
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LAWYERS SERVE TWO CLIENTS – AND SOCIETY IS ALWAYS ONE OF THEM” 
          MARK A. COHEN 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2020 

NOVIDADES FISCAIS 

 

 

 

O Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), aprovado pela Lei n.º 2/2020 de 31 

de março (LOE), que entrou em vigor no dia 1 de abril, prevê algumas alterações 

fiscais relevantes cujo resumo se apresenta de seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mais-valias imobiliárias  

Exclusão de tributação em sede de IRS da transferência de bem imóvel habitacional da 

esfera empresarial ou profissional para a esfera particular do empresário, desde que o 

imóvel seja imediatamente afeto à obtenção de rendimentos prediais e gere rendimentos 

durante cinco anos consecutivos. Caso o imóvel não gere rendimentos durante este 

período, a mais-valia será tributada, nos termos da categoria G de IRS. 

 

Regime de residentes não habituais (RNH) 

Revogação da isenção de IRS para pensões de fonte estrangeira – tributação, à taxa fixa de 

10% dos rendimentos líquidos de pensões de fonte estrangeira auferidas por contribuintes 

sujeitos ao regime de RNH. 

Sujeição à mesma taxa dos seguintes rendimentos, obtidos no estrangeiro por RNH, 

verificados que estejam determinados requisitos: i) os rendimentos ou prestações relativos 

a situações de pré-reforma, pré-aposentação ou reserva; ii) as remunerações acessórias, 

auferidas devido à prestação de trabalho ou em conexão com esta, relativas a seguros e 

operações do ramo «Vida», contribuições para fundos de pensões, fundos de poupança 

reforma ou quaisquer regimes complementares de segurança social. 

Este regime aplica-se aos contribuintes que requeiram a inscrição como RNH após 1 de abril 

de 2020, ressalvando-se os casos dos contribuintes já inscritos ou cujo pedido de inscrição 

já tenha sido submetido e esteja pendente, bem como dos que, a 1 de abril de 2020, sejam 

considerados residentes para efeitos fiscais em Portugal e apresentem pedido de inscrição 

com efeitos a 2019 ou 2020, sem prejuízo de poderem optar pela aplicação do novo regime. 

 

Isenção para jovens trabalhadores 

Isenção parcial de IRS para rendimentos de trabalho dependente (categoria A) auferidos 

por jovens entre os 18 e os 26 anos, nos três primeiros anos de obtenção desses 

rendimentos, desde que: i) não sejam considerados dependentes, ii) aufiram rendimentos 

brutos anuais de montante igual ou inferior a € 25.075,00 e iii) sejam obtidos após o ano de 

conclusão de nível de estudos igual ou superior ao nível 4 do Quadro Nacional de 

Qualificações (i.e., ensino secundário obtido por percursos de dupla certificação ou ensino 
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secundário vocacionado para prosseguimento de estudos de nível superior acrescido de 

estágio profissional - mínimo de 6 meses). 

A isenção parcial de tributação é de 30 % no primeiro ano, 20 % no segundo ano e de 10 % 

no terceiro ano, com os limites de € 3.291,08, € 2.194,05 e € 1.097,03, respetivamente. 

A isenção aplica-se apenas uma vez por sujeito passivo. 

 

Taxas gerais – rendimento coletável 

Atualização em 0,3% dos limites dos escalões da tabela das taxas gerais de IRS. 

 

Alojamento local no regime simplificado 

Agravamento do coeficiente de tributação de rendimentos derivados da exploração de 

alojamento local na modalidade de moradia ou apartamento localizados em área de 

contenção, de 0,35 para 0,50. 

Fora de área de contenção, a tributação continua a incidir sobre 0,35 dos rendimentos, de 

acordo com as regras de tributação do regime simplificado da categoria B de IRS. 

 

“Crowdfunding” 

A obrigação de retenção na fonte (à taxa de 28%) sobre rendimentos de capitais pagos ou 

colocados à disposição dos investidores passa a recair sobre Entidades Gestoras de 

Plataformas de Financiamento Colaborativo (Crowdfunding) que tenham sede, direção 

efetiva ou estabelecimento estável em Portugal. 

