
 
 

 

 

 

EM DESTAQUE 

 

PROGRAMA ESCOLHAS – 2021-2022 

 
A Resolução do Conselho de Ministros nº 71/2020, de 15 de 

setembro, veio aprovar a 8.ª geração do «Programa Escolhas», para 

o período de 2021-2022. 

 

APOIOS FINANCEIROS IEFP,I.P. 

Em 16 de setembro, foi aprovada a Portaria nº 218/2020, que 

procede à segunda alteração da Portaria nº 82-C/2020, de 31 de 

março, que criou a medida de Apoio ao Reforço de Emergência de 

Equipamentos Sociais e de Saúde e um regime extraordinário de 

majoração das bolsas mensais dos «Contrato emprego-inserção» 

(CEI) e «Contrato emprego-inserção+» (CEI+). 

 

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 

IRC/IRS 

 

 Alteração artigo 78º do CIRS 

 

A Declaração de Retificação à Lei n.º 48/2020, de 24 de agosto, «Altera o Código do IRS e a 
Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro». 

 
Declaração de Retificação n.º 34/2020 - Diário da República n.º 170/2020, Série I de 2020-
09-01 

 

 Coeficientes desvalorização moeda - bens e direitos alienados em 2020 
 

A Portaria nº 220/2020, de 21 de setembro, procede à atualização dos coeficientes de 
desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2020. 

 

Portaria n.º 220/2020 - Diário da República n.º 184/2020, Série I de 2020-09-21 
 

IVA 

 

 Novos modelos da declaração recapitulativa 

 

A Portaria nº 215/2020, de 10 de setembro, aprova o novo modelo da declaração 

recapitulativa a que se referem a alínea i) do n.º 1 do artigo 29.º do Código do IVA e a alínea 

c) do n.º 1 do artigo 30.º do Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias, bem como as 

respetivas instruções de preenchimento. 

 
Portaria n.º 215/2020 - Diário da República n.º 177/2020, Série I de 2020-09-10 

 

 Alteração de taxa – Fornecimento de eletricidade 
 

O Decreto-Lei nº 74/2020, de 24 de setembro, altera a taxa de IVA aplicável aos 
fornecimentos de eletricidade em relação a determinados níveis de consumo e potências 
contratadas em baixa tensão normal. 

 
Decreto-Lei n.º 74/2020 - Diário da República n.º 187/2020, Série I de 2020-09-24 

 

Durante o mês de setembro a restante legislação fiscal publicada está inserida nas Medidas 

tomadas no âmbito da Pandemia COVID 19. 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/140950563/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124793094/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/141597644/details/maximized?serie=I&day=2020-09-01&date=2020-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/141597644/details/maximized?serie=I&day=2020-09-01&date=2020-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/143189705/details/maximized?serie=I&day=2020-09-21&date=2020-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142487105/details/maximized?serie=I&day=2020-09-10&date=2020-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/143616729/details/maximized?serie=I&day=2020-09-24&date=2020-09-01


 
 

 

 

OUTRA LEGISLAÇÃO 

 
Regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios 
 
A Portaria nº 208/2020, de 1 de setembro, altera o regime jurídico da segurança contra incêndio em 

edifícios - alteração à Portaria n.º 773/2009, de 21 de julho. 

 

Portaria n.º 208/2020 - Diário da República n.º 170/2020, Série I de 2020-09-01 
 
 
Regime jurídico do exercício da atividade profissional da pesca comercial marítima 
 
O Decreto-Lei nº 73/2020, de 23 de setembro, aprova o regime jurídico do exercício da atividade 

profissional da pesca comercial marítima e da autorização, registo e licenciamento dos navios ou 

embarcações utilizadas na referida atividade. 

 

Decreto-Lei n.º 73/2020 - Diário da República n.º 186/2020, Série I de 2020-09-23 

 
 
Modelo de fiscalização de E.P.E.´s 

 

O Decreto-Lei nº 75/2020, de 25 de setembro, procede à adaptação do modelo de fiscalização de 

várias entidades públicas empresariais. 

 

Decreto-Lei n.º 75/2020 - Diário da República n.º 188/2020, Série I de 2020-09-25 

 
 
Transposição de Diretiva (EU) – unidades de medida 

 
O Decreto-Lei nº 76/2020, de 25 de setembro, adapta ao progresso técnico as novas definições das 
unidades de base do Sistema Internacional de Unidades, transpondo a Diretiva (UE) 2019/1258. 
 
