
 

 

 

 

 

 

 

 

Na etapa final de 2016, perspetiva-se o ano vindouro de 2017, tendo como pano de fundo o orçamento do 

Estado. 

Este Governo tem uma estratégia muito clara de reposição e aumento de rendimentos, privilegiando os 

que menos têm. 

Contudo, o problema não é a reposição de rendimentos em si mesma. É não haver preocupação com a 

competitividade da economia, inexistindo qualquer estratégia coerente para tornar o país mais atrativo 

para o investimento estrangeiro, bem como propiciar incentivos às empresas exportadoras. 

Na verdade, cumprir metas orçamentais não chega, porquanto menos competitividade significa menos 

crescimento e, concomitantemente, o caudal da fonte de riqueza gerada é ténue, financiando-se a 

despesa pública pela via do acréscimo de impostos. 

Neste enquadramento, a pressão fiscal, sentida de forma anestésica, com o agravamento dos impostos 

indiretos, vai permitir encher os cofres do Estado, mas não consegue travar a subida sistemática da dívida 

pública a qual está em patamares insustentáveis, valendo, no presente, as baixas taxas de juro. 

Este ciclo incontornável adia os problemas da nossa economia estagnada, mas não os resolve. 

Assim sendo, com uma dívida pública sufocante, é passado o tempo para os líderes políticos, a nível 

nacional e europeu, mostrarem maior empenho e dinamismo na implementação de reformas estruturais 

nos domínios da política, da economia e do social.      

Navegar à vista é mais seguro, mas não nos afastamos da costa. 

Ensina-nos a história que dobrar o Cabo Bojador é passar além da dor. 

É esta a coragem que Portugal necessita. 

Cordialmente, 

A Direção 

 

 

  

Foi publicado o Oficio circulado nº 10002/2016, de 14 de outubro, com vista a fixar os procedimentos a ser 

seguidos para assegurar o direito à liquidação dos impostos relativos ao ano/período de 2012. 

1. MENSAGEM DA DIREÇÃO 

 

OUTUBRO/2016 

2. CADUCIDADE DO DIREITO À LIQUIDAÇÃO DE IMPOSTOS RELATIVOS A 2012 

 

 

 

 

 

 



 

De essencial o oficio circulado refere o que se segue: 

a)  Quanto às liquidações de IRS: 

1.  A data limite da recolha dos documentos de correção relativos a IRS é fixada em 14 de 

Novembro de 2016. 

2.  A data limite da recolha das declarações de IRS é fixada em 29 de Novembro de 2016. 

3.  A data limite das liquidações de IRS relativas é fixada em 5 de Dezembro de 2016. 

4.  A data limite do registo nos CTT dos documentos de cobrança a expedir relativos ao ano/período 

de 2012 é fixada em 12 de Dezembro de 2016.  

5.  Após a data referida no ponto anterior, as notificações devem ser efectuadas pessoalmente e 

são da responsabilidade dos serviços regionais. 

b)  Quanto às liquidações de IRC e IVA: 

6.  A data limite da recolha dos documentos de correção relativos a IRC e IVA é fixada em 31 de 

Outubro de 2016. 

7.  A data limite das liquidações de IRC e IVA é fixada em 21 de Novembro de 2016. 

8.  Após a data referida no ponto anterior, as notificações devem ser efetuadas pessoalmente e são 

da responsabilidade dos serviços regionais. 

 

 

 

Foi publicado na 2ª série do D.R. de 22 de Setembro o Aviso nº 11562/2016 do Instituto Nacional de 

Estatística (INE), de 15/9, que, em execução da legislação em vigor, fixa em 1,0054 (0,54%) o coeficiente 

de atualização das rendas dos diversos tipos de arrendamento urbano (isto é, para habitação, em 

regime de renda livre, condicionada ou apoiada, comércio, indústria, exercício de profissão liberal e outros 

fins não habitacionais), e rural, para vigorar no ano civil de 2017. 

O senhorio interessado na atualização da renda deve comunicar ao arrendatário, através de carta 

registada com aviso de receção (ou entregue em mão, com protocolo de receção na cópia) e com a 

antecedência mínima de 30 dias (artºs 9º do Novo Regime do Arrendamento Urbano – NRAU - e 1077º 

Código Civil), o novo montante (que o artº 25º do NRAU permite arredondar para o cêntimo superior) e o 

coeficiente e demais fatores relevantes utilizados no seu cálculo.  

 

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. ATUALIZAÇÃO DAS RENDAS PARA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


