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Grupo Parlamentar 

 

Proposta de Alteração 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33/XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração do artigo 2.º da Proposta 

de Lei para a seguinte redação: 

 “Artigo 2.º 

Alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

Os artigos 8.º, 60.-º, 77.º, 101.º, 161.º, 166.º e 273.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na 

sua redação atual, passam a ter a seguinte redação:  

“Artigo 273.º 

Dispensa de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários 

1. […] 

2. Com a entrada em vigor do Orçamento Suplementar para 2020 fica dispensada a 

cobrança de taxas moderadoras em todos os exames complementares de 

diagnóstico e terapêutica prescritos no âmbito dos cuidados de saúde primários.” 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda 
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Grupo Parlamentar 

 

Proposta de Alteração 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33/XIV/1.ª  

ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração dos artigos 2.º e 3.º da 

Proposta de Lei para a seguinte redação: 

 “Artigo 2.º 

Alteração à Lei 2/2020, de 31 de março 

Os artigos 8.º, 60.º, 77.º, 101.º, 161.º, 166.º e 339.º da Lei 2/2020, de 31 de março, na 

sua redação atual, passam a ter a seguinte redação: 

 

 

«Artigo 339.º 

Aditamento à Lista I anexa ao Código do IVA 

São aditadas à Lista I anexa ao Código do IVA as verbas 2.34, 2.35, 2.36 e 2.37 com a 

seguinte redação: 

«2.34 (…) 2.35 (…) 

2.36 – O fornecimento de eletricidade até 150 kWh relativo a contratos de potência 

inferior a 6.9 kVA. 

2.37 - O fornecimento de eletricidade até 75 kWh relativo a contratos de potência de 

6.9 kVA.» 
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Artigo 3.º 

Aditamento à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A, 

325.º-A e 339.º-A, com a seguinte redação: 

 

«Artigo 339.º-A 

Aditamento à Lista II anexa ao Código do IVA 

É aditada à Lista II anexa ao Código do IVA a verba 4 com a seguinte redação 

«4 – O fornecimento de eletricidade acima de 75 kWh e até 150 kWh relativo a contratos 

de potência de 6.9 kVA.»» 

 

Nota justificativa:  

A Lei do Orçamento do Estado para 2020 incluiu no seu artigo 342.º uma autorização 

legislativa para a criação de escalões de consumo de eletricidade baseados na estrutura 

de potência contratada existente no mercado elétrico, aplicando aos fornecimentos de 

eletricidade de reduzido valor as taxas reduzida e intermédia de IVA. 

O Governo decidiu submeter ao Comité de IVA da Comissão Europeia o modelo 

proposto nesta autorização legislativa. Foi recentemente conhecida a não oposição do 

Comité de IVA da Comissão Europeia, o que, no superveniente contexto de crise 

económica e social, deve levar o Parlamento a dar imediata concretização à descida do 

IVA da eletricidade, considerando o processo legislativo até à data e os procedimentos 

realizados pelo governo. 

Considerando a estrutura da potência contratada no mercado elétrico em Portugal 

(60% dos consumidores abaixo de 6,9 kVA; 25% dos consumidores com 6,9 kVA; 15% 

dos consumidores acima de 6,9 kVA), verifica-se que nos dois primeiros grupos o 

consumo médio mensal ronda os 200 kWh e os 240 kWh, respetivamente.  

A presente proposta estabelece 150 kWh como consumo mensal de reduzido valor. Este 

consumo, em contratos de potências até 6,9 kVA, será tributado em IVA à taxa mínima, 

6%. Em contratos de potência de 6,9 kVA, os primeiros 75 kWh do consumo serão 

tributados à taxa de 6% e os segundos 75 kWh à taxa intermédia, 13%. 

