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Apresentação

O QUADRO MACRO-ECONÓMICO (PREVISÕES)

Ministério das Finanças

OCDE 
Comissão 
Europeia 

FMI

OE OE Suplementar

2020 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

PIB 1,9 -6,9 4,3 -9,4 6,3 -6,8 5,8 -8 5

Consumo 
Privado

2,0 -4,3 3,8 -10 8,2 -5,8 5.3 - -

Consumo 
Público

0,8 3,1 -0,8 3,1 -1,2 2,4 -1,5 - -

Investimento 5,4 -12,2 6,1 -10,6 8,8 -8,6 8,9 - -

Exportações 3,2 -15,4 8,4 -15,5 8,2 -14,1 13,2 - -

Importações 4,4 -11,4 7,0 -13,3 8,6 -10,3 10.3 - -

Taxa de 
Desemprego

6,1 9,6 8,7 11,6 9,6 9,7 7,4 13.9 8,7

Inflação 1,0 -0,2 0,4 0,2 0,2 -0,2 1,2 -0,2 1,4

Banco de Portugal

2020 2021

-9,5 5,2

-8,9 7,7

0,6 0,7

-11,1 5

-25,3 11,5

-22,4 13,5

10,1 8,9

0,1 0,8
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DINAMIZAÇÃO DO EMPREGO E

APOIOS AO RENDIMENTO

Ana Rita Calmeiro
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Programa de Estabilização Económica e Social

Matriz 
Institucional

Apoio às 
Empresas

Emprego e 
Retoma 

Progressiva

Apoios ao 
Rendimento
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Emprego e Retoma Progressiva
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ATIVAR.PT

PROTEÇÃO DE 
RENDIMENTOS

TELETRABALHO

APOIOS AO 
EMPREGO NA RETOMA



Emprego e Retoma Progressiva
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ATIVAR.PT

PROTEÇÃO DE 
RENDIMENTOS

TELETRABALHO

APOIOS AO 
EMPREGO NA RETOMA

Novos desempregados e jovens

50.000 novos desempregados

106 milhões de euros

Fundo Social Europeu



Emprego e Retoma Progressiva
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ATIVAR.PT

PROTEÇÃO DE 
RENDIMENTOS

TELETRABALHO

APOIOS AO 
EMPREGO NA RETOMA

Apoios ao Emprego

Formação Profissional

Requalificação Profissional 
no Ensino Superior

Apoio à Contratação de RHAQ



Emprego e Retoma Progressiva
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ATIVAR.PT

PROTEÇÃO DE 
RENDIMENTOS

TELETRABALHO

APOIOS AO 
EMPREGO NA RETOMA

Apoios ao Emprego

Formação Profissional

Requalificação Profissional 
no Ensino Superior

Apoio à Contratação de RHAQ

Impulso PME

Empreende 2020

+CO3SO Emprego

Rede de Mercado Social de Emprego

Apoio extraordinário à inserção de pessoas com deficiência

Hubs Sociais de Emprego



Emprego e Retoma Progressiva
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ATIVAR.PT

PROTEÇÃO DE 
RENDIMENTOS

TELETRABALHO

APOIOS AO 
EMPREGO NA RETOMA

Apoios ao Emprego

Formação Profissional

Requalificação Profissional 
no Ensino Superior

Apoio à Contratação de RHAQ

Jovem + Digital

Programa Pró-Digital



Emprego e Retoma Progressiva
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ATIVAR.PT

PROTEÇÃO DE 
RENDIMENTOS

TELETRABALHO

APOIOS AO 
EMPREGO NA RETOMA

Apoios ao emprego

Formação profissional

Requalificação Profissional 
no Ensino Superior

Apoio à contratação de RHAQ

Licenciaturas no ensino superior em regime pós-laboral

Formações curtas no ensino superior politécnico

Pós-graduações de curta duração



Emprego e Retoma Progressiva
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ATIVAR.PT

PROTEÇÃO DE 
RENDIMENTOS

TELETRABALHO

APOIOS AO 
EMPREGO NA RETOMA

Apoio à retoma progressiva

Incentivo financeiro extraordinário à 
normalização da atividade empresarial



Emprego e Retoma Progressiva
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ATIVAR.PT

