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EM DESTAQUE 

 

MECANISMO DE ALERTA PRECOCE QUANTO À SITUAÇÃO 
ECONÓMICA E FINANCEIRA DAS EMPRESAS 

O Decreto-Lei nº 47/2019 cria o mecanismo de alerta precoce 
(MAP), que consiste num procedimento de prestação de 
informação económica e financeira aos membros dos órgãos 
de administração das empresas com sede em Portugal, numa 
base anual, constituindo um mecanismo de apoio à decisão e 
gestão empresarial com base em análises estatísticas. 

Os destinatários da informação económica e financeira gerada 
pelo MAP são os membros dos órgãos de administração de 
sociedades não financeiras com sede em Portugal, sujeitas à 
apresentação do Anexo A no âmbito da informação 
empresarial simplificada (IES), e que sejam micro, pequenas e 
médias empresas ou empresas de pequena-média 
capitalização. Excluem-se do âmbito de aplicação do decreto-
lei: 

 Sociedades abertas; 

 Empresas que integram a secção K da classificação 
portuguesa de atividades económicas (CAE); 

 Empresas incluídas na CAE 70100; 

 Entidades do setor público; 

 Empresas que não evidenciem sinais de atividade 
relevante no período em análise. 
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LEGISLAÇÃO 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

O Decreto-Lei nº 44/2019 concretiza o quadro de transferência de competências para os 
órgãos municipais no domínio da proteção civil. 

O Decreto-Lei nº 58/2019 concretiza o quadro de transferência de competências para os 
órgãos municipais no domínio do transporte turístico de passageiros e do serviço público de 
transporte de passageiros regular em vias navegáveis interiores. 

Decreto-Lei n.º 44/2019 - Diário da República n.º 64/2019, Série I de 2019-04-011 

Decreto-Lei n.º 58/2019 - Diário da República n.º 83/2019, Série I de 2019-04-30 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS DAS FREGUESIAS 

O Decreto-Lei nº 57/2019 concretiza a transferência de competências dos municípios para os 
órgãos das freguesias. 

Decreto-Lei n.º 57/2019 - Diário da República n.º 83/2019, Série I de 2019-04-30 

NOVO REGIME DO ARRENDAMENTO URBANO (NRAU) - RETIFICAÇÃO 

A Declaração de retificação nº 11/2019 retifica a Lei n.º 13/2019, de 12 de fevereiro, 
«Medidas destinadas a corrigir situações de desequilíbrio entre arrendatários e senhorios, a 
reforçar a segurança e a estabilidade do arrendamento urbano e a proteger arrendatários 
em situação de especial fragilidade». 

Declaração de Retificação n.º 11/2019 - Diário da República n.º 67/2019, Série I de 2019-

04-04 

REGIME DE CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS - ALTERAÇÃO 

A Portaria nº 99/2019 procede à primeira alteração à Portaria n.º 328/2018, de 19 de 
dezembro, que define o regime de certificação de empresas tendo em vista o acolhimento 
de nacionais de Estados terceiros que pretendam desenvolver uma atividade altamente 
qualificada em Portugal. 

Portaria n.º 99/2019 - Diário da República n.º 67/2019, Série I de 2019-04-04 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121748966/details/maximized?serie=I&day=2019-04-01&date=2019-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122195231/details/maximized?serie=I&day=2019-04-30&date=2019-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122195230/details/maximized?serie=I&day=2019-04-30&date=2019-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/119397715/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121987030/details/maximized?serie=I&day=2019-04-04&date=2019-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121987030/details/maximized?serie=I&day=2019-04-04&date=2019-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117441497/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121987031/details/maximized?serie=I&day=2019-04-04&date=2019-04-01


 
 

REGIME JURÍDICO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL 

O Decreto-Lei nº 46/2019 altera o regime jurídico do Programa de Estágios Profissionais na 
Administração Local. 