Esta proposta de alteração ao Orçamento Suplementar corresponde, assim, ao objetivo 

enunciado pelo governo na autorização legislativa aprovada com o Orçamento do 

Estado para 2020: “Delimitar a aplicação das taxas mínima e intermédia de modo a 
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reduzir os custos associados ao consumo da energia, protegendo os consumos finais, e 

mitigando os impactos ambientais adversos que decorrem de consumos excessivos de 

eletricidade”. 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda 

 



Grupo Parlamentar 

 

Proposta de Alteração 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33/XIV/1.ª 

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração do artigo 3.º da Proposta de 

Lei  para a seguinte redação: “Artigo 3.º  
São aditados à Lei 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 40.º-A, 40.º-

B, 40.º-C, 77.º-A e 325.º-A, com a seguinte redação: “Artigo 40.º-A 

Suplemento remuneratório por riscos por exercício de funções por COVID-19 

1 - O exercício, durante o período de prevenção, contenção, mitigação e tratamento de 

infeção epidemiológica por COVID-19, de funções que representem risco acrescido para os 

trabalhadores confere direito à atribuição de um suplemento remuneratório de risco. 

2 - Estão incluídas no número anterior, designadamente, as funções desempenhadas pelos 

trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde e dos serviços e organismos de administração 

direta ou indireta do Ministério da Saúde. 

3 - Estão excluídas do número anterior as funções exercidas em regime de teletrabalho. 

4- O suplemento remuneratório previsto no número anterior corresponde a 20% do valor 

da retribuição mensal, no limite máximo de 0,5 IAS. 
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5- A regulamentação deste suplemento remuneratório é feita por portaria do Governo no 

prazo de 60 dias após a aprovação da presente lei e após negociação com as estruturas 

representativas dos trabalhadores abrangidos. 

 

Artigo 40.º-B 

Mecanismo excecional e temporário para reconhecimento de doença profissional 

1- É criado um mecanismo excecional e temporário de presunção legal para 

reconhecimento de doença profissional em profissionais de saúde com Covid-19. 

2- Ao profissional de saúde com Covid-19 é automaticamente reconhecida doença 

profissional, dispensando-se a averiguação para estabelecimento de nexo de causalidade. 

3- O reconhecimento de doença profissional garante a remuneração a 100%, 

independentemente do profissional estar em contrato individual de trabalho ou em 

contrato de trabalho em funções públicos, sem prejuízo de futuras reparações ao 

trabalhador em causa por sequelas futuras da doença. 

4- O mecanismo criado pelo presente artigo vigora enquanto se mantiver em Portugal a 

epidemia provocada pelos SARS-CoV-2. 

Artigo 40.º-C 

Proteção social dos beneficiários que se encontrem impedidos, temporariamente, 

do exercício da sua atividade profissional por ordem da autoridade de saúde, 

devido a perigo de contágio pelo COVID-19 

1- O impedimento temporário do exercício da atividade profissional dos beneficiários, 

reconhecido por autoridade de saúde, no exercício das competências previstas no artigo 5.º 

do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, no contexto de perigo de contágio pelo COVID-

19, é equiparado a doença com internamento hospitalar, para efeitos do Decreto-Lei n.º 

28/2004, de 4 de fevereiro, não ficando a atribuição do subsídio de doença sujeita a prazo 

de garantia, índice de profissionalidade e período de espera, sendo o montante diário do 

subsídio de doença calculado pela percentagem mais elevada prevista no n.º 3 do artigo 

16.º do Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de fevereiro, na sua redação atual. 



2- O disposto no número anterior não se aplica aos trabalhadores aos quais seja possível 

assegurar o recurso a mecanismos alternativos de prestação de trabalho, nomeadamente o 

teletrabalho ou programas de formação à distância. 

