
Santarém    
18/06/2013 

Apoio: 



Programa 
09h30 - 13h00 

Abertura  

o Moneris 

o Presidente da Câmara de Santarém 

Problemáticas de gestão -  obrigações contabilísticas, fiscais e Segurança Social:  

o Jorge Pires  e João Gomes (Centro Competências Setor Social do Grupo 

Moneris)  

Modelos organizacionais e o financiamento no setor social:  

o Domingos Nascimento (Administrador e responsável pelo Centro de 

Competências do setor social do Grupo Moneris) 

 

Continua… 



Programa 
Identificação de oportunidades e estratégias para um futuro sustentável:  

Mesa redonda com 

 Moderação – Joana Emídio - Jornal “O Mirante” 

Painel 

• Eng.º Mário Rebelo (Provedor da Santa Casa Misericórdia de Santarém) 

• Padre Lúcio (Cáritas de Vila Real) 

• Padre José Luís (Projecto ALA / União das IPSS’s - Lisboa) 

 

Encerramento  

o Dr. Tiago Leite – Director do Centro Distrital da Segurança Social Santarém  



Terceiro SETOR 

1. Tipos de entidades do setor não lucrativo 

2. Enquadramento contabilístico das ESNL  

3. Obrigatoriedade de designação de Revisor Oficial de Contas 

4. O dever de apresentar contas 

5. Enquadramento em sede de IRC 

6. Enquadramento em sede de IVA 

7. Donativos (Benefício fiscal), Consignação IRS 

8. Obrigações de faturação 

Índice 
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Tipos de Entidades do Setor 

Não Lucrativo 1 
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Terceiro 
SETOR 

Associações 

Fundações 

Cooperativas de 
Solidariedade 

Social 

Mutualidades 

IPSS 

Misericórdias 

 

Casas do povo, ONG, 
Federações, Confederações, 

Clubes 
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Heterogeneidade: 

 Atividades; 

 Génese; 

 Regimes jurídicos; 

 Dimensão; 

 
   

Respondem a finalidades 
de interesse geral 
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Entidades que prossigam, a título principal, 

atividades sem fins lucrativos 

  Não podem distribuir aos seus membros ou 

contribuintes qualquer ganho económico ou 

financeiro direto 

  Desempenham um papel importante e têm peso 

crescente na economia  

  Criam emprego e promovem o apoio social 

  A sua gestão deve ser rigorosa e transparente 
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Lei n.º 30/2013, de 8 de maio – Lei de Bases da Economia Social 

As entidades da economia social são autónomas e atuam no âmbito das suas atividades de 

acordo com os seguintes princípios orientadores: 

 a) O primado das pessoas e dos objetivos sociais;   

b) A adesão e participação livre e voluntária; 

c) O controlo democrático dos respetivos órgãos pelos seus membros; 

d) A conciliação entre o interesse dos membros, utilizadores ou beneficiários e o interesse geral; 
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Lei n.º 30/2013, de 8 de maio – Lei de Bases da Economia Social 

As entidades da economia social são autónomas e atuam no âmbito das suas atividades de 

acordo com os seguintes princípios orientadores: 

 e) O respeito pelos valores da solidariedade, da igualdade e da não discriminação, da coesão 

social, da justiça e da equidade, da transparência, da responsabilidade individual e social 

partilhada e da subsidiariedade; 

f) A gestão autónoma e independente das autoridades públicas e de quaisquer outras entidades 

exteriores à economia social; 
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Lei n.º 30/2013, de 8 de maio – Lei de Bases da Economia Social 

As entidades da economia social são autónomas e atuam no âmbito das suas atividades de 

acordo com os seguintes princípios orientadores: 

g) A afetação dos excedentes à prossecução dos fins das entidades da economia social de acordo 

com o interesse geral, sem prejuízo do respeito pela especificidade da distribuição dos 

excedentes, própria da natureza e do substrato de cada entidade da economia social, 

constitucionalmente consagrada. 
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2 
Enquadramento Contabilístico 

das Entidades do Setor Não 

Lucrativo 
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 Invenção da Contabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 FREI LUCA PACIOLI 

