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Decorreu há dias, em 25 de Março de 2017, o 60º aniversário da 

assinatura do Tratado de Roma que instituiu a CEE com a Europa a 

6 e que, por sua vez, conduziu ao Tratado de Maastricht de 1992, 

o primeiro Tratado da União, que, como é sabido tem, 

actualmente, a designação de Tratado de Lisboa, com a Europa a 

28. 

Muitas pessoas, sobretudo as camadas mais jovens, não conhecem 

– ou conhecem deficientemente – as causas originárias da CEE, o 

seu percurso até à UE em 1993, as instituições comunitárias, a 

criação da moeda única e da UEM e, sobretudo, a forma como 

nelas se tomam decisões que afectam o nosso Orçamento de 

Estado, os nossos impostos, a nossa contabilidade, o nosso 

desenvolvimento, as nossas vidas…  

Quando, ainda há poucos dias, fomos surpreendidos com a atitude 

do presidente do Eurogrupo, o holandês Jeroen Dijsselbloem, 

tratando com desdém os países do sul (esquecendo o quanto eles 

têm contribuído para o enriquecimento dos países do norte) – e há 

registo de bastantes outros casos análogos – no momento em que o 

Reino Unido iniciou o seu processo de afastamento ao mesmo 

tempo que a Escócia quer ser independente para poder integrar a 

UE, facilmente se percebe que estamos num momento crucial de 

grandes acontecimentos transformadores. 

Nesse sentido é imperativo que todos reflitamos sobre questões 

essenciais ligadas ao futuro do nosso país, dos nossos compatriotas, 

das nossas famílias, de nós mesmos. Porém, para se falar no futuro 

há que compreender o passado que conduziu a este presente, por 

que é que foi assim, se podia ter sido de outro modo, o que foi 

feito de forma certa e de forma errada, quais as instituições que 

governam a UE, que progressos, que impasses, que problemas, que 

futuro. 

No quadro desta temática e desta efeméride exortamos os nossos 

leitores no sentido de nos enviarem os seus artigos e reflexões 

dispondo-nos, se os mesmos chegarem em número significativo, a 

publicar um suplemento dedicado à União Europeia. Neste número, 

Joaquim Alexandre faz a primeira abordagem a este tema e 

todos estão convidados a expressar os seus contributos. 
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Portaria n.º 90/2017 - Diário da República n.º 43/2017, Série I de 

2017-03-01 

Procede à quinta alteração à Portaria n.º 55/2015, de 27 de fevereiro, 

alterada e republicada pela Portaria n.º 338-A/2016, de 28 de 

dezembro, que estabelece o regime de aplicação do apoio 

«Manutenção de raças autóctones em risco», da ação n.º 7.8, 

«Recursos genéticos», da medida n.º 7, «Agricultura e recursos 

naturais», do PDR 2020. 

 

 

Portaria n.º 90-A/2017 - Diário da República n.º 43/2017, 1º 

Suplemento, Série I de 2017-03-01 

Aprova os modelos das declarações para exercício das opções 

previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 135.º-D e do n.º 1 do artigo 135.º-E 

do CIMI bem como as respetivas instruções de preenchimento. 

 

Lei n.º 5/2017 - Diário da República n.º 44/2017, Série I de 2017-03-02 

Estabelece o regime de regulação das responsabilidades parentais 

por mútuo acordo junto das Conservatórias do Registo Civil, alterando 

o Código Civil aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47344, de 25 de 

novembro de 1966, e o Código do Registo Civil, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 131/95, de 6 de junho. 

 

Lei n.º 8/2017 - Diário da República n.º 45/2017, Série I de 2017-03-03 

Estabelece um estatuto jurídico dos animais, alterando o Código Civil, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966, o 

Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de 

junho, e o Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 

de setembro. 

 

Decreto-Lei n.º 25/2017 - Diário da República n.º 45/2017, Série I de 

2017-03-03 

Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 

2017. 

 

Lei n.º 9/2017 - Diário da República n.º 45/2017, Série I de 2017-03-03 

Autoriza o Governo a criar o serviço público de notificações 

eletrónicas associado à morada única digital. 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 36/2017 - Diário da 

República n.º 46/2017, Série I de 2017-03-06 

Recomenda ao Governo a criação de um selo de garantia para 

empresas com práticas responsáveis de contratação e inserção de 

jovens na vida ativa. 

Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2017/M 

Aprova a execução do Orçamento da Região Autónoma da Madeira 

para o ano de 2017. 

 

Aviso n.º 2316/2017 - Diário da República n.º 47/2017, Série II de 

2017-03-07 

Taxa de referência para o cálculo das bonificações (TRCB), a vigorar 

entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2017. 

 

Portaria n.º 99/2017 - Diário da República n.º 47/2017, Série I de 

2017-03-07 

Estabelece a idade de acesso à pensão de velhice do regime geral de 

segurança social em 2018. 

 

 

 

LEGISLAÇÃO RELEVANTE EM MARÇO DE 2017 

https://dre.pt/application/file/a/106537711
https://dre.pt/application/file/a/106537711
https://dre.pt/application/file/a/106542248
https://dre.pt/application/file/a/106542248
https://dre.pt/application/file/a/106536073
https://dre.pt/application/file/a/106551507
https://dre.pt/application/file/a/106551513
https://dre.pt/application/file/a/106551513
https://dre.pt/application/file/a/106551508
https://dre.pt/application/file/a/106551530
https://dre.pt/application/file/a/106551530
https://dre.pt/application/conteudo/106566474
https://dre.pt/application/file/a/106559632
https://dre.pt/application/file/a/106559632
https://dre.pt/application/file/a/106566351
https://dre.pt/application/file/a/106566351


 

 

Pág. 3 

 

O TRIBUTO 

Portaria n.º 98/2017 - Diário da República n.º 47/2017, Série I de 

2017-03-07 

Procede à atualização anual das pensões e de outras prestações 

sociais, para o ano de 2017. 

 

Portaria n.º 97/2017 - Diário da República n.º 47/2017, Série I de 

2017-03-07 

Procede à atualização anual das pensões de acidentes de trabalho, 

para o ano de 2017. 

 

Portaria n.º 96/2017 - Diário da República n.º 47/2017, Série I de 

2017-03-07 

Altera a Portaria n.º 378/2015, de 22 de outubro - Modelo 48 e 

instruções. 

Portaria n.º 102/2017 - Diário da República n.º 48/2017, Série I de 

2017-03-08 

Portaria que procede à segunda alteração à Portaria n.º 135/2012, de 

8 de maio, que aprova os estatutos do Instituto da Segurança Social, I. 

P. 

 

Declaração de Retificação n.º 6/2017 - Diário da República n.º 49/2017, 

Série I de 2017-03-09 

Declaração de retificação da Portaria n.º 85-A/2017, de 24 de 

fevereiro, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 40, de 24 de 

fevereiro, que altera a Portaria n.º 31/2015, de 12 de fevereiro, que 

estabelece o regime de aplicação da ação n.º 3.1, «Jovens 

agricultores», da Medida n.º 3, «Valorização da produção agrícola», do 

Programa de Desenvolvimento Rural do Continente. 

 

Portaria n.º 106/2017 - Diário da República n.º 50/2017, Série I de 

2017-03-10 

Primeira alteração à Portaria n.º 229/2016, de 26 de agosto, que 

estabelece o regime de aplicação das operações n.os 3.4.1, 

«Desenvolvimento do regadio eficiente», e 3.4.3, «Drenagem e 

estruturação fundiária», inseridas na ação n.º 3.4, «Infraestruturas 

coletivas», da medida n.º 3, «Valorização da produção agrícola», 

integrada na área n.º 2, «Competitividade e organização da 

produção», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, 

abreviadamente designado por PDR 2020. 

Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2017/M - Diário da República n.º 

50/2017, Série I de 2017-03-10 

Altera o Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2015/M, de 19 de 

agosto, que aprova a Orgânica da Autoridade Tributária e Assuntos 

Fiscais da Região Autónoma da Madeira. 

 

Ofício - Circulado N.º 15572/2017, de 2017-03-13 

Validação dos livretes ATA (Admission Temporaire/Temporary 

Admission) emitidos em Portugal. 

 

Aviso n.º 2583/2017 - Diário da República n.º 52/2017, Série II de 

2017-03-14 

Taxas supletivas de juros moratórios em vigor no 1.º semestre de 

2017. 

 

Portaria n.º 107-A/2017 - Diário da República n.º 52/2017, 2º 

Suplemento, Série I de 2017-03-14 

Fixa o valor da «taxa de segurança alimentar mais» para o ano de 

2017. 

 

Portaria n.º 114/2017 - Diário da República n.º 55/2017, Série I de 

2017-03-17 

Define o parecer prévio da Inspeção-Geral de Finanças sobre as 

transferências para as Fundações. 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/106566350
https://dre.pt/application/file/a/106566350
https://dre.pt/application/file/a/106566349
https://dre.pt/application/file/a/106566349
https://dre.pt/application/file/a/106566348
https://dre.pt/application/file/a/106566348
https://dre.pt/application/file/a/106572739
https://dre.pt/application/file/a/106572739
https://dre.pt/application/file/a/106578658
https://dre.pt/application/file/a/106578658
https://dre.pt/application/file/a/106579397
https://dre.pt/application/file/a/106579397
https://dre.pt/application/file/a/106579400
https://dre.pt/application/file/a/106579400
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/F006E05D-C104-4428-AC13-A9AA915A9322/0/15572_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/106589672
https://dre.pt/application/file/a/106589672
https://dre.pt/application/file/a/106585663
https://dre.pt/application/file/a/106585663
https://dre.pt/application/file/a/106610410
https://dre.pt/application/file/a/106610410
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Ofício - Circulado N.º 15775/2017 de 2017-03-17 

Instruções de aplicação do regulamento (UE) n.º 649/2012, de 4 de 

julho, relativo a exportação e importação de produtos químicos 

perigosos (Ref: O.C. n.º 15099/2012 e I.S. n.º 15313/2014). 

 

Portaria n.º 117/2017 - Diário da República n.º 57/2017, Série I de 

2017-03-21 

Primeira alteração da Portaria n.º 46/2015, de 23 de fevereiro 

(regime jurídico do inventário nos cartórios notariais). 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 50/2017 - Diário da 

República n.º 57/2017, Série I de 2017-03-21 

Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e o Montenegro 

para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria 

de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Lisboa, em 12 de julho 

de 2016. 

 

Decreto do Presidente da República n.º 27/2017 - Diário da República 

n.º 57/2017, Série I de 2017-03-21 

Ratifica a Convenção entre a República Portuguesa e o Montenegro 

para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria 

de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Lisboa, em 12 de julho 

de 2016. 

 

Decreto - Regulamentar n.º 2/2017 - Diário da República n.º 58/2017, 

Série I de 2017-03-22 

Exclui os subsídios ou subvenções ao investimento da determinação 

do rendimento relevante dos trabalhadores. 

 

Decreto n.º 9/2017 - Diário da República n.º 58/2017, Série I de 2017-

03-22 

Aprova o Acordo de Revisão da Convenção sobre Segurança Social 

entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde de 10 de 

abril de 2001, assinada na Cidade do Mindelo, em 2 de dezembro de 

2012. 