 

Pagamentos por conta 

Possibilidade de entrega de pagamentos por conta do imposto devido a final, quando as 

entidades devedoras dos rendimentos não se encontrem obrigadas a efetuar retenção na 

fonte. Estabelece-se que cada entrega efetuada seja de valor igual ou superior a €50,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Realizações de utilidade social – passes sociais 

Para efeitos da determinação do lucro tributável, dedução de gastos suportados com a 

aquisição de passes sociais em benefício do pessoal do sujeito passivo, em valor 

correspondente a 130%, desde que i) tenham carácter geral e ii) não revistam a natureza de 

rendimentos do trabalho dependente ou, revestindo-o, sejam de difícil ou complexa 

individualização relativamente a cada um dos beneficiários. 

 

Rendimentos de direitos de autor e de direitos de propriedade industrial 

O regime aplicável aos direitos de propriedade industrial é alargado aos direitos de autor. 

Os rendimentos provenientes de contratos que tenham por objeto a cessão ou a utilização 

temporária de direitos de autor sobre programas de computador, passam a concorrer em 

apenas 50% do seu valor para a determinação do lucro tributável. Passa a exigir-se que os 

direitos de propriedade industrial e de autor se encontrem registados. 

 

Alojamento local no regime simplificado de determinação da matéria coletável 

Agravamento do coeficiente de tributação de rendimentos derivados da exploração de 

alojamento local na modalidade de moradia ou apartamento, localizados em área de 

contenção, localizados em área de contenção, de 0,35 para 0,50. 

Fora de área de contenção, a tributação continua a incidir sobre 0,35 dos rendimentos, de 

acordo com as regras de tributação do regime simplificado de IRC.  

 

Pequenas e médias empresas – taxa reduzida 

Aplicação da taxa reduzida de 17% a PME’s que exerçam diretamente e a título principal 

uma atividade económica de natureza agrícola, comercial ou industrial aos primeiros 

€25.000,00 de matéria coletável (e não €15.000,00). À matéria coletável remanescente 

aplica-se a taxa normal de 21%. 
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Tributação autónoma sobre viaturas  

Atualização do valor mínimo de custo de aquisição de viaturas sujeito a tributação 

autónoma (de €25.000,00 para €27.500,00). 

Assim, as taxas de tributação autónoma serão de: i) 10% no caso de viaturas com um custo 

de aquisição inferior a €27.500,00; ii) 27,5% no caso de viaturas com um custo de aquisição 

entre os €27.500,00 e os €35.000,00; mantendo-se a taxa de iii) 35 % no caso de viaturas 

com um custo de aquisição igual ou superior a €35.000,00. 

O agravamento de 10% na taxa de tributação autónoma das entidades que tenham apurado 

prejuízo fiscal deixa de ser aplicável no período de tributação de início de atividade e no 

seguinte. 

As viaturas ligeiras de passageiros movidas a GPL passam a estar sujeitas às taxas de 

tributação autónomas acima referidas. Apenas as viaturas movidas a GNV ficam sujeitas às 

taxas reduzidas de tributação autónoma de 7,5%, 15% e 27,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Isenções nas operações internas 

São aditadas duas novas isenções de IVA nas operações internas: i) prestações de serviços 

efetuadas no exercício da profissão por psicólogos e ii) prestações de serviços efetuadas 

por intérpretes de língua gestual portuguesa. 

 

Extensão do direito à dedução de IVA – despesas 

Passa a ser dedutível o IVA relativo a despesas respeitantes a gasolina utilizada em 

determinadas viaturas automóveis: i) veículos pesados de passageiros; ii) veículos 

licenciados para transportes públicos, exceto rent-a-car; iii) máquinas consumidoras de 

gasóleo, GPL, gás natural ou biocombustíveis, bem como as máquinas que possuam 

matrícula atribuída pelas autoridades competentes, desde que, em qualquer dos casos, não 

sejam veículos matriculados; iv) tratores exclusiva ou predominante utilizados na atividade 

agrícola; v) veículos de transporte de mercadorias com peso superior a 3500kg. 

 

Extensão do direito à dedução de IVA – veículos elétricos ou híbridos 

Passa a ser dedutível o IVA relativo a despesas respeitantes a eletricidade utilizada em 

viaturas elétricas ou híbridas plug-in. 

