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EM DESTAQUE 

 

 

PROGRAMA APOIAR 

Em 15 de janeiro de 2021, foi publicada a Portaria nº 15-B/2021, que veio alterar o 

Regulamento do Programa APOIAR.  

 

O Programa APOIAR, visa mitigar os impactos negativos sobre a atividade 

económica decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à 

pandemia COVID-19, promovendo o apoio à liquidez, à eficiência operacional, à 

manutenção de emprego e à saúde financeira de curto prazo das empresas. Este 

Programa estrutura-se nas seguintes medidas: 

 

• Apoiar. PT; 

• Apoiar Restauração; 

• Apoiar + Simples; 

• Apoiar Rendas 

 

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 

IRS – Declaração Modelo 3 

A Portaria nº 8/2021, de 7 de janeiro, aprova os modelos de impressos destinados ao cumprimento 

da obrigação declarativa prevista no n.º 1 do artigo 57.º do Código do IRS e respetivas instruções de 

preenchimento 

 

Portaria n.º 8/2021 - Diário da República n.º 4/2021, Série I de 2021-01-07 
 

A Declaração de Retificação nº 2/2021, de 18 de janeiro, retifica a Portaria n.º 8/2021, de 7 de 

janeiro, que aprova os modelos de impressos destinados ao cumprimento da obrigação declarativa 

prevista no n.º 1 do artigo 57.º do Código do IRS e respetivas instruções de preenchimento, publicada 

no Diário da República, 1.ª série, n.º 4, de 7 de janeiro de 2021. 

 

Declaração de Retificação n.º 2/2021 - Diário da República n.º 11/2021, Série I de 2021-01-18 
 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

 

IMI – Alteração artigo 120º CIMI 

 

A Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira nº 1/2021/M, de 7 de 

janeiro, procede à alteração ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, na redação atual. 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 1/2021/M - Diário da 

República n.º 4/2021, Série I de 2021-01-07 

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

tomadas no âmbito da Pandemia COVID 19. 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153138213/details/maximized?serie=I&day=2021-01-07&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/153138213/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154356479/details/maximized?serie=I&day=2021-01-18&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/447325/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153138215/details/maximized?serie=I&day=2021-01-07&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153138215/details/maximized?serie=I&day=2021-01-07&date=2021-01-01


 
 

 

OUTRA LEGISLAÇÃO 

 

Regime jurídico das Contraordenações Económicas 
 

O Decreto-Lei nº 9/2021, de 29 de janeiro, veio aprovar o Regime Jurídico das Contraordenações 

Económicas. 

 

Decreto-Lei n.º 9/2021 - Diário da República n.º 20/2021, Série I de 2021-01-29 

 

PROGRAMAS OPERACIONAIS / APOIOS 

PROGRAMA ADAPTAR SOCIAL + 

 

A Declaração de Retificação nº 1/2021, de 7 de janeiro, retifica a Portaria n.º 269/2020, de 19 de 

novembro, que procede à primeira alteração à Portaria n.º 178/2020, de 28 de julho, que estabelece 

um sistema de incentivos à adaptação da atividade das respostas sociais ao contexto da doença 

COVID-19, designado Programa Adaptar Social +. 

 

Declaração de Retificação n.º 1/2021 - Diário da República n.º 4/2021, Série I de 2021-01-07 
 

PROGRAMA REGRESSAR 
 

A Portaria nº 23/2021, de 28 de janeiro, procede à terceira alteração da Portaria n.º 214/2019, de 5 

de julho, que define a Medida de Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal, no âmbito do 

Programa Regressar. 

Portaria n.º 23/2021 - Diário da República n.º 19/2021, Série I de 2021-01-28 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155732595/details/maximized?serie=I&day=2021-01-29&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/148963300/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/138963711/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153138208/details/maximized?serie=I&day=2021-01-07&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/122960401/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155601285/details/maximized?serie=I&day=2021-01-28&date=2021-01-01


 
 

INTERPRETAÇÕES/ORIENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL 

Processos e Execuções Fiscais – Suspensão de prazos 
 

O Despacho conjunto, de 8 de janeiro de 2021, do Secretário de Estado Adjuntos e dos Assuntos 

Fiscais e do Secretário de Estado da Segurança Social vem informar da Suspensão, com efeitos a 1 de 

janeiro e até 31 de março de 2021, dos processos de execução fiscal em curso ou que venham a ser 

instaurados pela AT e pela Segurança Social. 

