
 
 

NEWSLETTER 
FEVEREIRO 2021 

 

EM DESTAQUE 

 

O reforço das garantias dos contribuintes e a simplificação dos processos tributários 

Em 26 de fevereiro foi publicada a Lei nº 7/2021, que vem reforçar as garantias dos 

contribuintes e a simplificação processual, alterando nomeadamente os seguintes 

articulados: 

 

• a Lei Geral Tributária; 

• o Código de Procedimento e de Processo Tributário; 

• o Regime Geral das Infrações Tributárias; 

• e outros atos legislativos. 

 

A Comissão de Normalização Contabilística procedeu à atualização da área do seu 

site relacionada com a Covid-19 tendo sido publicadas as seguintes 

Recomendações: 

 

• Recomendações 1 e 2 Revistas 

• Recomendação 7 

 

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 

IVA – Regularização de IVA – artigos 78º B e 78º C 

 

A Declaração de Retificação nº 4/2021, de 3 de fevereiro, retifica a Portaria n.º 303/2020, de 28 de 

dezembro, que regulamenta a apresentação do pedido de autorização prévia no procedimento de 

regularização previsto nos artigos 78.º-B e 78.º-C do Código do IVA e aprova os modelos e respetivas 

instruções. 
 

Declaração de Retificação n.º 4/2021 - Diário da República nº 23/2021, Série I de 2021-02-03  

 

IRS 

Declaração Modelo 39 

A Portaria nº 31/2021, de 10 de fevereiro, aprova a declaração modelo 39 (rendimentos e retenções 

a taxas liberatórias) e as respetivas instruções de preenchimento, sendo de entrega obrigatória pelas 

entidades devedoras e pelas entidades que paguem ou coloquem à disposição dos respetivos titulares, 

pessoas singulares residentes em território português e que não beneficiem de isenção, dispensa de 

retenção ou redução da taxa, rendimentos a que se refere o artigo 71.º do Código do IRS ou quaisquer 

rendimentos sujeitos a retenção na fonte a título definitivo de montante superior a (euro) 25. 
 

Portaria n.º 31/2021 - Diário da República nº 28/2021, Série I de 2021-02-10 

 

Declaração Mensal de Rendimentos – DMR 

A Portaria nº 34/2021, de 12 de fevereiro, aprova a DMR (Declaração Mensal de Remunerações - 

AT). 
 

Portaria n.º 34/2021 - Diário da República n.º 30/2021, Série I de 2021-02-12 

 

Lei do Orçamento de Estado 2021 – Declaração de Retificação 

Em 24 de fevereiro foi publicada uma Declaração de Retificação à Lei n.º 75-B/2020, de 31 de 

dezembro, «Orçamento do Estado para 2021», publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 253, 

suplemento, de 31 de dezembro de 2020. 
 

Declaração de Retificação n.º 6/2021 - Diário da República nº 38/2021, Série I de 2021-02-24 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/152197933/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156252153/details/maximized?serie=I&day=2021-02-03&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156974205/details/maximized?serie=I&day=2021-02-10&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157236757/details/maximized?serie=I&day=2021-02-12&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/152639825/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158238384/details/maximized?serie=I&day=2021-02-24&date=2021-02-01


 
 

LGT, CPPT, RGIT e outros atos legislativos - Alterações 

 

A Lei nº 7/2021, de 26 de fevereiro, reforça as garantias dos contribuintes e a simplificação 

processual, alterando a Lei Geral Tributária, o Código de Procedimento e de Processo Tributário, o 

Regime Geral das Infrações Tributárias e outros atos legislativos. 

 

Esta Lei procede ao reforço das garantias dos contribuintes e, nomeadamente dos direitos dos 

contabilistas certificados. Estas alterações equilibram a relação dos profissionais com a administração 

fiscal. 

 

Este diploma consagra alterações fundamentais para a vida dos contabilistas, nomeadamente: 
 

(i) Férias fiscais; 

(ii) Alteração do regime de responsabilidade subsidiária do contabilista certificado; 

(iii) Melhoria do regime de dispensa e atenuação de coima; 

(iv) Clarificação da obrigação de disponibilização dos formulários das declarações com 

120 dias de antecedência. 
 

Lei n.º 7/2021 - Diário da República nº 40/2021, Série I de 2021-02-26 

 

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

tomadas no âmbito da Pandemia COVID 19. 

 

OUTRA LEGISLAÇÃO 

Remunerações da Administração Pública 

 

O Decreto-Lei nº 10/2021, de 1 de fevereiro, estabelece a atualização da base remuneratória da 

Administração Pública e o valor do montante pecuniário correspondente aos níveis 5, 6 e 7 da tabela 

remuneratória única. 
 

