
 

 

 

 

 

 

 

Nas últimas semanas temos vindo a assistir a uma convergência entre o Presidente da República e o Governo, no 

sentido de criar um amplo consenso nacional. 

O novo Presidente procura, de facto, inaugurar um "tempo novo", onde os portugueses se possam rever e agregar em 

volta de uma mensagem de confiança num futuro mais promissor e positivo com a possibilidade de um consenso que 

oriente o país em torno do que nos une, mais do que reforçar insistentemente o que nos divide. 

É, agora, necessário definir uma estratégia clara para o país, com objetivos, áreas de atuação e apostas em 

investimento público, que oriente este desejado consenso e crie perspetivas de futuro atraindo o investimento privado. 

Revisitando as políticas públicas dos últimos governos, destaca-se a existência de três importantes áreas, onde 

algumas medidas foram já iniciadas, mas cuja implementação está ainda longe de se encontrar concluída. 

Entre os domínios a necessitarem de uma inadiável intervenção do Governo encontra-se a desburocratização dos 

processos administrativos e o sector da Justiça, cuja celeridade em muito auxiliaria a atividade privada e a promoção 

do investimento. 

Outra área a requerer atenção do Governo é a valorização daquilo que é português, nomeadamente através da 

promoção do "made in Portugal", totalmente justificável já que o país tem conseguido afirmar-se, tanto em domínios 

tradicionais como a agricultura, como na indústria, no turismo e na produção de "software". 

Neste contexto, a aposta na internacionalização continua a ser uma prioridade, tendo em conta que o país precisa de 

refazer um novo tecido empresarial, assente em mercados de maior dimensão. 

O crescimento económico de uma nação começa naturalmente colocando as pessoas a acreditarem no país, nas suas 

empresas, nos seus produtos e nas suas marcas e atribuindo uma natural preferência ao seu "made in". 

Numa sociedade digital onde os meios online se articulam e complementam os tradicionais, importa traçar objetivos, 

estratégias claras e capacidade de captar os mais genuínos valores dos portugueses. 

A Primavera de um novo desígnio nacional está ao alcance do querer e vontade de todos nós. 

Com estima, 

A Direção 

 

 

 

Foi publicada a Lei nº 7-A/2016, de 30 de março, que aprova o Orçamento do Estado para 2016, que entrou em vigor 

em 31 de março de 2016. 

As principais alterações ao Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC) são as seguintes: 

Prejuízos fiscais  
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O prazo de reporte dos prejuízos fiscais é reduzido de 12 para 5 anos, exceto para as Pequenas e Medias Empresas 

(PME) abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, para as quais o prazo se mantém nos 12 anos. 

Esta alteração aplica-se aos prejuízos fiscais apurados em períodos de tributação iniciados em ou após 1 de janeiro 

de 2017. 

Lucros pagos a entidades não residentes  

É alterada a percentagem mínima para efeitos da aplicação da isenção sobre lucros pagos ou colocados à disposição 

de entidades não residentes, passando a ser apenas aplicável quando a participação no capital social da entidade 

portuguesa que atribui os dividendos não seja inferior a 10% e se verifique um período mínimo de detenção de um 

ano. Os novos requisitos aplicam-se às participações detidas à data da entrada em vigor do Orçamento do Estado 

para o ano de 2016. 

Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS)  

Passa a estar previsto que a renúncia à aplicação de uma taxa de IRC inferior à taxa normal mais elevada, para 

efeitos de aplicação do RETGS, deve ser mantida por um período mínimo de três anos.  

Tributação autónoma  

Passa a estar definido que, no caso de incumprimento das condições para a não sujeição a tributação autónoma dos 

prémios a gestores, administradores ou gerentes em virtude de o seu pagamento estar subordinado ao diferimento de 

uma parte não inferior a 50% por um período mínimo de três anos, o valor correspondente à tributação autónoma que 

deveria ter sido liquidada é adicionado ao valor do IRC liquidado do período de tributação em que se verifique esse 

incumprimento. 

Regime de eliminação da dupla tributação internacional  

No que se refere ao regime de crédito de imposto por dupla tributação económica internacional, nas situações em que 

não seja aplicável o regime de participation exemption, é ajustada a percentagem mínima de participação de 5% para 

10% do capital social ou direitos de voto, bem como o requisito de aquela participação ter permanecido na titularidade 

do beneficiário no ano anterior à distribuição ou ser mantida posteriormente pelo tempo necessário para completar 

esse período.  

Os novos requisitos aplicam-se às participações detidas à data da entrada em vigor do Orçamento do Estado para o 

ano de 2016, contando-se o período mínimo de detenção desde a data de aquisição da percentagem mínima de 10%. 

Declaração periódica de rendimentos  

É clarificado, com natureza interpretativa, que a não obrigação de entrega da declaração periódica de rendimentos é 

aplicável a entidades não residentes sem estabelecimento estável em território português e que neste território apenas 

aufiram rendimentos isentos ou sujeitos a retenção na fonte a título definitivo.  

Manutenção do processo de documentação fiscal e obrigações contabilísticas  

É reduzido, de 12 para 10 anos, o prazo de conservação do processo de documentação fiscal e conservação dos 

livros, registos contabilísticos e respetivos documentos de suporte. A redução em apreço aplica-se aos períodos de 

tributação que se iniciem a partir de 1 de janeiro de 2017.  

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. 


