
 
 

NEWSLETTER  

MARÇO 2021 

 

EM DESTAQUE 

 

 

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

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

 

• Recomendação 3-A Revista 

• Recomendação 3-B Revista 

 

 

Medidas tomadas no âmbito da Pandemia COVID 19 
 

Em 17 de março foi publicado o Decreto-Lei nº 22/2021, que vem prorrogar prazos 

e estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19. sendo de destacar as seguintes: 

▪ Prazos de realização de assembleias gerais; 

▪ Confirmação anual da informação do Registo Central de Beneficiário Efetivo 

(RCBE; 

▪ Marcação de Férias. 

 

 

Em 26 de março foi publicado o Decreto-Lei nº 24/2021, que estabelece um regime 

excecional e temporário em matéria de obrigações e dívidas fiscais e de 

contribuições à Segurança Social. 

 

Este regime aplica-se às dívidas tributárias respeitantes a factos tributários ocorridos 

entre 1 de janeiro e 31 de março de 2021 e às dívidas tributárias e dívidas de 

contribuições mensais à Segurança Social vencidas no mesmo período. 
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LEGISLAÇÃO FISCAL 

Modelo 56 – Contribuição Extraordinária Fornecedores do SNS 

 
A Portaria nº 50/2021, de 5 de março, aprova o modelo de declaração da contribuição extraordinária 

sobre os fornecedores do Serviço Nacional de Saúde de dispositivos médicos e dispositivos médicos 

para diagnóstico in vitro e seus acessórios (modelo 56) a vigorar a partir do ano 2021. 

Portaria n.º 50/2021 - Diário da República n.º 45/2021, Série I de 2021-03-05  
 

A Portaria nº 58/2021, de 16 de março, aprova o modelo de declaração mensal global destinado ao 

cumprimento da obrigação declarativa prevista no n.º 11 do artigo 28.º do Código do IVA. Este regime, 

vertido nos n.os 10 e 11 do artigo 28.º do Código do IVA, determina que a pessoa que apresenta os 

bens à alfândega é solidariamente responsável pelo pagamento do imposto com o destinatário dos 

bens e deve: 

 

a) Enviar por transmissão eletrónica de dados, até ao dia 10 do mês seguinte ao da importação, 

uma declaração com o montante global do IVA cobrado aos destinatários dos bens durante o 

mês civil anterior; 

 

b) Proceder ao pagamento até ao dia 15 do mês seguinte ao mês em que o IVA é cobrado. 

 
Portaria n.º 58/2021 - Diário da República n.º 52/2021, Série I de 2021-03-16 

 

Benefícios Fiscais 

 

A Portaria nº 114/2021, de 11 de março, regulamenta o procedimento de atribuição do incentivo 

fiscal temporário às ações de eficiência coletiva na promoção externa. 

 

Portaria n.º 114/2021 - Diário da República n.º 49/2021, Série II de 2021-03-11 

 

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

no âmbito da Pandemia COVID 19. 

  

https://dre.pt/application/conteudo/158903600
https://dre.pt/application/conteudo/159539837
https://dre.pt/application/file/a/159092115


 
 

 

OUTRA LEGISLAÇÃO 
 

Regime excecional de admissibilidade de acumulação de apoios – entidades reconhecidas com 

estatuto de interesse estratégico nacional 

 
O Despacho nº 2731/2021, de 11 de março, estabelece o regime excecional de admissibilidade de 
acumulação de apoios para as entidades às quais seja reconhecido, durante o 1.º semestre de 2021, o 
estatuto de interesse estratégico nacional. 
 
Despacho n.º 2731/2021 - Diário da República n.º 49/2021, Série II de 2021-03-11  
 

Segurança Social - Declarações de Remunerações 

 
O Despacho nº 2733/2021, de 11 março, determina a entrega de declarações de remunerações 
corrigidas referentes aos meses de março a dezembro de 2020, pelas entidades empregadoras 
abrangidas por medidas excecionais ou extraordinárias de apoio à pandemia COVID -19. 
 
Despacho n.º 2733/2021 - Diário da República n.º 49/2021, Série II de 2021-03-11 

 

PROGRAMAS OPERACIONAIS / APOIOS 

Medidas Região Autónoma dos Açores 

Competir+ e SIDER 

 

O Decreto Legislativo Regional nº 2/2021/A, de 1 de março, estabelece o diferimento da obrigação da 

devolução de prestações vincendas relativas a incentivo reembolsável concedido no âmbito dos 

Sistemas de Incentivo Competir+ e SIDER. 