Decreto-Lei n.º 76/2020 - Diário da República n.º 188/2020, Série I de 2020-09-25 
 
 
Arrendamento  

 
A Lei nº 58-A/2020, de 30 de setembro, alarga o regime extraordinário de proteção dos 
arrendatários, procedendo à sexta alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. 
 

Lei n.º 58-A/2020 - Diário da República n.º 191/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-09-30 
 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/492728/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/141597645/details/maximized?serie=I&day=2020-09-01&date=2020-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/143527213/details/maximized?serie=I&day=2020-09-23&date=2020-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/143741480/details/maximized?serie=I&day=2020-09-25&date=2020-09-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L1258
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/143741481/details/maximized?serie=I&day=2020-09-25&date=2020-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473088/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144273514/details/maximized?serie=I&day=2020-09-30&date=2020-09-01


 
 

 

 

Programas operacionais / Apoio 

PROGRAMA ESCOLHAS 2021-2022 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 71/2020, de 15 de setembro, veio aprovar a 8.ª geração do 

«Programa Escolhas», para o período de 2021 a 2022. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 71/2020 - Diário da República n.º 180/2020, Série I de 
2020-09-15 
 

APOIOS FINANCEIROS IEFP, I.P 

 

A Portaria nº 218/2020, de 16 de setembro, procede à segunda alteração da Portaria n.º 82-C/2020, 
de 31 de março, que criou a medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e 
de Saúde e um regime extraordinário de majoração das bolsas mensais dos «Contrato emprego-
inserção» (CEI) e «Contrato emprego-inserção+» (CEI+). 
 
Portaria n.º 218/2020 - Diário da República n.º 181/2020, Série I de 2020-09-16 
 

 

INTERPRETAÇÕES/ORIENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL 

 

IRC e IRS – Pagamentos em prestações 

 

O Despacho nº 354/2020-XXI, do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, de 11 de 

setembro, vem determinar o pagamento em prestações de imposto IRS e IRC, até aos montantes de 

5.000 euros e 10.000 euros, respetivamente, sem necessidade de prestação de garantias, sempre 

que se verifiquem determinadas condições, expressas no referido Despacho. 

 

Despacho nº 354/2020-XXII, do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, de 11 de 

setembro 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142870337/details/maximized?serie=I&day=2020-09-15&date=2020-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142870337/details/maximized?serie=I&day=2020-09-15&date=2020-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130956136/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142961486/details/maximized?serie=I&day=2020-09-16&date=2020-09-01
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_354_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_354_2020_XXII.pdf


 
 

 

 

Medidas tomadas no âmbito da Pandemia COVID 19 

DECLARAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE 
 
A Resolução do Conselho de Ministros nº 70-A/2020, de 11 de setembro, declara a situação de 

contingência, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 70-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 178/2020, 1º 

SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-09-11 

 

O Despacho nº 8998-D/2020, de 18 de setembro, fixa a interpretação das regras relativas aos 

horários de funcionamento dos estabelecimentos, nos termos da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro. 

 

DESPACHO N.º 8998-D/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 183/2020, 2º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 

2020-09-18 

 

O Despacho nº 8998-C/2020, de 18 de setembro, fixa a interpretação dos princípios e orientações 

aplicáveis à realização de eventos corporativos, nos termos e para os efeitos da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro. 

 

DESPACHO N.º 8998-C/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 183/2020, 2º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 

2020-09-18 

 
 

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

O Decreto-Lei nº 62-A/2020, de 3 de setembro, altera as medidas excecionais e temporárias relativas 

à pandemia da doença COVID-19, nomeadamente procede à vigésima alteração ao Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março. 