PROTEÇÃO DE 
RENDIMENTOS

TELETRABALHO

APOIOS AO 
EMPREGO NA RETOMA

Apoio à retoma progressiva

Incentivo financeiro extraordinário à 
normalização da atividade empresarial



Emprego e Retoma Progressiva
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ATIVAR.PT

PROTEÇÃO DE 
RENDIMENTOS

TELETRABALHO

APOIOS AO 
EMPREGO NA RETOMA

Apoio à retoma progressiva

Incentivo financeiro extraordinário à 
normalização da atividade empresarial

Regime de lay-off simplificado ou do plano extraordinário de 
formação

Sem acesso ao mecanismo de apoio à retoma progressiva

One-off no valor de 1 SMN por posto de trabalho em lay-off

Apoio ao longo de 6 meses no valor de 2 SMN por trabalhador 
+ redução de 50% de contribuições para SS (3 meses) 



Emprego e Retoma Progressiva
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ATIVAR.PT

PROTEÇÃO DE 
RENDIMENTOS

TELETRABALHO

APOIOS AO 
EMPREGO NA RETOMA

Medida one-off, a pagar em julho

valor entre 100 e 351 euros

Complemento de estabilização

Trabalhadores com rendimento de fevereiro até 2 SMN

em layoff num dos meses entre abril e junho

que tenham registado uma perda de salário base

Apoio Extraordinário para 
Trabalhadores Independentes



Emprego e Retoma Progressiva
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ATIVAR.PT

PROTEÇÃO DE 
RENDIMENTOS

TELETRABALHO

APOIOS AO 
EMPREGO NA RETOMA

1 IAS (EUR 438,81)

Complemento de estabilização

Entre julho e dezembro de 2020

Integração Segurança Social (36 meses)

Apoio Extraordinário para 
Trabalhadores Independentes



Emprego e Retoma Progressiva
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ATIVAR.PT

PROTEÇÃO DE 
RENDIMENTOS

TELETRABALHO

APOIOS AO 
EMPREGO NA RETOMA

Teletrabalho

Administração Pública 25%

Trabalhar no Interior 
Programa + CO3SO Emprego

Apoio à criação de espaços de teletrabalho em 
Municípios e Parques Tecnológicos



Programa de Estabilização Económica e Social

Matriz 
Institucional

Apoio às 
Empresas

Emprego e 
Retoma 

Progressiva

Apoios ao 
Rendimento
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Apoios ao Rendimento
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RECONVERSÃO DO 
ALOJAMENTO LOCAL

Programas Municipais de Arrendamento

Subarrendamento a preços acessíveis

50% x (      - ) + Renda 
Paga

Renda 
Recebida

Isenção 
IRS/IRC 

(PAA)

Comparticipação

Mais opções disponíveis a proprietários AL



MECANISMOS DE FINANCIAMENTO

E RERE – REGIME EXTRAJUDICIAL

DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS

Tomás Calejo Abecasis
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PEES
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OUTRAS MEDIDAS

Emprego

Empresas

Apoio Social

Quadro Institucional

I

II

III

IV



PEES
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III. EMPRESAS

Vetores essenciais – o que seria necessário

Importância de aproveitar os fundos comunitários adicionais
para resolver e mitigar problemas estruturais da economia
portuguesa, ao invés de alocar todo o financiamento ao apoio às
empresas para aquisição de material de apoio ao Covid-19.

