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w w w . a u d i t a m e g a . p t 
 
 
  1. MENSAGEM DA DIRECÇÃO 

 

Em 2011, as atenções dos investidores centram-se em Portugal que tem pela frente um esforço de consolidação 

orçamental elevado num contexto macroeconómico débil. 

O crescimento ténue da última década foi suportado pela expansão desmedida do sector imobiliário e pelo 

crescimento alavancado do sector financeiro, o que originou graves desajustamentos nos sectores de actividade 

económica em geral e das empresas em particular.  

Este quadro é ainda agravado com o elevado endividamento público e privado face ao exterior o que determina que a 

recuperação necessita de ser efectuada através do crescimento das exportações, pelo que se torna fundamental 

assistir-se a uma melhoria da competitividade externa. 

Outro factor que suscita preocupação junto dos mercados financeiros é a capacidade do Governo de implementar as 

medidas propostas no Orçamento, particularmente após um ano em que o objectivo do défice somente foi atingido 

pelo recurso a receitas extraordinárias. 

Perante este cenário, o recurso ao FMI parece-nos inevitável. 

 

Votos de um Bom Ano de 2011. 

 

Com consideração, 

A Direcção 

Paulo Anjos 

 

 

2. SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL PARA 2011 

 

O Governo aprovou em Conselho de Ministros, o aumento faseado da Retribuição Mínima Nacional Garantida 

(RMMG), mais conhecida por salário mínimo, durante o próximo ano. 

Desta forma, a partir de 1 de Janeiro de 2011, a RMMG é fixada em 485 euros.  



 
2 

No entanto, o Governo anunciou que irá efectuar avaliações, nos meses de Maio e de Setembro, com o objectivo de 

ser atingido o montante de 500 euros após o segundo momento de avaliação.  

 

3. RECIBOS VERDES ELECTRÓNICOS 

 

A partir do passado 1 de Dezembro, entrou em vigor o recibo verde electrónico, um sistema totalmente gratuito. 

Em comunicado, o ministério das Finanças informa que o "novo sistema é totalmente gratuito, dispensando os 

contribuintes da compra das cadernetas de recibos e eliminando os custos de envio, pelo que contribui para uma 

maior eficiência na actividade económica e diminui os custos de cumprimento das obrigações fiscais pelos 

contribuintes". 

De acordo com o ministério, a emissão do recibo verde electrónico passará a ser obrigatória, a partir de 1 de Julho de 

2011. Contudo, entre 1 de Dezembro deste ano e 30 de Junho de 2011 vigorará um período experimental, durante o 

qual os contribuintes podem também utilizar o novo sistema ou continuar a adquirir nos serviços de Finanças recibos 

sem preenchimento em suporte papel. 

Com este sistema, o Governo pretende consagrar a desmaterialização do modelo de recibo para efeitos do IRS, a 

emitir obrigatoriamente pelos titulares de rendimentos da categoria B daquele imposto, tornando dispensáveis as 

despesas com os procedimentos actuais de aquisição, emissão e conservação dos recibos modelo n.º 6 conhecidos 

por “recibos verdes”. 

 

4. AUMENTO DA TAXA DO IVA EM 2011 

 

 

No seguimento da Proposta de Lei 42/XI do Orçamento de Estado para 2011 – Artigo 98º, a subida da taxa máxima 

do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) começará a vigorar a partir do próximo dia 1 de Janeiro de 2011 no 

Continente e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

A nova taxa do IVA, aplica-se às importações, transmissões de bens e prestações de serviços no momento em que o 

imposto se torna exigível, nos termos do artigo 7.º do Código do IVA. Assim, nos casos em que há obrigação de 

emitir factura ou documento equivalente, respeitando-se o prazo de emissão da mesma, a taxa máxima será, a partir 

de 1 de Janeiro, de 23% no Continente e de 16% nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

 

 

 

A presente Informação Económica, Financeira e Fiscal destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e 

a informação nela contida é prestada de forma geral e abstracta, não devendo servir de base para qualquer 

tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta 

Informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso 

deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto contacte os nossos técnicos. 