 

DECRETO-LEI N.º 62-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 172/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 

2020-09-03 

 

O Decreto-Lei nº 70-A/2020, de 29 de setembro, altera as medidas excecionais e temporárias 

relativas à pandemia da doença COVID-19. Nomeadamente são alterados o Decreto-Lei n.º 10-J/2020, 

de 26 de março, que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, 

empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, 

https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/70-A/2020/09/11/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/70-A/2020/09/11/p/dre
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/142601170/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/142601170/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/143189716/details/maximized?serie=II&day=2020-09-18&date=2020-09-01&dreId=143189713
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/143189716/details/maximized?serie=II&day=2020-09-18&date=2020-09-01&dreId=143189713
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/142601170/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/142601170/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/143189715/details/maximized?serie=II&day=2020-09-18&date=2020-09-01&dreId=143189713
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/143189715/details/maximized?serie=II&day=2020-09-18&date=2020-09-01&dreId=143189713
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/141967954/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/141967954/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779509/details/normal?l=1


 
 

 

passando o mesmo a vigorar por um período adicional de seis meses, até 30 de setembro de 2021 e 

o Decreto-Lei n.º 20-F/2020, de 12 de maio, que estabelece um regime excecional e temporário 

relativo aos contratos de seguro, estabelecendo que o mesmo passa a vigorar até 31 de março de 

2021, sem prejuízo do período de produção dos efeitos contratuais que decorram da aplicação de 

alguns preceitos. Nesta matéria, passa a prever-se igualmente um dever de divulgação das medidas 

por parte dos seguradores. 

 

DECRETO-LEI N.º 78-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 190/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 

2020-09-29 

 

MEDIDAS DE APOIO À SUSTENTABILIDADE DA ECONOMIA E DAS EMPRESAS 
 

MEDIDAS GENÉRICAS 

 

O Despacho nº 8422/2020, de 2 de setembro, altera Despacho n.º 5638-A/2020, de 18 de maio, que 

aprova as listas das entidades que beneficiam da isenção do IVA na aquisição de bens necessários 

para o combate à COVID-19. 

 

DESPACHO N.º 8422/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 171/2020, SÉRIE II DE 2020-09-02 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 

OBRIGAÇÕES FISCAIS 
 
O Despacho nº 8844-B/2020, de 14 de setembro, determina que a AT deverá disponibilizar 

oficiosamente aos contribuintes a faculdade de pagamento em prestações, sem necessidade de 

prestação de garantia nos termos do Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de dezembro, de dívidas de 

imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) e de imposto sobre o rendimento das 

pessoas coletivas (IRC) de valor igual ou inferior, respetivamente, a (euro) 5000 e (euro) 10 000, 

independentemente da apresentação do pedido 

Para permitir a leitura integrada e sistemática dos atos normativos descritos no Despacho n.º 8844-

B/2020, de 14 de setembro, pode consultar as versões consolidadas do Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 

de dezembro (que disciplina a cobrança e reembolsos do IRS e do IRC), e do Decreto-Lei n.º 10-

F/2020, de 26 de março (que estabelece um regime excecional e temporário de cumprimento de 

obrigações fiscais e contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19). 

 

DESPACHO N.º 8844-B/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 179/2020,2.º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 

2020-09-14 

 
 
 
 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/133491341/details/normal?l=1
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/78-A/2020/09/29/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/78-A/2020/09/29/p/dre
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134022027/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/141720593/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=141720575
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/114509727/view?q=+Decreto-Lei+n.%C2%BA%20492%2F88
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142735618/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142735618/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/114509727/view?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20492%2F88
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-f/2020/p/cons/20200807/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-f/2020/p/cons/20200807/pt/html
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142735618/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-09-14&date=2020-09-01&dreId=142735616
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142735618/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-09-14&date=2020-09-01&dreId=142735616


 
 

 

TURISMO 
 
O Despacho Normativo nº 10/2020, de 9 de setembro, veio alterar os artigos 2.º, 4.º, 5.º, 7.º, 9.º e 

10.º e Anexo do Despacho Normativo n.º 4/2020, de 20 de março, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 60, de 25 de março de 2020, que criou a Linha de Apoio às Microempresas do Turismo. 

 

DESPACHO NORMATIVO N.º 10/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 176/2020,SÉRIE II DE 2020-09-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-avancada/-/asearch/130600838/details/normal?advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&types=SERIEII&texto=Despacho+Normativo+n.%C2%BA%204%2F2020&sortOrder=ASC
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142111051/details/1/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=142111047
https://covid19estamoson.gov.pt/?fbclid=IwAR3JTCRmx_7BtcnU5G9q2HG2fsw8sJkC6CNefHAKBdg3jCJ1vBD78303oAU