 

Despacho Conjunto do SEAAF e SESS, de 8 de janeiro de 2021 

 

Pagamentos em prestações de dívidas fiscais 

 

O Despacho nº 24/2021 XXII, de 22 de janeiro, do Secretário de Estado Adjuntos e dos Assuntos 

Fiscais, informa sobre a disponibilização oficiosa aos contribuintes, independentemente da 

apresentação do pedido, da faculdade do pagamento em prestações, sem necessidade de prestação de 

garantia, nos termos do Decreto Lei nº 492/88, de 31 de dezembro e do CPPT. 

 

Despacho n.º 24/2021-XXII do SEAAF, de 22 de janeiro de 2021 

 

Ajustamento pontual do calendário fiscal de 2021 – Comunicação de Inventários 
 

O Despacho n.º 25/2021-XXII, de 28 de janeiro, do Secretário de Estado Adjuntos e dos Assuntos 

Fiscais, determinou o adiamento do prazo da comunicação dos inventários para 28 de fevereiro de 

2021. 

 

Despacho n.º 25/2021-XXII do SEAAF, de 28 de janeiro de 2021 

 

Brexit 

 

 Acordo de Comércio e Cooperação  

 

O Ofício Circulado nº 15807/2021, de 7 de janeiro, vem esclarecer sobre o Acordo de Comércio e 

Cooperação entre o Reino Unido e a União Europeia que prevê a isenção de direitos e quotas 

aduaneiras nas transações comerciais de produtos originários do Reino Unido e União Europeia a 

partir de 1 de janeiro de 2021. 

 

Ofício Circulado n.º 15807/2021, de 7 de janeiro 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_SS_2021_01_08_suspensao_PEF.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_24_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_25_2021_XXII.pdf
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_Circulado_15807_2021.pdf


 
 

 Representação Fiscal  

 

O Ofício Circulado nº 90031/2021, de 11 de janeiro, vem esclarecer quais os procedimentos a adotar 

no que se refere à nomeação de um representante fiscal, por parte dos contribuintes singulares e 

coletivos com domicílio fiscal no Reino Unido, dada a circunstância de este passar à condição de país 

terceiro. 

 

Ofício Circulado n.º 90031/2021, de 11 de janeiro 

 

IVA 

 

 Orçamento de Estado 2021 – Alterações ao CIVA 

 

O Ofício Circulado nº 30230/2021, de 5 de janeiro vem clarificar as alterações mais significativas, 

decorrente das alterações ao Código do IVA, preconizadas no Orçamento de Estado para 2021. 

 

Ofício Circulado n.º 30230/2021, de 5 de janeiro 

 

 Isenção das transmissões intracomunitárias de bens – Condições de aplicação da isenção 

 

O Ofício Circulado nº 30231/2021, de 28 de janeiro, vem complementar os Ofícios Circulados nº 

30218 e 30225, de 3 de fevereiro e 2 de outubro, respetivamente, dado que têm sido suscitadas muitas 

dúvidas na aplicação da referida isenção. 

 

Ofício Circulado n.º 30231/2021, de 28 de janeiro 

 

IRS 

 

O Ofício Circulado nº 20227/2021, de 13 de janeiro, vem esclarecer sobre a aplicação do regime 

alternativo de tributação previsto no nº 3 do artigo 74º do Código de IRS, que foi introduzido em 

2019 e que se traduz na tributação das pensões nos anos a que as mesmas respeitam, ao invés de 

serem tributadas no ano do pagamento ou colocação à disposição (2017/2018). 

