
 
 

 

 

 

EM DESTAQUE 

Orçamento de Estado Suplementar 2020 

Em 24 de julho, foi publicada a Lei n.º 27-A/2020, que procede à 
segunda alteração à Lei n.º 2/2020, de 2 de março (Lei do 
Orçamento de Estado para 2020). 
 
Neste contexto, o Governo promoveu, também, alterações a alguns 

dos pacotes legislativos que foram sendo aprovados em resposta à 

COVID-19, de entre as quais se destacam algumas medidas de 

índole fiscal. 

 

 Foram aprovadas novas regras relativas ao regime da 
dedutibilidade dos prejuízos fiscais em sede de IRC; 

 Foram aprovadas novas regras relativas aos prazos 
estabelecidos para os Pagamentos por Conta, em sede de IRC 
e IRS; 

 Foi estabelecida uma nova regra relativa à devolução 

antecipada de pagamentos especiais por conta não 

utilizados; 

 Foi criado um novo “adicional de solidariedade” 
sobre o setor bancário; 

 Foi estabelecida a exclusão das offshores, do acesso a 
apoios públicos, criados no âmbito das medidas excecionais e 
temporárias de resposta á pandemia COVID 19. 

Medidas tomadas no âmbito da Pandemia COVID 19 
No âmbito do surgimento da Pandemia COVID 19 têm vindo a surgir 

diversas medidas de apoio aos cidadãos e empresas, para fazer face 

aos prejuízos decorrentes das medidas que foram necessárias 

tomar seguindo as orientações da OMS e Autoridades de Saúde 

Pública (DGS). 
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LEGISLAÇÃO FISCAL 

ORÇAMENTO DE ESTADO SUPLEMENTAR PARA 2020 

A Lei nº 27-A/2020, de 24 de julho, procede à segunda alteração à Lei n.º 2/2020, de 2 de março (Lei 

do Orçamento de Estado para 2020) e à alteração a diversos diplomas. Salientamos os seguintes 

aspetos: 

 IRC 

 1 - Foram introduzidas as seguintes alterações aplicáveis aos prejuízos fiscais que sejam apurados 

nos períodos tributários de 2020 e 2021: 

 

• aumento para 12 anos do prazo de reporte dos prejuízos fiscais  

• aumento em 10% (de 70% para 80%) do limite de dedução, e  

• não computo dos períodos de tributação de 2020 e de 2021 na contagem do prazo de 

reporte de prejuízos fiscais vigentes em 1 de janeiro de 2020.  

 

Ainda no que se refere à dedutibilidade de prejuízos, foi aprovado um regime especial de 

transmissibilidade de prejuízos fiscais para as operações de concentração de pequenas e médias 

empresas (PME) realizadas em 2020. 

 

Neste contexto, os prejuízos fiscais da entidade adquirida (à data da aquisição da participação social) 

podem ser transmitidos e deduzidos ao lucro tributável do sujeito passivo adquirente, na proporção 

da sua participação no capital social, desde que não ultrapasse o prazo normal de reporte  

A aplicabilidade deste regime depende, assim, do preenchimento de algumas condições, tais como: 

i. não distribuição de lucros, pela sociedade adquirida, durante 3 anos contados da data de 

produção de efeitos do presente benefício;  

ii. manutenção da participação social maioritária por um período ininterrupto não inferior a 3 

anos;  

iii. não cessação, pela sociedade adquirida, dos contratos de trabalho, durante um período de 3 

anos, contados da data de produção de efeitos do presente benefício, ao abrigo das 

modalidades de despedimento coletivo ou despedimento por extinção do posto de trabalho.  

2 - O Orçamento Suplementar procede, também, a um ajuste das regras e formas de pagamento 

relativas aos Pagamentos por Conta devidos, em 2020. 