Necessidade de medidas estruturais e não meramente
conjeturais

PEES deixa bastante a desejar e será necessário aguardar pela
concretização das medidas adicionais, bem como da capacidade
e tempo de resposta dos organismos públicos

1

2

3

4 Evitar endividamento adicional das empresas, respondendo com 
medidas conjeturais que respondem a problemas imediatos e 
não estruturais
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III. EMPRESAS

Mecanismos de financiamento

Reforço em € 6.800 M do volume das linhas de crédito com 
garantia do Estado

▪ Lançamento de linhas de crédito com garantia pública até € 1000M, destinadas a 
financiamentos de micro e pequenas empresas, até € 50.000

▪ Continuação de disponibilização de linhas de crédito com garantia pública em função
das necessidades específicas dos setores e economia

▪ Apoio ao financiamento à encomenda internacional no âmbito das linhas de apoio à 
COVID-19, assegurando, assim, liquidez para resposta à procura estrangeira

Melhoria dos seguros de créditos enquanto instrumento para gestão
financeira das empresas, protegendo as empresas contra riscos de 
incumprimento

1

2
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III. EMPRESAS

Mecanismos de financiamento

Criação de um veículo para aquisição de divida emitida por PMEs, 
através da emissão de obrigações que muitas vezes não estão
disponíveis para PMEs

Proposta de lançamento de opções de compra no montante
global de € 60M (€ 40 M para Turismo) em fundos de gestão
imobiliária geridos pela Turismo Fundos – SGOIC SA para
operações de sale and lease back, com investimentos em
modernização e eficiência energética ou economia circular

3

4
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III. EMPRESAS

Fundo de capitalização de empresas

Criação de fundo de capital e quase capital público, que

será gerido pelo Banco de Fomento, para participação em

operações de capitalização de empresas viáveis com

elevado potencial de crescimento – semelhante a capital

de risco – investimento e subsequente desinvestimento
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III. EMPRESAS

Reforço da capacidade de produção local de equipamentos inovadores e estratégicos

Prevêem-se apoios a projetos empresariais e de redes de

empresas e centros tecnológicos e de investigação e

desenvolvimento nos montantes de € 30M, para 2020, e €

50M, para 2021. A ideia é concentrar cadeias de produção,

desde o fabrico ao retalho, aumentando a capacidade

produtiva – a produção de bens transacionáveis.
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III. EMPRESAS

Inovação Covid-19

▪ Disponibilização de € 220M para apoiar (i) empresas que

redirecionaram a sua produção para necessidades atuais, (ii)

o sistema científico e (iii) a investigação na área do COVID-19

▪ Taxa de referência de 80% a fundo perdido

▪ Majoração do apoio para as empresas que concretizem o

projeto no prazo de 2 meses

▪ Aplicação retroativa a empresas que já estivessem a

trabalhar nestas novas necessidades desde fevereiro

▪ Análise dos projetos em 10 dias.
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III. EMPRESAS

Aceleração de PME

Concentração e consolidação de PMEs:

Programa PMECrescer+ (€ 20M)

▪ Apoios à expansão de empresas maduras

▪ Adaptação às exigências regulatórias

▪ Crescimento nos mercados externos

▪ Áreas da consultoria, formação e networking

▪ Procura de parceiros e financiamento

Bolsa de Valor

▪ Plataforma facilitadora da compra e venda de empresas

Adaptar 2.0

▪ Aptação e modernização de estabelecimentos

comerciais

Incentivos à transição digital 

▪ Promoção do comércio eletrónico

▪ Soluções logísticas descarbonizadas

Mobilização do  Fundo de Modernização do Comércio

▪ Fomento de projetos conjuntos associativos

▪ Apoio aos estabelecimentos que integrem o inventário

“Comércio com História”

▪ Valorização de projetos-piloto com implementação de 

soluções com digitalização avançada

▪ Modernização da componente física dos estabelecimentos

Promoção da Economia Azul

▪ Voucher Emprego Azul

▪ Voucher Inovação Azul

Apoio ao investimento no setor agrícola

▪ Apoio a jovens agricultores que se queiram instalar no interior

▪ Apoio ao desenvolvimento da agricultura biológica

▪ Apoio à criação de agrupamentos e organizações de 

produtores

▪ Abertura de uma linha de crédito BEI



PEES

19/06/2020 32

III. EMPRESAS

Moratórias Bancárias

Os empresários e as IPSS poderão beneficiar:

▪ Da extensão da vigência da moratória até 31 de março de

2021;

▪ Do alargamento dos beneficiários – emigrantes incluídos;

▪ De novos fatores de elegibilidade;

▪ Da ampliação de da moratória a todos os contratos de crédito

hipotecário e crédito ao consumo para educação; e

▪ Da previsão de um mecanismo de inclusão das pessoas

singulares que tenham beneficiado de moratórias privadas e

que, em virtude do novo regime das moratórias públicas, para

tal sejam elegíveis.