 

Portaria n.º 122/2017 - Diário da República n.º 60/2017, Série I de 

2017-03-24 

Aplica aos negócios jurídicos de compra e venda com locação 

financeira ou divisão de coisa comum, o procedimento especial de 

transmissão, oneração e registo imediato de prédios em atendimento 

presencial único. 

 

Despacho n.º 2608/2017 - Diário da República n.º 63/2017, Série II de 

2017-03-29 

Aprova as alterações da declaração periódica de rendimentos Modelo 

22, respetivos anexos e instruções de preenchimento. 

 

Oficio - Circulado Nº 35075 de 2017-03-29 

Imposto sobre o Tabaco - Diversos esclarecimentos. 

 

Lei n.º 10-A/2017 - Diário da República n.º 63/2017, 1º Suplemento, 

Série I de 2017-03-29 

Reduz o pagamento especial por conta previsto no artigo 106.º do 

Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas e cria 

condições para a sua substituição por um regime adequado de 

apuramento da matéria coletável. 

 

Ofício - Circulado N.º 15578 de 2017-03-30 

Acordo UE - Rússia - Comércio de partes e componentes de veículos. 

 

Ofício - Circulado N.º: 15579 de 2017-03-30 

Sistema de Exportador Registado (REX). 

 

 

http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/B45B8C94-C921-4C48-9E3C-D0BE4EF99BDC/0/Oficio_Circulado_15575_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/106637487
https://dre.pt/application/file/a/106637487
https://dre.pt/application/file/a/106637485
https://dre.pt/application/file/a/106637485
https://dre.pt/application/file/a/106637484
https://dre.pt/application/file/a/106637484
https://dre.pt/application/file/a/106645983
https://dre.pt/application/file/a/106645983
https://dre.pt/application/file/a/106645979
https://dre.pt/application/file/a/106645979
https://dre.pt/application/file/a/106653441
https://dre.pt/application/file/a/106653441
https://dre.pt/application/file/a/106658960
https://dre.pt/application/file/a/106658960
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/A193511E-C541-46DF-B79F-028CB67D638A/0/Oficio_circulado_35075_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/106680214
https://dre.pt/application/file/a/106680214
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/D124F44E-20FE-4F8B-AE90-4A11054B0747/0/Of%C3%ADcio_Circulado_15578_2017.pdf
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/BE176234-2678-4BD5-9793-85D397BA1EE1/0/Oficio_Circulado_15579_2017.pdf
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DO TRATADO DE ROMA DA CEE AO TRATADO DA UE 

PASSADO, PRESENTE E FUTURO 
1ª PARTE – BREVE SÍNTESE HISTÓRICO-EVOLUTIVA  

Joaquim Alexandre * 
 
 
 
 

A distinção entre passado, presente e futuro é 

apenas uma ilusão teimosamente persistente. 

 

Albert Einstein 
 

 

 

 
 

NOTA DE ENQUADRAMENTO 
 

 

Quando passam 60 anos da data em que foi 

assinado o Tratado de Roma (25 de Março de 

1957) justifica-se uma reflexão, ainda que 

muito sintética, sobre o caminho percorrido e 

sobre as decisivas (nalguns casos, dramáticas) 

opções que se colocam aos estados-membros.  

 

Opção que assentam nas respostas que o 

futuro vai trazendo – assim se espera – a 

múltiplas perguntas, tais como, por exemplo: 

 

- Sendo hoje completamente diferente a 

conjuntura geopolítica em relação à de há 60 

anos, justifica-se a existência de uma União 

Europeia? 

 

- Estará a clivagem preconceituosa dos países 

do norte em relação aos do sul, como fator 

dinamizador da divisão (em vez da coesão) 

entre os povos europeus, a preparar o caminho 

da extinção da União Europeia? 

- Incapaz de resistir a exercer o seu poder 

económico nas instâncias comunitárias e  na 

produção de decisões que afectam e humilham 

os países do sul – perante a indiferença (ou 

mesmo ironia) dos países do norte – não estará 

a Alemanha, como muitos acusam, a querer 

ganhar uma terceira guerra mundial (já que 

desencadeou e perdeu duas) sem armas mas 

com poder despótico o que, necessariamente, 

vai provocar a reacção dos restantes estados-

membros?  

 

É neste sentido que a reflexão que ora se 

propõe aos leitores do Tributo   se divide  em 

3 partes (edições de Abril, Maio e Junho), da 

forma seguinte: 

 

 

DO TRATADO DE ROMA AO TRATADO DA 

UNIÃO EUROPEIA – PASSADO, PRESENTE E 

FUTURO 

 

 

1ª Parte – Breve síntese histórico-evolutiva 

(neste número)  

 

2ª Parte – Os Estados Membros, as estruturas 

e as instâncias da UE (Maio) 

 

3ª Parte – A União a várias velocidades – Que 

futuro? (Junho) 

 

ARTIGOS DO MÊS 
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1ª PARTE  
BREVE SÍNTESE HISTÓRICO-EVOLUTIVA 

 

 
 
 
1 
A informação devidamente triada e compilada 
gera conhecimento; o conhecimento gera 
capacidade de análise, de discernimento, de 
crítica, de intervenção de contestação e de 
transformação. Foi sempre assim, é assim hoje 
na era da globalização (de resto, em curso de 
mudança de paradigma) e da massificação 
quase sempre repetitiva e enviesada em 
função de determinadas conveniências ou 
interesses. Para as gerações mais novas, o 
afluxo permanente de informação volátil, 
populista e superficial para “consumo 
imediato” e preconizando “soluções fáceis para 
problemas complexos” torna muito 
complicado gerir a cedência à sedução dos 
estímulos mediáticos de forma a não 
prejudicar – essa sim, com impacto 
fundamental no desenvolvimento 
civilizacional – a formação não preconceituosa 
de consciências esclarecidas. 
 
 
2 
Estando a decorrer o 60º aniversário da 
assinatura do Tratado de Tratado de Roma em 
25 de Março de 1957, os cidadãos em geral e 
as gerações mais novas em particular devem 
ter consciência de que: 
 

 a então CEE  (Comunidade Económica 
Europeia, União Europeia desde 1993) 
teve causas originárias extremamente 
dramáticas e complexas, que não tem 
perenidade garantida; 

 por diversas razões, muitos convictos 
europeístas são hoje eurocépticos, se 
não mesmo antieuropeístas; 
 

 há erros passados (que, precisamente, 
se pretendia prevenir com o Tratado de 
Roma) que estão a repetir-se, ainda 

que com cosméticas branqueadoras ou 
pseudo-justificativas;  
 

 a CEE/UE é um fenómeno único de 
organização e agregação de nações 
culturalmente distintas, heterogéneas, 
com histórias de conquista de 
independência nacional pejadas de 
guerras com os ancestrais de outros 
estados-membros, de vitórias e 
derrotas, dotadas de culturas, e 
organizações político-económicas 
diametralmente diversas; 
 

 há feridas, ressentimentos, tragédias, 
injustiças decorrentes de conflitos 
ocorridos nos últimos 150 anos 
(sobretudo a 2ª guerra mundial – 
1939-1945) que mantêm abertas e 
vivas feridas dolorosas que 
condicionam, eventualmente 
bloqueiam, o entendimento dos 
estados-membros em termos do 
aprofundamento da União.  

 
 
 
3 
Não sendo o objecto deste artigo explorar 
densamente aspectos da geopolítica, pense-se 
na incapacidade até ao momento – a qual está 
novamente a ser discutida após a eleição de 
Donald Trump como presidente dos Estados 
Unidos – de a União Europeia possuir um 
exército próprio.  
 
A inércia europeia no domínio da defesa 
militar comunitária foi durante décadas 
alimentada pela garantia de que, como 
aconteceu no passado (1ª e 2ª guerras 
mundiais) os Estados Unidos viriam sempre 
tirar-nos de apuros.  
 
 
Estando essa “certeza” vivamente 
comprometida neste momento – Trump já 
chegou a pôr em causa da existência da própria 
NATO – quem consegue imaginar um sistema 
de defesa militar da União Europeia em que 
generais espanhóis dessem ordem a generais 
portugueses ou vice-versa; em que generais 
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alemães dessem ordens a generais polacos ou 
vice-versa; em que generais belgas dessem 
ordens a generais alemães, ou vice-versa; em 
que generais franceses dessem ordens a 
generais italianos, ou vice-versa? 
 
 
 
4 
As federações mais duradouras da história 
contemporânea – Alemanha, Estados Unidos, 
Canadá, Austrália, México, Argentina, Brasil – 
têm como denominador comum algo 
fundamental que não existe na Europa: a 
ausência prévia de guerras prolongadas entre 
os países federados e a existência de um 
potencial inimigo externo perante o qual o mal 
menor era unir esforços em modelo federativo.  
 
 
5 
O Tratado de Roma é consequência da 
constatação – já perfeitamente visível e 
caracterizada durante a 1ª guerra mundial – 
do medo da Europa de si mesma, da sua 
incapacidade de dirimir as suas contradições 
internas, do desejo profundo dos europeus de 
atenuar as suas dissensões perante a 
inexorabilidade das características da 
geografia do velho continente. 
 
 
6 
O termo "Estados Unidos da Europa" – 
obviamente inspirado nos Estados Unidos da 
América, independentes desde 1776 – foi 
usado repetidamente por Victor Hugo, no 
discurso que proferiu em Paris no Congresso 
Internacional da Paz, em 1849. Mais tarde, em 
1871, voltaria ao tema na Assembleia Nacional 
Francesa e, obviamente, este segundo 
momento de invocação da união dos países da 
Europa não é estranho à guerra franco-
prussiana (1870-1871) que não degenerou em 
primeira guerra mundial porque a organização 
em blocos (eixos) político-militares dos 
impérios europeus de então não beneficiou 
(no pior sentido do termo) do grau de 
sofisticação de armamento, transmissões, 
logística, inteligência e mobilidade militar 
mecanizada já presentes em 1914.  

7 
As preocupações geopolíticas evidenciadas por 
múltiplos registos subsequentes à Conferência 
de Berlim (1884-1885) e até 1914 eram de 
uma clarividência absolutamente notável e já 
deixavam prever, perante o despotismo do 
Império Alemão formado pelo conglomerado 
da Prússia com a Confederação da Alemanha 
do Norte e genialmente materializado por Otto 
Von Bismark (1815-1898), um conflito a uma 
escala nunca antes registada.  
 
Por um lado eram as ambições imperiais 
alemãs alicerçadas na consciência germânica 
de uma capacidade militar superior com a qual 
apenas ombreava a Grã-Bretanha, sobretudo 
na componente naval, e, por outro, a inércia 
política do Império russo, a braços com 
contradições internas, a par da impotência da 
França (eterna rival dos britânicos) que nunca 
conseguiu firmar-se como potência 
determinante na evolução geopolítica da 
Europa. A par deste panorama perfilavam-se 
os Impérios Austro-Húngaro e Otomano (que 
viriam a ser os aliados principais da Alemanha 
na 1ª guerra mundial) e a distante América, 
cujo papel na conjuntura internacional era 
então muito negligenciável. 
 