 

Regimes de isenção – artigo 53.º  

Aumento do limiar de volume de negócios até ao qual os sujeitos passivos, que cumpram 

os requisitos legalmente previstos, poderão beneficiar de isenção de IVA – de €10.000,00 

para €12.500,00 

No entanto, em 2020, tal montante máximo é de €11.000,00, sendo o limiar de €12.500 

aplicável no ano de 2021, com referência ao volume de negócios atingido em 2020. 
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Regularização de IVA – créditos de cobrança duvidosa 

Passam a ser considerados créditos de cobrança duvidosa, entre outros, aqueles que 

estejam em mora há mais de 12 meses (e já não 24 meses), contados desde a data do 

respetivo vencimento, desde que existam provas objetivas de imparidade e de terem sido 

efetuadas diligências para o seu recebimento. 

O pedido de autorização prévia para dedução do imposto relativo a créditos considerados 

de cobrança duvidosa considera-se tacitamente indeferido caso a Autoridade Tributária e 

Aduaneira não o aprecie no prazo máximo de quatro meses (ao invés de oito meses).  

O prazo de deferimento tácito aplicável a pedidos relativos a determinados créditos com 

valor inferior a €150.000,00 (IVA incluído), por fatura, é também reduzido de oito para 

quatro meses. 

A certificação da documentação exigida para comprovar a existência de créditos de 

cobrança duvidosa pode, agora, ser feita por contabilista certificado independente, nas 

situações em que a regularização de imposto não exceda €10.000,00 por declaração 

periódica. Nas restantes situações terá de ser certificada por Revisor Oficial de Contas. 

Também a certificação de que depende a dedução de créditos considerados incobráveis, 

passa a poder ser efetuada por contabilista certificado independente, independentemente 

do valor da regularização. 

 

Alterações à Lista I anexa ao Código do IVA – aplicação da taxa reduzida (6%) 

Inclusão na lista I anexa ao Código do IVA de: 

• Águas residuais tratadas  

• Entradas em jardins zoológicos, botânicos, aquários públicos e exposições  

• Prestações de serviços que consistam em proporcionar a visita, guiada ou não, a edifícios 

classificados de interesse nacional e a museus, com exclusão dos fins lucrativos, e que não 

beneficiem da isenção prevista no número 13 do artigo 19.º do Código do IVA. 

Exclusão da lista I anexo ao Código do IVA: 

• Entrada em espetáculos tauromáquicos, passando a aplicar-se a taxa normal de 23%. 

 

Autorizações legislativas no âmbito do IVA 

O Governo é autorizado a: 

• Ampliar o elenco de bebidas a que é aplicável a taxa intermédia de IVA (13%); 

• Alterar as verbas 2.6, 2.8, 2.9 e 2.30 da Lista I Anexa ao Código do IVA, relacionadas com 

produtos e material ortopédico e de vestiário para uso medicinal; 

• Criar escalões de consumo de eletricidade baseados na estrutura de potência contratada 

existente no mercado elétrico (medida previamente sujeita ao procedimento de consulta do 

Comité do IVA). 



 
 

 

Crédito ao Consumo 

Mantém o agravamento em 50% das taxas de IS aplicáveis no crédito a consumidores 

relativamente a factos tributários que ocorram até 31 de dezembro de 2020, excluindo 

contratos já celebrados e em execução. 

As taxas no âmbito de contratos de crédito a consumidores, consoante o prazo, serão as 

seguintes: 

• Crédito de prazo inferior a um ano, por cada mês ou fração – 0,141%; 

• Crédito de prazo igual ou superior a um ano – 1,76%; 

• Crédito de prazo igual ou superior a cinco anos – 1,76%; 

• Crédito sob a forma de conta-corrente, descoberto bancário ou qualquer outra forma em 

que o prazo de utilização não seja determinado ou determinável, sobre a média mensal 

obtida - 0,141%. 

 

Isenções 

Isenção de IS sobre empréstimos, incluindo os respetivos juros, por prazo não superior a 

um ano, quando concedidos por sociedades, no âmbito de um contrato de gestão 

centralizada de tesouraria, a favor de sociedades com a qual estejam em relação de domínio 

ou de grupo (designadas “cash pooling”).  