PEES

19/06/2020 33

IV. QUADRO INSTITUCIONAL

Criação de um novo Processo Extraordinário de Viabilização de
Empresas1

Alterações ao Processo Especial de Revitalização e Regime
Extrajudicial de Recuperação de Empresas2

Homologação judicial de um acordo extrajudicial entre empresas e credores, com caráter

urgente

▪ Ausência de pendência de Processo Especial de Revitalização

▪ Empresa em situação económica difícil ou em situação de insolvência iminente ou atual

em decorrência dos impactos provocados pela pandemia COVID-19

▪ Suscetibilidade de viabilização

▪ Inclusão nos planos de recuperação em curso das dívidas fiscais e à segurança social 

cujo facto tributário tenha ocorrido ou venha a ocorrer entre 9 de março e 30 de 

junho de 2020

▪ Permissão para, caso os planos prestacionais em curso terminem antes de 30 de 

dezembro de 2020, o número de prestações aplicável às novas dívidas possa ser

estendido até essa data



PEES
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III. EMPRESAS

A criação do Banco de Fomento

▪ Recuperação de proposta que constava do programa de Governo da

anterior legislatura e que nunca foi concretizado;

▪ Criado através da fusão da Instituição Financeira de Desenvolvimento,

S.A., a SPGM – Sociedade de Investimento, S.A. e a PME Investimentos,

sendo a integração na SPGM

▪ Fusão aprovada em Conselho de Ministros do dia 18 de junho;

▪ Sede no Porto;



PEES

19/06/2020 35

III. EMPRESAS

A criação do Banco de Fomento

▪ Não é concorrência a bancos comerciais, mas antes de apoio às

empresas nas áreas da inovação, expansão internacional e crédito

bancário;

▪ Pedida autorização à Comissão Europeia para atuar como banco de

retalho;

▪ Início de atividade em 2021
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AS MEDIDAS FISCAIS



PREJUÍZOS FISCAIS, 
PAGAMENTOS POR CONTA,  

CRÉDITO FISCAL EXTRAORDINÁRIO

AO INVESTIMENTO

E OUTRAS MEDIDAS FISCAIS

Marta Machado de Almeida

19/06/202037



Reporte de Prejuízos Fiscais 
(apurados nos períodos de tributação de 2020 e de 2021)
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Prazo de 
dedutibilidade

Geral:  5 anos

PME: 12 anos

Limite de 
dedutibilidade

Até 70% do Lucro tributável

Contagem do 
prazo

Geral: 10 anos

PME: 12 anos

Até 80% do Lucro tributável

Suspensa contagem prazo até ao 
fim do período de tributação de 
2021

REGIME VIGENTE PROPOSTA

Contagem contínua 



Regime especial de transmissão de prejuízos fiscais 
aplicável aos adquirentes de empresas em 

dificuldades
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REGIME VIGENTE PROPOSTA

▪ Regra geral de reporte 

▪ Não aplicabilidade da regra 
de reporte, nas situações 
de alteração da titularidade 
de mais de 50% do capital 
social (exceto em caso de 
reconhecido interesse 
económico)

▪ Possibilidade de dedução 
(proporcional) de prejuízos 
fiscais em caso de fusão 
(na esfera da nova 
sociedade ou incorporante)

▪ Os prejuízos fiscais da entidade 
adquirida (à data da aquisição 
da participação social) podem 
ser transmitidos e deduzidos ao 
lucro tributável do sujeito 
passivo adquirente, na 
proporção da sua participação 
no capital social, desde que não 
ultrapasse o prazo normal de 
reporte