• Neste âmbito, por referência ao 1.º semestre de 2020, as empresas que registarem uma 

quebra de faturação superior a 20%, poderão beneficiar de uma redução do respetivo 

pagamento até 50% do seu valor. Tal redução poderá corresponder a 100% da totalidade do 

valor do pagamento por conta no caso de se verificar uma quebra de faturação superior a 

40%.  



 
 

 

Essa mesma redução até 100% do valor do pagamento por conta é aplicável (sem o critério 

da quebra de faturação) às empresas dos setores do alojamento e restauração e às empresas 

classificadas como micro, pequenas e médias empresas.  

No entanto, caso os sujeitos passivos que beneficiam das reduções previstas para os 

Pagamentos por Conta concluam que na sua decorrência fica por liquidar uma importância 

superior a 20% daquela que, em condições normais, teria sido entregue, o sujeito passivo 

poderá regularizar tal montante até ao último dia do prazo para o terceiro pagamento (20 de 

dezembro de 2020), sem quaisquer ónus encargos. 

Os Pagamentos por Conta a efetuar pelos sujeitos passivos de IRS, neste novo diploma prevê a 

possibilidade, para os sujeitos passivos que não tenham liquidado os valores relativos ao primeiro e 

segundo Pagamentos por Conta, de procederem à regularização destes valores, livre de quaisquer 

ónus ou encargos, que poderiam advir de um incumprimento, até à data limite de pagamento do 

terceiro Pagamento por Conta (20 de dezembro de 2020).  

 

3 - O Orçamento Suplementar vem, ainda, estabelecer uma regra relativa aos Pagamentos Especiais 

por Conta (os designados PEC), aplicável às PME.  

Ao abrigo desta nova disposição normativa as PME poderão solicitar, em 2020, o reembolso integral 

da parte do pagamento especial por conta que não foi deduzido, até 2019, sem atender ao prazo 

previsto no Código do IRC para o efeito. 

4 - Foi criado um novo “adicional de solidariedade” sobre o sector bancário, no valor de 0,02 pontos 

percentuais, cuja receita deverá reverter para suporte dos custos da resposta pública à atual crise 

económica, através da sua consignação ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social.  

 

Os destinatários desta contribuição de solidariedade serão as instituições de crédito com sede 

principal e efetiva da administração situada em território português, as filiais, em Portugal, de 

instituições de crédito que não tenham a sua sede principal e efetiva em território português e, 

ainda, as sucursais, em Portugal, de instituições de crédito cuja sede principal e efetiva não seja em 

território português.  

 

Esta contribuição incidirá sobre o passivo apurado e aprovado pelos sujeitos passivos, deduzido, 

quando aplicável, dos elementos do passivo que integrem os fundos próprios, dos depósitos 

abrangidos por um sistema de garantia oficialmente reconhecido nos termos da Diretiva 2014/49/UE 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, ou considerado equivalente nos 

termos do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, dentro dos limites 

previstos nas legislações aplicáveis, e dos depósitos na Caixa Central constituídos por caixas de 

crédito agrícola mútuo pertencentes ao sistema integrado do crédito agrícola mútuo.  

Será também considerado o valor nocional dos instrumentos financeiros derivados fora do balanço 

apurado pelos sujeitos passivos. 



 
 

 

5- O Orçamento Suplementar estabelece, ainda, a exclusão das entidades ligadas a países, 

territórios ou regiões com regime fiscal claramente mais favorável, os comumente designados por 

“offshore”, do acesso aos apoios públicos criados no âmbito das medidas excecionais e temporárias 

de resposta à pandemia da doença COVID-19.  

Esta exclusão abrange as entidades que tenham sede ou direção efetiva em países, territórios ou 

regiões com regime fiscal claramente mais favorável, quando estes constem da lista aprovada pela 

Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, bem como as sociedades que sejam dominadas por 

entidades que tenham sede, direção efetiva ou beneficiário efetivo naqueles territórios. 

