
 

 

 

 

 

  

De acordo com o pensamento oriental, “a felicidade reside na harmonia com as mudanças do mundo”.  

 

Como tema do mês elegemos o plano estratégico de Costa e Silva. 

Entre os pares, o plano mereceu controvérsia; uns afirmam que nada traz de novo; e outros apontam ao 

mesmo o mérito de constituir um guião para o investimento. 

Pelo nosso prisma, gostamos de quem não aceita a fatalidade de promessas ínvias e se dispõe a olhar 

para a realidade do país. 

De facto, é primordial que não se caia no facilitismo do turismo efémero, e que se pense numa estratégia 

consolidada de desenvolvimento, de apoio a empresas que criem valor acrescentado na produção 

industrial e na prestação de serviços nas áreas do conhecimento. 

O plano Costa e Silva precisa de investimento, já se sabe que vêm aí milhões da Europa – o desejável é 

que estes sirvam para alguma coisa de produtivo e reindustrialização do país, e não para fazer obras de 

fachada com custos de estrutura e manutenção incomportáveis. Se a criação de dinheiro não estiver 

associada à criação de oportunidades na economia real, a maioria da liquidez fornecida pelo banco central 

europeu (BCE) acabará no setor financeiro. Sem descurar o papel vital do setor empresarial privado o 

grande papel cabe ao Estado. 

Com efeito, a marginalização da função de investimento do Estado, que certos economistas de renome 

continuam a apregoar, privou as decisões políticas das ferramentas necessárias para lidar com um 

acontecimento inesperado ou por estabilizar a economia rumo a um crescimento sustentável. O 

investimento público é essencial para fomentar os gastos intensivos em capital de riscos demasiados 

elevados para serem suportados pelas empresas do setor privado, que são necessários para a inovação 

e, por isso, também para o próprio desenvolvimento de capital. 

Por outro lado, a criação de emprego, para compensar as perdas de emprego, de forma a manter-se os 

níveis de empregabilidade, é condição chave para o sucesso do plano. Afinal de contas, uma pessoa 

empregada aumenta não só o seu próprio rendimento mas também o da comunidade em geral através do 

aumento do consumo e de cobrança de imposto, induzindo o incremento da receita pública. 

Como sois dizer-se “aprecie-se o fado, mas abandone-se o queixume”. E olhe-se para o futuro sem os 

complexos do passado. 

Boas Férias.    

Com estima, 

A direção 
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Foi publicada no diário da República n.º 143/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-07-24, a Lei nº 27-

A/2020, que procede à segunda alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março (Orçamento do Estado para 

2020), e à alteração de diversos diplomas. No âmbito dos pagamentos por conta é estabelecido no art.º 

12º  uma limitação extraordinária de pagamentos por conta em sede de IRS ou IRC de 2020, havendo a 

destacar o que segue: 

-  Limite de 50% do respetivo quantitativo, desde que a média mensal de faturação comunicada através 

do E-fatura referente aos primeiros seis meses do ano de 2020 evidencie uma quebra de, pelo menos, 

20% em relação à média verificada no período homólogo do ano anterior ou, para quem tenha iniciado 

a atividade em ou após 1 de janeiro de 2019, em relação à média do período de atividade 

anteriormente decorrido. 

-  À totalidade do quantitativo do primeiro e segundo pagamentos por conta relativos ao período de 

tributação de 2020, desde que: a média mensal de faturação comunicada através do E-fatura referente 

aos primeiros seis meses do ano de 2020 evidencie uma quebra de, pelo menos, 40 % em relação à 

média verificada no período homólogo do ano anterior, ou para quem tenha iniciado a atividade em ou 

após 1 de janeiro de 2019, em relação à média do período de atividade anteriormente decorrido; ou, 

quando a atividade principal do sujeito passivo se enquadre na classificação de atividade económica de 

alojamento, restauração e similares, ou quando o sujeito passivo seja classificado como cooperativa ou 

como micro, pequena e média empresa. 

Considera-se que a atividade principal do sujeito passivo se enquadra na classificação de atividade 

económica de alojamento, restauração e similares quando o volume de negócios referente a essas 

atividades corresponda a mais de 50 % do volume de negócios total obtido no período de tributação 

anterior. 

O enquadramento na classificação de cooperativa, micro, pequena e média empresa, de atividade 

económica de alojamento, restauração e similares ou de quebra de volume de negócios a que se referem 

os n.os 2 e 3 deve ser certificada por contabilista certificado no Portal das Finanças. 

Caso o sujeito passivo verifique, com base na informação de que dispõe, que, em consequência da 

redução total ou parcial do primeiro e segundo pagamentos por conta nos termos dos n.os 2 e 3, pode vir a 

deixar de ser paga uma importância superior à prevista no n.º 2 do artigo 107.º do Código do IRC, pode 

regularizar o montante em causa até ao último dia do prazo para o terceiro pagamento, sem quaisquer 

ónus ou encargos, mediante certificação por contabilista certificado no Portal das Finanças. 

No período de tributação de 2020, os juros compensatórios devidos em consequência da limitação, 

cessação ou redução dos pagamentos por conta contam -se dia a dia, desde o termo do prazo fixado para 

o último pagamento por conta até à data em que, por lei, a liquidação deva ser feita. 

No caso de um sujeito passivo de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares não proceder ao 

primeiro e segundo pagamentos por conta em 2020, o montante total em causa pode ser regularizado até 

à data limite de pagamento do terceiro pagamento, sem quaisquer ónus ou encargos. 

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. 

2. LIMITAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE PAGAMENTOS POR CONTA (PPC) DE 2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130893436/details/normal?l=1