Contabilidade por partidas dobradas 

 Publicado em 1494 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://tipografos.net/historia/lucapacioli.jpg&imgrefurl=http://tipografos.net/historia/pacioli.html&h=427&w=510&sz=54&tbnid=lo5e2gt3fJi-uM:&tbnh=90&tbnw=107&prev=/search?q=frei+luca+de+pacioli&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=frei+luca+de+pacioli&usg=__SKpcqcWQHt8qDIwV2N0rDyMm39I=&hl=pt-PT&sa=X&ei=MY6cUezTNO_X7AaaqYHwAw&ved=0CCUQ9QEwAg
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Contabilidade em Portugal 

 

Resumo histórico dos últimos 50 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1963 

Código da 
Contribuição 

Indústrial 

1977 

Plano Oficial 
de 

Contabilidade 

1989 

Alteração ao 
POC 

2005 

IFRS para 
entidades 
cotadas 

2010 

SNC 

2011/2012 

ESNL 



N
o

rm
al

iz
aç

ão
 c

o
n

ta
b

ilí
st

ic
a 

Terceiro SETOR 

O novo modelo de normalização contabilística (SNC), inspirado nas 

normas internacionais de contabilidade adotadas pela União Europeia, 

não continha nenhuma norma especifica para as entidades do SNL. 

 

Referenciais contabilísticos vigentes: 
 

 Normas Internacionais de Contabilidade 

 SNC – NCRF (Conjunto) 

NCRF – PE 

 NCM 

 NCRF-ESNL 
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Adoção faseada ao SNC 

“Até que sejam publicadas normas para as entidades sem fins 

lucrativos, são abrangidas pelo SNC outras entidades que, por 

legislação específica, se encontrem sujeitas ao Plano Oficial de 

Contabilidade”     Dec. Lei 158/2009 

 
 

Até 2009 2011 Após 2012 2010 



NOVO REGIME DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA PARA ESNL 
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Âmbito 

 Misericórdias; 

 Associações; 

 Fundações; 

 Cooperativas de Solidariedade Social; 

 Mutualidades; 

 Outras entidades sem finalidade lucrativa (Casas do Povo, ONG) 

Obs.: Não aplicável às cooperativas, com exceção das cooperativas de 
solidariedade social que sejam equiparadas às IPSS e, nessa qualidade, 
registadas na Direção-Geral da Segurança Social (Lei do OE 2013). 



NOVO REGIME DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA PARA ESNL 
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 Harmonização das normas 

contabilísticas e do processo de 

relato financeiro entre as 

diferentes ESNL  Concentração das normas 

contabilísticas numa única 

NCRF, a NCRF-ESNL 



NOVO REGIME DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA PARA ESNL 
 

A introdução do SNC-ESNL manteve inalterados os planos de contas setoriais 

baseados no Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP), e revogou os 

planos setoriais baseados no POC: 

 

 PCIPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) 

 PCAM (Associações Mutualistas) 

 PROFAC (Federações Desportivas, Associações e Agrup. de Clubes) 
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NOVO REGIME DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA PARA ESNL 
 

A RNC-ESNL instituído pelo Decreto-lei n.º 36-A/2011, foi publicado em 
março de 2011 e aplica-se obrigatoriamente ao primeiro período iniciado 
após 01 de janeiro de 2012. 
 
Situações em que a norma não se aplica: 
 

 Entidades que se encontrem sob a tutela do SETOR financeiro ou 

segurador    NIC’s; 

 

 Entidades de pequena dimensão, com total rendimentos inferior a 

150 mil euros    Regime de Caixa; 
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Regime Caixa 

NCRF – ESNL 
Limite 150.000 euros 

 
Registo de: 

Pagamentos e  
Recebimentos 

 
Património Fixo 

 
Direitos e compromissos 

futuros 

CIRC 
Limite 150.000 Euros 

 
Registo de: 

Encargos 
Rendimentos 

 
Inventário 
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O RNC-ESNL faz parte integrante do SNC, apresentando instrumentos 
semelhantes e partilhando a estrutura concetual deste. 
 
