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 (Fonte: AICEP - Ficha País: Portugal, de Março 2013, disponível para consulta em       
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/LivrariaDigital/PortugalFichaPais.pdf) 

 

 

1. Condições favoráveis ao aumento do 
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1. Condições favoráveis ao aumento do 
investimento externo em Portugal 
(cont.) 

 
 

• O Investimento directo do Brasil em Portugal não 
foi relevante em 2012 
 

• Portugal está, ainda, muito dependente do 
investimento externo de outros países europeus, o 
que aumenta a sua vulnerabilidade às crises 
económicas de génese europeia 

 
 
 
 
 
 
 

 (Fonte: AICEP - Ficha País: Portugal, de Março 2013, 
disponível para consulta em       

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Livraria
Digital/PortugalFichaPais.pdf) 
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• Consciencialização da perda de receita e estagnação económica 
causadas pela “DESLOCALIZAÇÃO” de empresas, e de pessoas 
singulares – desinvestimento externo em Portugal 

 

 

 
• Principais medidas com vista ao aumento da competitividade fiscal 

internacional de Portugal:  
 

• A nível das pessoas singulares: 
• Residentes não habituais 
• “Golden visa” 

 
 

 

1. Condições favoráveis ao aumento do 
investimento externo em Portugal 
(cont.) 
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• Principais medidas com vista ao aumento da competitividade fiscal 
internacional de Portugal (cont.):  

 
• A nível das empresas, Pacote Fiscal de Apoio ao Investimento, 

com: 
• Crédito fiscal extraordinário ao investimento 
• Alterações no Regime Fiscal de Apoio ao Investimento 
• Alterações nos Benefícios Fiscais ao Investimento de 

Natureza Contratual 
• Criação do Gabinete Fiscal de Apoio ao Investidor 

Internacional 
                        (sem esquecer ZFM e isenção de mais-valias de não 

residentes) 
 
 

 

1. Condições favoráveis ao aumento do 
investimento externo em Portugal 
(cont.) 
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2. Principais incentivos fiscais ao 
investimento externo em Portugal – a 
nível individual 

Residentes não habituais 

• Pessoas singulares não residentes fiscais em Portugal nos últimos 5 
anos e se tornem residentes fiscais (p. ex.: mais de 183 dias em 
território português, ou residência habitual a 31 de Dezembro) 

• Inscrição no acto de inscrição como residentes, ou até 31 de Março do 
ano seguinte 

• Isenção nas pensões obtidas no estrangeiro, desde que: (i) 
rendimentos sujeitos a tributação no Estado de origem ao abrigo do 
ADT aplicável, ou (ii) rendimentos não obtidos em Portugal (CIRS) 

• Isenção em rendimentos das categorias A, B, E, F e G obtidos no 
estrangeiro, desde que verificadas determinadas condições (não 
cumulativas)  
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2. Principais incentivos fiscais ao 
investimento externo em Portugal – a 
nível individual (cont.) 

Residentes não habituais (cont.) 

• Rendimentos das categorias A e B auferidos em Portugal, em 
actividades de elevado valor acrescentado, com carácter científico, 
artístico ou técnico (Portaria n.º 12/2010, de 7 de Janeiro), tributados à 
taxa de 20% 

• Possibilidade de beneficiar do regime por 10 anos consecutivos 
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2. Principais incentivos fiscais ao 
investimento externo em Portugal – a 
nível individual (cont.) 

“Golden visa” 

• Autorização de Residência para Actividade de Investimento (ARI) para 
cidadãos de países terceiros 

• Desenvolvimento de uma actividade de investimento, directamente ou 
através de uma sociedade, por um período mínimo de 5 anos: 

• Transferência de capital = ou + € 1.000.000,00; ou 

• Criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho; ou 

• Compra de imóveis com valor mínimo de € 500.000,00  

• No início de Junho, o investimento externo em Portugal em troca de 
“vistos dourados” era já de € 20.000.000,00 
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Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento  

• Pode ser interessante para investidores estrangeiros que 
pretendam investir através de empresas portuguesas 

• Proposta de Lei n.º 148/XII 

• Dedução à colecta de IRC = 20% despesas de investimento 
(limite de 70% da colecta), no exercício ou por um período de 5 
anos (se colecta não suficiente) 

• Investimento até € 5.000.000,00, entre 1/6/2013 e 
31/12/2013, em despesas elegíveis 

2. Principais incentivos fiscais ao 
investimento externo em Portugal – a 
nível empresarial 
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Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento (cont.) 

• Sujeitos passivos que exerçam, a título principal, uma actividade 
comercial, industrial ou agrícola, com (i) contabilidade 
organizada, (ii) lucro tributável não determinado com métodos 
indirectos e (iii) situação fiscal e contributiva regularizada 

• Não acumulável com outros benefícios fiscais de incentivo ao 
investimento 

 

2. Principais incentivos fiscais ao 
investimento externo em Portugal – a 
nível empresarial (cont.) 
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Regime Fiscal de Apoio ao Investimento 

• Sujeitos passivos que exerçam, a título principal, uma actividade 
(i) nos sectores agrícola,  florestal, agro-industrial, turístico, da 
indústria extractiva ou transformadora (excepto sectores 
siderúrgico, da construção naval e das fibras sintéticas) 

• Dedução à colecta de IRC (com o limite de 50% dessa colecta), 
de 20% do investimento relevante até € 5.000.000,00, ou 10% 
do investimento relevante superior a € 5.000.000,00 

• Isenção de IMI (até 5 anos), IMT e Selo (prédios que constituam 
investimento relevante) 

2. Principais incentivos fiscais ao 
investimento externo em Portugal – a 
nível empresarial (cont.) 
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Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (cont.) 

