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Convenções de Dupla Tributação Económica 
Aviso n.º 61/2017 – D.R. n.º 122/2017, Série I de 2017-06-27 
Aprovação da Convenção entre a República Portuguesa e a República de São Marino para 
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o 
Rendimento, assinada em São Marino em 18 de novembro de 2010 

 
 

Mercado de Capitais 
Decreto-Lei n.º 77/2017 – D.R. n.º 125/2017, Série I de 2017-06-30 
Cria medidas de dinamização do mercado de capitais, com vista à diversificação das fontes de 
financiamento das empresas 
 
O presente diploma, vem, nomeadamente: 

- Criar e regular um subtipo de sociedade de investimento mobiliário - as sociedades de 
investimento mobiliário para fomento da economia (SIMFE) - tendo em vista criar um 
veículo de investimento para apoiar o tecido empresarial, quer: 
▪ Por via direta - através de participação nas empresas-veículo; 
▪ Por via indireta - através da participação nas empresas financiadas. 

 

- Criar um novo tipo de valor mobiliário representativo de dívida de curto prazo – os 
certificados de dívida de curto prazo. 
Para além de ampliar o leque de valores mobiliários representativos de dívida, este novo 
valor mobiliário tem características, que o tornam elegível para investimento, por parte 
dos organismos de investimento coletivo em valores mobiliários. 

 

- Ampliar, até 397 dias, o prazo de maturidade máximo dos valores mobiliários de 
natureza monetária representativos de dívida emitidos por curto prazo.  

 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/107573229
https://dre.pt/application/conteudo/107596682
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- Alterar o regime do patrocinador de emissão, pelo que, as relações de domínio existentes 
entre a mesma pessoa singular ou coletiva e mais do que uma sociedade, são consideradas 
isoladamente, sem prejuízo da imputação de direitos de voto à pessoa que exerça 
influência dominante.  

 
O presente decreto-lei entra em vigor a 1 de julho de 2017. 
 
 
Código das Sociedades Comerciais e o Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas 
Decreto-Lei n.º 79/2017 – D.R. n.º 125/2017, Série I de 2017-06-30 
Altera o Código das Sociedades Comerciais e o Código da Insolvência e da Recuperação de 
Empresas 
 
Com o presente diploma, procedeu-se, nomeadamente: 

- À criação de um mecanismo simplificado de aumento do capital social por conversão de 
suprimentos, cuja eficácia fica dependente da não oposição expressa dos demais sócios;  

 

- À criação das condições para a implementação do livro de atas eletrónico; 
 

- A diversas alterações do processo especial de revitalização (PER) com o objetivo de 
reforçar a transparência e a credibilização do regime, desenhando-se um PER dirigido às 
empresas, sem abandonar o formato para as pessoas singulares; 

 

- A diversas alterações do processo de insolvência, nomeadamente, em áreas como, a 
assembleia de credores nos processos de insolvência de pessoas singulares, prazo para o 
requerimento de abertura de incidente de qualificação da insolvência, a nomeação de 
administradores em casos de empresas em relação de grupo ou de domínio de grande 
complexidade ou em que a massa insolvente compreenda estabelecimento em 
funcionamento, bem como a sentença de verificação e graduação de créditos e a fase de 
liquidação do ativo. 

 
 
Turismo / «Licenciamentos Turísticos+ Simples» 
Decreto-Lei n.º 80/2017 – D.R. n.º 125/2017, Série I de 2017-06-30 
Implementa a medida Simplex+ «Licenciamentos Turísticos+ Simples», alterando o Regime 
Jurídico dos Empreendimentos Turísticos 
 
O presente decreto-lei visa, nomeadamente, eliminar dificuldades registadas no processo de 
instalação dos empreendimentos turísticos, pelo que introduz alterações ao nível da 
simplificação de procedimentos, e cria mecanismos de articulação entre as várias entidades 
com competências no processo, tendo em vista agilizar os processos de decisão. 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/107596684
https://dre.pt/application/conteudo/107596685
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É consagrado o procedimento de comunicação prévia com prazo como regime regra, e é 
reintroduzida a possibilidade de abertura dos empreendimentos logo após a conclusão das 
obras (mecanismo que se tornou ineficaz com a alteração legislativa de 2014). 
 
É criado um procedimento específico para os pedidos de informação prévia (PIP) relativos à 
instalação de empreendimentos turísticos em solo rústico, assente num mecanismo de 
apreciação e decisão concertada entre todas as entidades com competências no território, 
através de uma comissão composta pela câmara municipal e por todas as entidades que 
devem pronunciar-se sobre o projeto em razão da respetiva localização, sendo avaliada, 
conjuntamente, a viabilidade do projeto, num mesmo momento. 
O prazo previsto para este processo é de 60 dias, prorrogável até 120 dias. 
 
Este diploma, prevê um mecanismo mais ágil de alteração do uso de um edifício ou de uma 
fração autónoma para instalação de um empreendimento turístico, quando as obras de 
adaptação a realizar sejam isentas de controlo prévio. 
 
