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Estrangeiros Empreendedores / Startup Visa 
Portaria n.º 344/2017 – D.R. n.º 218/2017, Série I de 2017-11-13 
Define, de acordo com o previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 60.º e no n.º 4 do artigo 89.º 
da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, alterada pelas Leis n.os 29/2012, de 9 de agosto, 56/2015, de 
23 de junho, 63/2015, de 30 de junho, 59/2017, de 31 de julho, e 102/2017, de 28 de agosto, 
o regime de certificação aí previsto de incubadoras com vista ao acolhimento de estrangeiros 
empreendedores que pretendam desenvolver um projeto de empreendedorismo e/ou 
inovação em Portugal 
 
Tendo em vista a criação de um ambiente favorável e atrativo a investidores imigrantes, o 
presente diploma define as condições e os critérios subjacentes ao programa Startup Visa e 
à certificação de incubadoras. 
 
Neste âmbito, entende -se por: 

i. Startup Visa - o programa de acolhimento de estrangeiros empreendedores que 
pretendam desenvolver um projeto de empreendedorismo e/ou inovação em 
Portugal, com vista à concessão de visto de residência ou autorização de residência 
para imigrantes empreendedores, o qual se rege por regulamento próprio; 

ii. Incubadora - a entidade de acolhimento e apoio a imigrantes empreendedores na 
criação e instalação de empresas de base tecnológica, responsável pelo apoio ao 
desenvolvimento de novos negócios durante o período de arranque, capacitando 
pequenas empresas de base científica e/ou tecnológica e prestando serviços 
diversificados, tais como a disponibilização de espaços devidamente equipados e o 
apoio administrativo, servindo de interface entre instituições de inovação e 
desenvolvimento (I&D) e empresas e entre estas e os mercados; 
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Apoios imediatos destinados às populações e empresas afetadas pelos incêndios ocorridos 
no dia 15 de outubro de 2017 
Portaria n.º 347-A/2017 – D.R. n.º 218/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-11-13 
Define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos apoios imediatos previstos 
nas alíneas a) e b) do n.º 3 da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 167-B/2017, de 
2 de novembro, destinados às populações e empresas afetadas pelos incêndios ocorridos no 
dia 15 de outubro de 2017 
 
A presente portaria define e regulamenta os termos e as condições, relativas, nomeadamente 
ao: 

 Programa específico no domínio do emprego e da formação profissional destinado a 
apoiar os trabalhadores, as entidades empregadoras de natureza jurídica privada e os 
desempregados que tenham sido afetados pelos incêndios; 

 Regime excecional e temporário de isenção total do pagamento de contribuições à 
Segurança Social, durante um período de seis meses, prorrogável até ao máximo de 
igual período, mediante avaliação, para as empresas e trabalhadores independentes, 
cuja atividade tenha sido diretamente afetada pelos incêndios; 

 Regime excecional e temporário de isenção parcial do pagamento de contribuições 
à Segurança Social de 50 % da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora, 
durante um período de três anos, para as empresas que contratem pessoas em 
situação de desemprego diretamente causada pelos incêndios; 

 Período de seis meses de diferimento no pagamento de contribuições para as 
empresas do setor do turismo indiretamente afetadas pelos incêndios. 

 
 
 
Apoio temporário aos contribuintes com domicílio fiscal, sede ou estabelecimento nos 
concelhos afetados pelos incêndios de 15 de outubro 
Decreto-Lei n.º 141/2017 – D.R. n.º 219/2017, Série I de 2017-11-14 
Aprova várias medidas de apoio temporário destinadas aos contribuintes com domicílio fiscal, 
sede ou estabelecimento nos concelhos afetados pelos incêndios de 15 de outubro 
 
O presente decreto-lei determina:  

a) A suspensão dos processos de execução fiscal em curso ou que venham a ser 
instaurados pela Segurança Social, mediante requerimento a apresentar pelas 
empresas e pelos trabalhadores independentes que tenham sido diretamente 
afetados pelos incêndios, junto da secção de processo executivo responsável pelo 
processo, no prazo de 30 dias após a citação, para os novos processos, ou após o dia 
15 de novembro de 2017, para os processos pendentes. 
A suspensão finda seis meses após a entrada em vigor do presente decreto-lei, ou seja 
a 15 de maio de 2018. 

 
b) Suspensão dos processos de execução fiscal instaurados pela Autoridade Tributária 

e Aduaneira e outras entidades 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/114200691
https://dre.pt/application/conteudo/114200698
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A suspensão termina a 1 de dezembro de 2017, sem prejuízo de, mediante despacho 
do membro do Governo responsável pela área das finanças, devidamente 
fundamentado, poder determinar a sua prorrogação por um período máximo de seis 
meses. 