▪ Aquisições até 31 de Dezembro 
de 2020

▪ A sociedade adquirida tem que 
indicar o seu consentimento



Regime especial de transmissão de prejuízos fiscais 
aplicável aos adquirentes de empresas em 

dificuldades
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Não sejam distribuídos lucros pela sociedade adquirida durante 3 anos
contados da data de produção de efeitos do presente benefício

A participação social maioritária seja mantida ininterruptamente por um
período não inferior a 3 anos

A sociedade cuja participação é adquirida não cesse contratos de
trabalho durante 3 anos, contados da data de produção de efeitos do
presente benefício, ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo
ou despedimento por extinção do posto de trabalho

Condições (entre outras)



Regime especial de transmissão de prejuízos fiscais 
aplicável aos adquirentes de empresas em 

dificuldades
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Quando mais de metade do seu capital social tiver desaparecido

devido a perdas acumuladas

Se se tratar de uma empresa em que pelo menos alguns sócios tenham

responsabilidade ilimitada relativamente às dívidas da empresa,

quando mais de metade do seu capital tiver desaparecido devido

às perdas acumuladas

Quando a empresa preencher os critérios/for objeto de um processo

de insolvência

Empresa em dificuldade

(Comunicação da Comissão – Orientações relativas aos auxílios estatais de emergência e à 
reestruturação concedidos a empresas não financeiras em dificuldade)

1

2

3



Incentivo às reestruturações de empresariais 
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REGIME VIGENTE PROPOSTA

▪ Possibilidade de dedução de 
prejuízos fiscais em caso de 
fusão (na esfera da nova 
sociedade ou incorporante)

tendo como limite (em cada 
período de tributação), o valor 
correspondente à proporção 
entre (i) o valor positivo do 
património líquido da 
sociedade fundida e (ii) o 
valor do património líquido de 
todas as sociedades 
envolvidas na operação de 
fusão ou entrada de ativos

▪ Possibilidade de dedução de 
prejuízos fiscais em caso de 
fusão (na esfera da nova 
sociedade ou incorporante), 
sem qualquer limitação, nos 
primeiros 3 períodos de 
tributação (sem prejuízo das 
limitações decorrentes das 
regras gerais)

▪ Às sociedades que resultem de 
operações de fusão não é 
aplicável a derrama estadual 
(entre 3% e 9%), nos primeiros 
3 períodos de tributação



Incentivo às reestruturações de empresariais 
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Os sujeitos passivos envolvidos sejam qualificados PME

A atividade principal dos sujeitos passivos seja substancialmente
idêntica

Não sejam distribuídos lucros durante três anos, contados da data
de produção de efeitos do presente benefício

Condições (entre outras)

Não existam relações especiais entre as sociedades envolvidas



Pagamentos por conta
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REGIME VIGENTE - IRS PROPOSTA - IRS

3 Pagamentos 
(Julho, Setembro e Dezembro) 

Possibilidade de regularização do 1.º
e 2.º pagamentos no prazo do 3.º
pagamento, sem ónus ou encargos

REGIME VIGENTE - IRC PROPOSTA - IRC

3 Pagamentos 
(Julho, Setembro e Dezembro) 

Redução até 50% do valor do 1.º e
2.º pagamentos > quebra de 20%
na média mensal de faturação

Redução até 100% do valor do 1.º e
2.º pagamentos por conta > quebra
de 40% na média mensal de
faturação



Pagamentos por conta
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Redução até 100% do 
valor do 1.º e 2.º 
pagamentos por conta

O sujeito passivo tenha a sua atividade principal
enquadrada na classificação de atividade económica de
alojamento, restauração e similares

Equiparação a alojamento, restauração e similares:!

50% do volume de negócios do período anterior 
corresponde a atividades de alojamento, restauração e 

similares

IRC – Alojamento e Restauração



Pagamentos por conta
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Quando 50% do volume de negócios

do período anterior corresponda a

actividades de alojamento, restauração

e similares de uma ou mais sociedades

do grupo

Cálculo do volume de negócios:

Aplica-se

a redução até 100% ao valor do 

pagamento por conta que seria devido 

por essas sociedades ao valor do 

pagamento por conta a efetuar pela 

sociedade dominante

Soma algébrica do valor obtido por cada uma das sociedades do 
grupo (incluindo sociedade dominante) no período de tributação 
2020;

Composição do grupo até ao último dia do prazo de pagamento 
do 1.º pagamento por conta

IRC – RETGS



Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento II 
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Em que consiste?
Dedução à coleta de IRC no montante de 20% das despesas de
investimento em ativos afetos à exploração e que sejam efetuadas
entre 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021

Como funciona?