 
Decreto Legislativo Regional n.º 2/2021/A - Diário da República n.º 41/2021, Série I de 2021-03-01 
  

https://dre.pt/application/file/a/159092152
https://dre.pt/application/file/a/159092154
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158507584/details/maximized?serie=I&day=2021-03-01&date=2021-03-01


 
 

PRR e REACT-EU 

 

A Portaria nº 48/2021, de 4 de março, estabelece os procedimentos de antecipação de fundos 

europeus de inscrição orçamental e de assunção de encargos plurianuais, no âmbito do PRR (Programa 

de Recuperação e Resiliência) e REACT-EU (Assistência da Recuperação para a Coesão e os Territórios 

da Europa). 

 
Portaria n.º 48/2021 - Diário da República n.º 44/2021, Série I de 2021-03-04 

 

Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR2020) 

 
A Portaria nº 49/2021, de 4 de março, procede à oitava alteração à Portaria n.º 31/2015, de 12 de 

fevereiro, e terceira alteração à Portaria n.º 118/2018, de 30 de abril, do Programa de 

Desenvolvimento Rural do Continente (PDR2020). 

 
Portaria n.º 49/2021 - Diário da República n.º 44/2021, Série I de 2021-03-04 

Programa APOIAR 

 
A Lei nº 10/2021, de 5 de março, confere o acesso a dados por parte de entidades públicas para a 

confirmação de requisitos de concessão de apoios no âmbito do Programa APOIAR. 

 
Lei n.º 10/2021 - Diário da República n.º 45/2021, Série I de 2021-03-05 
 

A Portaria nº 69-A/2021, de 24 de março, vem proceder a alterações ao Regulamento do Programa 

APOIAR. 

Portaria n.º 69-A/2021 - Diário da República n.º 58/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-03-24 
  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158772231/details/maximized?serie=I&day=2021-03-04&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66487460/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115200308/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158772232/details/maximized?serie=I&day=2021-03-04&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158903595/details/maximized?serie=I&day=2021-03-05&date=2021-03-01
https://dre.pt/application/conteudo/160195066


 
 

Programa Internacionalizar 2030 

 
A Resolução do Conselho de Ministros nº 20/2021, de 19 de março, vem aprovar o Programa 

Internacionalizar 2030. 

 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2021 - Diário da República n.º 55/2021, Série I de 2021-

03-19 
 

Programa ADAPTAR SOCIAL + 

 

O Despacho º 3379/2021, de 29 de março, vem informar do reforço do Programa Adaptar Social + 

para apoio às instituições particulares de solidariedade social ou legalmente equiparadas que 

detenham cooperação com o ISS, I. P., e entidades privadas que desenvolvam atividades de apoio 

social devidamente licenciadas. 

 

Despacho n.º 3379/2021 - Diário da República n.º 61/2021, Série II de 2021-03-29 

 

Programa Garantir Cultura (tecido empresarial) 

 

A Portaria nº 75-B/2021, de 31 de março, aprova o Regulamento do Programa Garantir Cultura (tecido 

empresarial). Este sistema de incentivos tem por base um apoio que tem por referência o valor das 

despesas elegíveis necessárias para a realização de projeto de criação ou programação culturais, 

apresentado pelo beneficiário, até determinados limites máximos. Este apoio é acumulável com outros 

incentivos e apoios públicos, designadamente do Programa Apoiar, exceto no que diz respeito a 

demais apoios que sejam criados no âmbito do «Programa Garantir Cultura» para outras vertentes não 

especialmente vocacionadas para o tecido empresarial. 

 

Portaria n.º 75-B/2021 - Diário da República n.º 63/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-03-31 
  

https://dre.pt/application/conteudo/159792487
https://dre.pt/application/conteudo/159792487
https://dre.pt/application/file/a/160428834
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160686578/details/maximized?serie=I&day=2021-03-31&date=2021-03-01


 
 

 

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 3-A 2021 (Revista) – Tratamento dos impactos da COVID-19 no relato financeiro das 

empresas e entidades em SNC, no que respeita a Tratamento dos apoios governamentais no âmbito 

da pandemia da COVID-19 (aprovada em 5 de março de 2021). 

 

Recomendação 3-A revista 

 

Recomendações 3-B 2021 (Revista) – Tratamento dos impactos da COVID-19 no relato financeiro das 

empresas e entidades em SNC no que respeita a Tratamento dos apoios governamentais no âmbito da 

pandemia da COVID-19 - Programa APOIAR (aprovada em 12 de março de 2021). 

