
No passado dia 26 de fevereiro foi publicada a Lei 
7/2021, que visa reforçar as garantias dos contribuintes 
e a simplifi cação processual, alterando nove diplomas, 
entre os quais, a Lei Geral Tributária (LGT), o Código 
de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), o 
Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT) e o Regime 
Complementar do Procedimento de Inspeção Tributária 
(RCPITA).
A presente Lei entra em vigor para a maior parte dos 
artigos no dia seguinte à sua publicação, a entrada em 
vigor de algumas normas foi deferida para 1 de junho de 
2021 e em alguns casos para 1 de janeiro de 2022.
De uma forma geral, as medidas agora introduzidas 
visam corrigir a redação de determinados artigos e a 
introdução de um conjunto de alterações que de certa 
forma pretendem aumentar as garantias dos contribuintes, 
ou diminuir a litigância tributária que, como sabemos, é 
imensa e muito morosa.
Da leitura da redação fi nal parece, francamente, que se 
podia ir muito mais além, nomeadamente no que às 
garantias dos contribuintes diz respeito, destacando na 
nossa análise aquelas que poderão causar mais impacto nos 
mesmos.
NA LGT temos uma alteração de saudar, ao artigo 68.º, 
que introduz uma redução do custo da taxa de urgência 
nas informações vinculativas para metade do valor 
(atualmente de 25 a 250 unidades de conta) quando 
o requerente seja uma pessoa singular que aufi ra de 
um rendimento máximo anual até ao limite superior 
do 4.º escalão de IRS, ou seja, um rendimento anual 
até J 25.075,00, ou, caso se trate de micro, pequena 
ou média empresa, nos termos previstos no Decreto-
-Lei 372/2007, de 6 novembro. Institui-se, ainda, a 
possibilidade de dispensa desta taxa, ou da sua redução, 
se estivermos perante sujeitos passivos que, dada a sua 
insufi ciência económica, estão abrangidos pela concessão 
de proteção jurídica ao abrigo do regime de acesso ao 
direito. A concretização desta medida será regulamentada 
posteriormente por portaria num prazo de 90 dias. Fica 
também estabelecido que, sempre que o requerente o 
solicitar, no pedido haverá lugar à sua audição. 
No CPPT temos uma importante alteração que diz 
respeito à caducidade das garantias prestadas, previstas para 
suspensão dos processos executivos.
A alteração que se pretende introduzir visa repristinar uma 
redação que já esteve em vigor e que prevê a caducidade da 
garantia nos seguintes termos:
1- Nas reclamações graciosas, se estas não forem decididas 
dentro de um ano a contar da data da interposição;
2- Nas oposições e impugnações judiciais, se não houver 
decisão fi nal em primeira instância no prazo de quatro 
anos a contar da data de interposição e o interessado 
apresente requerimento nesse sentido.
Apesar de entendermos que quatro anos é muito tempo, 
e que tal resulta num custo enorme para quem suporta 
estas garantias, atualmente não existe caducidade para estes 
processos morosos com decisões em primeira instância que 
frequentemente ultrapassam os 5 anos. Até aqui, apenas 
se previa o levantamento das garantias prestadas aquando 
da decisão fi nal em primeira instância e se a mesma fosse 
favorável ao contribuinte.
Outra medida que visa reforçar as garantias dos 
contribuintes está prevista na alteração ao artigo 61.º do 
CPPT, acrescentando-lhe um número que prevê: “8- O 
pagamento dos juros indemnizatórios não está sujeito a 
impulso processual da iniciativa do contribuinte”.
Esta alteração mais não é do que um “puxão de orelhas” 
aos procedimentos adotados pela Autoridade Tributária 
(AT), que, mesmo sendo condenada ao pagamento dos 

juros indemnizatórios, não os paga, num comportamento 
totalmente “contra legem”, não pagando a não ser que 
exista um pedido judicial.
Esperemos que esta alteração venha proporcionar o 
cumprimento da lei pela AT.
No que ao RCPITA diz respeito, temos alterações que irão 
desencadear muita discussão. 
Desde logo, questiona-se a alteração ao n.º 3 do artigo 
28, “para garantia da efi cácia da ação inspetiva, o 
sujeito passivo ou obrigado tributário estão inibidos da 
apresentação de declarações tributárias relativas a factos 
compreendidos no âmbito e extensão de procedimento de 
inspeção (…) desde o início do procedimento inspetivo 
até à sua conclusão”.
Agora, o sujeito passivo pode alterar ou completar as 
suas declarações anteriores, mas só depois de indicar por 
escrito exatamente aquilo que pretende fazer e depois 
de obter (a requerimento do interessado) autorização 
superior para esse efeito. Esta passa a ser a condição 
essencial para o exercício, por parte do contribuinte, 
do seu direito e dever de alterar ou completar as suas 
próprias declarações.
E mais, caso o contribuinte pretenda reagir ao projeto 
de conclusões do relatório de inspeção, alterando 
ou completando anteriores declarações, ou mesmo 
apresentar uma declaração anteriormente não entregue, 
além de ter de apresentar o tal pedido de autorização, 
verá ser agendada uma reunião em que estarão presentes 
o inspetor tributário e o dirigente do serviço competente, 
com o objetivo de “defi nir os exatos termos em que a 
regularização pretendida [pelo contribuinte] se deve 
concretizar”. O artigo 58-A, no seu número 1, aditado, 
defi ne o que se pretende: “designadamente quais as 
obrigações declarativas a cumprir para o efeito pela 
entidade inspecionada, com detalhe do respetivo teor”. 
No fi m dessa reunião, “os termos da regularização 
são reduzidos a escrito num documento a assinar 
conjuntamente pelo dirigente do serviço competente 
para o procedimento de inspeção e pela entidade 
inspecionada (…), devendo esta proceder voluntariamente 
ao cumprimento das obrigações dele constantes no prazo 
de 15 dias após a realização da reunião”.
Sempre se dirá que o legislador está a dar poderes aos 
serviços de inspeção que extravasam o âmbito das suas 
funções e que apenas poderão levar a injustiças sérias e 
graves por pressão imputada ao contribuinte, conduzindo 
assim a mais litigância, o que contraria o principal objetivo 
deste diploma.
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Governo aprova Programa Internacionalizar 
O Governo aprovou o Programa Internacionalizar 2030. O Programa estabelece as priorida-
des no âmbito da internacionalização da economia portuguesa, da captação de investimento 
direto estrangeiro (IDE) para Portugal e do fortalecimento do investimento direto português 
no estrangeiro (IDPE). Articula os vários agentes públicos e privados. 

