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EM DESTAQUE 

 

 

 

A Comissão de Normalização Contabilística aprovou em 25 de março de 2022, uma 

Recomendação sobre o tratamento contabilístico dos impactos da invasão da 

Ucrânia no relato financeiro das entidades sujeitas ao SNC. 

 

 

 

A Comissão de Normalização Contabilística aprovou em 22 de março de 2022, uma 

Recomendação sobre o tratamento contabilístico dos impactos da invasão da 

Ucrânia no relato financeiro das entidades sujeitas ao SNC-AP. 

 

 

IRC 

 

- Pagamento Especial por Conta (PEC) 

 

Em 14 de março, foi publicado o Despacho nº 92/2022, do Secretário Adjunto e dos 

Assuntos Fiscais, que determinou a extinção do pagamento especial por conta 

(PEC), em antecipação à aprovação e publicação do Orçamento de Estado para 

2022. 

 

 

 

Benefício “AUTOvoucher” 

 

Em 11 de março foi publicado o Decreto-Lei nº 24-A/2022, aumentando o subsídio 

financeiro aplicável a consumos em postos de abastecimento de combustíveis para 

efeitos de apoio transitório e excecional aos cidadãos nos seus consumos no setor 

dos combustíveis. 
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LEGISLAÇÃO FISCAL 

 

Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e energéticos 

 

• A Portaria nº 111-A/2022, de 11 de março, vem rever e fixar os valores das taxas do 

imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos, num quadro de medidas de 

mitigação, aprovadas pelo Governo, para fazer face ao contexto extraordinário de 

subida dos preços dos combustíveis. 

 

Portaria nº 111-A/2022 - Diário da República n.º 50/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-03-11 

 

• A Portaria nº 116-A/2022, de 18 de março, vem prorrogar a vigência da Portaria n.º 

111-A/2022, de 11 de março. 

 

Portaria nº 116-A/2022 - Diário da República n.º 55/2022, 3º Suplemento, Série I de 2022-03-18 

 

• A Portaria nº 116-B/2022, de 18 de março, veio proceder à atualização temporária do 

valor da taxa unitária do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos, aplicável 

no continente, ao gasóleo colorido e marcado. A presente portaria produz efeitos até 

30 de junho de 2022. 

 

Portaria nº 116-B/2022 - Diário da República n.º 55/2022, 3º Suplemento, Série I de 2022-03-18 

 

ACORDOS/CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 

 

Convenção Relativa à Assistência Administrativa Mútua em Matéria Fiscal - República das 

Maldivas 

 

O Aviso nº 16/2022, de 9 de março, veio tornar público que a República das Maldivas depositou, 

junto do Secretariado-Geral do Conselho da Europa, a 20 de setembro de 2021, o seu instrumento 

de ratificação da Convenção Relativa à Assistência Administrativa Mútua em Matéria Fiscal, aberta 

à assinatura em Estrasburgo a 25 de janeiro de 1988, conforme revista pelo Protocolo de Revisão à 

Convenção Relativa à Assistência Mútua em Matéria Fiscal, adotado em Paris a 27 de maio de 2010- 

 

Aviso nº 16/2022 - Diário da República n.º 48/2022, Série I de 2022-03-09 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/111-a-2022-180398388
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/111-a-2022-180398388
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/111-a-2022-180398388
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/116-a-2022-180720369
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/116-b-2022-180720370
https://dre.pt/dre/detalhe/aviso/16-2022-180196454


 
 

Convenção Relativa à Assistência Administrativa Mútua em Matéria Fiscal - República da Libéria 

 

O Aviso nº 17/2022, de 9 de março, veio tornar público que a República da Libéria depositou, junto 

do Secretariado-Geral do Conselho da Europa, a 20 de setembro de 2021, o seu instrumento de 

ratificação da Convenção Relativa à Assistência Administrativa Mútua em Matéria Fiscal, aberta à 

assinatura em Estrasburgo a 25 de janeiro de 1988, conforme revista pelo Protocolo de Revisão à 

Convenção Relativa à Assistência Mútua em Matéria Fiscal, adotado em Paris a 27 de maio de 2010- 

 

Aviso nº 17/2022 - Diário da República n.º 48/2022, Série I de 2022-03-09 

OUTRA LEGISLAÇÃO 

Retribuição mínima mensal garantida – Região Autónoma da Madeira 

 

O Decreto Legislativo Regional nº 5/2022/M, de 17 de março, vem aprovar o valor da retribuição 

mínima mensal garantida, de 723,00 euros, para vigorar na Região Autónoma da Madeira. 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2022/M - Diário da República n.º 54/2022, Série I de 2022-03-17 

 

PROGRAMAS OPERACIONAIS / APOIOS 

 

“Greening” 

 

A Portaria nº 131/2022, de 29 março, estabelece um regime excecional e temporário aplicável ao 

pagamento por práticas agrícolas benéficas para o clima e para o ambiente, «Greening». 