• Para este efeito, a lei esclarece que existe uma relação de domínio ou grupo quando uma 

sociedade, dita dominante, detém, há mais de um ano, direta ou indiretamente, pelo menos, 

75% do capital de outra ou outras sociedades ditas dominadas, desde que tal participação 

lhe confira mais de 50 % dos direitos de voto. 

Isenção de IS para operações destinadas à cobertura de carência de tesouraria passa a 

aplicar-se apenas a empréstimos (na redação anterior, a lei referia-se a operações 

financeiras), incluindo os respetivos juros, por prazo não superior a um ano, exclusivamente 

destinados à cobertura de carência de tesouraria, e desde que cumpridos os restantes 

requisitos previstos na lei.  

De notar que, as isenções acima referidas não serão de aplicar quando os credores sejam 

não residentes, exceto se residentes na União Europeia ou num Estado com o qual vigore 

uma convenção para evitar a dupla tributação, e desde que não tenham obtido 

financiamento junto de instituições de crédito estrangeiras ou com filiais ou sucursais no 

estrangeiro de instituições de crédito nacionais.  
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Prédios rústicos 

A definição de prédios rústicos passa a incluir aqueles que estejam afetos ou que tenham 

como destino normal uma utilização geradora de rendimentos pecuários, bem como os 

terrenos sitos em aglomerados urbanos que só possam ter tal utilização e os edifícios e 

construções diretamente afetos a tal utilização sitos nesses terrenos. 

 

Isenções de IMI - prédios de reduzido valor patrimonial de sujeitos passivos de 

baixos rendimentos 

A isenção de IMI passa a aplicar-se não só a sujeitos passivos de IMI que, a 31 de dezembro 

do ano a que respeita o imposto, se encontrem a residir em lar de terceira idade, mas 

também aos que se encontrem em instituição de saúde ou no domicílio fiscal de parentes 

e afins em linha reta e em linha colateral, até ao quarto grau. 

 

Valor patrimonial tributário dos prédios da espécie «Outros» 

Na determinação do VPT dos prédios qualificados como “outros”, quando não seja possível 

aplicar as regras gerais de avaliação e o perito tenha de utilizar o método do custo 

adicionado do valor do terreno, no caso de prédios dotados de autonomia económica 

deverá considerar apenas a área efetivamente ocupada com a implantação. 

 

Inscrição de prédio situado em mais de uma freguesia 

A inscrição de prédio não vedado deve efetuar-se na freguesia onde esteja situada: i) a 

maior área - prédio rústico ou ii) maior número de construções – prédio urbano.  

 

Prédios em ruínas e terrenos para construção em zonas de pressão urbanística 

– taxas agravadas 

Alargamento da aplicação da taxa agravada de IMI a prédios em ruínas, bem como a 

terrenos para construção inseridos no solo urbano e cuja qualificação em plano municipal 
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de ordenamento do território atribua aptidão para o uso habitacional, sempre que se 

localizem em zonas de pressão urbanística. 

Neste caso, as taxas de IMI aplicáveis no Município são elevadas ao sêxtuplo, acrescidas, em 

mais 10 %. em cada ano subsequente, com o limite de 12 vezes a taxa máxima (0,45%). 

 

Prazo de pagamento 

Aplicação aos cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens ou unidos de facto 

dos prazos gerais de pagamento do IMI relativamente à totalidade do IMI a liquidar, mesmo 

em prédios em compropriedade, desde que sejam afetos à habitação própria e permanente 

dos sujeitos passivos e aí esteja fixado o domicílio fiscal. 

 

Prazo de reclamação / impugnação 

A contagem dos prazos passa a fazer-se do termo do prazo de pagamento da última 

prestação de IMI ou da única prestação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Direito real de habitação duradoura – valor tributável 

No caso de constituição de um direito real de habitação duradoura sobre prédio urbano ou 

fração autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria e 

permanente, o IMT incidirá sobre o valor da caução. 

 

Imóveis de valor superior a €1.000.000,00 

Introdução de uma nova taxa única de IMT, de 7,5 %, aplicável nos casos de aquisição de 

prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a 

habitação, quando o valor sobre o qual incida o IMT seja superior a €1 milhão. 