Pensão na Hora disponível na Segurança Social Direta
O cálculo da pensão de velhice passa a ser apresentado imediatamente antes de se iniciar o 
pedido de pensão através da Segurança Social Direta, fi cando visíveis os anos de descontos e o 
valor bruto estimado da pensão a atribuir. Após terminar o pedido, o processo será automati-
camente deferido num prazo máximo de 24 horas. 

ANDREIA JÚNIOR
Advogada Coordenadora do 
departamento de Direito Fiscal da 
Next Gali Macedo &Associados, 
Sociedade de Advogados, SP,R.L.

“A presente Lei entra em 
vigor para a maior parte dos 
artigos no dia seguinte à sua 
publicação, a entrada em 
vigor de algumas normas 
foi deferida para 1 de junho 
de 2021 e em alguns casos 
para 1 de janeiro de 2022

” A FACE ESQUECIDA DA LUTA CLIMÁTICA

A Lei Climática começa a ver a luz do dia. Esta legislação 
preparará a transposição de propostas há muito discutidas 
para a ordem jurídica comunitária e nacional.
Essas propostas encontram-se explanadas naquilo que 
é chamado o “European Green Deal” (Pacto Ecológico 
Europeu), que, de um ponto muito minimalista, constituem 
um conjunto de medidas por via do investimento para 
a reconversão da economia, pretendendo a redução da 
sua dependência de combustíveis fósseis e consequente 
redução de emissões para se atingir a chamada 
“neutralidade carbónica” até, no máximo, 2050. A União 
Europeia e Portugal seguem alinhados, tendo já Portugal 
desenvolvido o “Roteiro para a Neutralidade Carbónica”. 

NOVOS ARTIGOS DISPONÍVEIS NO SITE VIDA ECONÓMICA

www.vidaeconomica.pt

A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA JÁ NÃO É SUFICIENTE. 
ESTE É AGORA O GRANDE DESAFIO PARA OS 

EDIFÍCIOS VERDES

A limitação do consumo de energia é fundamental para 
reduzir o impacto ambiental da construção civil – mas este 
é apenas o começo. Durante muitos anos, considerava-se 
que um edifício verde era um edifício que consumia menos 
energia. Mas, atualmente, com o aparecimento de novos 
elementos outrora impensáveis, como os painéis solares ou as 
janelas com vidros duplos, que se têm tornado, cada vez mais, 
comuns, bem como uma maior consciencialização para a crise 
climática, impulsionou a que os edifícios energeticamente 
efi cientes, com baixas ou nulas emissões de carbono,se 
estejam a tornar a regra e não a exceção.
Desta forma, este tipo de edifícios são o futuro. 

MANUEL AZEVEDO
CEO Energia Simples

LUÍS LARANJO MATIAS
Coordenador Nacional do Gabinete de Ambiente da JSD

ANGELINI PHARMA É DE NOVO “TOP EMPLOYER” EM 
PORTUGAL

Na Angelini Pharma acreditamos que os nossos colaboradores 
são o elemento chave para o sucesso da nossa organização. 
Tendo isso em mente, tanto a nível local como global, 
assumimos o compromisso de querer construir um ambiente 
saudável e com práticas de Recursos Humanos (RH) 
sustentáveis para todos os que trabalham connosco. 
Se o bem-estar das pessoas foi desde sempre uma prioridade 
e algo que salvaguardámos, quando, em 2020, a pandemia da 
Covid-19 se instalou, impactando signifi cativamente a vida das 
pessoas e por consequência das organizações, foi imperativo 
reafi rmarmos o nosso compromisso de colocar os nossos 
colaboradores em primeiro lugar.

UMA NOVA ABORDAGEM AO “COMPLIANCE”

O “Compliance Offi cer” tem hoje ao seu alcance o 
conhecimento e as ferramentas que lhe permitem transformar 
o seu “modus operandi” libertar-se do estigma da função de 
controlo, provocando um verdadeiro impacto nas empresas e na 
forma como conduz cada trabalhador a fazer “a coisa certa”.
Tradicionalmente, via-se a motivação comportamental nas 
empresas apenas com base na legitimidade da norma: era o 
princípio de que as leis são para se cumprir. O desincentivo 
ao comportamento ilegal ou antiético contava apenas 
com a proibição expressa e a ameaça da sanção pelo não 
cumprimento. 
O “Compliance” não se limita a olhar para a norma, mas 
estende o seu âmbito à ética e à cultura.

LARA REIS 
Global Head of Compliance 

CONCEIÇÃO MARTINS,
Diretora de Recursos Humanos e Comunicação da Angelini 
Pharma Portugal
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