 
8. 
Não obstante, a visão futurista de Victor Hugo 
– assente em premissas de um realismo 
premonitório incrível para aquele tempo – só 
seria retomada, com eficácia, muito mais tarde, 
por homens como Robert Schuman (1886-
1963), Konrad Adenauer (1876-1967) e Jean 
Monnet (1888-1979) e Winston Churchill 
(1874-1965), entre outros, pressionados pela 
realidade e não apenas por conjecturas. 
 
 
9 
Se, logo após a 1ª guerra mundial, todos os 
países envolvidos estavam mais do que 
sensibilizados para a necessidade de evitar um 
novo conflito, por que é que o que veio a ser o 
Tratado de Roma não se antecipou, por que é 
que os países europeus não se uniram em torno 
de um projecto político-económico federador e 
unificador?  
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As razões são historicamente conhecidas e não 
contribuem para o sossego dos europeístas de 
hoje: 

 
Porque a 1ª Guerra Mundial terminou com um 
armistício devido ao total esgotamento dos 
contendores e não com a derrota no campo de 
batalha e subsequente invasão do território do 
país atacante.  
 
O Tratado de Versailles de 1919, que impôs à 
Alemanha condições humilhantes e 
praticamente impossíveis de cumprir, revelou-
se um erro político tremendo (cuja ilações 
foram positivamente aproveitadas no final da 
2ª guerra mundial) do qual advieram as 
condições sociais e políticas que alimentaram 
ressentimentos nacionalistas e belicistas sob a 
consciência (certa ou errada) de uma grande 
parte dos alemães de não terem sido vencidos 
no conflito.  
 
Para eles, o fim da 1ª guerra mundial tinha sido 
um erro de avaliação dos políticos alemães e 
não fruto de derrota militar.  
 
Os políticos e os economistas alemães sabiam 
que não podiam continuar a guerra – de resto, 
devido do bloqueio feito pelos aliados, 
centenas de milhares de civis alemães 
morreram à fome além de que as baixas 
militares germânicas ultrapassaram os 2 
milhões de mortos e os 3 milhões de feridos – 
mas as camadas mais jovens, mesmo ex-
combatentes, como Adolf Hitler, perante o 
garrote do Tratado de Versailles que lhes feria 
o orgulho, cedo começaram a clamar por 
vingança, alimentando sentimentos de 
nacionalismo revanchista que, como sempre 
acontece na História, geraram as condições 
para o aparecimento ditadores que o povo, 
humilhado, logo reconhecia como líderes 
iluminados. 
 
 
10 
Uma ideia de união europeia (como o Tratado 
de Roma veio a incorporar) não tinha, nas 2 
décadas entre as duas guerras mundiais,  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

condições necessárias e suficientes para 
amadurecer e para se afirmar.   
 
A Sociedade das Nações (ou liga das Nações) 
formada no contexto do Tratado de Versailles 
de 1919 (e que durou até 1946, ano em que foi 
criada a ONU) tinha como propósito 
comprometer os países do mundo no sentido 
de não entrarem em guerra, privilegiando o 
diálogo e o consenso políticos.  
 
Pode acreditar-se que, sendo uma enorme 
novidade como organismo supostamente 
federador e catalisador de todos os países, é 
possível que a Sociedade das Nações tivesse 
aglutinado as atenções dos políticos decisores 
de então, procrastinando as teses que Victor 
Hugo tantas vezes proclamara. 
 
E qualquer analista de hoje não pode evitar 
uma certe perplexidade por esse hiato na 
evolução do pensamento geopolítico e 
geoestratégico que teve, no pós-1ª guerra 
mundial, condições conjunturais altamente 
justificativas da criação dos “Estados Unidos 
da Europa”.  
 
 

Porventura ter-se-á acreditado que um órgão 
de alcance mundial cobriria, também, a 
problemática europeia o que, como é sabido, 
não se verificou.  

 
 
 
11 
É sobejamente conhecido o processo de 
ascensão política de Hitler na década de 30 do 
século XX, alicerçado na crença acérrima 
(plenamente expressa no seu livro “Mein 
Kampf”) de que o judaísmo internacional era a 
causa de todos os males de que atingiam a 
Alemanha, bem como a forma como armou o 
seu exército – tal estando proibido pelo 
Tratado de Versailles de 1919 – com o total 
desconhecimento dos países adversários da 1ª 
guerra mundial, sobretudo a Inglaterra e a 
França. Igualmente é conhecido o seu lunático 
projecto do Reich para mil anos bem como o 
da “solução final” de extermínio dos judeus e 
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de outras “raças inferiores” e, ainda, da 
redução dos países eslavos à condição de 
colónias escravas da Alemanha.  
Desencadeada a guerra com a invasão da 
Polónia (após, sem conflito militar, a 
Alemanha já se ter apoderado da Áustria e da 
Checoslováquia) toda a Europa ocidental 
(exceto a Península Ibérica, declarada neutral 
e a Grã-Bretanha) caiu como um baralho de 
cartas perante o exército alemão e a sua 
“blitzkrieg”, forma de combate completamente 
estranha à doutrina militar tradicional ainda 
muito radicada na noção da guerra de posições 
e da quadrícula. 
 
 
12 
A bravura dos pilotos da RAF ao longo do ano 
de 1940, negando a superioridade aérea à 
Luftwaffe, foi determinante para que a 
Alemanha não ousasse fazer um desembarque 
nas praias britânicas mas, esgotada pelo 
tremendo esforço de guerra aérea, a Grã-
Bretanha, na pessoa do já primeiro-ministro 
Winston Churchill, socorreu-se da ajuda norte-
americana, ainda neutral (só entraria na 
guerra depois do ataque japonês a Pearl 
Harbor, no Hawai, em 7 de dezembro de 1941) 
para obter o crédito comercial e financeiro e 
os recursos materiais de que necessitava 
desesperadamente para garantir a sua 
capacidade de conter uma invasão alemã. 
 
Aliás, os americanos começaram a 
compreender que ficarem neutros poderia 
equivaler a dar condições à Alemanha de 
dominar toda a Europa e, seguidamente, 
atacar os próprios Estados Unidos. Esse e 
outros cenários foram pensados por todos os 
estrategas da época.  
 
 
13 
Depois da entrada dos Estados Unidos na 
Guerra (no extremo oriente), as forças 
armadas americanas iniciaram a campanha de 
retaliação contra o Japão e, um ano depois, em 
1943, as formações de bombardeiros pesados 
B-17 iniciaram ataques sistemáticos na França 
ocupada e na Alemanha. As tropas americanas 
começaram a chegar à Europa e o general 

Dwight Eisenhower (que viria a ser presidente 
dos Estados Unidos) é nomeado comandante 
supremo das forças aliadas na Europa.  
 Porém, animado pelo sucesso retumbante na 
queda dos países europeus, incluindo a França 
que opôs resistência militar extremamente 
débil, Hitler decide rasgar o tratado que tinha 
assinado com o ministro Molotov, de Estaline, 
e invade a União soviética em 1941. De acordo 
com documentação desclassificada, a invasão 
alemã não foi surpresa para Estaline, mas, 
antes, o momento em que a mesma ocorreu. 
 
Depois de 2 anos terríveis para os soviéticos, o 
6º exército alemão rende-se em Fevereiro de 
1943 após o certo a Estalinegrado e é aqui que 
se inicia o fim do sonho louco de Hitler: até essa 
batalha o exército alemão só tinha conhecido 
vitórias, depois disso só conheceu derrotas. 
Iniciada a campanha de Itália pelas tropas 
aliadas após a expulsão do exército alemão do 
norte de África, o exército soviético passa à 
contra-ofensiva e a expansão territorial 
controlada pela Alemanha começa a reduzir-se 
dramaticamente.  
 
O golpe mais contundente viria como 
desembarque na Normandia em 6 de Junho de 
1944 com o que se iniciou pelo lado ocidental, 
a expulsão do exército alemão, igualmente 
empurrado pelos soviéticos na frente oriental 
para o refúgio final, em Berlim. 
 
 
14 
É hoje surpreendente ver como tinham razão 
dois generais aliados, que se detestavam 
mutuamente (o britânico Bernard 
Montgomery e o norte-americano George 
Patton), na sua coincidência, nos idos de 1944 
e 1945, neste ponto:  
 

Havia que vencer a Alemanha para a rearmar e, 
tendo-a como aliada (vencida), marchar sobre 
Moscovo.  

 
Eles tinham percebido – provavelmente 
devido ao contacto realista com oficiais 
polacos – que o inimigo do futuro seria a União 
Soviética, e não a Alemanha, nesta altura já em 
regressão militar acelerada. 
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Importa, ainda, recordar que a RDA foi criada 
pela inevitabilidade dos acordos de guerra na 
Conferência de Teerão de 1943 entre, por um 
lado, a URSS (Josef Estaline) e, por outro, o 
Reino Unido (Winston Churchill) e os Estados 
Unidos (Franklin Roosevelt, que viria a falecer 
em 1945). Ficou acordada uma linha limite de 
influência soviética que dividia a Alemanha e 
passava a ocidente de Berlim.  
 
O acordo determinava que as forças aliadas em 
operações militares (soviéticos na frente 
oriental e americanos, britânicos e outros 
aliados na frente ocidental) recuariam para a 
linha divisória caso as operações militares as 
obrigassem a avançar demais. Perante a 
pressão de Churchill para que os aliados não 
parassem e fossem os primeiros a chegar a 
Berlim, os americanos respondiam com a sua 
formidável capacidade estatística: isso exigiria 
cem mil mortos americanos (além de todos os 
gastos logísticos inerentes a tal estratégia) e 
não evitaria a devolução da cidade aos 
soviéticos. 
 
 
15 
Em Julho de 1944 – plenamente conscientes de 
que a guerra seria ganha pelos países aliados 
(na época, quando a bomba atómica ainda não 
tinha sido completamente desenvolvida, 
previa-se que o conflito terminaria em entre 
1948 e 1949 com a vitória dos aliados) – 
ocorreu em Bretton Woods, no estado norte-
americano do New Hampshire, uma 
conferência em que participaram 730 
delegados de todas as 44 nações aliadas, 
incluindo políticos e economistas de grande 
renome, com destaque para John Maynard 
Keynes, com o objectivo de estabelecer 
acordos conducentes à preparação da ordem 
económica mundial do pós-guerra. Bretton 
Woods teve por base o caos dramático 
decorrente da crise de 1929 no sentido de se 
evitar a repetição dessa trágica experiência e 
produziu as bases futuras da doutrina 
económica ocidental do pós-guerra e algumas 
ainda hoje perduram. 
 
 

16 
A opção política (cujo protagonistas foram, 
sobretudo, Roosevelt e Winston Churchill) - 
entre fazer convergir mais meios para o 
extremo oriente ou para o ataque à Alemanha 
– revelou-se ter sido a mais acertada: 
“primeiro, a Alemanha”.   
 
De facto, a Alemanha rendeu-se a 2 de Maio de 
1945, sem ter sido necessário usar a bomba 
atómica que, sim, seria usada meses mais 
tarde contra o Japão. A 2ª guerra mundial 
termina com um saldo de mais de 50 milhões 
de mortos (contra 19 milhões da 1ª guerra 
mundial) e com a Alemanha e o Japão 
invadidos, vencidos e ocupados.  
 
O Plano Marshall (programa de recuperação 
europeia), só possível pela capacidade de 
produção americana, única no mundo de 
então.  
 