Lei n.º 27-A/2020 - Diário da República n.º 143/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-07-24 
 

Orçamento de Estado Suplementar da Região Autónoma da Madeira para 2020 

O Decreto Legislativo Regional nº 12/2020/M, de 10 de agosto, procede à primeira alteração do 

Decreto Legislativo Regional n.º 1-A/2020/M, de 31 de janeiro, que aprova o Orçamento da Região 

Autónoma da Madeira para 2020 - Orçamento Suplementar da Região Autónoma da Madeira para 

2020 

Decreto Legislativo Regional n.º 12/2020/M - Diário da República n.º 154/2020, Série I de 2020-08-
10 
 

Alteração ao Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2020 

 

O Decreto Legislativo Regional nº 22/2020/A, de 13 de agosto, procede á segunda alteração ao 

Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2020. 

Decreto Legislativo Regional n.º 22/2020/A - Diário da República n.º 157/2020, Série I de 2020-08-
13 
 

Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) 

 

 Ficheiro SAFT – T (PT) da contabilidade 
 
O Decreto-Lei nº 48/2020, de 3 de agosto, determina a definição dos procedimentos a adotar no que 

se refere à submissão do ficheiro SAF-T (PT) relativo à contabilidade. 

 

Decreto-Lei n.º 48/2020 - Diário da República n.º 149/2020, Série I de 2020-08-03 
 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138762310/details/maximized?serie=I&day=2020-07-24&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/128771582/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139918084/details/maximized?serie=I&day=2020-08-10&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139918084/details/maximized?serie=I&day=2020-08-10&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140210524/details/maximized?serie=I&day=2020-08-13&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140210524/details/maximized?serie=I&day=2020-08-13&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139348418/details/maximized?serie=I&day=2020-08-03&date=2020-08-01


 
 

 

 SAFT FATURAÇÂO 

 

A Portaria nº 195/2020, de 13 de agosto, regulamenta os requisitos de criação do código de barras 
bidimensional (código QR) e do código único do documento (ATCUD), a que se refere o n.º 3 do 
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro 

Portaria n.º 195/2020 - Diário da República n.º 157/2020, Série I de 2020-08-13 
 

IRS – Alterações ao CIRS 

 

A Lei nº 48/2020, altera o Código do IRS (artigos 74º e 24º) e a Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro. 

Lei n.º 48/2020 - Diário da República n.º 164/2020, Série I de 2020-08-24 
 

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 

 

 Restituição  

 

O Decreto-Lei nº 54/2020, de 11 de agosto, aprova a restituição do montante equivalente ao 
imposto sobre o valor acrescentado relativo a diversas iniciativas. 
 
Decreto-Lei n.º 54/2020 - Diário da República n.º 155/2020, Série I de 2020-08-11 
 

 Alterações no âmbito do tratamento do comércio eletrónico 

 

A Lei nº 47/2020, de 24 de agosto, transpõe os artigos 2.º e 3.º da Diretiva (UE) 2017/2455 do 
Conselho, de 5 de dezembro de 2017, e a Diretiva (UE) 2019/1995 do Conselho, de 21 de novembro 
de 2019, alterando o Código do IVA, o Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias e legislação 
complementar relativa a este imposto, no âmbito do tratamento do comércio eletrónico 

Lei n.º 47/2020 - Diário da República n.º 164/2020, Série I de 2020-08-24 
 

 Transposição de Diretivas (EU) - Harmonização e simplificação de regras no sistema do 

imposto sobre o valor acrescentado no comércio intracomunitário. 

 

A Lei nº 49/2020, de 24 de agosto, harmoniza e simplifica determinadas regras no sistema do 
imposto sobre o valor acrescentado no comércio intracomunitário, transpondo as Diretivas (UE) 
2018/1910 do Conselho, de 4 de dezembro de 2018, e 2019/475 do Conselho, de 18 de fevereiro de 
2019, e alterando o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o Regime do IVA nas Transações 
Intracomunitárias e o Código dos Impostos Especiais de Consumo. 

