
 
 

 

 

Nota Jurídica 

I – Dos Factos: 

 Em assembleia geral da Associação de Estudantes do Instituto Superior de 

Economia e Gestão, foram apresentadas a votação várias propostas/documentos 

inscritos na ordem de trabalhos.  

 Ora, de acordo com os Estatutos da Associação, bem como com o 

Regimento da Assembleia Geral, e em respeito pelo artigo 175.º do Código Civil, 

encontra-se disposto que são aprovados os pontos da ordem de trabalhos que 

reúnam a maioria absoluta dos votos dos associados presentes na assembleia.   

 Todavia, colocou-se a questão, pelos associados, da interpretação do que é 

a maioria absoluta dos votos, isto é, se a mesma é apurada tendo em conta o 

universo de votos a favor e contra, ou se é apurada tendo em consideração 

também as abstenções.  

II – Das Questões: 

1) Em face dos estatutos, do regimento e da lei, como se afere a existência 

de uma maioria absoluta de votos dos associados presentes? 

2) A abstenção é contabilizada para efeitos de cálculo dessa maioria 

absoluta? 

3) Será necessário proceder a alguma alteração estatutária ou ao 

regimento da assembleia geral de sócios? 

III – Enquadramento legal e prático: 

A Associação de Estudantes do Instituto Superior de Economia e Gestão, 

doravante AEISEG, é a associação representativa de todos os Estudantes do 

Instituto Superior de Economia e Gestão, beneficiando do estatuto de associação 

de utilidade pública.  



 
 

 

 

Deste modo, colhe primordialmente a sua regulação legal nos artigos do 

Código Civil relativos às associações, sendo que em caso de lacuna da lei, e bem 

assim para interpretação dos normativos que lhe são aplicáveis, necessita do 

recurso a outros diplomas legais. 

Ora, os conceitos de maioria absoluta, maioria qualificada ou maioria 

simples são conceitos operativos que encontram a sua definição no domínio da 

matemática, sendo depois operacionalizados de acordo com os métodos de eleição 

ou de aprovação que se apliquem ao caso em concreto. Todavia, e de modo 

simples, podemos desde já definir a maioria absoluta como aquela em que se 

obtém mais de metade do número total de votos emitidos, e a maioria relativa 

como aquela em que um dos resultados supera o número de votos do outro, 

mesmo que não ultrapasse a sua metade.  

Assim, e considerando que o artigo 175.º do Código Civil estabelece a 

obrigação geral de as deliberações de uma assembleia geral de uma associação 

serem aprovadas por maioria absoluta, podemos desde já apurar que a mesma se 

formará quando são obtidos mais de metade do número de votos.  

Contudo, e verificando-se que regra geral os associados podem optar por 

votar favoravelmente, negativamente, ou absterem-se, será necessário, uma vez 

que a lei é omissa, tentar descortinar se as abstenções devem ser contabilizadas 

como votos válidos.  

A) O Regime do Código do Procedimento Administrativo e da Constituição 

da República Portuguesa: 

Da análise dos diversos normativos legais de direito público que regem a 

actuação dos órgãos colegiais públicos e a respectiva tomada de deliberações, 

cumpre desde logo referir que tanto o Código do Procedimento Administrativo, no 

seu artigo 32.º, bem como a própria Constituição da República Portuguesa, por 

exemplo, no seu artigo 168.º, referem que as deliberações são aprovadas por 

maioria absoluta.  



 
 

 

 

Não obstante, é possível verificar que tanto o regimento da Assembleia da 

República, no seu artigo 92.º, como diversos regimentos de órgãos colegiais 

públicos, aprofundam posteriormente o conceito de maioria absoluta, excluindo de 

forma expressa a contabilização, para o efeito, das abstenções, nomeadamente, 

declarando que “as abstenções não contam para o apuramento da maioria”.  

Tal formulação é também encontrada na Lei Eleitoral para eleição do 

Presidente da República, por exemplo, o que parece indicar que na falta de tal 

indicação, a abstenção deve ser também contabilizada para o apuramento da 

maioria absoluta. Caso contrário, seria de prever que a mera menção na lei da 

necessidade de maioria absoluta não necessitaria de ser salvaguarda pela exclusão 

expressa da abstenção. 

B) O Regime do Código das Sociedades Comerciais: 

No domínio do direito privado, nomeadamente no Código das Sociedades 

Comerciais, encontramos todavia uma formulação diferente para o que se 

considera uma maioria absoluta.  

Neste normativo, que fixa a regra aplicável às sociedades por quotas e que 

tem ampla aplicação às deliberações tomadas em outros tipos de sociedades, 

destaca-se o artigo 250.º que estabelece que “as deliberações consideram-se 

tomadas se obtiverem a maioria dos votos emitidos, não se considerando como tal as 

abstenções”.  

