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I. Diplomas aprovados  

1. Moratórias – Aviso do Banco de Portugal 

Foi publicado no Diário da República n.º 89/2020, Série II, de 
07.05.2020, o Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2020, que detalha 
os deveres de prestação de informação aos clientes bancários 
sobre a moratória pública, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 10-
J/2020, de 26 de março, e sobre moratórias privadas. 

2. Covid 19 – Medidas fiscais excecionais, taxa reduzida de 
IVA 

Foi publicada no Diário da República n.º 89/2020, Série I, de 
07.05.202069/2020, Série I, de 07.04.2020, a Lei n.º 13/2020, que 
estabelece medidas fiscais, alarga o limite para a concessão de 
garantias, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e procede 
à primeira alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, Orçamento 
do Estado para 2020. 

No âmbito desta Lei, é estabelecida uma medida temporária (de 8 
de maio de 2020, até 31 de dezembro de 2020) que estatui que 
passam a estar sujeitas à taxa reduzida de IVA de 6% as 
transmissões, importações e aquisições intracomunitárias dos 
seguintes bens: 

 Máscaras de proteção respiratória; 
 Gel desinfetante cutâneo com as especificidades 

constantes de despacho dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas da economia, das finanças e da 
saúde. 

3. Covid 19 – Medidas de proteção social 

Foi publicado no Diário da República n.º 89/2020, 1º Suplemento, 
Série I, de 07.05.2020, o Decreto-Lei n.º 20-C/2020, o qual 
estabelece medidas excecionais de proteção social, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19, designadamente com a adoção de 
medidas temporárias de reforço na proteção no desemprego, e a 
criação de um regime especial de acesso ao rendimento social de 
inserção. 
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4. Covid 19 – Percentagem de lucro na comercialização de 
dispositivos médicos e de equipamentos de proteção 
individual 

Foi publicado no Diário da República n.º 93/2020, 2º Suplemento, 
Série II, de 13.05.2020, o Despacho n.º 5503-A/2020, o qual 
determina que a percentagem de lucro na comercialização, por 
grosso e a retalho, de dispositivos médicos e de equipamentos de 
proteção individual identificados no anexo ao Decreto-Lei n.º 14-
E/2020, de 13 de abril, bem como de álcool etílico e de gel 
desinfetante cutâneo de base alcoólica, é limitada ao máximo de 
15%. 

5. COVID-19 – Programa ADAPTAR - Incentivos à segurança 
nas micro, pequenas e médias empresas 

Foi publicado no Diário da República n.º 94/2020, 1º Suplemento, 
Série I, de 14.05.2020, o Decreto-Lei n.º 20-G/2020, o qual 
estabelece o Programa ADAPTAR, que visa apoiar as empresas no 
esforço de adaptação e de investimento nos seus 
estabelecimentos, ajustando os métodos de organização do 
trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores às 
novas condições de contexto da pandemia da doença COVID-19, 
garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das 
recomendações das autoridades competentes. 

6. Acordo entre a República Portuguesa e a República de 
Angola – Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos  

Foi publicado no Diário da República n.º 98/2020, Série I, de 
20.05.2020, o Aviso n.º 23/2020, Diário da República, o qual 
promulga a entrada em vigor do Acordo entre a República 
Portuguesa e a República de Angola sobre Promoção e Proteção 
Recíproca de Investimentos, assinado em Luanda, a 22 de 
fevereiro de 2008.  

7. Covid 19 – Entidades que beneficiam da isenção de IVA 
na aquisição de bens necessários para o combate à COVID-
19  

Foi publicado no Diário da República n.º 98/2020, 1º Suplemento, 
Série II, de 20.05.2020, o Despacho n.º 5638-A/2020, que aprova 
as listas das entidades que beneficiam da isenção de IVA na 
aquisição de bens necessários para o combate à COVID-19.  

8. Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao 
Emprego (SI2E)  

Foi publicada no Diário da República n.º 100/2020, Série I, de 
22.05.2020, a Portaria n.º 122/2020, a qual procede à terceira 

alteração ao Regulamento que criou o Sistema de Incentivos ao 
Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E), aprovado pela Portaria 
n.º 105/2017, de 10 de março.  

9. Entrada em funcionamento dos juízos especializados 
dos tribunais administrativos e fiscais – 1 de setembro 

Foi publicada no Diário da República n.º 100/2020, Série I, de 
22.05.2020, a Portaria n.º 121/2020, a qual determina o dia 1 de 
setembro de 2020 para a entrada em funcionamento dos juízos 
especializados dos tribunais administrativos e fiscais.  

10. Covid 19 – Medidas excecionais - Âmbito cultural e 
artístico 

Foi publicada no Diário da República n.º 105/2020, Série I, de 
29.05.2020, a Lei n.º 19/2020, a qual estabelece medidas 
excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença 
COVID-19 no âmbito cultural e artístico, festivais e espetáculos de 
natureza análoga, procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei 
n.º 10-I/2020, de 26 de março.  

11. Covid 19 – Prorrogação dos prazos das medidas de 
apoio às famílias 

Foi publicada no Diário da República n.º 105/2020, Série I, de 
29.05.2020, a Lei n.º 18/2020, a qual prorroga os prazos das 
medidas de apoio às famílias no contexto da atual crise de saúde 
pública, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 7/2020, de 10 
de abril, que estabelece regimes excecionais e temporários de 
resposta à epidemia SARS-CoV-2.  

