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PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO ESTADO 2018 

Salientam-se as seguintes propostas: 

IRS : alteração dos escalões 

IRS: Vales de educação para dependentes entre os 7 e os 25 
anos sujeitos a tributação na totalidade como rendimento do 
trabalho dependente. 

IRS: alteração do regime simplificado 

IVA: recuperação do IVA em créditos incobráveis – alteração 

IS: agravamento das taxas relativas a tributação do crédito ao 

consumo (verba 17.2) 
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LEGISLAÇÃO FISCAL 

IRC / IRS– COEFICIENTES DE DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA 2017  

A Portaria nº 326/2017 procede à atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar 
aos bens e direitos alienados durante o ano de 2017, cujo valor deva ser atualizado nos termos dos 
artigos 47.º do Código do IRC e 50.º do Código do IRS, para efeitos de determinação da matéria 
coletável dos referidos impostos. 

Portaria n.º 326/2017 - Diário da República n.º 209/2017, Série I de 2017-10-30 

OUTRA LEGISLAÇÃO  

PROGRAMAS DE CONTABILIDADE –SELO DE VALIDAÇÃO 

A Portaria nº 293/2017 cria o Selo de Validação AT (SVAT) e define as regras da sua atribuição aos 
programas de contabilidade, relativamente à produção do ficheiro de auditoria SAF-T (PT).  

Portaria n.º 293/2017 - Diário da República n.º 190/2017, Série I de 2017-10-02 

SEGURANÇA SOCIAL – REGIME ESPECIAL 

O Decreto-Lei nº 126-B/2017 estabelece um regime especial de acesso antecipado à pensão de 
velhice para os beneficiários do regime geral de segurança social e do regime de proteção social 
convergente com muito longas carreiras contributivas. 

Decreto-Lei n.º 126-B/2017 - Diário da República n.º 193/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-10-06 

FUNDO DE COINVESTIMENTO 

O Decreto-Lei nº 126º-C/2017 cria o Fundo de Coinvestimento 200M, com a natureza de fundo 
autónomo. O Fundo tem por objeto a realização de operações de investimento de capital e quase 
capital em Pequenas e Médias Empresas (PME), em regime de coinvestimento com os seguintes 
objetivos: fomentar a constituição ou capitalização de empresas, prioritariamente, nas fases de 
arranque (seed, start-up, later stage venture - séries A e B); promover o incremento da atividade de 
capital de risco em Portugal, através da mobilização de entidades especializadas de capital de risco 
nacionais e internacionais que, para além do investimento financeiro aportado, permitam às 
empresas a aquisição de conhecimento e experiência técnica, comercial e financeira. 

 

 

Decreto-Lei n.º 126-C/2017 - Diário da República n.º 193/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-10-06 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114123461/details/maximized?serie=I&day=2017-10-30&date=2017-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108238712/details/maximized?serie=I&day=2017-10-02&date=2017-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108269607/details/maximized?serie=I&day=2017-10-06&date=2017-10-01


 
 

REGIME JURÍDICO DE ACESSO E EXERCÍCIO DA ATIVIDADE SEGURADORA E RESSEGURADORA - 

REVISÃO 

O Decreto-Lei nº 127/2017 revê o regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e 
resseguradora e a constituição e o funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras 
de fundos de pensões, completando a transposição das Diretivas 2009/138/CE e 2014/51/UE. 

Decreto-Lei n.º 127/2017 - Diário da República n.º 194/2017, Série I de 2017-10-09 

REGIME JURÍDICO DA GESTÃO DOS IMÓVEIS DO DOMÍNIO PRIVADO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS 
AÇORES - ALTERAÇÃO 

O Decreto Legislativo Regional nº 8/2017/A procede à primeira alteração ao Decreto Legislativo 
Regional n.º 11/2008/A, de 19 de maio - Regime Jurídico da Gestão dos Imóveis do Domínio Privado 
da Região Autónoma dos Açores. 

Decreto Legislativo Regional n.º 8/2017/A - Diário da República n.º 195/2017, Série I de 2017-10-10 

Programas operacionais / Apoios 

A Portaria nº 322/2017 regula o acesso à dotação centralizada do Ministério das Finanças para 
assegurar a contrapartida nacional em projetos de investimento públicos financiados pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos 
e das Pescas (FEAMP), no âmbito do Portugal 2020. 

Portaria n.º 322/2017 - Diário da República n.º 207/2017, Série I de 2017-10-26 

A Portaria nº 323/2017 estabelece, para o continente, no âmbito do programa nacional, as normas 
de execução do regime de apoio à reestruturação e reconversão das vinhas (VITIS), para o período 
2019-2023, previsto no Regulamento (CE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de dezembro. 

Portaria n.º 323/2017 - Diário da República n.º 207/2017, Série I de 2017-10-26 
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