
 

 

 

 

 

 

 

As recentes comemorações do Dia de Portugal, no passado 10 de junho, foram uma oportunidade para 

distintos oradores, entre eles o Presidente da República, para dar balanço e prestar contas sobre a 

condição económica, financeira e social do país, e, primordialmente, o advir do nosso futuro coletivo. 

Enquanto povo, não temos um problema de identidade, como os nossos vizinhos espanhóis, não nos 

confrontamos com problemas de integração de imigrantes e, por isso, podemos manter e cultivar a nossa 

tradicional tolerância e humanidade. 

Todavia, satisfazemo-nos com o status quo sustentado na mediania do quotidiano quando a excelência 

está apenas a um passo, bastando para tanto o esforço do trabalho, da organização, da focagem, da 

persistência, da liderança responsável e da construção de uma estratégia global, consistente, 

consequente e exequível. 

Com efeito, apesar de extremamente positivo, não é suficiente o equilíbrio das contas públicas (défice 

orçamental nulo) já que assenta na voracidade da carga fiscal que, com IRS e IVA a absorver mais de 

50% do rendimento familiar de classe média, deixa-nos de tanga. 

Somos um espaço territorial e vivemos um tempo em que os cidadãos perderam a sua cidadania para 

serem meros contribuintes, sem contrapartidas de prestação de bens e serviços públicos proporcionais. 

A par de tudo isto demarcou-se uma linha divisória “setor público” versus “setor privado”, os primeiros com 

direitos e os segundos com deveres. 

Assim, com estas sementes, este Portugal hodierno não permite antever bons frutos para o Portugal do 

futuro, sendo necessário um sobressalto cívico que o projeto para uma história bem mais luminosa. 

Portugal está perante o desafio de querer ser mais, pugnando por uma economia sustentável, um planeta 

sustentável e um espaço de vida, cultura e felicidade, para bem de todos nós.    

Com estima,   

A Direção 

 

 

Está a terminar a segunda fase de implementação do Livro de Reclamações Eletrónico que decorre entre 

1 de julho de 2018 e 1 de julho de 2019. 

Os operadores económicos obrigados a disponibilizar o livro de reclamações eletrónico são os seguintes: 

a) Operadores dos setores da grande distribuição, dos empreendimentos turísticos e agências de viagens  
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e turismo;   

b) Operadores económicos que exerçam atividades fiscalizadas pela ASAE;  

c) Operadores económicos que exerçam atividades sujeitas a regulação. 

O Livro de Reclamações Eletrónico não substitui o Livro de Reclamações em papel que deve estar 

acessível nos estabelecimentos (ambos são obrigatórios). 

Os operadores económicos que disponibilizam o Livro de Reclamações Eletrónico devem obedecer às 

regras previstas no DL n.º74/2017, de 21 de setembro, das quais se destaca a obrigação de resposta ao 

consumidor no prazo de 15 dias úteis a contar da data da receção da reclamação.  

 

 

 

Por Despacho n.º 254/2019-XXI, do secretário de Estados dos Assuntos Fiscais, datado de 27 de junho, 

foram adiadas as obrigações decorrentes do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, que veio 

proceder à regulamentação das obrigações fiscais relativas ao processamento das faturas, obrigação de 

conservação de livros, registos e documentos de suporte, bem como dos programas de contabilidade. 

O despacho determina o seguinte: 

“1. As obrigações decorrentes do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, a que se referem as alíneas a) e b) 

do meu Despacho n.º 85/2019-XXI, de 1 de março de 2019, podem ser cumpridas sem penalidades até ao dia 1 

de janeiro de 2020. 

2. As obrigações de comunicação de informação relativa aos estabelecimentos previstas no artigo 34.º do 

Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, devem ser cumpridas até ao dia 31 de outubro de 2019, pelos 

sujeitos passivos que já exerçam a atividade ou que a tenham iniciado até 30 de setembro de 2019, sendo as 

demais situações comunicadas nos 30 dias posteriores ao início da atividade ou à ocorrência das alterações. 

3. A AT deverá divulgar, até 1 de outubro de 2019, as orientações administrativas necessárias ao esclarecimento 

das dúvidas que têm sido suscitadas relativamente a alguns aspetos do Decreto-Lei nº 28/2019, de 15 de 

fevereiro. 

4. Deve ainda a AT intensificar os trabalhos de modo a que, com a maior brevidade possível, proceda à 

disponibilização gratuita da aplicação de faturação que cumpra os requisitos legais.”  

 

 

O prazo para a apresentação da declaração inicial do beneficiário efetivo foi alargado. Esta declaração 

deve ser efetuada até 31 de outubro, pelas entidades sujeitas a registo comercial  e  até 30 de 

novembro, pelas demais entidades sujeitas ao RCBE.  

 

A presente Informação Económica, Financeira e Fiscal destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação 

nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não devendo servir de base para qualquer tomada de decisão sem 

assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Informação não pode ser reproduzido, no 

seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este 

assunto contacte os nossos técnicos. 

3. DECRETO-LEI N.º 28/2019 – PRORROGAÇÃO DE PRAZOS PARA CUMPRIMENTOS DE 

OBRIGAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. REGIME CENTRAL DO BENEFICIÁRIO EFETIVO – ADIAMENTO DE PRAZO 
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