 

Ofício Circulado n.º 20227/2021, de 13 de janeiro 

  

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_90031_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30230_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30231_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20227_2021.pdf


 
 

Medidas tomadas no âmbito da Pandemia COVID 19 

 

MEDIDAS RELATIVAS À PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO DE 

INFEÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR COVID-19 

 

A Lei nº 1-A/2021, de 13 de janeiro, alarga até 30 de junho de 2021 o prazo para a realização por 

meios de comunicação à distância das reuniões dos órgãos das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais, alterando a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova medidas excecionais e 

temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da 

doença COVID-19. 

 

LEI N.º 1-A/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 8/2021, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2021-01-

13 

 

MEDIDAS DE APOIO À SUSTENTABILIDADE DA ECONOMIA E DAS EMPRESAS 

 

MEDIDAS GENÉRICAS 

 

O Despacho nº 669/2021, de 15 de janeiro, veio aprovar as alterações aos termos e condições da 

Facilidade de Garantia do Estado ao seguro de créditos para riscos comerciais de curto prazo em 

mercados da OCDE, com a redenominação «Exportação Segura 2021». 

 

DESPACHO N.º 669/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 10/2021, SÉRIE II DE 2021-01-15 

 

O Decreto-Lei nº 6-D/2021, d e15 de janeiro, prorroga o prazo dos regimes excecionais de medidas 

aplicáveis às autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 

DECRETO-LEI N.º 6-D/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 10/2021, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I 

DE 2021-01-15 

 

O Decreto-Lei nº 6-E/2021, de 15 de janeiro, estabelece mecanismos de apoio no âmbito do estado 

de emergência. Este Decreto-Lei procede à criação de medidas extraordinárias de apoio a 

trabalhadores e à atividade económica, aos contribuintes, ao setor da cultura, aos consumidores e ao 

comércio, no contexto do estado de emergência. 

 

DECRETO-LEI N.º 6-E/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 10/2021, 2.º SUPLEMENTO, SÉRIE I 

DE 2021-01-15 

https://data.dre.pt/eli/lei/1-a/2020/p/cons/20210113/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/1-A/2021/01/13/p/dre
https://data.dre.pt/eli/lei/1-A/2021/01/13/p/dre
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154200884/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=154200880
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/6-D/2021/01/15/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/6-D/2021/01/15/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/6-E/2021/01/15/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/6-E/2021/01/15/p/dre


 
 

 

A Portaria nº 15-B/2021, de 15 de janeiro, altera o Regulamento do Programa APOIAR. 

 

PORTARIA N.º 15-B/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 10/2021, 2.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 

2021-01-15 

 

O Despacho nº 818-C/2021, de 19 de janeiro, determina que os planos de formação que se encontrem 

em execução à data da desistência do Apoio Extraordinário à Retoma Progressiva de Atividade, com 

subsequente requerimento do Apoio Extraordinário à Manutenção de Contrato de Trabalho, possam 

manter-se até à sua conclusão. 

 

DESPACHO N.º 818-C/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 12/2021, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE II 

DE 2021-01-19 

 

A Portaria nº 19/2021, de 22 de janeiro, regulamenta o mecanismo de conversão previsto nos n.os 2 

e 3 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2020, de 20 de novembro, e no n.º 3 da Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 114/2020, de 30 de dezembro («Mecanismo de conversão»). 

 

PORTARIA N.º 19/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 15/2021, , SÉRIE I DE 2021-01-22 

 

O Despacho nº1053/2021, de 26 de janeiro, vem definir as especificações técnicas a que deve 

obedecer o gel desinfetante cutâneo para que possa beneficiar de incentivos fiscais. 

 

DESPACHO N.º 1053/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 17/2021, SÉRIE II DE 2021-01-26 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 

 AGRICULTURA E PESCAS 

 

A Portaria nº 15-A/2021, de 14 de janeiro, diz respeito à quarta alteração à Portaria n.º 323/2017, de 

26 de outubro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 220/2019, de 16 de julho, pela Portaria 

n.º 279/2019, de 28 de agosto, e pela Portaria n.º 274-A/2020, de 2 de dezembro, que estabelece as 

normas de execução do regime de apoio à reestruturação e reconversão das vinhas (VITIS), para o 

período 2019-2023. 

