo exercício 

económico

Segurança Social: Dependente do tipo de contabilidade e volume de faturação
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Sociedade por Quotas

Obrigações Fiscais e Segurança Social 

IVA:  Regime de Isento (Art.º 9º) / Iva trimestral / mensal

IRC: Contabilidade simplificado / Organizada.

Pagamento Especial por conta (PEC): Mínimo anual de 850,00€ (isento 2 

primeiros anos de atividade)

Pagamentos por conta: Resultante de uma percentagem da Coleta de IRC pago 

no último exercício económico

Segurança Social: 34,75% do somatórios das remunerações brutas de cada 

trabalhador (11% a descontar ao trabalhador e 23.75% de encargos patronais)
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Empresário em nome Individual (ENI)
Estimativa Impostos

Caso prático 1:

Impostos ENI – Regime Simplificado ENI – Contabilidade Organizada

IVA

3519, 00 €

(P. Serv: 24.000 * 23% =5.520,00)

(Inv e Desp= 8700 * 23% = 2.001,00 €)

3519, 00 €

(P. Serv: 24.000 * 23% =5.520,00)

(Inv. e Desp.: 2.001,00 €)

IRS

5.130,00 €

(24.000 * 75% = 18.000* 28,5 %

949,75 €
(Rend. – Gastos = 24.000 -17450 = 6.550

6.550 * 14.5%)

Seg. Social

3.722,64 € 

(310.22 € *12 meses)

1.748,16 €

(145.68 € * 12 meses)

Total de 

impostos 

anuais

12.371,64 € 6.216,91 €
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ENI / Sociedade por Quotas
Estimativa Impostos

Caso pratico 2
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ENI / Sociedade por Quotas
Estimativa Impostos

Caso pratico 3:

Impostos ENI

Arrendamentos

VN – 36.000 €

Soc. por Quotas 

Arrendamentos

VN – 36.000 €

ENI

Aloj. Local

VN - 60.000 €

Soc. por  Quotas

Aloj. Local

VN – 60.000 €

IVA 0.00 € 0.00 € 1.800 €

(60.000* 6%*50%)

1.800 €

(60.000* 6%*50%)

IRS / IRC 14.850 €

(33.000 * 45%)

5.700 €

30.000 € * Tx IRC

7.770 €

(60.000*35% * 

37%)

3.810 €

(60.000*35%* Tx

IRC)

Total Impostos 14.850,00 € 5.700,00 € 9.570 € 5.610 €
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Aspetos legais e fiscais a ter em conta 

aquando da abertura do seu negócio

Obrigado.

Humbert Simões

hsimoes@debatable.pt

262842149 - 914240707 

Debatable, Lda. - Caladas da Rainha - Peniche
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