O presente diploma vem repor o sistema de classificação por estrelas. 
 
 
Certificação por Via Eletrónica de Micro, Pequena e Média Empresa / Empresas Mid Cap e 
Small Mid Cap  
Decreto-Lei n.º 81/2017 – D.R. n.º 125/2017, Série I de 2017-06-30 

- Altera a certificação por via eletrónica de micro, pequena e média empresa, 
nomeadamente, na decisão da certificação, na revogação e na comunicação de alterações. 
 

- Define os conceitos de empresa de média capitalização e de empresa de pequena-média 
capitalização. 

 
Assim, considera-se: 
Como uma empresa de média capitalização (Mid Cap) aquela que, não sendo PME, empregue 
menos de 3.000 pessoas; 
Dentro desta categoria, as empresas que empregarem menos de 500 pessoas, são 
consideradas empresas de pequena -média capitalização (Small Mid Cap). 
Para efeitos da aplicação destes conceitos, as empresas devem ser consideradas como sendo 
autónomas. 
 
 
Livro de Reclamações Eletrónico/ Acesso à Plataforma Eletrónica 
Portaria n.º 201-A/2017 – D.R. n.º 125/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-06-30 
Aprova o modelo, edição, preços, fornecimento e distribuição do livro de reclamações, nos 
formatos físico e eletrónico e estabelece as funcionalidades da plataforma digital que 
disponibiliza o formato eletrónico do livro de reclamações 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/107596686
https://dre.pt/application/conteudo/107614162
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De acordo com a legislação em vigor, numa primeira fase, a obrigatoriedade da receção de 
reclamações em formato eletrónico está circunscrita aos prestadores de serviços públicos 
essenciais (fornecimento de água, energia elétrica; gás natural e gases de petróleo liquefeitos 
canalizados, comunicações eletrónicas, serviços postais, serviço de recolha e tratamento de 
águas residuais e serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos), sendo posteriormente 
estendida a fornecedores de bens ou prestadores de serviços de outros setores de atividades 
económicas. 
 
O acesso à Plataforma realiza-se através do endereço www.livroreclamacoes.pt, cujo  domínio 
está alojado na INCM, sendo ainda disponibilizado nas páginas de entrada dos sítios da 
Internet das entidades reguladoras e de controlo de mercado, bem como do Portal do 
Consumidor da DGC e do Portal do Cidadão, e ainda na página de entrada dos sites dos 
respetivos fornecedores de bens e os prestadores de serviços. 
 
O preço de venda ao público dos livros de reclamações em formato físico é de € 19,76 por 
unidade, sendo o preço de venda ao público do livro de reclamações em formato eletrónico 
50 % do Livro de Reclamações em formato físico. 
 
 
Compensação de Créditos entre os Contribuintes e o Estado 
Portaria n.º 201-B/2017 – D.R. n.º 125/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-06-30 
Programa SIMPLEX+ 2016 - Estabelecem-se os procedimentos para a compensação de 
créditos entre os contribuintes e o Estado 
 
 
A presente portaria regulamenta a compensação de dívidas tributárias aos contribuintes por 
parte do Estado, nos casos em que o crédito tenha sido reconhecido por decisão judicial 
transitada em julgado. 
 
O contribuinte terá que requerer, por transmissão eletrónica de dados, ao dirigente máximo 
da Administração Tributária (AT) o pagamento de dívidas tributárias por compensação, 
indicando os seguintes elementos: 

a) Número de identificação fiscal e nome do organismo da administração central direta 
do Estado devedor; 

b) Montante em dívida e respetiva data de vencimento; 
c) Confirmação de que a dívida é certa, exigível e líquida. 

 
A AT notifica, no prazo de 10 dias, o organismo da administração direta do Estado identificado 
no requerimento do contribuinte, para em igual prazo confirmar. Caso não seja confirmado a 
AT notifica o requerente do indeferimento total ou parcial da compensação. 
 

http://www.cip.org.pt/
http://www.livroreclamacoes.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/107614163
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A AT notifica, para pagamento do montante do crédito, no prazo de 30 dias a contar da 
notificação, o organismo da administração direta do Estado que tenha confirmado o crédito, 
ou na ausência de confirmação, a Secretaria -Geral do Ministério das Finanças. 
 
Decorrido os 30 dias sem que tenha sido efetuado o pagamento, a AT comunica a falta de 
pagamento à Inspeção-Geral de Finanças e à Direção-Geral do Orçamento para os devidos 
efeitos legais. 
 
O órgão de execução fiscal lavra auto de compensação de dívida tributária, extinguindo a 
execução quando o montante do crédito pago seja suficiente para satisfazer a dívida 
exequenda e o acrescido ou, quando inferior, admitindo-o como pagamento parcial. 
 
A presente portaria entra em vigor no dia 1 de julho de 2017. 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA 
                                                                                             

 
Não foi publicada legislação relevante. 
 

DAE 
30.06.2017 
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