 

PORTARIA N.º 15-A/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 9/2021, 2.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 

2021-01-14 

 

https://data.dre.pt/eli/port/15-B/2021/01/15/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/15-B/2021/01/15/p/dre
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154667617/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-01-19&date=2021-01-01&dreId=154667614
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154667617/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-01-19&date=2021-01-01&dreId=154667614
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/101/2020/11/20/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/114/2020/12/30/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/114/2020/12/30/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/19/2021/01/22/p/dre
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155250781/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=155250776
https://data.dre.pt/eli/port/323/2017/p/cons/20201202/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/220/2019/07/16/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/279/2019/08/28/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/279/2019/08/28/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/274-A/2020/12/02/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/15-A/2021/01/14/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/15-A/2021/01/14/p/dre


 
 

 CULTURA 
 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 4-A/2021, de 15 de janeiro, alarga o Programa APOIAR e 

estabelece um programa de apoio ao setor cultural, e medidas de apoio ao setor social e solidário. 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 4-A/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 

10/2021, 2.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2021-01-15 

 

 

 EMPREGO 
 

O Decreto-Lei nº 6-C/2021, de 15 de janeiro, vem prorrogar até 30 de junho de 2021, o apoio 

extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise empresarial. 

 

DECRETO-LEI N.º 6-C/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 10/2021, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I 

DE 2021-01-15 

 

A Portaria nº 19-A/2021, de 25 de janeiro, regulamenta os procedimentos de atribuição do apoio 

extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, criado com o objetivo de assegurar a continuidade 

dos rendimentos das pessoas em situação de particular desproteção económica causada pela 

pandemia da doença COVID-19. 

 

PORTARIA N.º 19-A/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 16/2021, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 

2021-01-25 

 

 

 GARANTIA PESSOAL DO ESTADO 
 

O Despacho nº 588/2021, de 14 de janeiro, autoriza a manutenção da garantia pessoal do Estado às 

linhas de crédito de apoio à economia COVID-19. 

 

DESPACHO N.º 588/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 9/2021, SÉRIE II DE 2021-01-14 

  

https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/4-A/2021/01/15/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/4-A/2021/01/15/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/6-C/2021/01/15/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/6-C/2021/01/15/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/19-A/2021/01/25/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/19-A/2021/01/25/p/dre
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/153917346/details/normal?q=588%2F2021


 
 

 PROTEÇÃO SOCIAL 
 

A Declaração de Retificação nº 1/2021, de 7 de janeiro, vem retificar a Portaria n.º 269/2020, de 19 

de novembro, que procede à primeira alteração à Portaria n.º 178/2020, de 28 de julho, que estabelece 

um sistema de incentivos à adaptação da atividade das respostas sociais ao contexto da doença 

COVID-19, designado Programa Adaptar Social +. 

 

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 1/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 4/2021, SÉRIE I DE 

2021-01-07 

 

 TURISMO 
 

O Despacho Normativo nº1/2021, de 11 de janeiro, vem criar uma linha de apoio financeiro às micro 

e pequenas empresas turísticas e altera o Despacho Normativo n.º 4/2020, de 20 de março, alterado 

e republicado pelo Despacho Normativo n.º 10/2020, de 11 de agosto. 

 

DESPACHO NORMATIVO N.º 1/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 6/2021, SÉRIE II DE 2021-

01-11 

 

MEDIDAS QUE COMPORTAM RESTRIÇÕES À ATIVIDADE ECONÓMICA 

 

O Despacho nº 714-C/2021, de 15 de janeiro, proíbe a venda de bens tipicamente comercializados 

nos estabelecimentos de comércio a retalho encerrados ou com a atividade suspensa devido à 

declaração do estado de emergência. 