Deste modo, no direito aplicável às sociedades comerciais, dúvidas não 

existem de que as abstenções não são contabilizadas para efeitos de maioria.  

C) O Direito aplicável às associações: 

Ora, como já referido anteriormente, o Código Civil regula e estabelece o 

regime jurídico das associações. De entre as regras que se encontram 

expressamente previstas e que são obrigatórias, destaca-se a do artigo 175.º do 

Código Civil, que indica que as deliberações “são tomadas por maioria absoluta de 



 
 

 

 

votos dos associados presentes”. Este corpo legal nada mais indica, todavia, sobre 

como deve ser contabilizada a maioria absoluta. 

Certo é que os tribunais já foram chamados a pronunciar-se sobre questões 

que envolvem o processo eleitoral das associações, podendo aflorar-se já algumas 

regras de interpretação uma vez consultada a jurisprudência. 

Assim, por exemplo, o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 

27/03/2012, considerou que na existência de uma lacuna, se deve aplicar por 

analogia às associações o disposto no Código das Sociedades comerciais, desde 

logo, por aplicação do artigo 10º, n.º 2 do Código Civil. Tal acontecerá por as 

associações se encontrarem bastante próximas da figura das sociedades 

comerciais. Neste mesmo sentido encontra-se também o Acórdão do Tribunal da 

relação de Évora, de 09/02/2017, pugnando pela aplicação do Código das 

Sociedades Comerciais, por analogia, às associações.  

Deveremos ainda destacar o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 

19/10/2010, que indica que nos termos da doutrina aplicável, é de facto 

entendimento de que nos votos expressos não se enquadra a abstenção, por ser 

ausência de voto. O artigo 250.º do Código das Sociedades seria então a 

transposição literal dessa mesma interpretação do significado jurídico da 

abstenção. Por seu turno, o Supremo Tribunal de Justiça, por acórdão de 

09/03/2010, considerou que quando o artigo 175.º, n.º 2 do Código Civil fala dos 

votos dos associados presentes, fala dos votos e não das presenças, logo, e 

considerando que quem se abstém não apresenta um voto expresso, não pode ver 

tal manifestação ser contabilizada para efeitos de determinar o que é a maioria 

absoluta.  

Por fim, destaca-se ainda o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 

23/02/2016, que analisa várias disposições da lei eleitoral, o código do 

procedimento administrativo, bem como outras disposições legais onde é excluída 

a contabilização da abstenção para o apuramento da maioria. Permitindo aflorar 



 
 

 

 

uma interpretação de que, de facto, apenas os votos expressos de aprovação ou 

reprovação poderem ser contabilizados para o efeito.  

Deste modo, e sendo inevitável concluir que os tribunais se têm 

pronunciado no sentido de que a abstenção não é contabilizada para efeitos de 

apuramento da maioria absoluta, certo é que a questão apenas é apreciada em 

sede judicial por ser controversa.  

Assim, e em suma, embora tendencialmente seja válido não contabilizar as 

abstenções para verificar se uma deliberação recolheu ou não a maioria absoluta 

dos votos, a solução encontrada pelos órgãos colegais públicos de definir tal nos 

seus regimentos, parece ser a solução mais segura do ponto de vista jurídico.  

IV) Conclusões: 

 - Nos termos do artigo 175.º do Código Civil, as deliberações tomadas 

em assembleia geral de uma associação são tomadas por maioria absoluta dos 

votos dos associados presentes; 

 - A letra de tal norma aproxima-se assim do que se encontra previsto 

nos instrumentos de regulação e funcionamento dos órgãos colegiais públicos, 

nomeadamente, o Código do Procedimento Administrativo, afastando-se contudo 

do regime expresso do Código das Sociedades Comerciais, que exclui as 

abstenções do apuramento da maioria absoluta; 

 - Não obstante, é entendimento comum que às associações se devem 

aplicar as regras aplicáveis às sociedades comerciais, quando tal possa ser 

enquadrado ao abrigo do artigo 10.º, n.º 2 do Código Civil; 

 - Os órgãos colegais públicos acolhem nos seus regimentos normas 

semelhantes à do artigo 250.º do Código das Sociedades Comerciais; 

 - Assim, embora parecer ser comummente aceite que a abstenção 

não é contabilizada para apuramento da maioria absoluta para efeitos de 



 
 

 

 

aprovação de deliberações tomadas em assembleia geral de uma associação, tal 

questão é controversa; 

 - Pelo que, o mais adequado seria a AEISEG fazer aprovar no 

regimento da sua assembleia geral uma norma semelhante à que se encontra nos 

regimentos dos órgãos colegais públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