3 - A certificação referida no n.º 1 é efetuada nos termos previstos no Despacho n.º 2875-A/2020, de 3 de março” 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020, 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda 
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Grupo Parlamentar 

 

Proposta de Alteração  

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33/XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração do artigo 3.º da Proposta 

de Lei para a seguinte redação: “Artigo 3.º 

Aditamento à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 42.º-A, 

77.º-A e 325.º-A, com a seguinte redação:  “Artigo 42.º-A 

Contratação de profissionais para reforçar o Serviço Nacional de Saúde 

Até ao dia 31 de dezembro de 2020 são contratados, sem termo, os 8400 profissionais de 

saúde previstos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 198/2019, de 27 de dezembro, 

reforçando assim, no ano de 2020, a capacidade de resposta do Serviço Nacional de 

Saúde.” 
 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda 
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Grupo Parlamentar 

 

Proposta de Alteração 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33/XIV/1.ª 

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração do artigo 3.º da Proposta de 

Lei para a seguinte redação:  “Artigo 3.º 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A, 

146.º-A e 325.º-A, com a seguinte redação: 

 

“Artigo 146.º-A 

Fundo Extraordinário de apoio às Associações Humanitárias de Bombeiros 

1- As Associações Humanitárias de Bombeiros (AHB) que se encontram em situação de 

debilidade financeira, conforme definido pelo Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 19/2020, de 30 

de abril, podem beneficiar dos seguintes apoios financeiros a fundo perdido: 

a) 2 duodécimos do financiamento permanente determinado nos termos do artigo 

4.º da Lei n.º 94/2015, de 13 de agosto, na sua redação atual, às AHB que se 

encontram em situação de debilidade financeira significativa; 

b) 3 duodécimos do financiamento permanente determinado nos termos do artigo 

4.º da Lei n.º 94/2015, de 13 de agosto, na sua redação atual, às AHB que se 

encontram em situação de debilidade financeira agravada; 
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2- O apoio previsto no número anterior é solicitado pelas AHB à Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil e acresce ao financiamento permanente previsto para o ano de 2020.” 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020, 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda 
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Grupo Parlamentar 

 

Proposta de Alteração 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33/XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração do artigo 325.º A, aditado 

à Lei n.º2/2020, de 31 de março, pelo artigo 3.º da Proposta de Lei, com a seguinte 

redação: 

 

“Artigo 3.º 

Aditamento à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos … e 

325.º-A, com a seguinte redação: 

«Artigo 77.º-A (…) 

Artigo 325.º-A 

Subsídio Extraordinário de Desemprego e de Cessação de Atividade 

1 - No âmbito das medidas extraordinárias de resposta à pandemia COVID-19 é criado o 

Subsídio Extraordinário de Desemprego e de Cessação de Atividade. 

2 - O Subsídio previsto no n.º 1 é uma prestação extraordinária e temporária de 

solidariedade, com a duração máxima de 180 dias. 

3 – Podem aceder ao Subsídio Extraordinário previsto no artigo anterior, 

designadamente: 

PA 2.6 
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a)  Trabalhadores abrangidos pelo regime geral de Segurança Social dos 

trabalhadores por conta de outrem; 

b) Trabalhadores independentes; 

c) Trabalhadores do serviço doméstico; 

d) Membros de órgãos de gestão; 

e) Trabalhadores inscritos na Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores; 

f) Sócios gerentes de empresas de que os próprios sejam o único trabalhador; 

g) Sócios gerentes de microempresas; 

h) Pensionistas de invalidez do regime geral de Segurança Social que tenham sido 

declarados aptos para o trabalho em exame de revisão da incapacidade e tenham 

ficado desempregados;  

i) Bolseiros de investigação científica; 

j) Outros trabalhadores sem enquadramento em qualquer outro regime de proteção 

social. 

4 – Ao Subsídio Extraordinário de Desemprego e de Cessação de Atividade não se aplica 

qualquer prazo de garantia. 

5 - O Subsídio Extraordinário de Desemprego e de Cessação de Atividade é aplicável a 

qualquer trabalhador que faça prova da cessação da sua atividade como trabalhador por 

conta de outrem ou como trabalhador independente, ou de quebra abrupta de atividade, 

por motivo que não lhe seja imputável. 

