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  Exma. Senhora 
Chefe do Gabinete do Secretário de Estado 
dos Assuntos Parlamentares 
Dr.ª Catarina Gamboa 

 
SUA REFERÊNCIA 
1410 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 
24/04/2020 

 ENT.2911/2020 PROC. N.º 23.02  OFICIO 
1072 – 12/05/2020 

ASSUNTO Pergunta n.º 1901/XIV/1.ª, de 24 de abril de 2020 
  
Exma. Senhora, 
 
Em resposta ao vosso ofício n.º 1410, que nos remete a Pergunta n.º 1901/XIV/1.ª, de 24 de abril 
de 2020, com o assunto “Reembolsos do IRS”, colocada pelo Grupo Parlamentar do CDS, cumpre-
nos informar o seguinte: 
A campanha de entrega do IRS de 2019 (Campanha de IRS) decorre com regular normalidade e 
no cumprimento de todos os prazos legais, apesar do atual contexto de trabalho na sequência 
da pandemia da Covid-19 e no âmbito das sucessivas declarações do Estado de Emergência. 
Tal como foi tornado público, o processamento dos reembolsos teve o seu início no dia 21 de 
abril, 20 dias após o início da Campanha de IRS, estando a ser processados com normal 
regularidade. 
Como referência de comparação, recorda-se que o prazo médio de reembolsos em 2014 e 2015 
foi cerca de 30 dias.  
Por último, informa-se que os primeiros reembolsos dizem respeito às declarações automáticas 
de IRS, à semelhança do que se registou nos anos anteriores (desde que há declarações 
automáticas de IRS), dado que no IRS Automático o contribuinte confirma a declaração 
automática e a correspondente liquidação que lhe são apresentadas, pelo que o tratamento das 
declarações é mais célere do que o das declarações não automáticas. 
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Com os melhores cumprimentos, 
 
 
O Chefe do Gabinete 
 
 
Bruno Pereira 
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