Num mundo carente de quase tudo, o Plano 
beneficiou todos os países aliados – com 
ganhos obviamente superiores e diversificados 
para os Estados Unidos – tendo a França, 
complementarmente, implementado o seu 
próprio plano, o Plano Monnet que, de per si, 
se baseava na extracção de carvão e aço da 
bacia alemã do Rhur, subsequente à ocupação 
alemã a seguir à guerra.  
 
 
17 
A necessidade estratégica de controlo do 
carvão e do aço determinou o estabelecimento 
da IAR (Autoridade Internacional para o 
Rhur), conforma fora acordado nas reuniões 
de Londres, em 20 de Abril e 2 de Junho de 
1949 pelos Estados Unidos, Reino Unido, 
França, Holanda, Bélgica e Luxemburgo.  
 

Os países europeus uniam-se para melhor 
proteção comum face ao inimigo derrotado, a 
Alemanha, mas, ironicamente, seria com uma 
parte deste país (RFA) que se iniciaria o 
projeto comunitário europeu. A assinatura do 
acordo de Londres ocorre em 28 de abril de 
1949.  
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Em 1951 é abolida a IAR pelo Tratado de Paris 
sendo as suas actividades transferidas para a 
CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do 
Aço que vai permanecer como tal até 1957, 
ano da assinatura do Tratado de Roma.  
 
 

O que ocorreu entre 1952 e 1957 que tivesse, 
finalmente, determinado a génese da união dos 
países europeus?  

 
 
 
18 
Em 1949 a União Soviética faz detonar a sua 
primeira bomba nuclear mostrando que os 
Estados Unidos tinham perdido a supremacia 
determinada pela exclusividade da posse 
desse tipo de arma.  
 
A desconfiança profunda entre ambas as 
superpotências (guerra fria) gerou um 
explosivo caldo de contradições decorrente das 
aspirações a espaços de influência. Que, entre 
outros conflitos, originaram a guerra da Coreia 
(1950-1953) que envolveu, por um lado, as 
Nações Unidas (além dos Estados Unidos, 
Reino Unido, Coreia do Sul, Austrália e Nova 
Zelândia) e, pelo outro, a China, a União 
Soviética e a Coreia do Norte.  
 
A guerra da Coreia saldou-se com cerca de 175 
mil mortos do lado ocidental e 750 mil mortos 
do lado oriental e significou, para os países da 
Europa (obviamente atentos às guerras 
travadas pelo seu aliado protector do outro 
lado do oceano) que tinham de se unir para 
que, pelo menos na Europa, não houvesse mais 
guerras.  
 
 

Hoje, tal desiderato seria ingénuo dado que as 
guerras modernas (terrorismo, guerra 
cibernética, mísseis balísticos e de cruzeiro, 
etc.) não respeitam fronteiras. 

 
Em 1956 o Egipto, sob influência soviética, 
nacionalizava o canal de Suez o que fez 
desencadear a Guerra do Suez onde 
intervieram diversos países aliados ocidentais, 
sobressaindo o recém-criado estado de Israel.  

 
 

A França, a par destes e doutros 
acontecimentos, ia criando o seu programa de 
desenvolvimento e fabricação de bombas 
atómicas (primeiro teste em 1960). 

 
 
 
19 
 

Os anos 50 foram, pois, férteis em evidências 
de que a paz era ténue, que a guerra fria 
facilmente provocaria conflitos regionais e 
que, no caso europeu, só a união entre os 
países antes inimigos poderia garantir a paz e o 
desenvolvimento.  

 
Importa lembrar que a consciência alemã 
ocidental de que o poder destrutivo dos ex-
inimigos era já inalcançável pelo que 
quaisquer veleidades futuras de hegemonia 
seriam impossíveis, tinha como um argumento 
de reforço a guerra fria, a existência da União 
Soviética como inimigo comum (que já 
dominava, aliás, a parte oriental germânica) e 
facilitou a conjugação (impensável uma 
década antes) de interesses num tratado que 
garantisse a paz na Europa – onde a RFA 
desejava acolher-se para sua própria protecção. 
E estes países juntaram-se 5 das 6 nações 
(excluem-se os Estados Unidos) presentes na 
formação da IAR.  
 
 
20 
Jean Monnet tinha-se oposto a que fossem 
atribuídos poderes de controlo de energia à 
CECA, com receio de que esta viesse a 
desenvolver a energia nuclear, suscetível de 
fomentar conflitos letais. Nesse sentido, é 
decidido criar, no âmbito do Tratado de Roma 
de 1957, um órgão especializado e 
politicamente controlado: a CEEA 
(Comunidade Europeia de Energia Atómica) 
também conhecida como EURATOM.  
 
 
21 
Devido às reservas francesas de carácter auto-
proteccionista, o Tratado de Roma ou Tratado 
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Constitutivo da CEE – Comunidade Económica 
Europeia foi, de facto, um modelo “2 em 1” 
pois integrava 2 tratados: 
 

 CECA - Tratado da Comunidade 
Europeia do Carvão e do Aço  

 EURATOM - Tratado Constitutivo da 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica  

 
Foram os seguintes os 6 países signatários:  
 

 RFA (Alemanha Ocidental)  
 França 
 Itália 
 Bélgica 
 Países Baixos (Holanda)  
 Luxemburgo.  

 

O Tratado de Roma, assinado em 25 de Março 
de 1957, foi, assim, como acontece com todos 
os tratados, o tratado possível no momento em 
que foi assinado. Entrou em vigor em 1 de 
Janeiro de 1958. 

 
A cedência mútua de uma parte da sua 
soberania nacional que tornou possível a 
desburocratização alfandegária (União 
Aduaneira) e a PAC (política agrícola comum), 
era o garante da facilitação das trocas 
comerciais e de capitais, pretendia promover 
relações comerciais especiais, proteger os 
produtores dos países signatários face aos 
concorrentes de outros países, impulsionar a 
aproximação política baseada em regimes 
democráticos de representação parlamentar e, 
acima de tudo, tinha como base fundamental o 
desejo de se criarem condições duradouras 
para a manutenção da paz.  
 
A Europa a 6 tinha começado e chegou à 
Europa a 28, em 2017, com o Tratado 
EURATOM autonomizado e ainda em vigor. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Pág. 13 

 

O TRIBUTO 

 
 
 
 
 

 

 

Basileia é uma cidade situada no noroeste da 

Suíça, que faz fronteira com a França e a 

Alemanha. É a sede do “Bank for International 

Settlements” (BIS), que é uma organização 

internacional responsável pela supervisão 

bancária. O BIS é responsável por publicar 

estatísticas e relatórios sobre os bancos centrais 

e o sistema financeiro global.  

 

Um dos seus comités foi responsável pelo 

Novo Acordo de Basileia sobre Capitais, 

conhecido como Basileia II, que é um acordo 

internacional que determina as regras de gestão 

de risco que os bancos devem adotar, entretanto 

revisto pelo acordo de Basileia III.  

 

O Novo Acordo de Basileia sobre Capitais 

estava estruturado em três pilares:  

 

-Determinação dos requisitos mínimos de 

fundos próprios para a cobertura dos riscos de 

crédito, de mercado e operacional; 

 

-Convergência das políticas e práticas de 

supervisão (que podem originar, 

nomeadamente, a fixação de requisitos 

mínimos diferenciados, em função dos perfis de 

risco ou da solidez dos sistemas de gestão e 

controlo interno das instituições); 

 

-Prestação de informação ao mercado e ao 

público em geral, de modo a assegurar maior 

transparência sobre a situação financeira e a 

solvabilidade das instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Com este acordo, a cedência de crédito, as 

quantias a ceder e os “spreads” passaram a 

estar diretamente relacionadas com a 

quantidade e qualidade da informação 

transmitida ao banco. A disponibilidade para os 

bancos cederem crédito passou a ser menor, 

atendendo à harmonização dos rácios de 

solvabilidade dos bancos. 

 

Como consequência, existiu um maior rigor na 

cedência de crédito, com dificuldades 

acrescidas para a sua obtenção para as 

empresas, nomeadamente para as PME’s. 

 

Foi transposto para a ordem jurídica interna 

com a publicação do Decreto-Lei n.º 104/2007, 

de 3 de Abril, e do Decreto-Lei n.º 103/2007, 

de 3 de Abril, (Directiva n.º 2006/48/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de 

Junho de 2006, e Directiva n.º 2006/49/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de 

Junho de 2006); Em termos práticos, e no que 

diz respeito ao crédito hipotecário, está 

consubstanciado no Aviso 5/2007 do Banco de 

Portugal. 

 

Estes documentos foram posteriormente 

revogados, muito por força do Regulamento 

(UE) n.º 575/2013, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 26 de junho de 2013. 

 

Existe um regime legal para as obrigações 

hipotecárias, que está consubstanciado no 

Aviso 5/2006 do Banco de Portugal, que muitas 

vezes era confundido com o Aviso 5/2007 do 

Banco de Portugal. 

 

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 
BASILEIA E A AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 
João Fonseca * 
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Créditos hipotecários são os créditos 

concedidos pelas entidades emitentes (por 

exemplo instituições bancárias), a particulares 

ou empresas, garantidos por hipoteca.  

 

Obrigações hipotecárias são captação de 

recursos a investidores, através de obrigações, 

com o pagamento de determinada taxa ou juro, 

dando como garantia um conjunto de hipotecas 

sobre activos reais, imóveis, dados aos bancos. 

  

O Regulamento (UE) n.º 575/2013, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 

de junho de 2013 reveste-se de particular 

importância porque estabelece um conjunto de 

regras que devem ser seguidas pelas 

instituições financeiras, e, consequentemente, 

pelos peritos avaliadores, na avaliação de 

imóveis que são garantia de crédito hipotecário, 

que aqui se reproduz: 

 

As instituições devem verificar o valor dos 

imóveis frequentemente, pelo menos uma vez 

por ano, no caso dos imóveis para fins 

comerciais, e uma vez de três em três anos, no 

caso dos imóveis destinados à habitação. As 

instituições devem proceder a verificações mais 

frequentes quando as condições de mercado 

estiverem sujeitas a alterações significativas 

 

A avaliação dos imóveis deve ser revista 

sempre que as instituições disponham de 

informação que indique a diminuição 

substancial do valor do imóvel em relação aos 

preços gerais do mercado, sendo essa revisão 

conduzida por um avaliador com as 

qualificações, capacidades e experiência 

necessárias e que seja independente do 

processo de decisão de crédito.  

 

Para os empréstimos que excedam 3 milhões de 

EUR ou 5 % dos fundos próprios da 

instituição, a avaliação do imóvel deve ser 

revista por um avaliador com essas 

características, pelo menos, de três em três 

anos.  

 

As instituições podem utilizar métodos 

estatísticos para verificar o valor dos imóveis e 

identificar aqueles que devem ser reavaliados.  

 

As instituições devem documentar devidamente 

os tipos de imóveis destinados à habitação e de 

imóveis para fins comerciais que aceitam, bem 

como as suas políticas de concessão de 

empréstimos nesse contexto.  