Lei n.º 49/2020 - Diário da República n.º 164/2020, Série I de 2020-08-24 
 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/119622094/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140210523/details/maximized?serie=I&day=2020-08-13&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124793094/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140950563/details/maximized?serie=I&day=2020-08-24&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140013523/details/maximized?serie=I&day=2020-08-11&date=2020-08-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?17L2455
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L1995
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140950562/details/maximized?serie=I&day=2020-08-24&date=2020-08-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L1910
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L0475
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140950564/details/maximized?serie=I&day=2020-08-24&date=2020-08-01


 
 

 

Durante os meses de julho e agosto a restante legislação fiscal publicada está inserida nas 

Medidas tomadas no âmbito da Pandemia COVID 19. 

 

OUTRA LEGISLAÇÃO 

 

Fundos de pensões e entidades gestoras de fundos de pensões e atividades seguradora e 
resseguradoras 

A Lei nº 27/2020, de 23 de julho, aprova o regime jurídico da constituição e do funcionamento dos 
fundos de pensões e das entidades gestoras de fundos de pensões, transpondo a Diretiva (UE) 
2016/2341 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016, procede à quarta 
alteração ao regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, 
aprovado em anexo à Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, e revoga o Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 
de janeiro. 

Lei n.º 27/2020 - Diário da República n.º 142/2020, Série I de 2020-07-23 

Alterações aos Código dos Valores Mobiliários, Regime Geral dos Organismos de Investimento 

Coletivo e o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras 

 

A Lei nº 50/2020, de 25 de agosto, transpõe a Diretiva (UE) n.º 2017/828 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 17 de maio de 2017, relativa a direitos dos acionistas de sociedades cotadas no que 
concerne ao seu envolvimento a longo prazo, altera o Código dos Valores Mobiliários, o Regime Geral 
dos Organismos de Investimento Coletivo e o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras, e revoga a Lei n.º 28/2009, de 19 de junho. 
 
Lei n.º 50/2020 - Diário da República n.º 165/2020, Série I de 2020-08-25 
 

Normas de Proteção aos consumidores de serviços financeiros 

 

A Lei nº 53/2020, de 26 de agosto, estabelece normas de proteção do consumidor de serviços 
financeiros, procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2010, de 5 de janeiro. 

Lei n.º 53/2020 - Diário da República n.º 166/2020, Série I de 2020-08-26 
 

Transposição de Diretiva (EU) – Setor do Gás 

 

O Decreto-Lei nº 62/2020, de 28 de agosto, estabelece a organização e o funcionamento do Sistema 
Nacional de Gás e o respetivo regime jurídico e procede à transposição da Diretiva 2019/692. 
 

Decreto-Lei n.º 62/2020 - Diário da República n.º 168/2020, Série I de 2020-08-28 
 

 

 

https://dre.pt/application/external/eurolex?16L2341
https://dre.pt/application/external/eurolex?16L2341
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70237675/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/538999/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138638754/details/maximized?serie=I&day=2020-07-23&date=2020-07-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?17L0828
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/494791/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/141084326/details/maximized?serie=I&day=2020-08-25&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/459967/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/141214377/details/maximized?serie=I&day=2020-08-26&date=2020-08-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L0692
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/141377978/details/maximized?serie=I&day=2020-08-28&date=2020-08-01


 
 

 

Transposição de Diretivas (EU) – Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo 

 

A Lei nº 58/2020, transpõe a Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de 
maio de 2018, que altera a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema 
financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo e a Diretiva 
(UE) 2018/1673 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativa ao 
combate ao branqueamento de capitais através do direito penal, alterando diversas leis. 
 

