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 Aprovação da Lei do Orçamento do Estado para 2020: Lei n.º 2/2020, de 31 de março 
de 2020 

 
Vem a presente lei aprovar o Orçamento do Estado para o ano de 2020. 

 
https://dre.pt/application/conteudo/130893436 

 
 

 Declaração modelo 30 – Instruções de preenchimento: Portaria n.º 78/2020, de 20 
de março de 2020 

 
Vem a presente portaria aprovar as instruções de preenchimento da declaração modelo 30, 
destinada a dar cumprimento à obrigação declarativa a que se refere a alínea a) do n.º 7 do artigo 
119.º do Código do IRS e o artigo 128.º do Código do IRC. 

 
https://dre.pt/application/file/a/130470482 

 

 
 
 

IRS 
 
 

 Declaração Modelo 3 de IRS em vigor a partir de janeiro de 2020: Ofício Circulado n.º 
20220, de 26 de março de 2020 

 
Vem o ofício circulado aprovar os novos modelos de impressos da Declaração Modelo 3 – Rosto e 
Anexos A, B, C, E, F, G, H, J e L, bem como as respetivas instruções de preenchimento, que devem 
ser utilizados, a partir de 2020, para declarar rendimentos dos anos de 2015 e seguintes. 

 
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Docu
ments/Oficio_circulado_20220_2020.pdf 
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 Pagamento de Retenções da Fonte de Imposto do Selo - Alteração de Procedimentos: 
Ofício Circulado n.º 90029, de 26 de março de 2020 

 
Vem o presente ofício circulado divulgar que a obrigação de liquidação e pagamento do Imposto do 
Selo respeitante aos meses de 2020 pode ser cumprida através do procedimento e modelo de 
liquidação que vigorou até 31 de dezembro de 2019. 

 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Docum
ents/Oficio_Circulado_90029_2020.pdf 

 
 
 

SS 

 

 Condições de atribuição dos apoios imediatos de caráter extraordinário, temporário 
e transitório, destinados aos trabalhadores e empregadores afetados pelo surto do 
vírus COVID-19: Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março de 2020 

 
Vem a presente portaria definir e regulamentar os termos e as condições de atribuição dos apoios 
imediatos de caráter extraordinário, temporário e transitório, destinados aos trabalhadores e 
empregadores afetados pelo surto do vírus COVID-19, tendo em vista a manutenção dos postos de 
trabalho e mitigar situações de crise empresarial. 

 
https://dre.pt/application/file/a/130251740 

 
 

 Retificação das condições de atribuição dos apoios imediatos de caráter 
extraordinário, temporário e transitório, destinados aos trabalhadores e 
empregadores afetados pelo surto do vírus COVID-19: Declaração de Retificação n.º 
11-C/2020, de 16 de março de 2020 

 
Vem a presente declaração retificar a Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março de 2020, relativamente 
aos termos e às condições de atribuição dos apoios imediatos de caráter extraordinário, temporário 
e transitório, destinados aos trabalhadores e empregadores afetados pelo surto do vírus COVID-19, 
tendo em vista a manutenção dos postos de trabalho e mitigar situações de crise empresarial. 

 
https://dre.pt/application/file/a/130277529 

 

Nº 4/20 
ABRIL | 2020 

Pág. 2 / 5 



 

 

 Alteração das condições de atribuição dos apoios imediatos de caráter 
extraordinário, temporário e transitório, destinados aos trabalhadores e 
empregadores afetados pelo surto do vírus COVID-19: Portaria n.º 76-B/2020, de 18 
de março de 2020 

 
Vem a presente portaria alterar e clarificar algumas situações, em concreto quanto à salvaguarda 
dos direitos e deveres dos trabalhadores presentes na Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março de 
2020.  

 
https://dre.pt/application/file/a/130326407 

 
 
 

 OUTROS ASSUNTOS 
 

 Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro: Ofício-circulado n.º 
15751/2020, de 21 de fevereiro de 2020 

 
Vem o presente ofício circulado divulgar as taxas de câmbio médias para a determinação do valor 
aduaneiro e as taxas de câmbio médias a utilizar na conversão de moedas estrangeiras 
"Complementares", a utilizar de 1 a 31 de março de 2020. 
 
http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/Oficio_circulado_15751_2020.pdf 
 

 

 Dilatação dos prazos de cumprimento voluntário de obrigações fiscais: Despacho n.º 
104/2020-XXII, de 9 de março de 2020 

 
Vem o presente despacho introduzir um conjunto de medidas, tai como a dilatação dos prazos de 
cumprimento de algumas das obrigações fiscais a que as empresas se encontram adstritas.  

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/De
spacho_SEAF_104_2020.pdf 
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 Linha de apoio financeiro, destinada a fazer face às necessidades de tesouraria das 
microempresas turísticas: Despacho Normativo n.º 4/2020, de 25 de março de 2020 

 
Vem o presente despacho determinar a criação de uma linha de apoio financeiro, destinada a fazer 
face às necessidades de tesouraria das microempresas turísticas cuja atividade se encontra 
fortemente afetada pelos efeitos económicos resultantes do surto da doença COVID-19. 

 

https://dre.pt/application/file/a/130601012 
 

 Regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e 
contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19: Decreto-Lei n.º 
10-F/2020, de 26 de março de 2020 

 
Vem o presente decreto estabelecer um regime excecional e temporário de cumprimento de 
obrigações fiscais e contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 

https://dre.pt/application/file/a/130779602 
 

 

 Medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, no âmbito da 
pandemia COVID-19: Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março de 2020 

 
Vem o presente decreto-lei estabelecer uma medida excecional e temporária de proteção dos postos 
de trabalho, no âmbito da pandemia COVID-19. 

 
https://dre.pt/application/file/a/130779603 
 

 Medidas excecionais e temporárias de fomento da aceitação de pagamentos 
baseados em cartões, no âmbito da pandemia da doença COVID-19: Decreto-Lei n.º 
10-H/2020, de 26 de março de 2020 

 
Vem o presente diploma estabelecer medidas excecionais e temporárias de fomento da aceitação 
de pagamentos baseados em cartões, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 
https://dre.pt/application/file/a/130779604 

 

 

 

 

 

 

Nº 4/20 

ABRIL | 2020 

Pág. 4 / 5 

 



 

 

 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, no âmbito da pandemia 
da doença COVID-19: Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março de 2020 

 
Vem o presente diploma estabelecer 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, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19. 

 
https://dre.pt/application/file/a/130779606 

 

 Regime excecional e temporário de faltas justificadas motivadas por assistência à 
família, no âmbito da pandemia da doença COVID-19: Decreto-Lei n.º 10-K/2020, de 
26 de março de 2020 

 
Vem o presente diploma estabelecer um regime excecional e temporário de faltas justificadas 
motivadas por assistência à família, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 
https://dre.pt/application/file/a/130779607 
 

 
 

 Retificação do regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais 
e contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19: Declaração de 
Retificação n.º 13/20200, de 28 de março de 2020 

 
Vem a presente declaração retificar o Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, das Finanças, que 
estabelece um regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e contribuições 
sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 
https://dre.pt/application/file/a/130829947 
 

 

 Declarações periódicas do IVA – Justo impedimento: Despacho n.º 129/2020 XXII, de 
27 de março de 2020 

 
Vem o presente despacho introduzir procedimentos de simplificação que permitam adaptar o 
cumprimento das obrigações declarativas, nomeadamente às declarações periódicas do IVA, às 
circunstâncias atuais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/D
espacho_SEAF_129_2020_XXII.pdf 
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