Decreto-Lei n.º 10/2021 - Diário da República nº 21/2021, Série I de 2021-02-01 

 
 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158368130/details/maximized?serie=I&day=2021-02-26&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155938993/details/maximized?serie=I&day=2021-02-01&date=2021-02-01


 
 

Regime Excecional aplicável aos contratos de exploração de imóveis para comércio e serviços em 

centros comerciais 

 

A Lei nº 4-A/2021, de 1 de fevereiro, clarifica o regime excecional aplicável aos contratos de 

exploração de imóveis para comércio e serviços em centros comerciais, através de uma norma 

interpretativa da Lei n.º 2/2020, de 31 de março. 
 

Lei n.º 4-A/2021 - Diário da República nº 21/2021, 1º Suplemento de 2021-02-01 

 

Identificação eletrónica e serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno 

 

O Decreto-Lei nº 12/2021, de 9 de fevereiro, assegura a execução na ordem jurídica interna do 

Regulamento (UE) 910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, 

relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no 

mercado. Regula a validade, eficácia e valor probatório dos documentos eletrónicos, o 

reconhecimento e aceitação, na ordem jurídica portuguesa, dos meios de identificação eletrónica de 

pessoas singulares e coletivas e prevê as normas aplicáveis ao Sistema de Certificação Eletrónica do 

Estado - Infraestrutura de Chaves Públicas (SCEE). 
 

Decreto Lei nº 12/2021 - Diário da República nº 27/2021, Série I de 2021-02-09 

 

PROGRAMAS OPERACIONAIS / APOIOS 

PROGRAMA ADAPTAR SOCIAL + 

O Despacho nº 1518/2021. De 8 de fevereiro, informa da abertura de candidaturas ao Programa 

Adaptar Social + destinado às entidades representativas do setor social e solidário e do setor lucrativo, 

nos termos do artigo 6.º da Portaria n.º 178/2020, de 28 de julho. 

 

Despacho n.º 1518/2021 - Diário da República n.º 26/2021, Série II de 2021-02-08 

 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130893436/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156125155/details/maximized?serie=I&day=2021-02-01&date=2021-02-01
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=ga
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156848060/details/maximized?serie=I&day=2021-02-09&date=2021-02-01
https://dre.pt/application/file/a/156565955


 
 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CONTINENTE  

 

A Portaria nº 45-A/2021, de 26 de fevereiro, refere-se á primeira alteração da Portaria n.º 298/2020, 

de 23 de dezembro, que estabelece as regras do prolongamento dos compromissos agroambientais 

no ano de 2021, na ação n.º 7.2, «Produção integrada», na ação n.º 7.5, «Uso eficiente da água», e na 

operação n.º 7.10.2, «Manutenção das galerias ripícolas», e a possibilidade de novo ciclo de 

compromissos, com um período de duração de dois anos, nas ações n.os 7.1, «Agricultura biológica», 

7.3, «Pagamentos Rede Natura», 7.4, «Conservação do solo», 7.6, «Culturas permanentes 

tradicionais», 7.7, «Pastoreio extensivo», 7.8.1, «Manutenção de raças autóctones em risco», 7.9, 

«Mosaico agroflorestal», e 7.12, «Apoio agroambiental à apicultura», existentes no âmbito da medida 

n.º 7, «Agricultura e recursos naturais», inserida na área n.º 3, «Ambiente, eficiência no uso dos 

recursos e clima», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente. 
 

Portaria n.º 45-A/2021 - Diário da República nº 40/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-02-26 

 

CONTABILIDADE 

 

COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO CONTABILISTICA (CNC)  

A Comissão de Normalização Contabilística procedeu à atualização da área do seu site relacionada 

com a Covid-19: 
 

Recomendações para o Setor Empresarial
:
 

 

Recomendações 1 e 2 - 2021 (Revistas) – Tratamento dos impactos da COVID-19 no relato financeiro 

das empresas e entidades em SNC (aprovada em 19 de fevereiro de 2021). 

 

Recomendação 1 e 2 revistas 

 

Recomendação 7 – Recomendação sobre o efeito da Lei n.º 4-A/2021, de 01 de fevereiro (aprovada 

em 11 de fevereiro de 2021) 

 

Recomendação 7 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/152015943/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158398971/details/maximized?serie=I&day=2021-02-26&date=2021-02-01
http://www.cnc.min-financas.pt/pdf/Covid19/Recom_1_2_2021_19Fev2021.pdf
http://www.cnc.min-financas.pt/pdf/Covid19/Efeito%20Lei%20N%204A2021.pdf


 
 

Foi divulgada a FAQ 35 para o setor empresarial (aprovada em 11 de fevereiro de 2021) que esclarece 

qual o tratamento contabilístico a dar a obras de arte detidas pela entidade. 