Lei n.º 58/2020 - Diário da República n.º 169/2020, Série I de 2020-08-31 
 

Programas operacionais / Apoio 

Incentivos à aquisição veículos elétricos - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 

O Decreto Regulamentar Regional nº 15/2020/A, de 3 de julho, procede à primeira alteração ao 

Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2020/A, de 27 de janeiro, atribuição de incentivos financeiros 

para a aquisição de veículos elétricos e de pontos de carregamento. 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 15/2020/A - Diário da República n.º 128/2020, Série I de 2020-

07-03 

 

Apoios financeiros IEFP, I.P – Prorrogação da suspensão de requisitos 

Prorrogação da suspensão de verificação do requisito de não existência de dívidas de entidades 
candidatas ou promotoras ao IEFP, I. P., para a aprovação de candidaturas e realização de 
pagamentos de apoios financeiros pelo IEFP, I. P., às respetivas entidades, no âmbito das medidas de 
emprego e formação profissional em vigor, determinado através da Portaria n.º 94-B/2020, de 17 de 
abril. 
Portaria n.º 184/2020 - Diário da República n.º 151/2020, Série I de 2020-08-05 
 

Setor Social – Comparticipação da Segurança Social em 2020 

 

A Portaria nº 192/2020, de 10 de agosto, veio estabelecer um reforço extraordinário da 
comparticipação financeira da segurança social em 2020, prevista no n.º 1 do artigo 16.º da Portaria 
n.º 196-A/2015, de 1 de julho. 
 
Portaria n.º 192/2020 - Diário da República n.º 154/2020, Série I de 2020-08-10 

 
Medida Estágios ATIVAR.PT 

 

A Portaria nº 201/2020, de 27 de agosto, regula a medida Estágios ATIVAR.PT, que consiste no apoio 
à inserção de jovens no mercado de trabalho ou à reconversão profissional de desempregados. 

 
Portaria n.º 206/2020 - Diário da República n.º 167/2020, Série I de 2020-08-27 

https://dre.pt/application/external/eurolex?18L0843
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L0849
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L1673
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/141382321/details/maximized?serie=I&day=2020-08-31&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/128515585/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137126900/details/maximized?serie=I&day=2020-07-03&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137126900/details/maximized?serie=I&day=2020-07-03&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131908510/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139563957/details/maximized?serie=I&day=2020-08-05&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67666075/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67666075/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139918080/details/maximized?serie=I&day=2020-08-10&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/141259624/details/maximized?serie=I&day=2020-08-27&date=2020-08-01


 
 

 

 

Medida Incentivo ATIVAR.PT 
 

A Portaria nº 207/2020, de 27 de agosto, regulamenta a medida Incentivo ATIVAR.PT, que consiste 
na concessão, à entidade empregadora, de um apoio financeiro à celebração de contrato de trabalho 
com desempregado inscrito no Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 

 
Portaria n.º 207/2020 - Diário da República n.º 167/2020, Série I de 2020-08-27 
 

CONTABILIDADE  

COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO CONTABILISTICA (CNC)  

Foi divulgada a FAQ 34 para o setor empresarial relativa ao conceito de volume de negócios em 

SGPS, aprovada pelo CNCE em 27 de julho 2020. 

 

FAQ´s Setor Empresarial - CNC 

 

INTERPRETAÇÕES/ORIENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL 

IRC – Requisitos de prova Artigo 51º CIRC 
 

O Oficio Circulado nº 20225/2020, de 2 de julho, vem clarificar no que respeita à prova dos requisitos 

de aplicação do Regime previsto no artigo 51º do CIRC – artigo 51º B. 

 

Oficio Circulado nº 20225, de 2 de julho de 2020 

 

IVA – Prorrogação de prazos, em complemento ao Oficio Circulado nº 30221, de 12 de maio. 

 

O Ofício Circulado nº 30224, de 1 de julho 2020, vem esclarecer no que respeita ao IVA – Prorrogação 

do prazo para entrega da declaração periódica e pagamento do respetivo imposto, apuramento do 

imposto com base no E-Fatura. 