6 – A prova prevista no número anterior é feita mediante a apresentação de documento 

comprovativo da cessação de atividade, da cessação de contrato de trabalho ou mediante 

documento do requerente em que declare sob compromisso de honra a ausência de 

rendimentos resultante da crise epidemiológica. 

7 - As falsas declarações para obtenção da prestação implicam a obrigação de devolução 

do apoio, sem prejuízo da aplicação das sanções legais previstas para estes casos. 

8 - Sempre que a declaração sob compromisso de honra indique a existência de 

trabalho por conta de outrem não declarado, o serviço competente da Segurança 

Social, além da ação de fiscalização a que houver lugar, remete a informação à 

Autoridade para as Condições do Trabalho para os devidos efeitos inspetivos, e 

para a respetiva reconstrução da carreira contributiva com efeitos à data em que 

apurou ter início a relação laboral dissimulada. 
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9 - O Subsídio Extraordinário previsto na presente lei tem um montante equivalente ao 

Indexante de Apoios Sociais. 

10 - O Subsídio previsto na presente lei não é acumulável com outras prestações de 

desemprego, de cessação ou redução de atividade ou de compensação retributiva por 

suspensão de contrato. 

11 - Sempre que o montante deste subsídio seja mais elevado que outras prestações de 

desemprego ou medidas extraordinárias de apoio, designadamente as que foram criadas 

para os trabalhadores independentes e para os empresários em nome individual, deve 

aplicar-se ao trabalhador a prestação prevista na presente lei. 

12 - A medida prevista na presente lei é financiada através de um Fundo Especial criado 

para o efeito. 

13- O Governo regulamenta, no prazo de 7 dias, os procedimentos para atribuição desta 

prestação social excecional e extraordinária. 

14- A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 

 

Artigo 325.º-B  

Alteração do Regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e 

Solicitadores 

O artigo 71.º do Regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e 

Solicitadores, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 119/2015, de 29 de junho, com as 

posteriores alterações, passa a ter a seguinte redação:  

 “Artigo 71.º 

Regime da ação de assistência 

1 – (…). 
2 – (…). 
3 – A ação de assistência é ainda exercida quando, por motivo não imputável aos 

beneficiários, estes tenham uma quebra abrupta da sua atividade, casos em que há 

lugar, por um período máximo de 180 dias, ao pagamento de um subsídio 

extraordinário no valor do Indexante de Apoios Sociais. 
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4 – O subsídio referido no n.º 3 refere-se a situações, designadamente, de estado de 

emergência, de calamidade, de contingência, de alerta, ou outros casos que tornem 

impossível ou muito limitada a possibilidade do exercício da profissão, assim consideradas em Lei.” 

 

 

Nota justificativa: 

Criar de forma excecional e extraordinária, e por um período delimitado no tempo (até ao 

final de 2020), uma prestação que tem como objetivo universalizar a proteção no 

desemprego a todos os que perderam o seu trabalho, a sua fonte de rendimento, a sua 

atividade neste período, independentemente das características mais informais ou 

intermitentes da sua carreira contributiva. 

 

Pretende-se ainda permitir um enquadramento de situações excecionais de perda de 

rendimento por parte da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores. 

 

Assembleia da República, 30 de junho de 2020. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda 
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Grupo Parlamentar 

 

Proposta de Alteração 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33/XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração do artigo 3.º da Proposta 

de Lei para a seguinte redação: 

 

“Artigo 3.º 

Aditamento à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A, 

325.º-A e 325.º-E com a seguinte redação: 

 “Artigo 325.º-E 

Contrapartidas de manutenção de emprego por parte das empresas 

beneficiárias de medidas de apoio 

1 – As empresas abrangidas por medidas de apoio extraordinário previstas na 

legislação vigente e no Programa de Estabilização Económica e Social, seja no âmbito 

de proteção dos créditos, de cumprimento de obrigações fiscais e contribuições sociais, 

de apoio financeiro, de apoio à proteção dos postos de trabalho no âmbito do lay-off, 

estão proibidas de cessar o contrato por quaisquer modalidades de cessação do 

contrato, previstas no Código do Trabalho. 