A superação de lacunas é feita pelo recurso supletivo a: 
 

SNC-NCRF’s NIC’s IAS e IFRS 

REFERENCIAL CONTABILÍSTICO 
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A Norma NCRF-ESNL segue a mesma estrutura da NCRF-PE, 
adaptando-a às especificidades das entidades a que se destina. 
 

“…tem como objetivo estabelecer os principais aspetos de 

reconhecimento, mensuração e divulgação, com as adaptações 
inerentes a este tipo de entidades, …” 
 
Encontra-se dividida em 20 capítulos dos quais 15 correspondem a 
outras tantas  NCRF’s. 
 
Logo, existem matérias que não são tratadas nesta norma. 
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NCRF Título NCRF-PE NCRF-ESNL 

1 
Estrutura e conteúdo das 

demonstrações financeiras 
§ 4 § 4 

2 Demonstração dos fluxos de caixa     

3 Adoção pela primeira vez das NCRF § 5   § 5 

4 
Politicas Contabilísticas, alterações 

nas estimativas contabilísticas e Erros 
§ 6 § 6 

5 Divulgações de partes relacionadas     

6 Ativos intangíveis § 8 § 8 
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NCRF Título NCRF-PE NCRF-ESNL 

7 Ativos fixos tangíveis § 7 § 7 

8 
Ativos não correntes detidos para 

venda e unidades operacionais 
descontinuadas 

    

9 Locações § 9   § 9 

10 Custos de empréstimos obtidos § 10 § 10 

11 Propriedades de investimento     

12 Imparidade de ativos 



N
C

R
F 

- 
ES

N
L 

Terceiro SETOR 

 
 

NCRF Título NCRF-PE NCRF-ESNL 

13 
Interesses em empreendimentos e 

investimentos em associadas 
    

    

14 
Concentrações de atividades 

empresariais 
    

    

15 
Investimentos em subsidiárias e 

consolidação 
    

    

16 
Exploração e avaliação de recursos 

minerais 
    

17 Agricultura     

18 Inventários § 11 § 11 
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NCRF Título NCRF-PE NCRF-ESNL 

19 Contratos de construção     

    

20 Rédito § 12 § 12 

    

21 
Provisões, passivos contingentes e 

ativos contingentes 
§ 13 § 13 

    

22 
Contabilização dos subsídios do 

governo e divulgação de apoios do 
governo 

§ 14 § 14 

23 
Efeitos de alterações em taxas de 

câmbio 
§ 15 § 15 

24 
Acontecimentos após a data do 

balanço 
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NCRF Título NCRF-PE NCRF-ESNL 

25 Impostos sobre o rendimento § 16 § 16 

    

26 Matérias ambientais 

    

27 Instrumentos financeiros § 17 § 17 

    

28 Benefícios dos empregados § 18 § 18 
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As Demonstrações financeiras retratam a posição financeira e o 

desempenho financeiro de uma entidade. 

 

O conjunto completo de Demonstrações financeiras inclui: 
 

1. Balanço; 
2. Demonstração de Resultados; 
3. Demonstração dos fluxos de caixa; 
4. Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais 

(Opção); 
5. Um anexo; 

 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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ANEXO 

 
As notas do anexo devem ser apresentadas pela seguinte ordem: 
 
1. Identificação da entidade 
2. Referencial contabilístico de preparação das DF; 
3. Resumo das principais políticas contabilísticas adotadas; 

4. Informação desagregada dos itens apresentados na face do balanço, 
na demonstração dos resultados por natureza; 

5. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos; 