 

Recomendação 3-B revista 

 

INTERPRETAÇÕES/ORIENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL 

Calendário Fiscal 2020-2021 

 

• Faturas em PDF 

 

O Despacho nº 72/2021 XXII, de 10 de março, do Secretário de Estado Adjuntos e dos Assuntos Fiscais, 

prorroga até 30 de junho 2021, a aceitação de faturas em PDF, as quais são consideradas faturas 

eletrónicas para todos os efeitos previstos na legislação fiscal. 

 

Despacho n.º 72/2021-XXII do SEAAF, de 10 de março de 2021 

  

http://www.cnc.min-financas.pt/pdf/Covid19/Apoios%20Governamentais_3A_05Mar%C3%A7o2021.pdf
http://www.cnc.min-financas.pt/pdf/Covid19/Apoios%20Governamentais_3B_12Mar%C3%A7o2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_72_2021_XXII.pdf


 
 

 

• Depreciações (flexibilização da comunicação a que se refere o n.º 5 do art.º 31.º-A do Código 

do IRC) 

 

O Despacho nº 99/2021 XXII, de 26 de março, do Secretário de Estado Adjuntos e dos Assuntos Fiscais, 

determina que a comunicação decorrente da mudança de métodos de depreciação e amortização e 

alterações na vida útil dos ativos não correntes, relativa ao período de tributação que se inicie em ou 

após 1 de janeiro de 2020, possa ser realizada até ao fim do 5.º mês seguinte ao termo do respetivo 

período de tributação, desde que as razões que o justifiquem resultem de quebra de atividade em 

contexto da pandemia COVID-19. 

 

Despacho n.º 99/2021-XXII do SEAAF, de 26 de março de 2021 

 

Flexibilização das obrigações previstas no artigo 98.º do Código do IRS, no artigo 94.º do Código do 

IRC e na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º do Código do IVA. 

 

O Despacho nº 90/2021 XXII, de 16 de março, do Secretário de Estado Adjuntos e dos Assuntos Fiscais, 

trata da flexibilização das obrigações previstas no artigo 98.º do Código do IRS – Retenção na Fonte, 

no artigo 94.º do Código do IRC – Retenções na Fonte e na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º do Código 

do IVA . 

 

Despacho n.º 90/2021-XXII do SEAAF, de 16 de março de 2021 

 

IRS - Modelo 3 em vigor em 2021 

 

O Ofício Circulado nº 20231/2021, de 12 de março, vem esclarecer e explanar as instruções de 

preenchimento da declaração Modelo 3 do IRS. 

 

Ofício Circulado n.º 20231/2021, de 12 de março 

  

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_99_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_90_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20231_2021.pdf


 
 

 

Inscrição eletrónica como residente não habitual – n.º 10 do artigo 16.º do Código do IRS) – Criação 

de novas funcionalidades. 

 

O Ofício Circulado nº 90032/2021, de 22 de março, vem esclarecer sobre as novas funcionalidades do 

portal das finanças no que respeita á inscrição eletrónica como residente não habitual (nº 10 do artigo 

16º do Código do IRS). 

 

Ofício Circulado n.º 90032/2021, de 22 de março 

 

Contribuição Extraordinária sobre os Fornecedores de Dispositivos Médicos do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) – Alterações na declaração modelo 56. 

 

O Ofício Circulado nº 55002/2021, de 30 de março, vem esclarecer em face das dúvidas que pudessem 

ser suscitadas, por razões de segurança e certeza jurídicas, quanto aos efeitos temporais de incidência 

para efeitos da liquidação da contribuição respeitante ao período de 2020, cálculo da respetiva base 

tributável e da contribuição a entregar ao Estado, assim como, sobre a aplicabilidade dos modelos 

declarativos, tendo procedido à divulgação de instruções quanto ao preenchimento da declaração 

modelo 56. 

 

Ofício Circulado n.º 55002/2021, de 30 de março 

 

Medidas tomadas no âmbito da Pandemia COVID 19 

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

O Decreto-Lei nº 22/2021, de 17 de março, prorroga prazos e estabelece medidas excecionais e 

temporárias no âmbito da pandemia da doença COVID-19. sendo de destacar as seguintes: 

• Prazos de realização de assembleias gerais 

 

1) Não obstante a possibilidade de realização de assembleias gerais através de meios 

telemáticos nos termos legais, as assembleias gerais das sociedades comerciais, das 

associações ou das cooperativas, que devam ter lugar por imposição legal ou 

estatutária, podem ser realizadas até 30 de junho de 2021. 