 

Oficio Circulado nº 30224, de 1 de julho de 2020 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/141259625/details/maximized?serie=I&day=2020-08-27&date=2020-08-01
http://www.cnc.min-financas.pt/faqs_empresarial.html
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20225_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30224_2020.pdf


 
 

 

 

Imposto de Selo – Benefícios Fiscais – Estatuto do Mecenato 

 

O Despacho 272/2020-XXII, do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, de 27 de julho, 

vem prorrogar o prazo até 31 de outubro de 2020 da aplicabilidade dos benefícios fiscais previstos no 

Estatuto do Mecenato e exclusão de tributação em Imposto de Selo (COVID 19). 

 

Despacho nº 272/2020-XXII, do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais de 27 de julho 

 

IVA – Flexibilização de Pagamentos – Declarações Periódicas 

 

O Despacho nº 330/2020-XXI, do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, de 13 de 

agosto, vem prorrogar os prazos de entrega e pagamento das declarações periódicas de IVA. 

 

Despacho nº 330/2020-XXII, do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, de 13 de 

agosto  

 

IRC – Pagamentos por conta de IRC 

 

O Despacho nº 338/2020-XXI, do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, de 24 de 

agosto, vem clarificar o regime de suspensão temporária dos pagamentos por conta de IRC, 

estabelecido no artigo 2º da Lei nº 29/2020, de 31 de julho. 

 

Despacho nº 338/2020-XXII, do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, de 24 de 

agosto 

 
Novos Formulários Modelo 21-RFI a Modelo 24-RFI 

O Despacho nº 8363/2020 do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, de 31 de agosto, 

aprova os modelos de formulários para efeitos de aplicação das convenções para evitar a dupla 

tributação internacional - mod. 21-RFI a mod. 24-RFI. 

 

Despacho nº 8363/2020, do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, de 31 de agosto 

 

 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_272_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_330_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_330_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_338_2020_XXII_SEAAF.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_338_2020_XXII_SEAAF.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/141378048


 
 

 

Medidas tomadas no âmbito da Pandemia COVID 19 

DECLARAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE 
 

O Decreto-Lei nº 37-A/2020, de 15 de julho, altera o regime sancionatório aplicável ao 

incumprimento dos deveres estabelecidos por declaração da situação de alerta, contingência ou 

calamidade. Este decreto-lei altera o Decreto-Lei nº 28-B/2020, de 26 de junho. 

 

DECRETO-LEI N.º 37-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 136/2020, 2.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 

2020-07-15 

 

MEDIDAS RELATIVAS À PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO DE 
INFEÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR COVID-19 
 

A Lei nº 20/2020, de 1 de julho, veio proceder à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 

13 de abril, que estabelece as medidas excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19. 

 

LEI N.º 20/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 126/2020, SÉRIE I DE 2020-07-01 

 

O Decreto-Lei nº 39-A/2020, de 16 de julho, veio alterar as medidas excecionais e temporárias 

relativas à pandemia da doença COVID-19. Este decreto-lei procede à décima-quarta alteração ao 

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. 

 
DECRETO-LEI N.º 39-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 137/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 

2020-07-16 

 

A Lei nº 28/2020, de 28 de julho, veio alargar o prazo para a realização por meios de comunicação à 

distância das reuniões dos órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais, procedendo 

à quinta alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova medidas excecionais e temporárias 

de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da doença COVID-

19. 

 

LEI N.º 28/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 145/2020, SÉRIE I DE 2020-07-28 

 

O Decreto-Lei nº 51/2020, de 7 de agosto, vem alterar as medidas excecionais e temporárias 

relativas à pandemia da doença COVID-19. 

 

DECRETO-LEI N.º 51/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 153/2020, SÉRIE I DE 2020-08-07 

 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/136825977/view?w=2020-07-15
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/37-A/2020/07/15/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/37-A/2020/07/15/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/14-g/2020/p/cons/20200701/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/20/2020/07/01/p/dre
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130241777/view?w=2020-09-03
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/39-A/2020/07/16/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/39-A/2020/07/16/p/dre
https://data.dre.pt/eli/lei/1-a/2020/p/cons/20200728/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/28/2020/07/28/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/51/2020/08/07/p/dre


 
 

 

O Decreto-Lei nº 53/2020, de 11 de agosto, transpõe a Diretiva (UE) 2020/876, no sentido de diferir 

prazos para a apresentação e troca de informações no domínio da fiscalidade devido à pandemia da 

doença COVID-19. 