 

Portaria nº 131/2022 - Diário da República n.º 62/2022, Série I de 2022-03-29 

 

Linhas de crédito no âmbito do Setor Agrícola 

 

O Decreto-Lei nº 27-A/2022, aprova o regime jurídico de criação de linhas de crédito no âmbito do 

setor agrícola, com juros bonificados ou com bonificação da comissão de garantia, dirigidas aos 

operadores da produção, transformação ou comercialização de produtos agrícolas que desenvolvam 

a sua atividade em território nacional. As linhas de crédito destinam-se a disponibilizar meios 

financeiros para aquisição de fatores de produção, para fundo de maneio ou tesouraria, 

designadamente para a liquidação de impostos, pagamento de salários e renegociação de dívidas 

https://dre.pt/dre/detalhe/aviso/17-2022-180196455
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/5-2022-180602168
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/131-2022-181256580


 
 

junto de fornecedores, de instituições de crédito ou demais entidades habilitadas por lei à concessão 

de crédito. 

 

Decreto-Lei nº 27-A/2022 - Diário da República n.º 58/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-03-23 

 

Linha de crédito – “Linha Tesouraria” 

 

A Portaria nº 117-A/2022, cria uma linha de crédito, designada «Linha Tesouraria», para apoiar os 

produtores de leite de vaca cru e os produtores de suínos com os encargos de tesouraria para 

financiamento das suas atividades. 

 

Portaria nº 117-A/2022 - Diário da República n.º 56/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-03-21 

 

Apoio Extraordinário e excecional ao setor dos transportes de mercadorias por conta de outrem 

 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 29-E/2022, de 18 de março, veio criar um apoio 

extraordinário e excecional ao setor dos transportes de mercadorias por conta de outrem, com vista 

à mitigação dos efeitos da escalada de preços do combustível e do AdBlue no setor dos transportes 

de mercadorias por conta de outrem. Este apoio abrange veículos de transporte de mercadorias por 

conta de outrem, licenciados pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. O apoio a conferir 

é pago de uma só vez, em 2022, correspondendo a um valor de combustível e a um valor de AdBlue, 

por cada veículo de transporte de mercadorias por conta de outrem, nos termos definidos nos anexos 

i e ii à presente resolução, e por referência ao período entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de março de 

2022. 

 

Resolução do Conselho de Ministros nº 29-E/2022 - Diário da República n.º 55/2022, Série I de 

2022-03-18 

 

Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020) - Alteração 

 

A Portaria nº 116/2022, de 17 de março, veio proceder à sexta alteração da Portaria n.º 402/2015, de 

9 de novembro, que estabelece o regime de aplicação da ação n.º 1.1, «Grupos Operacionais», da 

medida n.º 1, «Inovação», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020). 

 

Portaria nº 116/2022 - Diário da República n.º 54/2022, Série I de 2022-03-17 

 

  

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/27-a-2022-180970586
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/117-a-2022-180830487
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/29-e-2022-180720365
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/29-e-2022-180720365
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/402-2015-70948238
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/116-2022-180602167


 
 

Programa Operacional Mar 2020 - Alterações 

 

A Portaria nº 114/2022, de 14 de março, veio proceder à alteração dos regulamentos específicos do 

Programa Operacional Mar 2020, para Portugal Continental. 

 

Portaria nº 114/2022 - Diário da República n.º 52/2022, Série I de 2022-03-15 

 

Medida de Apoio aos custos com a eletricidade no setor agrícola e pecuário 

 

A Portaria nº 113/2022, de 14 de março, estabelece as condições gerais aplicáveis à atribuição do 

apoio financeiro previsto na Lei n.º 37/2021, de 15 de junho, que tem por objeto a energia utilizada 

na produção agrícola e pecuária e nas atividades de armazenagem, conservação e comercialização de 

produtos agrícolas. 

 

Portaria nº 113/2022 - Diário da República n.º 51/2022, Série I de 2022-03-14 

 

Benefício “AUTOvoucher” 

 

O Decreto nº 24-A/2022, de 11 de março, aumenta o subsídio financeiro aplicável a consumos em 

postos de abastecimento de combustíveis para efeitos de apoio transitório e excecional aos cidadãos 

nos seus consumos no setor dos combustíveis. Para o efeito é aumentado o benefício mensal 

«AUTOvoucher» para um montante mensal máximo correspondente a (euro) 0,40 por litro, com um 

limite de 50 litros, em consumos elegíveis em postos de abastecimento aderentes. 