2 – O disposto no n.º anterior não é aplicável às situações de caducidade do contrato 

por reforma do trabalhador, por velhice ou invalidez ou por verificação do seu termo 
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nos casos em que tenha sido celebrado para substituição direta de trabalhador 

temporariamente impedido de trabalhar. 

3 – A proibição constante do n.º 1 é aplicável aos contratos de prestação de serviços de 

trabalhadores economicamente dependentes em vigor à data da declaração do estado 

de emergência. 

4 –As empresas que façam cessar contratos de trabalho terão que proceder à devolução 

dos montantes recebidos.  

5 – A medida prevista no n.º anterior é aplicável aos apoios atribuídos pelo Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP, I.P.) para retoma de atividade. 

6 – Não são elegíveis para atribuição dos apoios do IEFP, I.P. empresas que tenham 

cessado contratos de trabalho, em qualquer das suas modalidades, ou contratos de 

prestação de serviços, designadamente quando sejam prestados através de empresas de trabalho temporário ou em regime de ‘outsourcing’. 
7 – O disposto no n.º anterior não é aplicável às situações de caducidade do contrato 

por reforma do trabalhador, por velhice ou invalidez ou por verificação do seu termo 

nos casos em que tenha sido celebrado para substituição direta de trabalhador temporariamente impedido de trabalhar.” 

 

 

 

Nota justificativa: 

Os apoios públicos dados às empresas devem ter contrapartidas exigentes do ponto de 

vista da manutenção do emprego. É isso que se pretende garantir com esta norma. 

 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda 
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Grupo Parlamentar 

 

Proposta de Alteração 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33/XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração do  artigo 3.º da 

Proposta de Lei para a seguinte redação: 

 

“Artigo 3.º 

Aditamento à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A, 

325.º-A e 325.º-C, com a seguinte redação: 

«Artigo 325.º-C 

Complemento de estabilização a trabalhadores em lay off e com contrato 

cessado no período da pandemia 

1 – O complemento de estabilização correspondente à atribuição aos trabalhadores de 

um apoio compensatório da perda de rendimento resultante da aplicação do lay-off ou 

da cessação do contrato no período da pandemia é pago em julho. 

2 – Este apoio aplica-se aos trabalhadores que tiveram o seu contrato suspenso, aos 

trabalhadores que tiveram redução de horário no âmbito do lay-off, aos trabalhadores 

que viram cessar o seu vínculo laboral, bem como aos trabalhadores cujos serviços 

foram dispensados pela entidade empregadora ou contratante. 

3 – A medida prevista no n.º anterior é regulamentada em prazo não superior a 15 dias.” 
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Nota justificativa: 

É um apoio extraordinário aos trabalhadores que tiveram uma redução de rendimento 

em resultado da pandemia, em virtude da aplicação do lay off ou da cessação do seu 

contrato, com o objetivo de atenuar a perda de rendimento. 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda 
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Grupo Parlamentar 

 

Proposta de Alteração 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33/XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração do artigo 3.º da Proposta 

de Lei para a seguinte redação: 

 

“Artigo 3.º 

Aditamento à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A, 

325.º-A e 325.º-D com a seguinte redação: 

 

Artigo 325.º-D 

Pagamento da compensação retributiva no âmbito do lay-off 

1- A compensação retributiva devida ao trabalhado no âmbito do lay-off é paga tendo 

como valor de referência 100% da retribuição ilíquida do trabalhador, com o teto 

mínimo correspondente ao salário mínimo nacional e o teto máximo correspondente a 

três salários mínimos.  

2- O disposto no n.º anterior deverá ser regulamentado, em diploma próprio, em prazo 

não superior a 7 dias.” 
 

