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LEGISLAÇÃO NACIONAL 
                                                                                          

 
 
Trabalho 
Lei n.º 55/2017 – D.R. n.º 136/2017, Série I de 2017-07-17 
Alarga o âmbito da ação especial de reconhecimento da existência de contrato de trabalho e 
os mecanismos processuais de combate à ocultação de relações de trabalho subordinado, 
procedendo à segunda alteração à Lei n.º 107/2009, de 14 de setembro, e à quinta alteração 
ao Código de Processo do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 480/99, de 9 de novembro 
 
A presente lei aprofunda o regime jurídico da ação especial de reconhecimento da existência 
de contrato de trabalho, e alarga os mecanismos processuais de combate aos falsos «recibos 
verdes» e a todas as formas de trabalho não declarado, incluindo falsos estágios e falso 
voluntariado. 
 
A presente Lei entra em vigor no dia 1 de agosto de 2017. 
 
 
PDR 2020 
Portaria n.º 213-A/2017 – D.R. n.º 138/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-07-19 
Procede à segunda alteração à Portaria n.º 107/2015, de 13 de abril, que estabelece o regime 
de aplicação da operação 3.2.2, «Pequenos investimentos na exploração agrícola», e da 
operação 3.3.2, «Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos 
agrícolas», ambas da medida n.º 3, «Valorização da produção agrícola», do Programa de 
Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020 
 
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/107693725
https://dre.pt/application/conteudo/107709527
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IVA nas Importações / Forma de Pagamento e Alteração da Declaração Periódica 

• Portaria n.º 215/2017 – D.R. n.º 139/2017, Série I de 2017-07-20 
Regulamenta a forma e prazo de exercício da opção prevista no n.º 8 do artigo 27.º do 
Código do IVA, para pagamento do IVA devido pelas importações de bens através da 
declaração periódica 
 
A partir de 1 de março de 2018, os sujeitos passivos que cumpram determinadas 
condições1, podem optar pelo pagamento do IVA devido pelas importações de bens em 
conjunto com o imposto devido pelas restantes operações tributáveis que efetuem no 
exercício da sua atividade, entregando nos cofres do Estado apenas o valor positivo da 
diferença entre o imposto liquidado e o imposto suportado legalmente dedutível. 
 
De acordo com a presente portaria, esta opção é efetuada mediante pedido à Autoridade 
Tributária e Aduaneira (AT), por via eletrónica, no Portal das Finanças, até ao 15.º dia do 
mês anterior àquele em que pretendem que ocorra o início da aplicação dessa modalidade 
de pagamento. 
 
A validação ou não, é efetuada pela AT, eletronicamente no portal das Finanças, no 
prazo de 5 dias a contar da data do pedido. 
No caso de não validação, a AT envia também uma notificação, nos termos da legislação 
em vigor. 
 
A opção por esta modalidade de pagamento, mantém-se obrigatoriamente por um 
período mínimo de seis meses. 
 
A presente Portaria produz efeitos a partir 1 de março de 2018. 
 
 
Disposições transitórias. 

- A partir do dia 1 de setembro de 2017, os sujeitos passivos podem exercer esta 
opção de pagamento, relativamente às importações de bens elencados no Anexo C 
ao Código do IVA, com exceção dos óleos minerais. 
Os sujeitos passivos, devem efetuar o pedido à AT, por via eletrónica, no Portal das 
Finanças, até ao dia 16 do mês de agosto. 
 

                                                 
1 Os sujeitos passivos têm que cumprir as seguintes condições: 
a) Estarem abrangidos pelo regime de periodicidade mensal previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 41.º; 
b) Tenham a situação fiscal regularizada; 
c) Pratiquem exclusivamente operações sujeitas e não isentas ou isentas com direito à dedução, sem prejuízo 

da realização de operações imobiliárias ou financeiras que tenham caráter meramente acessório; 
d) Não beneficiem, à data em que a opção produza efeitos, de diferimento do pagamento do IVA relativo a 

anteriores importações. 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/107714209
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- Durante o período transitório (1 de setembro de 2017 a 1 de março de 2018), a 
condição prevista na alínea d) do n.º 8 do artigo 27.º do Código do IVA2, aplica-se 
apenas às importações de bens constantes do Anexo C ao Código do IVA, com exceção 
dos óleos minerais. 

 
 

• Portaria n.º 221/2017 – D.R. n.º 140/2017, Série I de 2017-07-21 
Portaria que procede à atualização da declaração periódica de IVA e respetivas 
instruções de preenchimento 

 
Decorrente do novo regime (Portaria n.º 215/2017, de 20 de julho), que permite o 
pagamento do IVA devido pelas importações de bens através da declaração periódica, a 
presente portaria procede à reformulação do modelo da declaração periódica, assim como 
as respetivas instruções de preenchimento. 
 
Os modelos aprovados pela presente portaria, são utilizados relativamente aos períodos 
de imposto a partir do dia 1 de setembro de 2017. 

 
 

Região Autónoma dos Açores 

 
Conselho Regional da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 
Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2017/A – D.R. n.º 138/2017, Série I de 2017-07-19 
Altera o Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2014/A, de 19 de agosto, que estabelece a 
natureza, composição e normas de funcionamento do Conselho Regional da Agricultura, 
Florestas e Desenvolvimento Rural 
 
Através do presente diploma, passam a fazer parte deste Conselho, o setor cooperativo da 
agricultura biológica na Região, as associações florestais dos Açores e as associações de 
desenvolvimento local. 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA 
                                                                                             

 
Não foi publicada legislação relevante. 

DAE 
21.07.2017 

                                                 
2 alínea d) do n.º 8 do artigo 27.º do Código do IVA: 

- Não beneficiem, à data em que a opção produza efeitos, de diferimento do pagamento do IVA relativo 
a anteriores importações. 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/107725089
https://dre.pt/application/conteudo/107709513