 

As instituições devem dispor de procedimentos 

para verificar se os imóveis tomados como 

proteção de crédito se encontram 

adequadamente segurados contra danos. 
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Vou fazer uma breve abordagem ao regime 

do IVA aplicável às Agências de Viagens e 

Organizadores de Circuitos Turísticos, dada 

a sua complexidade e dificuldade de 

enquadramento legal. 

 

Este meu primeiro artigo está muito 

resumido e trata somente das situações mais 

frequentes. 

 

Irei em próximos artigos desenvolver mais 

detalhadamente cada tema. 

 

O regime de IVA aplicável às agências de 

viagens e organizadores de circuitos 

turísticos tem em conta dois tipos de 

atuação das agências de viagens: 

  

 

 

 

ATUAÇÃO EM NOME E POR CONTA DO 

CLIENTE: 

 

Está enquadrada no regime geral do IVA 

quando a agência atua em nome e por conta 

do cliente, ou seja, quando o terceiro 

(prestador de serviços) fatura os serviços 

em nome do cliente utilizador dos mesmos e 

não em nome da agência de viagens, sendo a 

agência remunerada apenas pela comissão. 

 

Portanto quando o hotel, operador turístico, 

companhia aérea, etc., faturam diretamente 

ao cliente e pagam à agência de viagens, uma 

comissão pela intermediação na venda.  

 

 

 

 

 

 

 

ATUAÇÃO EM NOME PRÓPRIO PERANTE O 

CLIENTE: 

 

 

Está enquadrada no regime do Dec. Lei 

221/85 sempre que a agência de viagens 

atua em nome próprio perante o cliente e 

recorre para a realização dessas operações a 

transmissões de bens e prestações de 

serviços efetuadas por terceiros, sendo que 

os terceiros faturam à agência de viagens e 

esta por sua vez fatura-os aos seus clientes. 

 

Ora, regra geral, todas as agências de viagens 

operam ao abrigo do Dec. Lei 221/85, 

excetuando apenas aquelas que têm meios 

próprios como por exemplo autocarros, em 

que podem atuar nos dois regimes. 

 

No caso de uma agência de viagens que não 

tem meios próprios todas as operações são 

abrangidas pelo Dec. Lei 221/85. 

 

 

 

PACOTES E VIAGENS À MEDIDA: 

 

Se a agência compra um pacote a um 

operador ou se vende uma viagem à medida 

e o destino dessa viagem for para dentro da 

União Europeia, a margem encontrada entre 

a compra dos serviços e a venda desses 

serviços, terá IVA incluído à taxa de 23%. 

 

Se a agência compra um pacote a um 

operador ou se vende uma viagem à medida 

O IVA NAS AGÊNCIAS DE VIAGENS 
 

Filomena Costa * 
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e o destino dessa viagem for para fora da 

União Europeia, a margem encontrada entre 

as compras dos serviços e a venda desses 

serviços está isenta de IVA por força do Artº 

14º, nº 1, alínea s) do CIVA e também pelo nº 

3 do artigo 1º do Dec. Lei 221/85. 

 

Em termos práticos, a margem é achada pela 

diferença entre o total da fatura do 

prestador do serviço e o total faturado ao 

cliente. 

 

 

 

BILHETES DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS: 

 

De acordo com o Artº 14, nº 1, alínea r) do 

CIVA, o transporte de pessoas provenientes 

ou com destino ao estrangeiro, bem como o 

das provenientes ou com destino às Regiões 

Autónomas, e ainda o transporte de pessoas 

efetuado entre as ilhas naquelas Regiões, 

estão isentos de IVA.  

 

É aplicável IVA a um voo no território 

continental (Minho ao Algarve), à taxa 

reduzida de 6%. 
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Sabia que 0,5% do IRS que entrega ao Estado 

pode ser destinado a uma instituição particular 

de solidariedade social, a pessoa coletiva de 

utilidade pública de beneficência ou de 

assistência humanitária, ou a comunidade 

religiosa?  

Toda a entidade que tiver o seu Número de 

Contribuinte (ver na imagem: NIPC), incluído na 

Lista com a identificação das instituições para 

efeitos de Consignação do IRS, que todos os anos 

nos é fornecida pelo sítio do Portal das Finanças, 
pode receber este apoio. Basta que coloquemos o 

seu NIPC no Quadro 11 da folha de rosto para 

doar a uma instituição do nosso agrado. NÃO SAI 

DO NOSSO BOLSO.  

 

 

 

Este donativo não implica qualquer pagamento 

adicional, dado que a redistribuição é feita pelo 

Estado. Não tem qualquer custo para o 

contribuinte, porque é retirado do imposto total 

que o Estado liquida. Resumindo: faz um 

“donativo”, utilizando montantes que são 

desviados dos cofres do Estado para as 

Instituições e que são doados à instituição da sua 

preferência, desde que esteja na lista. Cuidado, 

porque há por aí muitas instituições que não 

constam da lista e aproveitam-se da boa-fé das 

pessoas. 

E não se esqueça: 

 

 

RETIRE AO ESTADO, POR UMA BOA CAUSA!!! 

Pode consultar aqui as instituições que podem 

beneficiar com 0,5% do imposto do estado: 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyr

es/57C4DFF0-8CE7-4A35-BBDF-

22371A0BFBBB/0/Listagem_entidades_autoriza

das_a_beneficiar_da_consignacao_2016xlsx.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRS 2017 – CONSIGNAÇÃO DE 0,5%  
VAMOS ACABAR COM AS DÚVIDAS! 

 
Alexandra Varela * 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/57C4DFF0-8CE7-4A35-BBDF-22371A0BFBBB/0/Listagem_entidades_autorizadas_a_beneficiar_da_consignacao_2016xlsx.xlsx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/57C4DFF0-8CE7-4A35-BBDF-22371A0BFBBB/0/Listagem_entidades_autorizadas_a_beneficiar_da_consignacao_2016xlsx.xlsx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/57C4DFF0-8CE7-4A35-BBDF-22371A0BFBBB/0/Listagem_entidades_autorizadas_a_beneficiar_da_consignacao_2016xlsx.xlsx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/57C4DFF0-8CE7-4A35-BBDF-22371A0BFBBB/0/Listagem_entidades_autorizadas_a_beneficiar_da_consignacao_2016xlsx.xlsx
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Conheça este novo imposto e as 

situações e opções que lhe 

poderão permitir reduzir ou mesmo 

eliminar o seu valor 

 

 

O Adicional ao Imposto Municipal sobre 

Imóveis (AIMI) foi aprovado pelo Orçamento 

do Estado para 2017 (Lei n.º 42/2016, de 28 

de dezembro) e incidirá já este ano sobre a 

soma dos valores patrimoniais tributários 

(VPT), reportados a 1 de janeiro, dos prédios 

que constam nas matrizes prediais na 

titularidade do sujeito passivo. 

 

São sujeitos passivos do AIMI as pessoas 

singulares ou coletivas que, naquele dia de 

cada ano, sejam proprietárias, usufrutuárias 

ou superficiárias de prédios urbanos 

situados no território português. São 

equiparadas a pessoas coletivas quaisquer 

estruturas ou centros de interesses coletivos 

sem personalidade jurídica que figurem nas 

matrizes como sujeitos passivos do imposto 

municipal sobre imóveis, bem como a 

herança indivisa representada pelo cabeça 

de casal. As empresas municipais não são 

sujeitos passivos do AIMI.   

 

O AIMI incide sobre valor dos prédios 

urbanos habitacionais e dos terrenos para 

construção, estando excluídos os prédios  

 

 

urbanos classificados como «comerciais, 

industriais ou para serviços» e «outros», nos 

termos do Código do IMI. Não será 

considerado o valor dos prédios que no ano 

anterior tenham estado isentos ou não 

sujeitos a tributação em IMI.  

Tratando-se de prédios sujeitos a AIMI 

pertencentes a pessoas singulares ou 

integrantes de heranças indivisas, o imposto 

incidirá somente sobre o valor global que 

exceda os 600.000 €. 

 

SUJEITOS PASSIVOS CASADOS OU EM UNIÃO 

DE FACTO 

Os sujeitos passivos casados ou em união de 

facto (para efeitos do artigo 14.º do Código 

do IRS) podem optar pela tributação 

conjunta deste adicional, somando-se os 

valores patrimoniais tributários dos prédios 

na sua titularidade e suportando imposto 

apenas sobre o valor global que exceda 

1.200.000 €. 

 

Os sujeitos passivos casados sob os regimes 

de comunhão de bens que não exerçam a 

opção pela tributação conjunta (para efeitos 

de AIMI) podem identificar, através de 

declaração conjunta, a titularidade dos 

prédios, indicando aqueles que são bens 

próprios de cada um deles e os que são bens 

comuns do casal, tendo assim a possibilidade 

de corrigir as situações em que a titularidade 

jurídica dos bens (ou de parte deles) difere 

ADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
 

Paulo Marques * 
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da titularidade dos imóveis que consta na 

matriz. 

Perante estas duas faculdades, os sujeitos 

passivos casados devem analisar muito bem 

as possibilidades de redução (ou até 

eliminação) do AIMI.  

Dando um exemplo muito simples, se o 

sujeito passivo A for proprietário de imóveis 

habitacionais com VPT total de 100.000 € e 

o sujeito passivo B for proprietário de 

imóveis habitacionais com VPT total de 

1.000.000 €, em tributação separada o A não 

suporta AIMI e o B suportará sobre 400.000 

€. Optando pela tributação conjunta, o casal 

não pagará AIMI, porque a soma dos VPT é 

inferior a 1.200.000 €. 

Num segundo exemplo, se o sujeito passivo 

A for proprietário de imóveis habitacionais 

com VPT total de 200.000 € e o sujeito 

passivo B for proprietário de imóveis 

habitacionais com VPT total de 1.400.000 €, 

em tributação separada o A não suporta 

AIMI e o B suportará sobre 800.000 €. 

Optando pela tributação conjunta, o casal 

pagará AIMI apenas sobre 400.000 €, 

importância que excede 1.200.000 €. 

Para se perceber também a importância da 

correta identificação na matriz da 

titularidade jurídica dos prédios, pensemos 

num imóvel avaliado em 900.000 €, que é 

bem comum de A e B, casados sob os 

regimes de comunhão de bens, mas que na 

matriz consta apenas como sendo do sujeito 

A. Se A e B não optarem por tributação 

conjunta, e também não identificarem a 

propriedade, ao sujeito passivo A será 

liquidado AIMI sobre 300.000 €. Indicando 

que o bem é comum do casal, a cada cônjuge 

corresponderá o valor de 450.000 €, e não 

será liquidado imposto. 

A possibilidade de os sujeitos passivos 

casados ou em união de facto poderem optar 

pela tributação conjunta deste adicional ou, 

não optando, poderem os sujeitos passivos 

casados sob os regimes de comunhão de 

bens identificar, através de declaração 

conjunta, a titularidade dos prédios, nas 

condições referidas, deve ser exercida entre 

1 de abril e 31 de maio, exclusivamente no 

Portal das Finanças, com a apresentação da 

respetiva declaração aprovada e publicada 

pela Portaria n.º 90-A/2017 de 1 de março. 

 

HERANÇAS INDIVISAS 

Como referido, as heranças indivisas são 

equiparadas a pessoas coletivas para efeitos 

de AIMI, mas podem afastar esta 

equiparação quando seja apresentada, 

através do cabeça de casal, uma declaração 

identificando todos os herdeiros e as suas 

quotas e desde que todos os herdeiros na 

mesma identificados confirmem as 

respetivas quotas através de declaração 

apresentada por cada um deles. 