 

Decreto-Lei nº 24-A/2022 - Diário da República n.º 50/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-03-11 

 

Alteração á Medida Compromisso Emprego Sustentável 

 

A Portaria nº 106/2022, de 3 de março, vem proceder à primeira alteração da Portaria n.º 38/2022, 

de 17 de janeiro, que regula a medida Compromisso Emprego Sustentável, que consiste na concessão, 

à entidade empregadora, de apoios financeiros à celebração de contrato de trabalho sem termo com 

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

por IEFP, I. P. 

 

Portaria nº 106/2022 - Diário da República n.º 44/2022, Série I de 2022-03-03 

 

 

  

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/114-2022-180474165
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/37-2021-165129786
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/113-2022-180398376
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/24-a-2022-180398386
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/38-2022-177634370
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/106-2022-179899186


 
 

 

CONTABILIDADE 

COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO CONTABILISTICA (CNC)  

 

 

A Comissão de Normalização Contabilística procedeu à divulgação de recomendações sobre o 

tratamento contabilístico dos impactos da invasão da Ucrânia no relato financeiro das entidades 

sujeitas ao SNC e SNC-AP. 
 

 

Recomendação da CNC sobre o tratamento dos Impactos da Invasão da Ucrânia no relato 

financeiro das empresas e entidades em SNC 

 

 

Recomendação da CNC sobre o tratamento dos impactos da Invasão da Ucrânia no relato 

financeiro das entidades sujeitas ao SNC-AP 

 

 

INTERPRETAÇÕES / ORIENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL / 

JURISPRUDÊNCIA 

 

Taxas de Derrama - Alterações/Correções 

 

O Ofício Circulado nº 20240, da Direção de Serviços do IRC, de 17 de março, vem republicar a tabela 

das taxas e isenções das taxas de Derrama incidentes sobre o lucro tributável do período fiscal de 

2021. 

 

Ofício Circulado n.º 20240/2022, da Direção de Serviços do IRC, de 17 de março 

 

Pagamento especial por conta (PEC) 

 

O Despacho nº 92/2022, de 14 de março, do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos, que 

determina a extinção do pagamento especial por conta (PEC), em antecipação à aprovação e 

publicação do Orçamento de Estado para 2022. 

https://www.cnc.min-financas.pt/pdf/Guerra_Ucr%E2nia/CNC-%20Guerra%20Ucr%E2nia%20SNC.pdf
https://www.cnc.min-financas.pt/pdf/Guerra_Ucr%E2nia/CNC-%20Guerra%20Ucr%E2nia%20SNC.pdf
https://www.cnc.min-financas.pt/pdf/Guerra_Ucr%E2nia/CNC-%20Guerra%20Ucr%E2nia%20SNC-AP.pdf
https://www.cnc.min-financas.pt/pdf/Guerra_Ucr%E2nia/CNC-%20Guerra%20Ucr%E2nia%20SNC-AP.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20240_2022.pdf


 
 

 

Os sujeitos passivos de IRC não terão de proceder ao pagamento PEC em março de 2022. Se a Lei do 

Orçamento do Estado para 2022 não determinar a extinção do PEC, os sujeitos passivos podem 

efetuar o pagamento integral do PEC em outubro de 2022 (ou 10.º mês do período de tributação), 

sem ónus ou encargos. 

 

Despacho n.º 92/2022, do SEAAF, de 14 de março 

 

IRS – Tabelas de Retenção na Fonte – 2022- Região Autónoma dos Açores 

 

A Circular nº 5/2022, de 11 de março, divulgou as novas tabelas de retenção na fonte de IRS para os 

titulares de rendimentos do trabalho dependente e de pensões com residência fiscal na Região 

Autónoma dos Açores, previstas no artigo 99º-F do Código do IRS e no Decreto Legislativo Regional 

nº 2/99/A, de 20 de janeiro. 

Circular nº 5/2022, da Direção de Serviços do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

(DSIRS), de 11 de março 

 

IRS – Tabelas de Retenção na Fonte – 2022 - Continente 

 

A Circular nº 4/2022, de 3 de março, divulgou as novas tabelas de retenção na fonte de IRS para os 

titulares de rendimentos do trabalho dependente e de pensões com residência fiscal no território 

português, previstas no artigo 99º-F do Código do IRS. 

Circular nº 4/2022, da Direção de Serviços do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

(DSIRS), de 3 de março 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_92_2022_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular_5_2022.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular_5_2022.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular_4_2022.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular_4_2022.pdf
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 

 