 

DESPACHO N.º 714-C/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 10/2021, 2.º SUPLEMENTO, SÉRIE II 

DE 2021-01-15 

 

 

 

 

 

  

https://data.dre.pt/eli/port/269/2020/p/cons/20210107/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/178/2020/p/cons/20210107/pt/html
https://data.dre.pt/eli/declretif/1/2021/01/07/p/dre
https://data.dre.pt/eli/declretif/1/2021/01/07/p/dre
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130600838/details/normal?p_p_auth=Y5iEUKOs
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/142111051/details/normal?serie_facet=II&filterAction=TRUE&q=10%2F2020&tipo_facet=Despacho+Normativo&fqs=10%2F2020&perPage=25
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/153493528/details/normal?serie_facet=II&filterAction=TRUE&q=1%2F2021&tipo_facet=Despacho+Normativo&fqs=1%2F2021&perPage=25
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/153493528/details/normal?serie_facet=II&filterAction=TRUE&q=1%2F2021&tipo_facet=Despacho+Normativo&fqs=1%2F2021&perPage=25
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154360883/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=154360881
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154360883/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=154360881


 
 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

BREXIT – Guia com informação relevante em matéria de IVA sobre o tratamento das operações de 

importação e exportação 

 

Findo o período de transição previsto no Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia, os 

operadores económicos que exerçam uma atividade de comércio de bens com destino ou 

proveniência do Reino Unido passam a realizar operações sujeitas a procedimentos e formalidades 

aduaneiras. 

Para os auxiliar no tratamento das operações de importação e exportação a AT disponibilizou no seu 

Portal, na página BREXIT, um guia com a informação relevante em sede de IVA. Este guia visa 

assistir os operadores económicos que até agora têm estabelecido apenas relações comercias com 

parceiros de outros Estados-Membros, com o fluxo de mercadorias limitado ao território aduaneiro 

da União onde é aplicável a Diretiva IVA (comércio intra-UE), a familiarizarem-se com as regras 

IVA no domínio da importação e exportação que passarão a ser aplicáveis às operações com o Reino 

Unido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Brexit/Paginas/default.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Guias/Documents/Brexit_Guia_IVA.pdf
https://covid19estamoson.gov.pt/?fbclid=IwAR3JTCRmx_7BtcnU5G9q2HG2fsw8sJkC6CNefHAKBdg3jCJ1vBD78303oAU
mailto:sroc@mca.pt


 
 

SERVIÇOS PRESTADOS 
Síntese 

 

 

 

 

AUDITORIA 

• Auditoria Financeira e revisão legal das 

contas 

• Auditorias com finalidades específicas 

• Auditorias de cumprimento de contratos 

ou de normas 

• Auditorias ao sector público 

• Auditorias a projetos subsidiados 

• Auditoria a demonstrações financeiras 

consolidadas 

• Apoio administrativo e financeiro a 

micro e PMEs 

• Auditoria Interna de médias e grandes 

empresas. 

 

CONTABILIDADE 

 

• Outsourcing/Business services 

• Assessoria contabilística 

• Preparação de demonstrações 

financeiras com base em diferentes 

normativos contabilísticos 

• Consolidação de contas 

• Processamento informático de 

contabilidade e elaboração de relatórios 

periódicos 

• Processamento de salários 

CONSULTORIA 

• Avaliação de empresas 

• Fusões / aquisições de empresas 

• Serviços de “due diligence” 

• Análise e desenvolvimento dos sistemas de controlo interno 

• Apoio à seleção e desenvolvimento de sistemas de informação 

• Estudos económicos e financeiros 

• Elaboração de planos de negócios 

• Análise e desenvolvimento dos modelos de organização e dos processos operacionais e 

administrativos 

• Avaliação imobiliária 

• Consultoria estratégica 

• Preparação de candidaturas a fundos europeus 

• Pareceres no âmbito do Processo extraordinário de recuperação de empresas (PEVE) 

• Gestão financeira de microempresas e start-ups 



 
 

 

 

 

 

FORMAÇÃO 

• Formação em matérias 

contabilístico-fiscais 

 

FISCALIDADE 

• Assessoria fiscal 

• Revisão de declarações fiscais 

• Revisão de procedimentos e 

preparação de dossiers de preços de 

transferência 

• Auditorias fiscais 

• Assessoria na preparação de 

reclamações e impugnações 

• Declarações para reembolso de IVA – 

clientes cobrança duvidosa e 

incobráveis 

 


