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INDEXANTE DOS 
APOIOS SOCIAIS (IAS) 

Foi publicada a Portaria 
n.º 4/2017, de 3 de Janei-
ro que actualiza o valor 
do Indexante dos Apoios 
Sociais (IAS) para 421,32 
euros, para o ano de 
2017.

https://dre.pt/application/conteudo/105687067

COMPLEMENTO SOLIDÁRIO PARA IDOSOS (CSI) 

Foi publicada a Portaria n.º 3/2017, de 3 de Janeiro que 
actualiza o valor do Complemento Solidário para Idosos, 
para 2017, numa percentagem de 0,5%, fixando o seu 
valor anual em 5.084,30 euros.
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RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO (RS)

Foi publicada a Portaria n.º 5/2017, de 3 de Janeiro 
que fixa o valor de referência para o Rendimento 
Social de Inserção (RSI) em 183,84 euros, correspon-
dente a 43,634 % do valor do indexante dos apoios 
sociais (IAS).
https://dre.pt/application/conteudo/105687067

COEFICIENTES DE DESVALORIZAÇÃO 

No passado dia 14 de Dezembro foi publicada a Portaria 
n.º 316/2016 que informa a actualização dos valores de 
coeficientes de desvalorização da moeda, que permitem 
a correcção monetária de bens e direitos vendidos 
durante o ano de 2016, para o cálculo das mais e 
menos-valias.
https://dre.pt/application/conteudo/105367399

RETRIBUIÇÃO MÍNIMA MENSAL GARANTIDA

Foi publicado o Decreto-Lei n.º 86-B/2016 de 29 de Dezembro, que actualiza 
o valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida, para o ano de 2017, de 
530,00 para o valor de 557,00 euros, revogando o Decreto-Lei n.º 254-A/2015 
de 31 de Dezembro.

https://dre.pt/application/conteudo/105687067

https://dre.pt/application/conteudo/105658705
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AB5DF0C0-6B8C-4A0C-B87A-6805B0D9D3D8/0/Decreto_Lei_86_B_2016.pdf

DA MOEDA
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VALOR MÉDIO DE CONSTRUÇÃO POR METRO 
QUADRADO PARA EFEITOS DO IMI, A VIGORAR 
NO ANO 2017

Foi publicada a Portaria n.º 345-B/2016 de 30 de Dezem-
bro que fixou o valor médio de construção por metro 
quadrado em 482,40€, para efeitos do valor base dos 
prédios edificados a que se refere o artigo 39º do Código 
do Imposto Municipal sobre Imóveis, bem como o seu 
âmbito de aplicação.

                                                                       https://dre.pt/application/file/a/105669953

ACTUALIZAÇÃO DOS FACTORES DE CORREC-
ÇÃO EXTRAORDINÁRIA DAS RENDAS PARA O 
ANO DE 2017

Foi publicada a Portaria n.º 345-D/2016 de 30 de Dezem-
bro que actualizou os factores de correcção extraordiná-
ria das rendas para o ano 2017, através da Tabela I pre-
sente na Portaria.
Também fazem parte integrante da Portaria as Tabelas 
II e III relativas aos factores acumulados resultantes da 
aplicação da correcção extraordinária no período de 
1986 e 2017 e aos factores para o ano civil de 2017, res-
pectivamente.

                                                                       https://dre.pt/application/file/a/105669955

https://dre.pt/application/file/a/105669952

REVISÃO DA LISTA DE PARAÍSOS FISCAIS

No passado dia 30 de Dezembro foi publicada a Portaria n.º 345-A/2016, que veio rever 
a lista de países, territórios e regiões com regimes de tributação privilegiada claramen-
te mais favoráveis. Jersey, Ilha de Man e Uruguai foram eliminados do âmbito de aplica-
ção desta Portaria.
Esta alteração vem no seguimento das alterações efectuadas à Lei Geral Tributária no 
Orçamento de Estado para 2017.
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ACORDO PARA EVITAR 
A DUPLA TRIBUTAÇÃO 
E A EVASÃO FISCAL

Deu entrada na Assembleia 
da República a Proposta de 
Resolução 35/XIII para a 
aprovação do Acordo entre 
a República Portuguesa e o 
Montenegro para evitar a 
dupla tributação e prevenir 
a evasão fiscal em matéria 
de impostos sobre o rendi-
mento, assinado em 
Lisboa, em 12 de Julho de 
2016.

INFORMAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DE 
GRUPOS MULTINACIONAIS – COMUNICAÇÃO 
DA ENTIDADE QUE REPORTA

Foi publicado no Despacho n.º 254/2016-XXI de 
12 de Dezembro, a prorrogação até ao último dia 
do mês de Maio de 2017 da obrigação de comuni-
cação à Autoridade Tributária, por parte das 
entidades de um grupo multinacional residentes 
em Portugal, qual é a entidade do grupo que 
reporta à Autoridade Tributária, a sua identifica-
ção e residência fiscal. 

https://dre.pt/application/file/a/105658987

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40814

NOVOS MODELOS 
DE IMPRESSOS 
MODELO 3 IRS PARA 2017

Foi publicada a Portaria n.º 342-C/2016 de 29 de 
Dezembro, que aprova os novos modelos de impres-
sos do Modelo 3 e de alguns dos seus anexos para a 
entrega anual da Declaração do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), relativa 
aos rendimentos obtidos no ano anterior. Estes novos 
modelos de impressos devem ser utilizados a partir 
de 1 de Janeiro de 2017 para a declaração de rendi-
mentos dos anos de 2015 e seguintes. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/79D44D54-E436-4EBA-996F-36518613CE31/0/Despacho_SEAF_254_2016_XXI.pdf