O montante acumulado máximo das despesas de investimento
elegíveis é de € 5.000.000, por sujeito passivo

A dedução é efetuada na liquidação de IRC dos períodos de
tributação de 2020 e 2021, até à concorrência de 70% da coleta
deste imposto

A importância que não possa ser deduzida nestes períodos de
tributação, pode ser, nas mesmas condições, deduzida nos cinco
períodos de tributação subsequentes



Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento II 
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Os sujeitos passivos de IRC que exerçam, a título principal, uma
atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola

Condições (entre 
outras)

Não cessem contratos de trabalho durante três anos, contados da
data de produção de efeitos deste benefício, ao abrigo das
modalidades de despedimento coletivo ou por extinção do posto de
trabalho



Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento II 
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Despesas 
elegíveis

Despesas não 
elegíveis

▪ de investimento em ativos fixos tangíveis
e ativos biológicos que não sejam
consumíveis, adquiridos em estado de
novo e que entrem em funcionamento ou
utilização até ao final do período de
tributação que se inicie em ou após 1 de
janeiro de 2021

▪ com projetos de desenvolvimento, bem
como as despesas com elementos de
propriedade industrial

▪ viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, barcos de
recreio e aeronaves de turismo, exceto quando tais bens
estejam afetos à exploração do serviço público de
transporte ou se destinem ao aluguer ou à cedência do
respetivo uso ou fruição no exercício da atividade normal
do sujeito passivo

▪ mobiliário e artigos de conforto ou decoração, salvo
quando afetos à atividade produtiva ou administrativa

▪ a construção, aquisição, reparação e ampliação de
quaisquer edifícios, salvo quando afetos a atividades
produtivas ou administrativas

▪ relativas a ativos intangíveis, sempre que sejam
adquiridos em resultado de atos ou negócios jurídicos do
sujeito passivo beneficiário com entidades com as quais
se encontre numa situação de relações especiais, nos
termos definidos no Código do IRC



PEES – Outras medidas fiscais
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A devolução aos organizadores de congressos, feiras, exposições,
seminários, conferências e similares do montante equivalente ao IVA
deduzido junto da Autoridade Tributária e Aduaneira com as
despesas efetuadas para as necessidades diretas dos participantes
ao abrigo das regras gerais de dedução de imposto

IVA

Tributações 
autónomas

Não aplicabilidade do agravamento de 10% nas taxas de tributação
autónoma previsto para as empresas apresentem prejuízo fiscal
quando, cumulativamente: (i) registem prejuízo fiscal em 2020, e (ii)
tenham apurado lucros em anos anteriores



REGIME EXCEPCIONAL DE

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES PARA

DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS E DÍVIDAS À

SEGURANÇA SOCIAL

Vânia Codeço

19/06/202051



Regime excepcional de pagamento em prestações 
para dívidas tributárias e dívidas à Segurança Social
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Planos prestacionais autorizados pela AT ou pela Segurança Social nos termos de:

plano de recuperação aprovado no âmbito de processo de insolvência;

processo especial de revitalização;

processo especial para acordo de pagamento; ou

acordo sujeito ao regime extrajudicial de recuperação de empresas.

Plano de pagamento prestacionais no âmbito de processos de execução fiscal.