Decreto-Lei n.º 46/2019 - Diário da República n.º 71/2019, Série I de 2019-04-10122059234 

MECANISMO DE ALERTA PRECOCE QUANTO À SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DAS 
EMPRESAS 

O Decreto-Lei nº 47/2019 cria o mecanismo de alerta precoce (MAP), que consiste num 
procedimento de prestação de informação económica e financeira aos membros dos órgãos 
de administração das empresas com sede em Portugal, numa base anual, constituindo um 
mecanismo de apoio à decisão e gestão empresarial com base em análises estatísticas. 

Os destinatários da informação económica e financeira gerada pelo MAP são os membros 
dos órgãos de administração de sociedades não financeiras com sede em Portugal, sujeitas à 
apresentação do Anexo A no âmbito da informação empresarial simplificada (IES), e que 
sejam micro, pequenas e médias empresas ou empresas de pequena-média capitalização. 
Excluem-se do âmbito de aplicação do decreto-lei: 

 Sociedades abertas; 

 Empresas que integram a secção K da classificação portuguesa de atividades 
económicas (CAE); 

 Empresas incluídas na CAE 70100; 

 Entidades do setor público; 

 Empresas que não evidenciem sinais de atividade relevante no período em análise. 

Decreto-Lei n.º 47/2019 - Diário da República n.º 72/2019, Série I de 2019-04-11 

DECRETOS-LEIS PUBLICADOS ENTRE OS ANOS DE 1981 E 1985 

O Decreto-Lei nº 49/2019 determina a cessação de vigência de decretos-leis publicados 
entre os anos de 1981 e 1985. 

Decreto-Lei n.º 49/2019 - Diário da República n.º 74/2019, Série I de 2019-04-15 

ESTATUTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - ALTERAÇÃO 

O Decreto-Lei nº 52/2019 altera o Estatuto do Administrador Judicial e o regime da 
Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122059234/details/maximized?serie=I&day=2019-04-10&date=2019-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122074191/details/maximized?serie=I&day=2019-04-11&date=2019-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122091532/details/maximized?serie=I&day=2019-04-15&date=2019-04-01


 
 

Decreto-Lei n.º 52/2019 - Diário da República n.º 76/2019, Série I de 2019-04-17 

Programas operacionais / Apoio 

A Portaria nº 112-A/2019 regula a criação da medida Contrato-Geração, de ora em diante 
designada por medida, que consiste na atribuição de um incentivo à contratação, sem termo 
e em simultâneo, de jovens à procura do primeiro emprego e de desempregados de longa 
ou muito longa duração. 

Portaria n.º 112-A/2019 - Diário da República n.º 73/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-
04-12 

INTERPRETAÇÕES/ORIENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL 

Oficio Circulado nº 20209 de 1 de abril de 2019 – IRC taxas de derrama incidentes sobre o 

lucro tributável do período fiscal de 2018 

O Oficio Circulado nº 20209 divulga alterações às taxas/âmbito de isenção divulgados no 

oficio-circulado nº 20205 de 12-02-2019 para os municípios de Vale de Cambra e Funchal e 

republica as taxas de derrama para o período fiscal de 2018. 

Oficio Circulado nº 20210 de 15 de abril de 2019 – Programa regressar (Artº 12º-A do CIRS) 

O Oficio Circulado nº 20209 divulga perguntas frequentes sobre o Programa Regressar. 

Oficio Circulado nº 20211 de 18 de abril de 2019 – Obrigatoriedade de declarar contas de 

depósitos ou de títulos em instituições financeiras não residentes 

O Oficio Circulado nº 20211 esclarecer quanto à obrigatoriedade de declarar contas de 

depósitos ou de títulos em instituições financeiras não residentes. 

 

 

 

 

 

 

 

A presente informação destina-se a ser distribuída entre clientes e colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e 

abstrata, não devendo servir base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso 

concreto. O conteúdo desta informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem expressa autorização do editor. 

Caso deseje obter esclarecimentos adicionais contacte sroc@mca.pt 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122124253/details/maximized?serie=I&day=2019-04-17&date=2019-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122091514/details/maximized?serie=I&day=2019-04-12&date=2019-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122091514/details/maximized?serie=I&day=2019-04-12&date=2019-04-01