 
c) A manutenção dos benefícios autorizados ao abrigo do Programa Especial de 

Redução do Endividamento ao Estado (PERES); 
 

d)  Prorrogação dos prazos relativos às seguintes obrigações fiscais: 
i. As obrigações declarativas cujos prazos tenham terminado entre 15 de outubro de 

2017 e 31 de outubro de 2017 podem ser cumpridas até 15 de dezembro de 2017, 
sem quaisquer acréscimos ou penalidades; 

ii. O pagamento especial por conta a efetuar em outubro, pode ser efetuado até 15 
de dezembro de 2017; 

iii. O IVA liquidado relativo ao 3.º trimestre, bem como o IVA liquidado mensalmente 
referente ao mês de setembro, podem ser entregues até 15 de dezembro de 2017, 
sem quaisquer acréscimos ou penalidades; 

iv. As retenções na fonte de IRS e de IRC que deveriam ser entregues até ao dia 20 de 
outubro podem ser entregues até 15 de dezembro de 2017, sem quaisquer 
acréscimos ou penalidades; 

v. As prestações do IMI cujo prazo de pagamento termina em novembro podem ser 
pagas até 15 de dezembro de 2017. 

 
Os concelhos serão identificados através de despacho dos membros do Governo, 
responsáveis pelas áreas das finanças e da segurança social. 
 
 
Mercado da eletricidade / Direito de Opção 
Portaria n.º 348/2017 – D.R. n.º 219/2017, Série I de 2017-11-14 
Estabelece o regime equiparado ao das tarifas transitórias ou reguladas de que podem 
beneficiar os clientes finais com contrato de fornecimento de eletricidade com um 
comercializador em regime de mercado, nos termos do Decreto-Lei n.º 75/2012, de 26 de 
março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 15/2015, de 30 de janeiro, e pela Lei n.º 105/2017, de 30 
de agosto de 2017 
 
A presente portaria, determina, nomeadamente: 

 O direito de opção pelo regime de preços do mercado liberalizado ou do mercado 
regulado (quer na Baixa Tensão Normal, quer nas Tarifas de Acesso), podendo esta 
opção ser exercido até 31 de dezembro de 2020; 
 

 A obrigatoriedade de os comercializadores informarem em local visível e de forma 
inequívoca, o valor da diferença entre o preço praticado em regime de mercado e na 
tarifa regulada, dando assim mais informação para uma escolha informada dos 
consumidores. 

http://www.cip.org.pt/
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Medicamentos 
Portaria n.º 351/2017 – D.R. n.º 220/2017, Série I de 2017-11-15 
Determina que os medicamentos destinados ao tratamento de doentes com doença de Crohn 
ou colite ulcerosa são comparticipados a 100%. Revoga o Despacho n.º 9767/2014, publicado 
a 29 de julho 
 
 
Florestas 
Despacho n.º 9935-A/2017 – D.R. n.º 221/2017, 1º Suplemento, Série II de 2017-11-16   
Estabelecimento de medidas alternativas ou complementares, ao abrigo do n.º 2 do artigo 
10.º do Decreto-Lei n.º 123/2015, de 3 de julho, que estabelece medidas extraordinárias de 
proteção fitossanitária ao controlo do nemátodo da madeira do pinheiro 
 
 

Portarias de Extensão  

 

• Portaria n.º 346/2017 – D.R. n.º 218/2017, Série I de 2017-11-13 
Portaria de extensão do contrato coletivo entre a Associação Portuguesa das Indústrias de 
Cerâmica e de Cristalaria (APICER) e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Indústrias 
de Cerâmica, Cimentos, Abrasivos, Vidros, Similares, Construção Civil e Obras Públicas 
(SINTICAVS) (indústria da cerâmica - pessoal fabril) 

 
 

• Portaria n.º 354/2017 – D.R. n.º 221/2017, Série I de 2017-11-16 
Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre a APCOR - Associação 
Portuguesa da Cortiça e a Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica 
e Vidro - FEVICCOM e outros (pessoal fabril) 

 
 

• Portaria n.º 355/2017 – D.R. n.º 221/2017, Série I de 2017-11-16 
Portaria de extensão do contrato coletivo entre a RENA - Associação das Companhias 
Aéreas em Portugal e o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos - SITAVA e 
outro 

 
 

• Portaria n.º 357/2017 – D.R. n.º 221/2017, Série I de 2017-11-16 
Portaria de extensão do contrato coletivo entre a AES - Associação de Empresas de 
Segurança e outra e a Federação dos Sindicatos da Indústria e Serviços - FETESE e outro 
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Não foi publicada legislação relevante. 
 

DAE 
17.11.2017 
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