6. Indicação do número de pessoal cooperante, número de voluntários 
e de beneficiários, órgãos sociais ou qualquer outra informação que 
aumente a qualidade da informação contida nas Demonstrações 
financeiras; 

7. Divulgações exigidas por diplomas legais. 
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Contra-ordenações no âmbito do RNC-ESNL  

Desrespeito por qualquer das disposições constantes na NCRF-ESNL, 

distorcendo as demonstrações financeiras, é punível com coima de € 500 

a € 10 000; 

 Integração de lacunas de modo diverso do previsto, distorcendo as 

demonstrações financeiras, é punível com coima de € 500 a € 15 000; 

 Falta de apresentação das demonstrações financeiras obrigatórias por 

lei, é punível com coima de € 500 a € 15 000. 
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3 
Obrigatoriedade de Designação 

de Revisor Oficial de Contas 
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Certificação legal das contas (CLC) 
 

Ficam sujeitas anualmente a certificação legal das contas as demonstrações 

financeiras das ESNL que: 

1- Apresentem contas consolidadas; 

2- Ultrapassem, durante dois exercícios consecutivos, dois dos três limites referidos 

no artigo 262.º do CSC: 

 Total de rendimentos: € 3 000 000; 

 Total do ativo: € 1 500 000; 

 Número médio de empregados: 50. 
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CIRCULAR N.º 23/2012, da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 
 

A OROC emitiu em 2 de março de 2012 a Circular N.º 23/2012, onde conclui o 

seguinte: 

“…, para uma entidade determinar se deve ou não nomear um revisor oficial de 

contas para o exercício que se inicia em 1 de janeiro de 2012, deve verificar se nos 

dois exercícios anteriores ultrapassou ou não dois dos três limites indicados no 

número 2 do artigo 262.º do CSC.” 

 

 
Ultrapassou em 2010 Ultrapassou em 2011 Designa ROC em 2012 
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6. OBRIGAÇÃO DE ROC NAS IPSS 
 
No seguimento de diligências da CNIS relativamente à 
obrigação de ROC nas IPSS e depois de a Ordem dos Revisores 
Oficias de Contas compreender a especificidade do Sector 
Social e aceitar alterações para ser salvaguardada a sua 
situação de entidade reguladora, sem afetar os vários setores 
de atividade, estão reunidas algumas condições para afirmar 
que, previsivelmente, o artigo 12.º do Decreto-Lei nº 36-
A/2011, de 9 de março, virá a incluir um fator de correção para 
“as instituições particulares de solidariedade social e 
equiparadas abrangidas pelo protocolo de cooperação 
celebrado com o Ministério da Solidariedade e Segurança 
Social”. 
Logo que o processo seja concluído a CNIS dará mais 
informações.  
 
Porto, 11 de fevereiro de 2013  
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Decreto-Lei n.º 64/2013, de 13 de maio 
  
 Aplicável apenas às IPSS e entidades equiparadas 
 
 Entidades abrangidas pelo Protocolo de Cooperação celebrado pela Confederação 
 Nacional das Instituições de Solidariedade, pela União das Misericórdias 
 Portuguesas e pela União das Mutualidades Portuguesas com o Ministério da 
 Solidariedade e da Segurança Social 

 
 Considerando a especificidade da atividade do setor social, que exige, em termos 
de dimensão mínima de investimento e de número de trabalhadores, um valor que 
não é equiparável ao das sociedades comerciais, os limites estabelecidos no artigo 
262.º do Código das Sociedades Comerciais são multiplicados por um fator de 1,70: 
 

a) Total do balanço: 2 550 000 euros;  
b) Total das vendas líquidas e outros rendimentos: 5 100 000 euros;  
c) Número de trabalhadores empregados em média durante o exercício: 85. 
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Certificação legal das contas (CLC) 
 