 

Imóveis adquiridos por instituições de crédito – caducidade de isenção 

Caducidade da isenção de IMT de que beneficiam os imóveis adquiridos por instituições de 

crédito e sociedades comerciais por si dominadas, caso os imóveis não sejam alienados no 

prazo de 5 anos ou caso o adquirente seja uma entidade com relações especiais. 
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Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do interior e às Regiões Autónomas 

Aplicação da taxa reduzida de 12,5% aos primeiros €25.000,00 de matéria coletável das 

micro, pequenas e médias empresas que exercem em territórios do interior, diretamente e 

a título principal, uma atividade económica de natureza agrícola, comercial, industrial ou de 

prestação de serviços. 

 

Medidas de apoio ao transporte rodoviário de passageiros e de mercadorias 

Majoração da dedução apenas aplicável a gastos suportados com a aquisição, em território 

português, de eletricidade e gás natural veicular (GNV) para abastecimento de veículos de 

transporte rodoviário de passageiros e de mercadorias 

A dedução de gastos suportados com a aquisição de gases de petróleo liquefeito (GPL), 

para abastecimento de veículos, deixa de poder ser majorada. 

 

Operações de reestruturação e acordos de cooperação - reorganização de 

entidades  

No âmbito dos benefícios fiscais aplicáveis a operações de reorganização societária, prevê-

se que outras entidades que não sejam sociedades, empresas públicas ou cooperativas, 

possam aceder aos benefícios fiscais de isenção de IMT, IS, emolumentos e outros encargos 

legais.  

Prevê-se, ainda, de forma expressa, a isenção de IS relativamente à transmissão de 

estabelecimentos comerciais, industriais ou agrícolas, necessários às operações de 

reestruturação ou aos acordos de cooperação. 

 

Incentivos à reabilitação urbana e arrendamento habitacional a custos 

acessíveis 

Alteração da definição de «ações de reabilitação» que passa a incluir as intervenções de 

reabilitação de edifícios realizadas nos quatro anos anteriores (e já não apenas nos dois 

anos anteriores), à data do requerimento para a correspondente avaliação, desde que o 
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custo das obras (IVA incluído), corresponda, pelo menos, a 25 % do valor patrimonial 

tributário do imóvel e este se destine a arrendamento para habitação permanente. 

Isenção de tributação em sede de IRS e de IRC de rendimentos prediais obtidos no âmbito 

de programas municipais de oferta para arrendamento habitacional a custos acessíveis. Para 

efeitos de IRS, havendo opção pelo englobamento de rendimentos prediais, os rendimentos 

isentos serão considerados para efeitos de determinação da taxa de imposto a aplicar.  

 

Prorrogação de benefícios fiscais 

Prorrogação até 31-12-2020 de determinados benefícios fiscais: artigos 20.º, 28.º, 29.º, 30.º, 

31.º, 51.º, 52.º, 53.º, 54.º, 59.º, 59.º-A, 59.º-B, 59.º-C, 62.º-B, 63.º e 64.º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais, os quais serão objeto de nova avaliação durante o ano de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

Dedução por lucros retidos e reinvestidos (DLRR) 

Alargamento para quatro anos do prazo (na redação anterior o prazo era de três anos) 

dentro do qual os sujeitos passivos podem reinvestir os lucros retidos em aplicações 

relevantes, contado a partir do final do período de tributação a que correspondam os lucros 

retidos. 

Aumento de €10.000.000,00 para €12.000.000,00, por sujeito passivo, do montante máximo 

dos lucros retidos e reinvestidos, em cada período de tributação. 

Alargamento do conceito de «aplicações relevantes», passando a incluir os ativos 

intangíveis, constituídos por despesas com transferência de tecnologia, nomeadamente 

através da aquisição de direitos de patentes, licenças, know-how, desde que estejam 

sujeitos a amortizações ou depreciações para efeitos fiscais, e não sejam adquiridos a 

entidades com as quais exitam relações especiais. 

Alargamento de cinco para sete anos do prazo de exercício de opção de compra de ativos 

adquiridos em regime de locação financeira, para efeito de dedução à coleta desse ativo. 

Alterações dos prazos de dedução dos lucros reinvestidos e de opção de exercício de opção 

de compra de ativos adquiridos em regime de locação financeira aplicáveis aos prazos em 

curso no primeiro dia do período de tributação relativo a 2020. 