1

2

3

4



Regime excepcional de pagamento em prestações 
para dívidas tributárias e dívidas à Segurança Social
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E tenham constituído ou venham a constituir:

dívidas tributárias (só) 

respeitantes a factos 

tributários ocorridos 

entre 9 de março e 30 de 

junho de 2020

dívidas tributárias +

dívidas de contribuições 

mensais devidas à 

Segurança Social vencidas 

no mesmo período

OU



Regime excepcional de pagamento em prestações 
para dívidas tributárias e dívidas à Segurança Social
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Prevê-se que possam requerer o respectivo pagamento em

prestações:

▪ nas mesmas condições aprovadas para o plano em curso;

▪ pelo número de prestações* em falta no mesmo;

▪ sem a necessidade de prestar quaisquer garantias adicionais.

* caso os planos prestacionais em curso terminem antes de 31 de dezembro
de 2020, o número de prestações aplicável às novas dívidas pode ser
estendido até essa data.



O NOVO ADICIONAL DE

SOLIDARIEDADE SOBRE O SETOR

BANCÁRIO

Rogério Fernandes Ferreira
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▪ Reforço do financiamento do sistema
de segurança social, prevendo-se
integral consignação da receita ao
Fundo de Estabilização Financeira da
Segurança Social

▪ Compensação pela isenção de IVA
aplicável à generalidade dos serviços
e operações financeiras, aproximando
a carga fiscal suportada pelo sector
financeiro à que onera os demais
sectores
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O Novo “Adicional de Solidariedade” sobre o Setor 
Bancário

OS (ALEGADOS) OBJETIVOS



▪ Instituições de crédito com sede
principal e efetiva da administração
situada em território português

▪ Filiais em Portugal de instituições de
crédito que não tenham a sua sede
principal e efetiva da administração
em território português

▪ Sucursais em Portugal de instituições
de crédito com sede principal e
efetiva fora do território português
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O Novo “Adicional de Solidariedade” sobre o Setor 
Bancário

QUEM ESTÁ SUJEITO?



▪ Passivo apurado e aprovado pelas
instituições bancárias ao mesmo
sujeitas e, também, sobre o valor
nocional dos instrumentos financeiros
derivados fora do balanço das mesmas
entidades

▪ Base de incidência apurada calculada
por referência à média anual dos saldos
finais de cada mês, que tenham
correspondência nas contas anuais do
próprio ano a que respeita o adicional,
tal como aprovadas no ano seguinte

19/06/2020 58

O Novo “Adicional de Solidariedade” sobre o Setor 
Bancário

O QUE ESTÁ SUJEITO?



▪ 0,02% sobre os valores dos
elementos dos passivos das
instituições bancárias abrangidas

▪ 0,00005% sobre o valor nocional
dos instrumentos financeiros
derivados fora do balanço dessas
mesmas entidades
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O Novo “Adicional de Solidariedade” sobre o Setor 
Bancário

AS TAXAS APLICÁVEIS



▪ Autoliquidação anual, pelos sujeitos
passivos, sendo a respetiva declaração
de modelo oficial enviada à
Administração tributária até ao último
dia do mês de Junho

▪ Pagamento efetuado no mesmo prazo
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O Novo “Adicional de Solidariedade” sobre o Setor 
Bancário

A (AUTO)LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO



O Novo “Adicional de Solidariedade” sobre o Setor 
Bancário
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▪ Base de incidência calculada por referência à média semestral

dos saldos finais de cada mês, que tenham correspondência

nas contas relativas ao primeiro semestre de 2020;

▪ Autoliquidação e pagamento realizados até ao dia 15 de

Dezembro de 2020.

UM REGIME TRANSITÓRIO?

2020



O Novo “Adicional de Solidariedade” sobre o Setor 
Bancário
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▪ Base de incidência calculada por referência à média semestral

dos saldos finais de cada mês, que tenham correspondência

nas contas relativas ao segundo semestre de 2020;

▪ Autoliquidação e pagamento realizados até ao dia 15 de

Dezembro de 2021.

2021

UM REGIME TRANSITÓRIO?



19/06/2020 63

O Novo “Adicional de 
Solidariedade” sobre o 
Setor Bancário

▪ “Adicional” ou “adicionamento”?

▪ Discriminação das Instituições Bancárias?

▪ Retroativo?

▪ Imposto extraordinário, excecional e
transitório? Ou permanente?

▪ Um novo contencioso tributário…

A NATUREZA
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