 

DECRETO-LEI N.º 53/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 155/2020, SÉRIE I DE 2020-08-11 

 

O Decreto-Lei nº 58-B/2020, de 14 de agosto, vem alterar as medidas excecionais e temporárias 

relativas à pandemia da doença COVID-19. 

 

DECRETO-LEI N.º 58-B/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 158/2020,2.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 

2020-08-14 

 

MEDIDAS DE APOIO À SUSTENTABILIDADE DA ECONOMIA E DAS EMPRESAS 
 

MEDIDAS GENÉRICAS 

 

O Decreto-Lei nº 36/2020, de 15 de julho, simplifica o procedimento de licenciamento dos 

estabelecimentos industriais de fabrico de dispositivos médicos, equipamentos de proteção 

individual, álcool etílico e produtos biocidas desinfetantes, Este decreto-lei procede à primeira 

alteração ao Decreto-Lei nº 14-E/2020, de 13 de abril. 

 

DECRETO-LEI N.º 36/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 136/2020, SÉRIE I DE 2020-07-15 

 
O Decreto-Lei nº 46-A/2020, de 30 de julho, veio criar o apoio extraordinário à retoma progressiva de 

atividade em empresas em situação de crise empresarial com redução temporária do período normal 

de trabalho. 

 
DECRETO-LEI N.º 46-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 147/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 

2020-07-30 

 

A Lei nº 29/2020, de 31 de julho, veio estabelecer medidas fiscais de apoio às micro, pequenas e 

médias empresas no quadro da resposta ao novo coronavírus SARS-CoV-2 e à doença COVID-19. 

 

LEI N.º 29/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 148/2020, SÉRIE I DE 2020-07-31 

 

A Lei nº 35/2020, de 13 de agosto, vem alterar as regras sobre endividamento das autarquias locais 

para os anos de 2020 e 2021 e prorroga o prazo do regime excecional de medidas aplicáveis às 

autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, procedendo à segunda alteração às 

Leis n.os 4-B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril. 

 

LEI N.º 35/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 157/2020, SÉRIE I DE 2020-08-13 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/53/2020/08/11/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/58-B/2020/08/14/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/58-B/2020/08/14/p/dre
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/138021006/view?w=2020-07-15
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/36/2020/07/15/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/46-A/2020/07/30/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/46-A/2020/07/30/p/dre
https://data.dre.pt/eli/lei/29/2020/07/31/p/dre
https://data.dre.pt/eli/lei/4-b/2020/p/cons/20200813/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/6/2020/04/10/p/dre
https://data.dre.pt/eli/lei/35/2020/08/13/p/dre


 
 

 

 

O Decreto-Lei nº 58-A/2020, de 14 de agosto, veio clarificar no espírito do Programa de Estabilização 

Económica e Social, o âmbito subjetivo do complemento de estabilização, previsto no Decreto-Lei n.º 

27-B/2020, de 19 de junho, com a atribuição aos trabalhadores que estiveram abrangidos, por um 

prazo igual ou superior a 30 dias, pelo apoio à manutenção do contrato de trabalho, previsto no 

Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, na sua redação atual, ou por redução temporária do 

período normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho, nos termos dos artigos 298.º e 

seguintes do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação 

atual. 

 

DECRETO-LEI N.º 58-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 158/2020,2.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 

2020-08-14 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 

ARRENDAMENTO 
 
A Lei nº 45/2020, de 20 de agosto, veio alterar o regime excecional para as situações de mora no 
pagamento da renda nos contratos de arrendamento não habitacional, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 4- C/2020, de 6 de abril. 
 