 

FAQ´S  - Setor Empresarial - CNC 

Foram divulgadas a FAQ 43 para o setor público (aprovada em 2 de fevereiro 2021) sobre o 

reconhecimento das participações em entidades não societárias nas contas individuais da investidora 

e a FAQ 44 para o setor público (aprovada em 16 de fevereiro 2021) sobre a atualização da vida útil 

dos edifícios e outras construções na transição para o SNC-AP.  

Foi atualizada a FAQ 36 para o setor público (aprovada em 2 de fevereiro 2021) sobre o 

reconhecimento dos bens de investimento em Serviços Municipalizados ou Intermunicipalizados. 

 

FAQ´s  - Setor Público - CNC 

 

INTERPRETAÇÕES/ORIENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL 

Imposto de Selo - Declaração Mensal de Imposto Selo (DMIS) 

 

O Despacho nº 42/2021 XXII, de 12 de fevereiro, do Secretário de Estado Adjuntos e dos Assuntos 

Fiscais, trata de assuntos relacionados com a nova obrigação declarativa de imposto de selo (DMIS). 

 

Despacho n.º 42/2021-XXII do SEAAF, de 12 de fevereiro de 2021 

 

Prorrogação de Prazos - IVA e Modelo 10 

 

O Despacho nº 43/2021 XXII, de 15 de fevereiro, do Secretário de Estado Adjuntos e dos Assuntos 

Fiscais, informa da prorrogação de prazos de entrega das declarações de IVA e da Modelo 10. 

 

Despacho n.º 43/2021-XXII do SEAAF, de 15 de fevereiro de 2021 

 

Flexibilização do calendário Fiscal 

 

O Despacho nº 52/2021 XXII, de 25 de fevereiro, do Secretário de Estado Adjuntos e dos Assuntos 

Fiscais, trata da flexibilização do calendário fiscal no quadro do princípio de colaboração mútua entre 

a Administração Fiscal e os cidadãos e as empresas. 

 

Despacho n.º 52/2021-XXII do SEAAF, de 25 de fevereiro de 2021 

 

http://www.cnc.min-financas.pt/faqs_empresarial.html
http://www.cnc.min-financas.pt/faqs_publico.html
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_42_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_43_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_52_2021_XXII.pdf


 
 

 

Modelo 10 - Alterações 

 

O Ofício Circulado nº 20228/2021, de 3 de fevereiro, vem esclarecer sobre as alterações á Declaração 

Modelo 10 - “Rendimentos e retenções – Residentes”, e da respetiva adequação das instruções de 

preenchimento a vigorar no ano de 2021 e seguintes. 

 

Ofício Circulado n.º 20228/2021, de 3 de fevereiro 

 

IRC - Taxas de Derrama Incidentes sobre o Lucro Tributável do Período Fiscal de 2020 

 

O Ofício Circulado nº 20229/2021, de 16 de fevereiro, divulga, a lista dos Municípios com a indicação 

dos códigos de Distrito/Concelho, das taxas de derrama lançadas sobre o lucro tributável do IRC do 

período de 2020, bem como o âmbito das respetivas isenções necessárias ao preenchimento da 

Declaração de Rendimentos Modelo 22. 

 

Ofício Circulado n.º 20229/2021, de 16 de fevereiro 

 

IRS - Alterações às declarações modelo 25, modelo 39 e modelo DMR. 

 

O Ofício Circulado nº 20230/2021, de 26 de fevereiro, vem esclarecer algumas dúvidas existentes 

quanto ao preenchimento das Modelos acima referidas. 

 

Ofício Circulado n.º 20230/2021, de 26 de fevereiro 

 

IVA – Alteração dos prazos para entrega da declaração periódica e pagamento do respetivo imposto, 

previstos no Ofício-circulado n.º 30227, de 10 de novembro de 2020. 

 

O Ofício Circulado nº 30232/2021, de 17 de fevereiro, vem esclarecer no que respeita aos prazos de 

entrega das Declarações de IVA. 

 

Ofício Circulado n.º 30232/2021, de 17 de fevereiro 

 

 

 

 

  

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20228_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20229_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20230_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30232_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 4-B/2021, de 1 de fevereiro, estabelece um regime de suspensão de prazos processuais e 

procedimentais decorrente das medidas adotadas no âmbito da pandemia da doença COVID-19, 

alterando a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. 

