
 
 

 

 

 

 

EM DESTAQUE 
 

 

CONTABILIDADE 

 SNC - AP 

Tendo em conta o processo de aplicação do Sistema de 
Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-
AP), a Comissão de Normalização Contabilística divulgou no seu site 
um conjunto de FAQs (22) sobre o setor público – SNC-AP. 

 ALTERAÇÕES POSTERIORES AO REGULAMENTO (CE) Nº 
1126/2008 

Foram adotados diversos regulamentos que alteraram o 
Regulamento (CE) nº 1126/2008 no que respeita à IFRS 16, IFRS 15, 
IFRS 4, IAS 12 e IAS 7. 
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LEGISLAÇÃO  

SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA 

O Decreto Regulamentar nº 9-A/2017 regulamenta a Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto, que 
estabelece um sistema de informação cadastral simplificada, adotando medidas para a imediata 
identificação da estrutura fundiária e da titularidade dos prédios rústicos e mistos. 

Decreto Regulamentar n.º 9-A/2017 - Diário da República n.º 212/2017, 2º Suplemento, Série I de 

2017-11-03 

DISPONIBILIZAÇÃO NO MERCADO E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS BIOCIDAS - OBRIGAÇÕES 

O Decreto-Lei nº 140/2017 assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações 
decorrentes do Regulamento (UE) n.º 528/2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização 
de produtos biocidas. 

Decreto-Lei n.º 140/2017 - Diário da República n.º 217/2017, Série I de 2017-11-10 

REGIME GERAL DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS - ALTERAÇÃO 

A Lei nº 109/2017 reduz potenciais conflitos de interesse e reforça os critérios de avaliação da 
idoneidade, procedendo à quadragésima quinta alteração ao Regime Geral das Instituições de 
Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro. 

Lei n.º 109/2017 - Diário da República n.º 227/2017, Série I de 2017-11-24 

CONTABILIDADE – ALTERAÇÕES POSTERIORES AO REGULAMENTO (CE) Nº 1126/2008 

O Regulamento (EU) nº 2017/1986 altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008 que adota 
determinadas normas Internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) 
n.º1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à Norma Internacional de 
Relato Financeiro 16 (IFRS 16). 
 
O Regulamento (EU) nº 2017/1987 altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008 que adota 
determinadas normas Internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) 
n.º1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à Norma Internacional de 
Relato Financeiro 15 (IFRS 15). 
 
O Regulamento (EU) nº 2017/1988 altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008 que adota 
determinadas normas Internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) 
n.º1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à Norma Internacional de 
Relato Financeiro 4 (IFRS 4). 
 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108010874/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114152782/details/maximized?serie=I&day=2017-11-03&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114152782/details/maximized?serie=I&day=2017-11-03&date=2017-11-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?12R0528
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114177787/details/maximized?serie=I&day=2017-11-10&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/448953/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114248651/details/maximized?serie=I&day=2017-11-24&date=2017-11-01


 
 

O Regulamento (EU) nº 2017/1989 altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008 que adota 
determinadas normas Internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) 
n.º1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à Norma Internacional de 
Contabilidade 12 (IAS 12). 
 
O Regulamento (EU) nº 2017/1990 altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008 que adota 
determinadas normas Internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) 
n.º1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à Norma Internacional de 
Contabilidade 7 (IAS 7). 
 

Regulamento (UE) n.º 2017/1986 da Comissão de 31 de outubro de 2017 

Regulamento (UE) n.º 2017/1987 da Comissão de 31 de outubro de 2017  

Regulamento (UE) n.º 2017/1988 da Comissão de 03 de novembro de 2017 

Regulamento (UE) n.º 2017/1989 da Comissão de 06 de novembro de 2017 - 

Regulamento (UE) n.º 2017/1990 da Comissão de 06 de novembro de 2017 

Programas operacionais / Apoios 

REGULAMENTO DE GESTÃO DOS REEMBOLSOS DOS SISTEMAS DE INCENTIVOS DO QREN - 

ALTERAÇÃO 

A Portaria nº 340/2017 procedeu à primeira alteração ao Regulamento de Gestão dos Reembolsos 
dos Sistemas de Incentivos do QREN, aprovado no anexo à Portaria n.º 263/2014, de 16 de dezembro 

Portaria n.º 340/2017 - Diário da República n.º 215/2017, Série I de 2017-11-08 

APOIO COMUNITÁRIO À PROMOÇÃO DE VINHOS EM MERCADOS DE PAÍSES TERCEIROS 

A Portaria nº 347/2017 define as regras complementares aplicáveis, no âmbito nacional, ao apoio 
comunitário previsto no artigo 45.º do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 17 de dezembro, para o período 2019-2023. 

Portaria n.º 347/2017 - Diário da República n.º 218/2017, Série I de 2017-11-13 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO DOMÍNIO DA COMPETITIVIDADE E 
INTERNACIONALIZAÇÃO - ALTERAÇÃO 

A Portaria nº 360-A/2017 procede à quinta alteração do Regulamento Específico do Domínio da 
Competitividade e Internacionalização, aprovado pela Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro. 

http://www.cnc.min-financas.pt/pdf/IAS_IFRS_UE/REG_1986_2017_IFRS16.pdf
http://www.cnc.min-financas.pt/pdf/IAS_IFRS_UE/REG_1987_2017_IFRS15.pdf
http://www.cnc.min-financas.pt/pdf/IAS_IFRS_UE/REG_1988_2017_IFRS4.pdf
http://www.cnc.min-financas.pt/pdf/IAS_IFRS_UE/REG_1989_2017_IAS12.pdf
http://www.cnc.min-financas.pt/pdf/IAS_IFRS_UE/REG_1990_2017_IAS7.pdf
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/65891076/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114163925/details/maximized?filterEnd=2017-12-31&filterStart=2017-01-01&q=2017&perPage=100&fqs=2017&fq=portaria+340%2F2017
https://dre.pt/application/external/eurolex?13R1308
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114190329/details/maximized?serie=I&day=2017-11-13&date=2017-11-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619906/details/normal?l=1


 
 

Portaria n.º 360-A/2017 - Diário da República n.º 226/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-11-23 

INTERPRETAÇÕES/ORIENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL 

Informação vinculativa disponibilizada em 28/11/2017 - Código do IRC – artº 69º - Elaboração de 

demonstrações financeiras com base em diferentes referenciais contabilísticos por sociedades 

integrantes de grupo tributado pelo RETGS 

Informação vinculativa disponibilizada em 24/11/2017 - Código do IRC – artº 31º - Depreciação de 

ativo fixo tangível adquirido nos últimos dias do ano 

Informação vinculativa disponibilizada em 24/11/2017 - Código do IRC – artº88º - Regime de 

tributação autónoma relativamente a encargos com um veículo automóvel movido alternadamente a 

gasolina/GPL 

Informação vinculativa disponibilizada em 23/11/2017 - Código do IRC –artº 21º - Diferenças de 

câmbio apuradas na transposição para o Euro de demonstrações financeiras preparadas em moeda 

funcional. 

 

 

 

 

 

 

 
A presente informação destina-se a ser distribuída entre clientes e colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e 

abstrata, não devendo servir base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso 

concreto. O conteúdo desta informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem expressa autorização do editor. 

Caso deseje obter esclarecimentos adicionais contacte sroc@mca.pt 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114248647/details/maximized?serie=I&day=2017-11-23&date=2017-11-01