Autorização legislativa dada ao Governo para, após aprovação da União Europeia, alargar o 

elenco de beneficiários e as aplicações relevantes do regime de DLRR, prevendo-se, 

designadamente, a aplicação do regime a empresas de pequena-média capitalização e a 

aquisições de participações sociais de sociedades cujo objeto social principal seja 

substancialmente idêntico ao da sociedade adquirente, como «aplicações relevantes». 

 

Sistema de incentivos fiscais a investigação e desenvolvimento empresarial 

Prorrogação da vigência do SIFIDE II de 2020 para 2025. 

Obrigação de manutenção pelo prazo de cinco anos de investimento concretizado em 

unidades de participação em fundos de investimento elegíveis. Caso as unidades de 

participação nos referidos fundos de investimento sejam alienadas antes de decorrido o 

prazo de cinco anos, é adicionado ao IRC o montante que tenha sido deduzido à coleta, na 

proporção correspondente ao período em falta, acrescido dos correspondentes juros 

compensatórios. 
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Obrigatoriedade de demandar, no processo tributário, para além da entidade autora do ato 

impugnado, os contrainteressados a quem o provimento do processo impugnatório possa 

diretamente prejudicar ou que tenham legítimo interesse na manutenção do ato 

impugnado. 

 

Possibilidade de acerto de contas a favor de sujeito passivo classificado como micro ou 

pequena empresa que detenha créditos tributários vencidos e não pagos, o qual passa a 

pagar apenas a diferença entre o valor a receber e o valor a pagar. 
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Contribuições especiais 

Mantêm-se em vigor, em 2020 nomeadamente: 

• Adicional em sede de IUC, aplicável sobre os veículos a gasóleo enquadráveis nas 

categorias A e B. 

• Adicional às taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos; 

• Contribuição sobre o setor bancário; 

• Contribuição sobre a indústria farmacêutica; 

• Contribuição extraordinária sobre o setor energético. 

A LOE aprovou ainda o regime que cria a contribuição extraordinária sobre os fornecedores 

da indústria de dispositivos médicos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, do 

Serviço Nacional de Saúde. 

 

Regime jurídico dos jogos e apostas online 

Alteração do regime jurídico do Imposto Especial de Jogo Online (IEJO), que passa a prever 

uma taxa única nos jogos de fortuna ou azar de 25%. Nos casos em que as comissões 

cobradas pela entidade exploradora são o único rendimento diretamente resultante da 

exploração das apostas desportivas à cota, em que os apostadores jogam uns contra os 

outros, o IEJO incide sobre o montante dessas comissões à taxa de 35 %. 

Nas apostas hípicas mútuas, a taxa de IEJO passa também a ser única, sendo de 25 %. De 

igual modo, nos casos em que as comissões cobradas pela entidade exploradora são o 

único rendimento diretamente resultante da exploração das apostas hípicas à cota em que 

os apostadores jogam uns contra os outros, o IEJO incide sobre o montante dessas 

comissões à taxa de 35 %. 

 

Autorizações Legislativas 

• Para criação de contribuição que incida sobre as embalagens de uso único, adquiridas em 

refeições prontas a consumir, nos regimes de pronto a comer e levar ou com entrega ao 

domicílio, para efeitos de promoção de uma economia circular. 

• Para incentivos à internacionalização, mediante a criação de novos benefícios fiscais que 

constituam um incentivo à exportação por parte das empresas portuguesas. 

A LOE esclarece ainda que a concretização, pelo Governo, desta última autorização legislativa 

depende de aprovação da União Europeia para alargar o regime de auxílios de Estado. 

OUTRAS DISPOSIÇÕES DE CARÁTER 

FISCAL E AUTORIZAÇÕES LEGISLATIVAS  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento contém apenas um resumo das medidas descritas, à data nele indicada, e destina-se exclusivamente à divulgação 

de informação, não consubstanciando e não dispensando, por isso, aconselhamento jurídico. São proibidas a redistribuição ou a 

reprodução, total ou parcial, do conteúdo deste documento sem o consentimento prévio e expresso da Luiz Gomes & Associados. 

Para informação adicional contacte-nos através do endereço geral@lgpas.com 

LUIZ GOMES & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL       geral@lgpas.com 

RUA DOS REMOLARES 14, 2.º, 1200-371 LISBOA        www.lgpas.com 

T.+351 213 400 800 | F. +351 213 400 809 