 

LEI N.º 4-B/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 21/2021, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2021-02-

01 

 

O Despacho nº 1704/2021, de 15 de fevereiro, prorroga a vigência das listas das entidades que 

beneficiam da isenção do IVA na aquisição de bens necessários para o combate à COVID-19. 

 

DESPACHO N.º 1704/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 31/2021, SÉRIE II DE 2021-02-15 

 

O Despacho nº 1945/2021, de 22 de fevereiro, estabelece medidas excecionais associadas à 

emergência sanitária da COVID-19. 

 

DESPACHO N.º 1945/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 36/2021, SÉRIE II DE 2021-02-22 

 

MEDIDAS DE APOIO À SUSTENTABILIDADE DA ECONOMIA E DAS EMPRESAS 

 

MEDIDAS GENÉRICAS 

 

A Declaração de Retificação nº 95/2021, de 8 de fevereiro, vem retificar o Despacho n.º 1053/2021, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 17, de 26 de janeiro de 2021, que define as 

especificações técnicas a que deve obedecer o gel desinfetante cutâneo para que possa beneficiar de 

incentivos fiscais. 

 

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 95/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 26/2021, SÉRIE II 

DE 2021-02-08 

 

 

 

 

https://data.dre.pt/eli/lei/1-a/2020/p/cons/20210201/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/4-B/2021/02/01/p/dre
https://data.dre.pt/eli/lei/4-B/2021/02/01/p/dre
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/157355327/details/normal?q=despacho+n%C2%BA%201704%2F2021%2C%20de+15+fevereiro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/158054496/details/normal?q=1945%2F2021
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155250781/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=155250776
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156692043/details/1/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=156692035
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156692043/details/1/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=156692035


 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 
 
 ARRENDAMENTO 

 

A Portaria nº 26-A/2021, de 2 de fevereiro, procede à primeira alteração da Portaria n.º 91/2020, de 

14 de abril, que define, em execução do disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de 

abril, um regime excecional para as situações de mora no pagamento das rendas atendendo à situação 

epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e doença COVID-19, os termos em que é 

efetuada a demonstração da quebra de rendimentos para efeito de aplicação daquele regime 

excecional a situações de incapacidade de pagamento das rendas habitacionais devidas a partir de 1 

de abril de 2020 e até ao mês subsequente ao termo da vigência do estado de emergência. 

 

PORTARIA N.º 26-A/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 22/2021, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 

2021-02-02 

 

 CULTURA 

 

A Portaria nº 37-A/2021, de 15 de fevereiro, aprova o Regulamento das Medidas de Apoio à Cultura 

no contexto de resposta à pandemia da doença COVID-19. 

 

PORTARIA N.º 37-A/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 31/2021, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 

2021-02-15 

 

 PROTEÇÃO SOCIAL 

 

A Portaria nº 28/2021, de 8 de fevereiro, determina as medidas de caráter extraordinário, temporário 

e transitório, destinadas ao setor social e solidário, nomeadamente a prorrogação do prazo para 

apresentação das contas de 2020 aos serviços do Instituto de Segurança Social, I.P., até 30 de junho 

de 2021, o prolongamento até 30 de junho de 2021 da vigência da Linha de Apoio ao Setor Social 

COVID 19 e o reforço da dotação do Programa ADAPTAR SOCIAL +. 

 

PORTARIA N.º 28/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 26/2021, SÉRIE I DE 2021-02-08 

 
 
 
  

https://data.dre.pt/eli/port/91/2020/p/cons/20210202/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/91/2020/p/cons/20210202/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/26-A/2021/02/02/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/26-A/2021/02/02/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/37-A/2021/02/15/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/37-A/2021/02/15/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/28/2021/02/08/p/dre


 
 

MEDIDAS RELATIVAS À SAÚDE E PROTEÇÃO À FAMÍLIA 
 

O Decreto-Lei nº 14-B/2021, de 22 de fevereiro, vem alargar o apoio excecional à família no 

âmbito da suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais. 

 

DECRETO-LEI N.º 14-B/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 36/2021, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE 

I DE 2021-02-22 

 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

App e-fatura  

 

A Autoridade Tributário lançou uma nova App e-fatura, encontrando-se disponível para download 

nas App stores Android e iOS a nova aplicação oficial e-fatura, da Autoridade Tributária e Aduaneira. 

Através desta aplicação para dispositivos móveis os consumidores podem classificar as faturas 

emitidas com o seu número de contribuinte e consultar os benefícios acumulados, sendo ainda 

possível fazer o registo imediato de faturas através da leitura do código QR que esteja impresso nas 

faturas. 

 

 

 

 

 

 

 

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://data.dre.pt/eli/dec-lei/14-B/2021/02/22/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/14-B/2021/02/22/p/dre
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 

 