• Os bens objecto de investimento devem ser mantidos na região 
por um período mínimo de 5 anos 

• Alterações introduzidas com o DL 82/2013 (Pacote Fiscal de 
Apoio ao Investimento): 

• Aumento do período de vigência até 2017 (terminaria em 
2013) 

• Aumento do limite do benefício fiscal para 50% da colecta 
de IRC (anteriormente, 25%) 

 

2. Principais incentivos fiscais ao 
investimento externo em Portugal – a 
nível empresarial (cont.) 
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Benefícios Fiscais ao Investimento de Natureza 

Contratual 

• Projectos de investimento até 31 de Dezembro de 2020, de 
montante = ou + de € 3.000.000,00, relevantes para (i) o 
desenvolvimento dos sectores de interesse estratégico para a 
economia nacional e para (ii) a redução das assimetrias 
regionais, (iii) que induzam à criação de postos de trabalho e que 
(iv) contribuam para impulsionar a inovação tecnológica e a 
investigação científica nacional 

• Incentivos fiscais (IRC, IMI, IMT e Selo), em regime contratual, até 
10 anos (Código Fiscal do Investimento)  

 

2. Principais incentivos fiscais ao 
investimento externo em Portugal – a 
nível empresarial (cont.) 
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Benefícios Fiscais ao Investimento de Natureza 

Contratual (cont.) 

• Não acumulável com outros benefícios fiscais de incentivo ao 
mesmo projecto de investimento 

• Alterações introduzidas pelo DL 82/2013 (Pacote Fiscal de Apoio 
ao Investimento): 

• Redução do valor de investimento mínimo para  
€ 3.000.000,00 (anteriormente, de € 5.000.000,00) 

• Prazo máximo de 60 dias úteis para aprovação do 
benefício 

2. Principais incentivos fiscais ao 
investimento externo em Portugal – a 
nível empresarial (cont.) 
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Gabinete Fiscal de Apoio ao Investidor Internacional 

• Equipa especial direccionada ao esclarecimento e apoio 
atempado de todas as questões em matéria fiscal, colocadas 
por potenciais investidores estrangeiros (em articulação com a 
AICEP) 

 

2. Principais incentivos fiscais ao 
investimento externo em Portugal – a 
nível empresarial (cont.) 
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Zona Franca da Madeira 

• Atenção: ADT Portugal/Brasil não aplicável (ponto 9. Protocolo) 

• Regime especial aplicável às entidades licenciadas até 
31/12/2013: 

• Rendimentos tributados em IRC à taxa de 5% entre 2013 e 
2020; 

• Início da actividade em 6 meses (serviços internacionais), 
ou em 1 ano (actividades industriais ou registo marítimo); 

2. Principais incentivos fiscais ao 
investimento externo em Portugal – a 
nível empresarial (cont.) 
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Zona Franca da Madeira (cont.) 

• Regime especial aplicável às entidades licenciadas até 
31/12/2013 (cont.): 

• Criação de 1 a 5 postos de trabalho (6 primeiros meses de 
actividade), com investimento mínimo de € 75.000,00, nos 
2 primeiros anos de actividade, ou criação de 6 ou mais 
postos de trabalho (6 primeiros meses de actividade); 

• No caso das actividades industriais, dedução de 50% à 
colecta do IRC, desde que cumpridas certas condições. 

2. Principais incentivos fiscais ao 
investimento externo em Portugal – a 
nível empresarial (cont.) 
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Isenção nas mais-valias obtidas por não residentes 

• Isenção em IRC (e IRS) nas mais-valias obtidas com a 
transmissão onerosa de (i) partes sociais, (ii) outros valores 
mobiliários, (iii) warrants autónomos emitidos por entidades 
residentes em território português e negociados em mercados 
regulamentados de bolsa e (iv) instrumentos financeiros 
derivados celebrados em mercados regulamentados de bolsa 

2. Principais incentivos fiscais ao 
investimento externo em Portugal – a 
nível empresarial (cont.) 
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Isenção nas mais-valias obtidas por não residentes (cont.) 

• Não abrange: 

• Entidades não residentes e sem estabelecimento estável em 
território português detidas, directa ou indirectamente, em 
mais de 25%, por entidades residentes; 

• Entidades e pessoas singulares não residentes e sem 
estabelecimento estável em território português 
domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um 
regime fiscal claramente mais favorável (Portaria  
n.º 292/2011, de 8 de Novembro) – não inclui o Brasil 

2. Principais incentivos fiscais ao 
investimento externo em Portugal – a 
nível empresarial (cont.) 
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Isenção nas mais-valias obtidas por não residentes  (cont.) 

• Não abrange (cont.): 

• Mais-valias com a transmissão onerosa de partes sociais 
em sociedades residentes em território português cujo 
activo seja constituído, em mais de 50 %, por bens 
imóveis aí situados ou que, sendo SGPS, se encontrem 
em relação de domínio, a título de dominantes, com 
sociedades dominadas, igualmente residentes em 
território português, cujo activo seja constituído, em 
mais de 50 %, por bens imóveis aí situados 

2. Principais incentivos fiscais ao 
investimento externo em Portugal – a 
nível empresarial (cont.) 
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