Adotando-se estes procedimentos, o VPT dos 

imóveis integrantes da herança indivisa é 

“imputado” a cada herdeiro na proporção da 

sua quota-parte na herança e será somado 

ao VPT dos prédios que constam da matriz 

na titularidade desse herdeiro. Todas as 

heranças indivisas com VPT de imóveis 

sujeitos a AIMI superiores a 600.000 € 

devem equacionar muito bem esta 

possibilidade, pois permitirá também em 

muitas situações a redução do encargo total 

com AIMI ou mesmo a sua eliminação 

completa. 
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Estas declarações foram também aprovadas 

pela referida Portaria e são apresentadas 

exclusivamente no Portal das Finanças. 

Excecionalmente, em 2017, a declaração do 

cabeça de casal pode ser apresentada entre 

15 de março e 15 de abril, e as declarações 

dos herdeiros devem ser apresentadas entre 

16 de abril e 15 de maio.  

(Os prazos previstos no Código do IMI, e que 

só se aplicarão em 2018, são de 1 a 31 de 

março e de 1 a 30 de abril, respetivamente.) 

 

Em qualquer dos casos referidos, as 

declarações consideram-se apresentadas na 

data da respetiva submissão e podem ser 

corrigidas ou anuladas dentro do prazo 

previsto para a sua entrega, considerando-se 

válida aquela que estiver vigente no termo 

do respetivo prazo. 

 

As taxas do AIMI constam no quadro que 

publicamos. A liquidação do imposto será 

efetuada pela AT no mês de junho e 

notificada aos sujeitos passivos, para 

pagamento no mês de setembro. 

 

O AIMI será dedutível à coleta do IRS devido 

pelos sujeitos passivos que detenham 

rendimentos imputáveis a prédios urbanos 

sobre os quais incida e que gerem 

rendimentos nas categorias F ou B, neste 

caso obtidos no âmbito de atividade de 

arrendamento ou hospedagem. Será também 

dedutível à coleta de IRC, por opção, nas 

sociedades em que os imóveis gerem 

rendimentos no âmbito das mesmas 

atividade. (Ver condições de dedução nos 

artigos 135.º-I e 135.º-J do Código do IMI).  

Para pormenores adicionais, consulte os 

artigos 135.º-A a 135.º-K do Código do IMI 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/info

rmacao_fiscal/codigos_tributarios/cimi/cimi

135A.htm  

e a Portaria n.º 90-A/2017 de 1 de março 

https://dre.pt/application/file/a/10654224

8 

 

Em resumo, ficam as DATAS CHAVE NO 

ADICIONAL AO IMI EM 2017 

 Entre 15 de MARÇO e 15 de ABRIL: 

Declaração do cabeça de casal para afastar a 

equiparação das heranças indivisas a 

pessoas coletivas. 

 Entre 16 de ABRIL e 15 de MAIO: 

Declaração dos herdeiros de herança 

indivisa para confirmarem as respetivas 

quotas.  

 Entre 1 de ABRIL e 31 de MAIO: 

— Optar pela tributação conjunta (SP 

casados ou em união de facto para efeitos do 

artigo 14.º do Código do IRS). 

— Identificar, através de declaração 

conjunta, a titularidade dos prédios, 

indicando aqueles que são bens próprios de 

cada um dos SP e os que são bens comuns do 

casal (SP casados sob os regimes de 

comunhão de bens que não exerçam a opção 

pela tributação conjunta). 

 Mês de JUNHO: Liquidação do AIMI pela AT 

e notificação dos SP. 

 Mês de SETEMBRO: Pagamento do AIMI. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimi/cimi135A.htm
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimi/cimi135A.htm
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimi/cimi135A.htm
https://dre.pt/application/file/a/106542248
https://dre.pt/application/file/a/106542248
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Para ajuda na escolha do melhor 

enquadramento fiscal, contacte um 

contabilista. 
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 Os Relatórios de Sustentabilidade procuram 

enquadrar as organizações no conceito de 

desenvolvimento sustentável, que consiste na 

capacidade de uma sociedade "satisfazer as 

necessidades da geração actual, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias necessidades".  

 

O conceito de desenvolvimento sustentável 

acima transcrito foi consagrado no documento 

"O Nosso Futuro Comum", publicado em 1987 

pela World Commission on Environment and 

Development, uma comissão das Nações 

Unidas, chefiada pela então Primeira-ministra 

da Noruega, Gro Harlem Brundtland, sendo 

igualmente conhecido como o Relatório 

Brundtland.  

 

Atualmente, eles são uma importante 

ferramenta de prestação de contas e uma 

medida de transparência por parte das 

organizações.  

 

As diretrizes desenvolvidas pela Global 

Reporting Initiative (GRI) para a sua 

elaboração são reconhecidas 

internacionalmente e utilizadas por 

organizações de todos os sectores de atividade, 

independentemente da sua dimensão.  

 

Estes relatórios visam divulgar à sociedade e as 

todas as partes interessadas o desempenho 

económico, ambiental e social de uma 

organização.  

 

A geração das directrizes GRI denominada G4 

permite a elaboração de relatórios baseados em  

 

 

documentos credíveis e estratégicos de modo a 

facilitar a sua interpretação por parte dos 

stakeholders e a comparação com outros 

relatórios, como os de gestão, mas a GRI 

continua a melhorar e adaptar os relatórios com 

as exigências atuais e anuncia a sua nova 

norma (GRI STANDARDS) com a seguinte 

expressão: “O futuro dos relatórios está aqui”, 

lançada a 16 de outubro de 2016, esta visa 

deixar o conteúdo mais lógico e claro, com uma 

estrutura mais flexível e de fácil adaptação.  

 

A Norma está dividida em 36 documentos 

individuais:  

 

 3 Documentos universais 

(Fundamentos, Conteúdo Geral e 

Abordagem de Gestão) que são os 

princípios e os itens de conteúdo geral e 

de formas de gestão da G4, atualizados.  

 

 33 Documentos de tópicos específicos 

para relato, divididos nas séries de 

tópicos económicos (200), ambientais 

(300) e sociais (400).  

 

A GRI solicita também às empresas que 

registem os relatórios no seu site, para melhor 

entendimento de como e quem utiliza o 

relatório, pretendendo deste modo uma 

melhoria contínua. Para apoiar esta transição a 

GRI publicou um mapa (G4 para Norma) 

disponível em:  

 

https://www.globalreporting.org/standards/res

ource-download-center/, com data limite de 

transição a 1 Julho de 2018.  

RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
GRI STANDARDS 
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Esta norma GRI é a primeira norma global 

para relatórios de sustentabilidade.  

 

Ela apresenta uma estrutura modular inter-

relacionada e representa as melhores 

práticas globais para relatar uma série de 

impactos económicos, ambientais e sociais. 

 

Este compromisso para a sustentabilidade, 

exige cada vez mais aos contabilistas 

certificados rodearem-se de ferramentas 

capazes de fornecerem informação 

adequada.  

 

A contabilidade ambiental cada vez mais 

presente nas organizações assume uma 

posição determinante no processo de 

tomada de decisão pelos gestores. 
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Em agosto de 2016, foi publicada uma 

resolução do Conselho de Ministros 

(42/2016) que aprova o programa 

Capitalizar. 

Como todos sabemos o tecido empresarial 

português é composto basicamente por 

micro, pequenas e médias empresas, 99% do 

total das empresas, responsáveis por 80% 

de todo o emprego e 60% do total do volume 

de negócios das sociedades não financeiras. 

Sabemos também que estamos perante 

empresas com um nível de endividamento 

muito elevado, agravado por ser de curto 

prazo, o que as torna dependentes do crédito 

bancário. 

A crise do setor bancário trouxe uma nova 

realidade da economia, limitações e 

reduções dos montantes que são e foram 

atribuído em processos de financiamento, 

obrigando as empresas a adaptarem-se e a 

ficarem privadas da sua principal e muitas 

vezes única fonte de financiamento e com as 

consequências inerentes na sua vida. 

Segundo consta no próprio texto da 

resolução “…a estratégia do governo passa 

pela adoção de medidas que, por um lado, 

agilizem o acesso das micro, pequenas e 

médias empresas e do segmento de 

empresas designado mid cap ao 

financiamento e, por outro lado, promovam 

a sua capitalização, bem como a maior 

solidez e equilíbrio das respetivas estruturas 

financeiras.”, pretende-se que se criem 

alternativas e se fomente a capitalização das 

empresas reforçando as suas estruturas e  

 

 

tornando-as mais independentes de capital 

alheio. 

A Lei do Orçamento para 2008 (Lei nº 67-

A/2007 de 31/12) introduziu um benefício 

que permitia deduzir ao lucro tributável em 

IRC, nesse ano e nos dois seguintes, 3% das 

entradas de capital desde que fossem 

realizadas. A norma vigorava por três anos e 

foi renovada pela Lei nº 55-A/2010 de 

31/12. Orçamento do Estado para 2011 e 

com as mesmas condições. 

Com a Reforma da Tributação das 

Sociedades (Lei nº 2/2014 de 16/01), foi 

acrescentado mais um ano ao período de 

aplicação, o ano da entrada do dinheiro mais 

os 3 anos seguintes e a taxa de dedução 

passa dos 3% para os 5%. Em simultâneo é 

aditado, pelo Decreto-Lei nº 162/2014 de 

31/10, ao Estatuto dos Benefícios Fiscais 

(EBF) o artigo 41º-A, Remuneração 

convencional do capital social e aprovado o 

Código Fiscal ao Investimento. 

As sociedades comerciais ou civis sob forma 

comercial, cooperativas, empresas públicas e 

demais pessoas coletivas de direito público 

ou privado, com sede ou direção efetiva em 

território português, poderão deduzir ao 

lucro tributável o montante resultante da 

aplicação, limitada a cada exercício, da taxa 

de 7% ao montante das entradas realizadas 

até 2.000.000€, desde que: 

i. O seu lucro tributável não seja 

determinado por métodos indiretos; 

CAPITALIZAR 
 

António Xavier * 
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ii. A entidade beneficiária não reduza o 

capital social, com restituição aos sócios, noa 

ano em que sejam realizadas a s entradas e 

nos 5 a nos seguintes. 

A dedução aplica-se exclusivamente às 

entradas realizadas em dinheiro, pela via da 

constituição das sociedades ou por via do 

aumento de capital social e também às 

entradas em espécie realizadas pela via do 

aumento do capital social que correspondam 

à conversão de suprimentos ou empréstimos 

de sócios, efetivamente feitos e em dinheiro 

e é efetuada no apuramento do lucro 

tributável do período em que as entradas 

são realizadas. 

As entradas em espécie que correspondam à 

conversão de suprimentos ou de 

empréstimos de sócios apenas se 

consideram as realizadas após 1 de janeiro 

de 2017 ou a partir do primeiro dia do 

período de tributação que se inicie após 

aquela data. 