 

2) Sem prejuízo do disposto no número anterior, no caso das cooperativas e das 

associações com mais de 100 cooperantes ou associados, as assembleias gerais que 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_90032_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_55002.pdf


 
 

devam ter lugar por imposição estatutária podem ser realizadas até 30 de setembro 

de 2021. 

 

• Confirmação anual da informação do Registo Central de Beneficiário Efetivo (RCBE 

 

A confirmação anual da informação constante do Registo Central de Beneficiário Efetivo 

(RCBE), a que se refere o artigo 15.º do Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário 

Efetivo, aprovado pela Lei n.º 89/2017, de 21 de agosto, na sua redação atual, é dispensada 

em 2021, independentemente da data da declaração inicial, desde que não tenha ocorrido 

facto que determine a alteração da informação constante do RCBE. 

 

• Marcação de férias 

A aprovação e afixação do mapa de férias até ao dia 15 de abril, nos termos do n.º 9 do artigo 

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

atual, e por remissão da alínea i) do n.º 1 do artigo 4.º, do n.º 1 do artigo 122.º e do artigo 

126.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, na sua redação atual, respetivamente, pode ter lugar até 15 de maio. 

 

DECRETO-LEI N.º 22-A/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 53/2021, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2021-

03-17 

A Resolução da Assembleia da República nº 33-A/2021, de 24 de março, estabelece medidas de apoio 

no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 33-A/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 58/2021, 1.º 

SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2021-03-24 

 

O Decreto-Lei nº 25-A/2021, de 30 de março, prorroga o regime excecional e transitório de 

reorganização do trabalho e de minimização de riscos de transmissão da infeção da doença COVID-19 

no âmbito das relações laborais. 

Decreto-Lei n.º 25-A/2021 - Diário da República n.º 62/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-03-30 

 

 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107773645/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/602073/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25676932/details/normal?l=1
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/22-A/2021/03/17/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/22-A/2021/03/17/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/33-A/2021/03/24/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/33-A/2021/03/24/p/dre
https://dre.pt/application/conteudo/160534623


 
 

MEDIDAS DE APOIO À SUSTENTABILIDADE DA ECONOMIA E DAS EMPRESAS 
 

MEDIDAS GENÉRICAS 

 

O Decreto-Lei nº 24/2021, de 26 de março, vem estabelecer um regime excecional e temporário em 

matéria de obrigações e dívidas fiscais e de contribuições à Segurança Social. 

 

Este regime aplica-se às dívidas tributárias respeitantes a factos tributários ocorridos entre 1 de janeiro 

e 31 de março de 2021 e às dívidas tributárias e dívidas de contribuições mensais à Segurança Social 

vencidas no mesmo período. 

 

Este regime consiste: 

 

• Nos planos prestacionais relativos às dívidas, o pagamento da 1ª prestação é efetuado no 2º 

mês seguinte àquele em que for notificado o despacho de autorização do pagamento em 

prestações; 

 

• A retoma do pagamento em prestações de planos aprovados antes de 1 de janeiro de 2021 

ocorre no 2º mês após o termo da suspensão dos processos de execução fiscal, previsto no 

artigo 6º do Decreto-Lei nº 6-E/2021, de 15 de janeiro; 

 

• Caso os planos prestacionais em curso terminem antes de 31 de dezembro de 2021, o número 

de prestações aplicável às novas dívidas pode ser estendido até essa data. 

 

DECRETO-LEI N.º 24/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 60/2021, SÉRIE I DE 2021-03-26 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 
 BANCA 
 
O Decreto-Lei nº 22-C/2021, de 22 de março, prorroga os períodos de carência de capital em 

empréstimos com garantia do setor público e aprova um regime especial de concessão de garantias 

pelo Fundo de Contragarantia Mútuo, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 

DECRETO-LEI N.º 22-C/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 56/2021, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2021-

03-22 

 

 EMPREGO 
 

O Decreto-Lei nº 23-A/2021, de 24 de março, estabelece medidas de apoio aos trabalhadores e 

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

https://dre.pt/application/conteudo/154361179
https://data.dre.pt/application/conteudo/160316757
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/22-C/2021/03/22/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/22-C/2021/03/22/p/dre


 
 

 

DECRETO-LEI N.º 23-A/2021 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 58/2021, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2021-

03-24 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
Relatório Único  

Por força do contexto excecional decorrente da pandemia do Covid-19 a entrega do Relatório Único 

decorrerá entre 16 de abril e 30 de junho de 2021. O Relatório Único é de entrega obrigatória para 

entidades empregadoras com trabalhadores por conta de outrem ao seu serviço no ano anterior 

(2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/application/conteudo/160149401
https://data.dre.pt/application/conteudo/160149401
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 

 