 Exprime a opinião do revisor oficial de contas de que as demonstrações 
financeiras individuais e ou consolidadas apresentam, ou não, de forma 
verdadeira e apropriada, a posição financeira da entidade, bem como os 
resultados das operações e os fluxos de caixa, relativamente à data e ao período 
a que as mesmas se referem, de acordo com a estrutura de relato financeiro 
identificada e, quando for caso disso, de que as demonstrações financeiras 
respeitam, ou não, os requisitos legais aplicáveis; 

 

 A CLC deve concluir exprimindo uma opinião com ou sem reservas, uma escusa 
de opinião, uma opinião adversa, com ou sem ênfases, de acordo com as 
modalidades definidas nas normas de auditoria em vigor (DRA 700). 
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4 
O dever de apresentar 

contas 
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O dever de apresentar contas 
 
O órgão de gestão deve elaborar e submeter aos órgãos sociais os documentos 
de prestação de contas. 

Periodicidade  

Tempestividade 

“Os administradores, diretores e gerentes e outras pessoas que exerçam, 
ainda que somente de facto, funções de administração ou gestão em 
pessoas coletivas e entes fiscalmente equiparados são subsidiariamente 
responsáveis…“   LGT artigo 24.º 

Estatutos 

Regime Jurídico 

Tutela 

Responsabilidade dos membros dos órgãos de gestão  
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5 
Enquadramento em Sede de 

IRC 
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Sujeitos passivos de IRC – Artigo 2.º 
 

Incidência pessoal ou subjetiva                               Quem está sujeito a IRC? 

 

 Sociedades comerciais  

 Sociedades civis sob forma comercial 

 Cooperativas 

 Empresas públicas  

 Demais pessoas coletivas de direito público ou privado (com sede ou direção 

efetiva em território português) 

 Associações 

Heranças jacentes 

Sociedades civis sem personalidade jurídica 
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Incidência do IRC – Artigo 3.º 
 

 

 

 

Incidência real ou objetiva                                     O IRC incide sobre? 

 

 

 

 

Entidades que exercem, a 
título principal, atividades de 
natureza comercial, industrial 

ou agrícola 

Entidades que não exercem, a 
título principal, atividades de 
natureza comercial, industrial 

ou agrícola 

O lucro O rendimento global, 
correspondente à soma algébrica 
dos rendimentos das diversas 
categorias consideradas para 
efeitos de IRS e, bem assim, dos 
incrementos patrimoniais obtidos 
a título gratuito 
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A delimitação das entidades que não exercem a título principal uma atividade de natureza 
comercial, industrial ou agrícola, será definida em função dos objetivos prosseguidos. 

Considera-se que desenvolvem 

sempre a título principal as 

atividades de natureza comercial 

industrial ou agrícola: 

Sociedades comerciais 

Sociedades civis 

Cooperativas 

Empresas públicas 

 

 

Considera-se que não exercem a 

título principal uma atividade de 

natureza comercial, industrial ou 

agrícola: 

Associações e fundações  

Clubes 

Institutos,  

Organismos e serviços 

públicos 
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Isenções 

Subjetivas 

Reconhecidas 

automaticamente 

Carecem de 
reconhecimento 

prévio 

Objetivas 

ISENÇÕES 
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Estão isentas de IRC (Art.º 10.º): 
 

 As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa; 

 As instituições particulares de solidariedade social, bem como as pessoas coletivas 

àquelas legalmente equiparadas; 

 As pessoas colectivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou 

predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, 

solidariedade social ou defesa do meio ambiente, após reconhecimento pelo Ministro das 

Finanças, a requerimento dos interessados, mediante despacho publicado no Diário da 

República. 

 

 

A isenção: 
 Não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou 
industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários; 
 Fica condicionada à observância continuada de determinados requisitos. 
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Isenções – Artigo 11.º 

 

Estão isentos de IRC os rendimentos diretamente derivados do exercício de atividades 

culturais, recreativas e desportivas.  

