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1. Convenção entre Portugal e a França para evitar a dupla tributação: - Decreto do Presidente 

da República n.º 31/2017, de 3 de abril. 
Ratifica o Protocolo que altera a Convenção entre Portugal e a França para evitar a dupla tributação e 

estabelecer regras de assistência administrativa recíproca em matéria de impostos sobre o rendimento 

(assinada em 14 de janeiro de 1971), assinado em 25 de agosto de 2016. 

 

 

2. Convenção entre Portugal e a França para evitar a dupla tributação: - Resolução da 

Assembleia da República n.º 58/2017, de 3 de abril. 
Aprova o Protocolo que altera a Convenção entre Portugal e a França para evitar a dupla tributação e 

estabelecer regras de assistência administrativa recíproca em matéria de impostos sobre o rendimento 

(assinada em 14 de janeiro de 1971), assinado em 25 de agosto de 2016. 

 

 

3. Orçamento da Região Autónoma dos Açores: - Decreto Legislativo Regional n.º 3/2017/A, de 

13 de abril. 
Aprova o Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano 2017. 

 

 

4. Retribuição mínima mensal garantida: - Decreto Legislativo Regional n.º 11/2017/M, de 13 de 

abril. 
Aprova o valor da retribuição mínima mensal garantida para vigorar na Região Autónoma da Madeira. 

 

 

5. Disseminação e implementação do SNC-AP: - Portaria n.º 128/2017, de 5 de abril. 
Estabelece a estratégia de disseminação e implementação do SNC-AP, bem como da reforma da 

contabilidade e contas públicas em geral. 

 

 

6. Criação da medida de Estágios Profissionais: - Portaria n.º 131/2017, de 7 de abril. 
Regula a criação da medida de Estágios Profissionais, de ora em diante designada medida, que 

consiste no apoio à inserção de jovens no mercado de trabalho ou à reconversão profissional de 

desempregados. 

 

 

 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2F574D42-77E5-48E4-A81A-B709EC497FD4/0/Decreto_Presidente_Republica_31_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2F574D42-77E5-48E4-A81A-B709EC497FD4/0/Decreto_Presidente_Republica_31_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/106805107
https://dre.pt/application/file/a/106805107
https://dre.pt/application/file/a/106882380
https://dre.pt/application/file/a/106882381
https://dre.pt/application/file/a/106829356
https://dre.pt/application/file/a/106848681
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7. Subsídio, no âmbito do auxílio de minimis ao setor da pesca: - Portaria n.º 133/2017, de 10 de 

abril. 
Estabelece as condições e os procedimentos aplicáveis à atribuição, em 2017, de um subsídio, no 

âmbito do auxílio de minimis ao setor da pesca que corresponde a uma redução no preço final da 

gasolina consumida na pequena pesca artesanal e costeira, equivalente ao que resulta da redução da 

taxa prevista na alínea b) do n.º 3 do artigo 93.º do CIEC aplicada ao gasóleo consumido na pesca. 

 

 

8. Grupo de Trabalho para a Definição do Novo Modelo de Avaliação dos Prédios Rústicos: - 

Despacho n.º 2974/2017, de 10 de abril, do Gabinete do Ministro das Finanças. 
Cria o Grupo de Trabalho para a Definição do Novo Modelo de Avaliação dos Prédios Rústicos. 

 

 

9. Estatuto dos Benefícios Fiscais - Artigo 44.º, n.º 1, alínea e): - Acórdão do STA n.º 2/2017, 

publicado no D.R. n.º 70/2017, Série I, de 2017.04.07. 
A isenção prevista no artigo 44.º, n.º 1, alínea e) do Estatuto dos Benefícios Fiscais apenas respeita aos 

prédios que estão diretamente afetos aos fins estatutários da pessoa coletiva de utilidade pública, v.g., 

os necessários à instalação da sua sede, delegações e serviços indispensáveis aos fins estatutários, 

sendo o seu reconhecimento oficioso nos termos do disposto no artigo 44.º, n.º 4 do mesmo Estatuto 

dos Benefícios Fiscais. Mantém-se presentemente em vigor a isenção prevista no artigo 1.º, alínea d) 

da Lei n.º 151/99, que abrange apenas os prédios urbanos que pertençam às pessoas coletivas de 

utilidade pública e que se encontrem destinados à realização dos fins estatutários, sendo que esta 

isenção carece de reconhecimento por parte do órgão competente, dependente de pedido 

expressamente formulado nesse sentido pela interessada. 

 

 

10. Taxa de juro aplicada pelo BCE às suas principais operações de refinanciamento: - 

Informação da Comissão da U. E., publicada no jornal oficial C 105/2017, de 4 de abril, na 

página 5. 
A taxa de juro aplicada pelo Banco Central Europeu às suas principais operações de refinanciamento, 

é de 0,00 % a partir de 1 de abril de 2017. 

 

 

11. Regulamento do Incentivo Fiscal à Produção Cinematográfica previsto no Estatuto dos 

Benefícios Fiscais – Portaria n.º 89-A/2017, de 19 de abril. 
Aprova, em anexo à presente portaria, o Regulamento do Incentivo Fiscal à Produção Cinematográfica, 

previsto no artigo 59.º-F do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), competindo ao Instituto do Cinema e 

Audiovisual, I. P. (ICA, I. P.), assegurar o processo de reconhecimento técnico provisório e definitivo, e 

a promoção nacional e internacional do incentivo, bem como das ações necessárias para a sua eficaz 

aplicação. 

https://dre.pt/application/file/a/106847912
https://dre.pt/application/file/a/106848698
https://dre.pt/application/file/a/106848682
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:105:FULL&from=PT
https://dre.pt/application/file/a/106896860
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12. Estágios Profissionais: - Declaração de Retificação n.º 15/2017, de 27 de abril. 
Declaração de retificação à Portaria n.º 131/2017, de 7 de abril, publicada no Diário da República, 1.ª 

série, n.º 70, publicada com inexatidão, pelo que se procede à respetiva retificação. 

 

 

13. IRC - Taxas de derrama incidentes sobre o lucro tributável do período fiscal de 2016: - Ofício 

Circulado n.º 20195, de 2017-04-19. 
Divulga a lista de Municípios, com a indicação dos códigos de Distrito/Concelho, e das taxas de 

derrama lançadas para cobrança em 2017, necessárias ao preenchimento da declaração de 

rendimentos modelo 22 de IRC. 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/106938443
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/FE96456E-8EC5-4126-B523-DC2B2F4A083F/0/Oficio_Circulado_20195_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/FE96456E-8EC5-4126-B523-DC2B2F4A083F/0/Oficio_Circulado_20195_2017.pdf


 

 

Esta comunicação é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquer entidade ou situação 

particular, e não substitui aconselhamento profissional adequado ao caso concreto. A CFA – Cravo Fortes Antão & 

Associados, SROC, Lda. não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base 

na informação aqui descrita. 
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