12. Covid 19 – Mora no pagamento de rendas 

Foi publicada no Diário da República n.º 105/2020, Série I, de 
29.05.2020, a Lei n.º 17/2020, a qual altera o regime excecional 
para as situações de mora no pagamento da renda devida nos 
termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não 
habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19, procedendo à 
primeira alteração à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril. 

13. Covid 19 – Plano de formação 

Foi publicado no Diário da República n.º 109/2020, 1º Suplemento, 
Série I, de 04.06.2020, o Despacho n.º 6087-A/2020, o qual 
determina o modo de implementação pelo Instituto do Emprego e 
da Formação Profissional, I. P., das ações previstas no plano de 
formação cumulável com o apoio extraordinário à manutenção de 
contrato de trabalho em situação de crise empresarial, previsto no 
Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, na sua redação atual.  
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14. Covid 19 – Medidas excecionais de proteção dos 
créditos e regime especial de garantias pessoais do Estado 

Foi publicado no Diário da República n.º 115/2020, Série I, de 
16.06.2020, o Decreto-Lei n.º 26/2020 que altera as medidas 
excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, 
instituições particulares de solidariedade social e demais 
entidades da economia social, bem como um regime especial de 
garantias pessoais do Estado.  

15. Covid 19 – Prorrogação do apoio extraordinário à 
manutenção dos contratos de trabalho em situação de 
crise empresarial 

Foi publicado no Diário da República n.º 118/2020, 2º Suplemento, 
Série I, de 19.06.2020, o Decreto-Lei n.º 27-B/2020, que prorroga 
o apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho 
em situação de crise empresarial e cria outras medidas de 
proteção ao emprego, no âmbito do Programa de Estabilização 
Económica e Social.  

16. Covid 19 – Prorrogação do prazo de vigência da medida 
excecional relativa às comparticipações financeiras da 
segurança social 

Foi publicada no Diário da República n.º 123/2020, Série I, de 
26.06.2020, a Portaria n.º 160/2020, que alarga o prazo de 
vigência da medida excecional relativa às comparticipações 
financeiras da segurança social, aprovado pela Portaria n.º 85-
A/2020, de 3 de abril.  

17. Covid 19 – Regime contraordenacional, no âmbito da 
situação de calamidade, contingência e alerta 

Foi publicado no Diário da República n.º 123/2020, 2º Suplemento, 
Série I, de 26.06.2020, o Decreto-Lei n.º 28-B/2020, que estabelece 
o regime contraordenacional, no âmbito da situação de 
calamidade, contingência e alerta.  

 

II. Fichas Doutrinárias 

1. COVID-19 – Prorrogação do prazo dos benefícios fiscais 
do Estatuto do Mecenato e exclusão de tributação em 
Imposto do Selo 

Foi disponibilizado o Despacho n.º 157/2020 XXII, de 04.05.2020, 
que prorroga o prazo até 31 de julho de 2020 dos benefícios fiscais 

previstos no Estatuto do Mecenato e exclusão de tributação em 
Imposto do Selo, no âmbito da pandemia COVID-19. 

2. COVID-19 – IVA - Prorrogação de prazos das obrigações 
declarativas 

Foi disponibilizado o Ofício Circulado n.º 30221, de 12.05.2020, o 
qual prorroga o prazo para a entrega da declaração periódica e 
pagamento do respetivo imposto, estabelece a possibilidade de 
apuramento do imposto com base no sistema e-fatura, bem como 
a prorrogação do prazo para entrega da declaração de informação 
contabilística e fiscal, anexos e mapas recapitulativos. 

 

III. Comissão Europeia 

1. Covid 19 – Criação de um apoio temporário para atenuar 
os riscos de desemprego numa situação de emergência 

Foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia n.º L 159/1, de 
20.05.2020, o Regulamento (UE) 2020/672 do Conselho, de 19 de 
maio de 2020 relativo à criação de um instrumento europeu de 
apoio temporário para atenuar riscos de desemprego numa 
situação de emergência (SURE) devido ao surto de COVID-19. 

2. Pauta aduaneira comum 

Foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia n.º L 167/1, de 
29.05.2020, o Regulamento de Execução (UE) 2020/712 da 
Comissão de 25 de maio de 2020 que altera o anexo I do 
Regulamento (CEE) n.º 2658/87 do Conselho relativo à 
nomenclatura pautal e estatística e à pauta aduaneira comum. 

3. Promoção do investimento sustentável 

Foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia n.º L 198/13, de 
22.06.2020, o Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2020 relativo ao 
estabelecimento de um regime para a promoção do investimento 
sustentável, e que altera o Regulamento (UE) 2019/2088. 

4. Diferimento facultativo de prazos - DAC 6 - Comunicação 
de mecanismos transfronteiriços 

Foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia n.º L 204/46, de 
26.06.2020, a Diretiva (UE) 2020/876 do Conselho, de 24 de junho 
de 2020, que altera a Diretiva 2011/16/UE para diferir certos 
prazos para a apresentação e a troca de informações no domínio 
da fiscalidade devido à pandemia da doença COVID-1.