LEI N.º 45/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 162/2020, SÉRIE I DE 2020-08- 20 

 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
 

O Despacho nº 6906-A/2020, de 3 de julho, determina que, na Área Metropolitana de Lisboa, os 

estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, bem como os que se encontrem 

em conjuntos comerciais, que estejam autorizados a funcionar vinte e quatro horas por dia mas que, 

nos termos do artigo 5.º do regime anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-A/2020, de 

26 de junho, estejam obrigados a encerrar às 20 horas, podem reabrir às 6 horas, bem como os 

estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de passageiros ou de mercadorias 

sem condutor estão excetuados do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do regime anexo à Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 51-A/2020, de 26 de junho, podendo, sempre que o respetivo horário de 

funcionamento o permita, encerrar à 1 hora e reabrir às 6 horas. 

 

DESPACHO N.º 6906-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 128/2020, 2.º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 

2020-07-03 

 
EMPREGO 

 

A Portaria nº 170-A/2020, de 13 de julho, regulamenta o incentivo extraordinário à normalização da 

atividade empresarial, previsto no Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136260572/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136260572/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779506/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/602073/details/normal?l=1
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/58-A/2020/08/14/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/58-A/2020/08/14/p/dre
https://data.dre.pt/eli/lei/4-c/2020/p/cons/20200820/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/45/2020/08/20/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/51-A/2020/06/26/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/51-A/2020/06/26/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/51-A/2020/06/26/p/dre
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137261500/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137261500/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136260572/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2027-B%2F2020


 
 

 

 

PORTARIA Nº 170-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA Nº 134/2020,SÉRIE I DE 13-07-2020 

 

A Lei nº 36/2020, de 13 de agosto, diz respeito á suspensão dos prazos de caducidade dos contratos 

de trabalho dos trabalhadores de instituições de ciência, tecnologia e ensino superior. 

 

LEI N.º 36/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 157/2020, SÉRIE I DE 2020-08-13 

 

O Despacho nº 8148/2020, de 21 de agosto, define medidas excecionais e temporárias que 

salvaguardem a viabilidade das empresas e outras entidades empregadoras beneficiárias dos apoios 

financeiros públicos. 

 

DESPACHO N.º 8148/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 163/2020, SÉRIE II DE 2020-08-21 

 

A Portaria nº 2017/2020, de 27 de agosto, regula a medida Incentivo ATIVAR.PT, que consiste na 

concessão, à entidade empregadora, de um apoio financeiro à celebração de contrato de trabalho 

com desempregado inscrito no Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 

 

PORTARIA N.º 207/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 167/2020, SÉRIE I DE 2020-08-27 

 
PROTEÇÃO SOCIAL 

 
O Decreto-Lei nº 37/2020, de 15 de julho, veio estabelecer medidas de apoio social no âmbito do 
Programa de Estabilização Económica e Social, nomeadamente a Linha de Financiamento ao Setor 
Social. 
 
DECRETO-LEI N.º 37/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 136/2020, SÉRIE I DE 2020-07-15 

 
A Portaria nº 178/2020, de 28 de julho, estabelece um sistema de incentivos à adaptação da 

atividade das respostas sociais ao contexto da doença COVID-19, designado Programa Adaptar Social 

+. 

 

PORTARIA N.º 178/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 145/2020, SÉRIE I DE 2020-07-28 

 

Link útil 

Estamos On - Resposta de Portugal ao COVID 19  

 
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/pesquisa/-/search/137809012/details/normal?q=portaria+170-A%2F2020
https://data.dre.pt/eli/lei/36/2020/08/13/p/dre
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/140821042/details
https://data.dre.pt/eli/port/207/2020/08/27/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/37/2020/07/15/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/178/2020/07/28/p/dre
https://covid19estamoson.gov.pt/?fbclid=IwAR3JTCRmx_7BtcnU5G9q2HG2fsw8sJkC6CNefHAKBdg3jCJ1vBD78303oAU