 

 

PA 2.9 
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Nota justificativa: 

Pretende-se que, neste segundo semestre, o lay-off não corresponda a perda de salário 

para os trabalhadores, considerando pelo menos os tetos definidos na lei, entre 1 SMN 

e 3 SMN. 

 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda 

 



 

        Assembleia da República - Palácio de S. Bento - 1249-068 Lisboa - Telefone: 21 391 7592 - Fax: 21 391 7459 

Email: bloco.esquerda@be.parlamento.pt - http://www.beparlamento.net/ 

 

 

 

 

 

Grupo Parlamentar 

 

Proposta de Aditamento 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33/XIV/1.ª  

ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do artigo 14.º-A na 

Proposta de Lei com a seguinte redação: 

 “Artigo 14.º-A 

Adicional de solidariedade sobre a derrama 

Durante o ano de 2020, a taxa da derrama estadual prevista no artigo 87.º-A do CIRC e 

aplicável a cada escalão de lucros tributáveis é acrescida de 1 p.p.. 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda 
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Grupo Parlamentar 

 

Proposta de Aditamento 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33/XIV/1.ª  

ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do artigo 15.º-A na 

Proposta de Lei com a seguinte redação: 

 “Artigo 15.º-A 

Exclusão de sociedades ligadas a offshores do acesso a apoios públicos 

1 - Não podem vir a ser concedidos quaisquer dos apoios criados no âmbito das 

medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia COVID-19 às seguintes 

entidades: 

a) entidades com sede ou direção efetiva em países, territórios ou regiões com 

regime fiscal claramente mais favorável, quando estes constem da lista aprovada 

pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, na sua redação atual; 

b) sociedades que sejam dominadas, nos termos estabelecidos no artigo 486.º 

do Código das Sociedades Comerciais, por entidades, incluindo estruturas 

fiduciárias de qualquer natureza, que tenham sede ou direção efetiva em países, 

territórios ou regiões com regime fiscal claramente mais favorável, quando estes 

constem da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, na sua 

redação atual, ou cujo beneficiário efetivo tenha domicílio naqueles países, 

territórios ou regiões. 
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2 - São também excluídas do acesso aos apoios criados no âmbito das medidas 

excecionais e temporárias de resposta à epidemia COVID-19 todas as entidades que 

detenham participação, direta ou indireta, em entidade ou veículo com sede ou 

direção efetiva em países, territórios ou regiões com regime fiscal claramente mais 

favorável, quando estes constem da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 

de fevereiro, na sua redação atual. 

3 – Para efeitos da aplicação da exclusão prevista nos números anteriores devem 

também ser considerados todos os países, territórios ou regiões com regime fiscal 

claramente mais favorável, designadamente aqueles que verifiquem qualquer um dos 

critérios elencados de seguida, e onde se incluem, nomeadamente, República da 

Irlanda, Malta, Luxemburgo e Países Baixos: 

a) Inexistência de um imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC ou, existindo, 

a taxa aplicável seja inferior a 60 % da taxa de imposto prevista no n.º 1 do artigo 

87.º do Código do IRC; 

b) As regras de determinação da matéria coletável sobre a qual incide o imposto 

sobre o rendimento divirjam significativamente dos padrões internacionalmente 

aceites ou praticados, nomeadamente pelos países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE); 

c) Existência de regimes especiais ou de benefícios fiscais, designadamente 

isenções, deduções ou créditos fiscais, mais favoráveis do que os estabelecidos na 

legislação nacional, dos quais resulte uma redução substancial da tributação; 

d) A legislação ou a prática administrativa não permita o acesso e a troca efetiva de 

informações relevantes para efeitos fiscais, nomeadamente informações de 

natureza fiscal, contabilística, societária, bancária ou outras que identifiquem os 

respetivos sócios ou outras pessoas relevantes, os titulares de rendimentos, bens 

ou direitos e a realização de operações económicas.” 
 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda 

 