No entanto para as empresas que utilizem e 

beneficiem deste programa ficam sujeitas a 

penalizações e alguns limites, 

nomeadamente: 

i. Caso reduzam o seu capital com 

restituição aos sócios, quer no período de 

tributação em que se verificaram as entradas 

de capital para efeitos da remuneração 

convencional do capital social, quer nos 

cinco períodos seguintes, são considerados 

como rendimento o somatório das 

importâncias deduzidas majoradas em 15%; 

ii. As empresas ficarão mais limitadas 

na dedução dos gastos financeiros, na 

medida em que o limite de 30% do EBITDA, 

constante na alínea b) do nº1 do artº. 67 do 

CIRC, é reduzido a 25%; 

iii. As empresas não beneficiam deste 

regime, no caso em que no mesmo período 

de tributação ou num dos cinco períodos 

anteriores, o regime seja ou tenha sido 

aplicado a sociedades que detenham direta 

ou indiretamente uma participação no 

capital social da empresa que beneficiou, ou 

sejam participadas direta ou indiretamente, 

pela mesma sociedade, na parte referente às 

entradas realizadas no capital social 

daquelas sociedades.  

Parece-me que estamos perante um 

incentivo interessante, que permite às 

empresas transformarem alguns passivos 

em capital e em simultâneo produzir alguma 

economia de imposto, com a dedução ao 

lucro tributável.  

Para este tipo de operações consultem o 

vosso Contabilista Certificado que vos 

aconselhará quais os procedimentos mais 

adequados. 

Para aprofundamento e debate do tema 

deixo o link do Grupo O Tributo. 
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ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE 

TRABALHO 

Sou técnico de contabilidade numa empresa de 

construção e tenho uma situação em que a 

gerência quer passar a efectivo um trabalhador 

brasileiro que se encontra sob contrato a termo. 

O que é preciso fazer para regularizar a 

situação? A quem devemos comunicar a 

alteração da situação do trabalhador?  

 

 

Esta secção d’O TRIBUTO responde a questões colocadas pelos assinantes e leitores via telefone, redes 

sociais, e-mail, ou mesmo pessoalmente, reservando-se a Direção o direito de seleção das perguntas que 

chegarem à nossa redação em função de critérios editoriais e de oportunidade dos temas a tratar 

 

CONSULTÓRIO TÉCNICO 

 

A declaração modelo 10 dá cumprimento à 

obrigação declarativa a que se referem a 

subalínea ii) da alínea c) e a alínea d) do n.º 1 do 

artigo 119.º do Código do IRS e o artigo 128.º do 

Código do IRC. 

 

 

Sendo assim: 

À declaração modelo 10 vão apenas os valores 

das rendas pagas (não as rendas em dívida). 

 

As rendas em dívida vão a débito da conta 278 

do SNC, outros devedores e credores por 

contrapartida a crédito da conta apropriada da 

classe 7.  

Segurança Social: não é necessário fazer 

qualquer comunicação pois a simples emissão 

das DMR indica que o contrato de trabalho 

existe. 

 

ACT (Autoridade para as Condições de 

Trabalho): no quadro traçado não é necessário 

fazer qualquer comunicação pois não ocorre 

alteração entre outorgantes   

 

Sistema de Controlo Interno – Recursos 

Humanos 

Deve ser feita uma adenda ao contrato de 

trabalho, assinada pelo trabalhador e pela 

gerência da empresa por forma a evidenciar a 

mudança da situação contratual do 

trabalhador. O mecanismo habitual de apenas 

anotar a mudança na ficha individual de 

cadastro peca por ser unilateral e suscetível de 

alteração indevida.  

 

 

ARRENDAMENTO DE LOJA E 

DECLARAÇÃO MODELO 10 

Sou CC recentemente inscrita na OCC e faço a 

contabilidade um armazenista. Acontece que em 

2016 ele não pagou algumas rendas ao senhorio, 

apesar de não existir litígio. É um atraso 

consentido.  

O meu problema prende-se com a Declaração 

Modelo 10 e com as contas que devo utilizar 

para contabilizar os atrasos. 

O que é que me recomendam?  
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Dia 10 

IVA: Envio da declaração mensal 

referente ao mês de fevereiro 2017 e 

anexos. 

IRS/IRC: Declaração de rendimentos 

pagos e de retenções, deduções, 

contribuições sociais e de saúde e 

quotizações, referentes a março 2017 

(trabalho dependente). 

SEGURANÇA SOCIAL: Entrega das 

Declarações de Remunerações 

referentes a de março 2017 por 

transmissão eletrónica de dados. 

 

Dia 12 

Banco de Portugal: Disponibilização 

COL na Aplicação de Recolha, mês de 

março. 

 

Dia 15 

Declaração Intrastat: Envio da 

informação referente ao mês de 

março. 

Dia 17 

ACT: Elaboração e afixação, pelo 

empregador, do mapa de férias do ano 

de 2017. 

IRS: Entrega da Declaração Modelo 11, 

por transmissão eletrónica de dados, 

pelos Notários e outros funcionários 

ou entidades que desempenhem 

funções notariais, bem como as 

entidades ou profissionais com 

competência para autenticar 

documentos particulares que titulem 

atos ou contratos sujeitos a registo 

predial, ou que intervenham em 

operações previstas nas alíneas b), f) 

e g do n.º 1 do artigo 10.º, das 

relações dos atos praticados no mês 

anterior, suscetíveis de produzir 

rendimentos. 

IMT: Os notários e outros funcionários 

ou entidades que desempenhem 

funções notariais, bem como as 

entidades e profissionais com 

competência para autenticar 

documentos particulares que titulem 

atos ou contratos sujeitos a registo 

predial, devem submeter, até ao dia 

15 de cada mês, à Direção-Geral dos 

Impostos, os seguintes elementos:  

a) Em suporte eletrónico (Modelo11), 

uma relação dos atos ou contratos 

sujeitos a IMT, ou dele isentos, 

efetuados no mês antecedente, 

contendo, relativamente a cada um 

desses atos, o número, data e 
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importância dos documentos de 

cobrança ou os motivos da isenção, 

nomes dos contratantes, artigos 

matriciais e respetivas freguesias, ou 

menção dos prédios omissos;  

b) Cópia das procurações que 

confiram poderes de alienação de 

bens imóveis em que por renúncia ao 

direito de revogação ou cláusula de 

natureza semelhante o representado 

deixe de poder revogar a procuração, 

bem como dos respetivos 

substabelecimentos, referentes ao 

mês anterior;  

c) Cópia das escrituras ou 

documentos particulares autenticados 

de divisões de coisa comum e de 

partilhas de que façam parte bens 

imóveis.  

IMT: Entrega pelos serviços 

competentes do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, comprovativo 

de transmissão de imóveis situados 

em Portugal, operada no estrangeiro e 

legalizados no trimestre anterior. 

IMI: Entrega da Declaração Modelo 2, 

por transmissão eletrónica de dados, 

por parte das entidades fornecedoras 

de água, energia e do serviço fixo de 

telefones, dos contratos celebrados 

com os seus clientes, bem como as 

suas alterações, que se tenham 

verificado no trimestre anterior. 

 

Dia 20 

IVA: Envio da declaração 

recapitulativa por transmissão 

eletrónica de dados, pelos sujeitos 

passivos isentos ao abrigo do artigo 

53º do Código do IVA que tenham 

efetuado prestações de serviços 

noutros Estados Membros, no mês de 

março, quando tais operações sejam 

aí localizadas nos termos do artigo 6º 

do Código do IVA. 

IVA: Entrega da Declaração 

Recapitulativa por transmissão 

eletrónica de dados, pelos sujeitos 

passivos do regime normal mensal que 

no mês anterior (março 2016) tenham 

efetuado transmissões 

intracomunitárias de bens e/ou 

prestações de serviços a sujeitos 

passivos registados noutros Estados 

Membro, quando tais operações 

sejam aí localizadas nos termos do 

art.º 6.º do CIVA, e para os sujeitos 

passivos do regime normal trimestral 

quando o total das transmissões 

intracomunitárias de bens a incluir na 

declaração tenha no trimestre em 

curso (ou em qualquer mês do 
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trimestre) excedido o montante de € 

50.000. 

IVA: Entrega da Declaração 

Recapitulativa, por transmissão 

eletrónica de dados, pelos sujeitos 

passivos do regime normal trimestral 

que no trimestre anterior tenham 

efetuado transmissões 

intracomunitárias de bens e/ou 

prestações de serviços a sujeitos 

passivos registados noutros Estados 

Membro, no trimestre anterior, 

quando tais operações sejam aí 

localizadas nos termos do art.º 6.º do 

CIVA e o montante das transmissões 

intracomunitárias a incluir não tenha 

excedido € 50.000 no trimestre em 

curso ou em qualquer um dos 4 

trimestres anteriores. 

IVA: Comunicação dos elementos das 

faturas referentes a março 2017. 

IMPOSTO DE SELO: Entrega das 

importâncias retidas, no mês anterior 

(março 2017), para efeitos de Imposto 

do Selo. 

SEGURANÇA SOCIAL: Entrega, entre 

os dias 10 e 20, das contribuições 

relativas às remunerações do mês 

anterior (março 2017). 

IRC: Entrega das importâncias retidas, 

no mês anterior (março 2017), para 

efeitos de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas 

(IRC). 

IRS: Entrega das importâncias retidas, 

no mês anterior (março 2017), para 

efeitos de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares 

(IRS). 

FCT ou (ME) e FGCT – Entregas: 

Pagamento das entregas para o 

Fundo de Compensação do Trabalho 

(FCT) ou Mecanismo Equivalente 

(ME) e para o Fundo de Garantia de 

Compensação do Trabalho (FGCT) 

relativas ao mês de março 2017, entre 

os dias 11 e 20. 

 

 

 

 

Dia 24 

Banco de Portugal: 

Prazo de reporte COPE ‐ EMPRESAS 

– março 2017. 

 

Dia 28 

IRS/IRC: Entrega da Declaração 

Modelo 30 – Declaração de 

rendimentos pagos ou colocados à 

disposição de sujeitos passivos não 

residentes relativos a fevereiro de 

2017. 
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IRS: Entrega da Declaração Modelo 28 

por transmissão eletrónica de dados, 

pelas entidades a que alude o artigo 

2.º do regime da contribuição 

extraordinária sobre a indústria 

farmacêutica, aprovado pelo artigo 

168.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de 

dezembro e que que não se 

encontrem isentas da contribuição, ao 

abrigo do n.º 2 do artigo 5.º do mesmo 

regime, da contribuição extraordinária 

sobre a indústria farmacêutica 

apurada no 1.º trimestre. 

 

IRC: Entrega da Declaração Modelo 28 

por transmissão eletrónica de dados, 

pelas entidades a que alude o artigo 

2.º do regime da contribuição 

extraordinária sobre a indústria 

farmacêutica, aprovado pelo artigo 

168.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de 

dezembro e que que não se 

encontrem isentas da contribuição, ao 

abrigo do n.º 2 do artigo 5.º do mesmo 

regime, da contribuição extraordinária 

sobre a indústria farmacêutica 

apurada no 1.º trimestre. 

 

MTSS: Entrega do Relatório Único 

referente a 2016. 

