
 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta edição é nosso propósito homenagear uma personalidade ímpar da atualidade, o economista 

italiano Mário Draghi que terminou o seu mandato como líder do BCE no final de Outubro. 

Mário Draghi conseguiu ao longo de 8 anos (2011 a 2019) alargar ação do banco central, que tem como 

principal objetivo manter a estabilidade dos preços. Em junho de 2012, teve um papel essencial para 

ultrapassar a crise das dívidas soberanas dos estados membros ao prometer que o BCE faria tudo o que 

fosse possível para salvar o euro. 

Nesta senda, à política com baixas taxas de juro que o BCE seguiu nos últimos anos juntou-se a partir de 

2015 o lançamento de um programa alargado de compra de ativos, que contribuiu para baixar os juros da 

dívida soberana nos países do euro, em particular os do sul, com finanças públicas mais frágeis. Em 

março passado, o BCE anunciou que vai manter as suas taxas de juro nos atuais mínimos pelo menos até 

final de 2019. 

O efeito conjugado destas medidas, que, por certo, irão prosseguir no futuro, permitiram incrementar o 

investimento público e privado, incentivar o consumo, e, consequentemente, o crescimento económico, 

com incidência no bem estar social. 

Classificar Draghi como um líder é redutor. Foi muito mais do que isso. E é quase irrelevante para o 

valorizar saber se ele tinha a ambição do reconhecimento universal. O seu papel de liderança advém da 

admiração e reconhecimento à posteriori e do seu efetivo contributo para a transformação e consolidação 

do sistema financeiro e monetário da União Europeia. 

Apesar de necessitarmos do benefício da perspetiva histórica para formarmos um juízo mais completo 

sobre a sua verdadeira dimensão e valor, não restam dúvidas que a política monetária foi á escala 

mundial, um dos principais instrumentos da política económica. 

Economistas elogiam a liderança de Mário Draghi o “Super Mário”. Por nós preferimos adotar o cognome 

de “Guardião do euro”. 

 Bem Haja, 

Com consideração, 

A Direção 

 

 

Foi publicado Aviso n.º 15225/2019 - DR n.º 188/2019, Série II de 01.10.2019 que definiu o coeficiente de 

atualização dos diversos tipos de arrendamento urbano e rural para vigorar no ano civil de 2020. 
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2. ATUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS PARA 2020 

 

 

 

 

 



 

 

O coeficiente de atualização a vigorar entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2020 é de 1,0051 para os 

diversos tipos de arrendamento urbano e rural. 

Este é o coeficiente de atualização aplicável às rendas em regime livre, para habitação com renda 

condicionada e para arrendamento não habitacional. 

Nos termos do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), cabe ao INE o apuramento do coeficiente 

de atualização anual de renda dos diversos tipos de arrendamento, o qual deve constar de aviso a ser 

publicado no Diário da República até 30 de outubro. 

O coeficiente de atualização anual das rendas, se as partes não tiverem acordado outro regime, é apurado 

pelo INE e resulta da totalidade da variação do índice de preços do consumidor, sem habitação, 

correspondente aos últimos 12 meses e para os quais existam valores disponíveis à data de 31 de agosto. 

No entanto, o senhorio pode subir o valor da renda se tiver acordado com o inquilino outro critério para 

proceder ao aumento da renda. 

Esta atualização anual é ainda distinta da atualização prevista pelo NRAU, que permite que os senhorios 

atualizem as rendas através da aplicação de uma fórmula legal baseada no valor da avaliação fiscal do 

local arrendado e no seu estado de conservação, até ao limite máximo anual correspondente a 4% do 

valor do local arrendado. 

 

 

 

Foi divulgado no Portal das Finanças uma nota informativa sobre o prazo de comunicação dos elementos 

das faturas, através do qual a Autoridade Tributária (“AT”) esclarece que esta comunicação se mantém até 

ao dia 15 do mês seguinte para as faturas emitidas até 31 de dezembro de 2019 (Despacho n.º 

411/2019.XXI, de 24/9, do SEAF). 

A partir de 1 de janeiro de 2020, este prazo passa a ser até ao dia 12 do mês seguinte. 

 

 

 

Por despacho n.º 4/2019–XXII, de 30 de outubro de 2019, do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos 

Fiscais, foi determinado que a comunicação da informação relativa aos estabelecimentos, prevista no 

artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de junho, pode ser efetuada até ao dia 30 de junho de 

2020. 

 

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. PRAZO DE COMUNICAÇÃO DAS FATURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÃO RELATIVA AOS ESTABELECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Comunicacao_elementos_faturas_prazos_destaque_20191009.aspx