IVA: Entrega, por transmissão 

eletrónica de dados, do pedido de 

restituição IVA pelos sujeitos passivos 

do imposto suportado, no próprio ano 

civil, noutro Estado Membro ou país 

terceiro (neste caso em suporte de 

papel), quando o montante a 

reembolsar for superior a € 400 e 

respeitante a um período não inferior 

a três meses consecutivos, tal como 

refere o Decreto-Lei n.º 186/2009, de 

12 de agosto. 

 

IUC: Liquidação, por transmissão 

eletrónica de dados, e pagamento do 

Imposto Único de Circulação relativo 

aos veículos cujo aniversário de 

matrícula ocorra no mês de abril. 

IMPOSTO DE SELO: Pagamento da 

totalidade do Imposto do Selo previsto 

na verba n.º 28 da Tabela Geral, se 

igual ou inferior a € 250,00 ou a 1.ª 

prestação, se superior. 

 

IMI: Pagamento da totalidade do 

Imposto Municipal sobre Imóveis 

(IMI), referente ao ano anterior, se 

igual ou inferior a € 250,00 ou da 1.ª 

prestação, se superior. 

 

IMI: Envio pelas câmaras municipais, 

por transmissão eletrónica, dos 

elementos relativos à constituição, 
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aprovação, alteração ou receção, 

ocorridas no mês anterior: 

- Alvarás de loteamento, licenças de 

construção, plantas de arquitetura 

das construções correspondentes às 

telas finais, licenças de demolição e 

de obras, pedidos de vistorias, datas 

de conclusão de edifícios e seus 

melhoramentos ou da sua ocupação, 

bem como todos os elementos 

necessários à avaliação dos prédios; 

- Plantas dos aglomerados urbanos à 

escala disponível donde conste a 

toponímia; 

- Comunicações prévias de 

instalação, modificação ou 

encerramento de estabelecimentos 

previstos no n.º 1 do artigo 2.º do 

Dec-Lei n.º 48//2011, de 1 de abril, 

efetuadas nos termos daquele 

diploma; 

- Licenças de funcionamento de 

estabelecimentos afetos a atividades 

industriais. 

 

IMI: Confirmação pelos herdeiros das 

respetivas quotas na herança indivisa, 

declaradas pelo cabeça de casal, caso 

pretendam afastar a equiparação da 

herança a pessoa coletiva, para 

efeitos do Adicional ao Imposto 

Municipal sobre Imóveis (AIMI), 

conforme previsto no artigo 135.º-E do 

Código do IMI. 
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Imposto Industrial: 

Grupo B - Até o dia 30 apresentação 

da Declaração Mod. 2 e pagamento 

da Definitiva. 

 

Imposto S/ os Rendimentos do 

Trabalho - Conta de Outrem: 

Até o dia 30 - apresentação do DLI, e 

pagamentos do Imposto retido na 

fonte, no mês anterior. 

Imposto de Consumo: 

ANGOLA – CALENDÁRIO FISCAL – ABRIL DE 2017  

 



 

 

Pág. 32 

 

O TRIBUTO 

Até dia 30 - apresentação da 

Declaração Modelo D, e pagamento 

do Imposto relativo ao volume de 

operações do mês anterior. 

 

Imposto de Selo: 

Até o dia 30 - apresentação do DLI e 

pagamento do imposto, relativo às 

vendas do mês anterior. 

Imposto Predial Urbano: 

Até dia 30 - Pagamento do imposto da 

2ª Prestação.
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• Até ao dia 10 

Entrega, nas Direcções de Áreas 

Fiscais pelos Serviços Públicos, das 

receitas por elas cobradas, no mês 

anterior; 

 

• Até ao dia 20 

Pagamento do IRPS e IRPC, retido na 

fonte relativo ao mês anterior, nº 3 do 

art. 29 do Regulamento do CIRPS, 

aprovado pelo Decreto nº 8/2008, de 

16 de Abril e nº 5 art° 67 do CIRPC, 

aprovado pela Lei nº 34/2007, de 31 

de Dezembro; 

 

 

 

• Até ao último dia do mês  

Pagamento do IVA relativo ao mês 

anterior, pelos sujeitos passivos do 

regime normal, nº 1 art.32 do CIVA, e 

ao trimestre anterior para os do 

regime simplificado de tributação, art. 

49 do CIVA; aprovado pela Lei 

32/2007, de 31 de Dezembro; 

 

• Até ao último dia do mês 

Pagamento do ISPC relativo ao 

trimestre anterior, nº 1 do art.º 15 do 

Regulamento do ISPC, aprovado pelo 

Decreto nº 14/2009, de 14 de Abril; 
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• Até o dia 30 

Entrega da declaração anual de 

rendimentos do exercício anterior 

pelos sujeitos passivos b) nº 1 art° 

13 do Regulamento do CIRPS 

aprovado pelo Decreto nº 8/2008, de 

16 de Abril Modelo 10 e Anexo; 

 

• Durante o mês e até 31 de Maio 

Pagamento a final do IRPS relativos 

aos rendimentos do ano anterior – 

art° 28 do Regulamento do CIRPS 

aprovado pelo Decreto nº 8/2008, de 

16 de Abril; 

 

• Durante o mês e até ao último dia útil 

do mês de Maio 

Entregada declaração anual de 

rendimentos do exercício anterior 

pelos sujeitos passivos nº 1 art° 39 

do Regulamento do CIRPC aprovado 

pelo Decreto nº 9/2008, de 16 de Abril 

– Modelos 22 e 22A; 

 

• Durante o mês e até ao último dia útil 

do mês de Maio 

Pagamento a final do IRPC relativos 

aos rendimentos do ano anterior b) nº 

1 art. 27 do Regulamento do CIRPC 

aprovado pelo Decreto nº 9/2008, de 

16 de Abril; 

 

• Durante o mês até o último dia útil 

de Junho 

Entrega da Declaração Anual de 

Informação Contabilística e Fiscal do 

exercício anterior pelos Sujeitos 

Passivos do IRPS e IRPC – Modelo 20 

e Anexos, nº 3 art. 40 do Regulamento 

do CIRPC, aprovado pelo Decreto 

9/2008 de 16 de Abril. 
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Dia 15 

 

Regime de Contabilidade Organizada: 

INPS – 23%: 

Entrega e Liquidação da folha de 

ordenados e salários (FOS) relativo ao 

mês anterior. 

SOAT - Consoante classe de risco: 

Entrega e Liquidação da folha do 

Seguros Obrigatório de Acidentes de 

Trabalho. A modalidade de pagamento 

poderá ser mensal, trimestral ou 

semestral. 

IRPS - Consoante Escalões e Tipo de 

Rendimento das Diferentes Categorias: 

Entrega e Liquidação da Declaração 

Periódica de Rendimentos (DPR) e 

respetivos anexos relativo a retenção na 

fonte sobre os Rendimentos da 

Categoria A, B, C, D e E quando pago ou 

posto a disposição do titular do 

rendimento. 

 

Dia 30 

IVA - 15%: 

Entrega do Mod106 e anexos, e 

liquidação do respetivo imposto 

apurado relativa as operações ativas e 

passivas do mês anterior. 

 

Dia 15 

 

Regime de Transparência Fiscal: 

INPS – 23%: 

Entrega e Liquidação da folha de 

ordenados e salários (FOS) relativo ao 

mês anterior. 

SOAT - Consoante classe de risco: 

Entrega e Liquidação da folha do 

Seguros Obrigatório de Acidentes de 

Trabalho. A modalidade de pagamento 

poderá ser mensal, trimestral ou 

semestral. 

  

IRPS - Consoante Escalões e Tipo de 

Rendimento das Diferentes Categorias: 

Entrega e Liquidação da Declaração 

Periódica de Rendimentos (DPR) e 

respetivos anexos relativo a retenção na 

fonte sobre os Rendimentos da 

Categoria A, B, C, D e E quando pago ou 

posto a disposição do titular do 

rendimento. 

  

Dia 30 

IVA - 15%: 

Entrega do Mod106 e anexos, e 

liquidação do respetivo imposto 

apurado relativa as operações ativas e 

passivas do mês anterior. 
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Dia 15 

 

Pessoas Singulares Titulares de 

Rendimentos de Categoria B - 

Enquadrados no Regime de 

Contabilidade Organizada: 

INPS – 23%: 

Entrega e Liquidação da folha de 

ordenados e salários (FOS) relativo ao 

mês anterior. 

SOAT - Consoante classe de risco: 

Entrega e Liquidação da folha do 

Seguros Obrigatório de Acidentes de 

Trabalho. A modalidade de pagamento 

poderá ser mensal, trimestral ou 

semestral. 

IRPS - Consoante Escalões e Tipo de 

Rendimento das Diferentes Categorias: 

Entrega e Liquidação da Declaração 

Periódica de Rendimentos (DPR) e 

respetivos anexos relativo a retenção na 

fonte sobre os Rendimentos da 

Categoria A, B, C, D e E quando pago ou 

posto a disposição do titular do 

rendimento. 

 

Dia 30 

IVA - 15%: 

Entrega do Mod106 e anexos, e 

liquidação do respetivo imposto 

apurado relativa as operações ativas e 

passivas do mês anterior. 

 

Dia 15 

 

Regime Especial de Micro e Pequenas 

Empresas: 

INPS – 8%: 

Entrega e Liquidação da folha de 

ordenados e salários (FOS) relativo ao 

mês anterior. 

SOAT - Consoante classe de risco: 

Entrega e Liquidação da folha do 

Seguros Obrigatório de Acidentes de 

Trabalho. A modalidade de pagamento 

poderá ser mensal, trimestral ou 

semestral. 

IRPS - Consoante Escalões e Tipo de 

Rendimento das Diferentes Categorias: 

Entrega e Liquidação da Declaração 

Periódica de Rendimentos (DPR) e 

respetivos anexos relativo a retenção na 

fonte sobre os Rendimentos da 

Categoria A, B, C, D e E quando pago ou 

posto a disposição do titular do 

rendimento. 

 

Dia 30 

TEU – 4%: 

Mod 107 REMPE - Entrega e Liquidação 

da Declaração e respetivos anexos 

relativos as operações ativas e passivas 

do trimestre anterior. 
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ESPAÇO PATROCINADOR 

 

Rua Gago Coutinho, nº 5  -  2675-510 ODIVELAS 
Telefone:  21 934 52 20 
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MUNICÍPIO DATA EVOCAÇÃO 

ALPIARÇA 2 de Abril Criação do município 

FRONTEIRA 6 de Abril Batalha dos Atoleiros 

PAMPILHOSA DA SERRA 10 de Abril Restauração dos títulos de vila isenta 

TÁBUA 10 de Abril Restauração da Comarca 

LAGOAS (AÇORES) 11 de Abril Criação do município 

VELAS 23 de Abril São Jorge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gesconfer  Formatos 

 Vanguardexpert  Blog Fiscalidade 

 Oficina Fiscal  Saber Fazer/Fazer Saber 

 
 

LINKS ÚTEIS 

 

 

A FECHAR 

FERIADOS MUNICIPAIS – ABRIL DE 2017 

 

http://www.gesconfer.pt/
https://www.facebook.com/formatos.lda/?pnref=lhc
http://www.vanguardexpert.pt/
http://fiscalidade.blogs.sapo.pt/
https://www.facebook.com/oficinafiscal.CCS
https://www.facebook.com/paulomarques.saberfazer.fazersaber/?fref=ts
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