 

Esta isenção só pode beneficiar associações legalmente constituídas para o exercício dessas 

atividades e desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes condições:  

  

a) Em caso algum distribuam resultados e os membros dos seus órgãos sociais não 

tenham, por si ou interposta pessoa, algum interesse direto ou indireto nos resultados 

de exploração das atividades prosseguidas;  

b) Disponham de contabilidade ou escrituração que abranja todas as suas atividades e 

a ponham à disposição dos serviços fiscais. 
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Isenções – Artigo 11.º 

  

Não se consideram rendimentos directamente derivados do exercício das 

actividades atividades culturais, recreativas e desportivas, para efeitos da 

isenção aí prevista, os provenientes de qualquer atividade comercial, 

industrial ou agrícola exercida, ainda que a título acessório, em ligação com 

essas atividades e, nomeadamente, os provenientes de publicidade, 

direitos respeitantes a qualquer forma de transmissão, bens imóveis, 

aplicações financeiras e jogo do bingo. 
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Estatuto dos Benefícios Fiscais  

Coletividades desportivas, de cultura e recreio  (Artigo 54.º ) 

 

1 - Ficam isentos de IRC os rendimentos das coletividades desportivas, de cultura e 

recreio, abrangidas pelo artigo 11.º do Código do IRC, desde que a totalidade dos seus 

rendimentos brutos sujeitos a tributação, e não isentos nos termos do mesmo Código, 

não exceda o montante de € 7.500; 

 

2 - As importâncias investidas pelos clubes desportivos em novas infra-estruturas, não 

provenientes de subsídios, podem ser deduzidas à matéria coletável até ao limite de 50% 

da mesma, sendo o eventual excesso deduzido até ao final do segundo exercício seguinte 

ao do investimento.  
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Estatuto dos Benefícios Fiscais  

 

Associações e confederações  (Artigo 55.º ) 
 

1 - Ficam isentos de IRC, exceto no que respeita a rendimentos de capitais e a 
rendimentos comerciais, industriais ou agrícolas, tal como são definidos para efeitos de 
IRS, e sem prejuízo do disposto no número seguinte: 
 

 a) As pessoas coletivas públicas, de tipo associativo, criadas por lei para assegurar a 
 disciplina  e representação do exercício de profissões liberais; 
 b) As confederações e associações patronais e sindicais.  

 
 

2 - Ficam isentos de IRC os rendimentos das associações sindicais e das pessoas coletivas 
públicas, de tipo associativo, criadas por lei para assegurar a disciplina e representação 
do exercício de profissões liberais, derivados de ações de formação prestadas aos 
respetivos associados no âmbito dos seus fins estatutários.  

 
3 - Ficam isentos de IRC os rendimentos obtidos por associações de pais derivados da 
exploração de cantinas escolares.  
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Isenções  
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Rendimentos não sujeitos e rendimentos isentos 
 

 

Consideram-se rendimentos não sujeitos a IRC: 

 As quotas pagas pelos associados em conformidade com os estatutos;  

 Os subsídios destinados a financiar a realização dos fins estatutários. 

  

 

Consideram-se rendimentos isentos os incrementos patrimoniais obtidos a título 

gratuito destinados à direta e imediata realização dos fins estatutários.  
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Taxas de tributação autónoma 
 

Despesas não documentadas   
 

70% 

Despesas de representação dedutíveis  
 

10% 

Importâncias pagas ou devidas, a qualquer título, a pessoas singulares ou coletivas residentes fora 
do território português e aí submetidas a um regime fiscal claramente mais favorável  

55% 

Pagamento de quilómetros e ajudas de custo dedutíveis  
 

5% 

As taxas de tributação autónoma são elevadas em 10 pontos percentuais quanto aos sujeitos passivos que 
apresentem prejuízo fiscal no período de tributação a que respeitem quaisquer dos factos tributários 

Taxas de IRC 
 
 Relativamente ao rendimento global de entidades com sede ou direção efetiva 
em território português que não exerçam, a título principal, atividades de natureza 
comercial, industrial ou agrícola, a taxa é de 21,5%.  
 
 
 
 
 

 



Terceiro SETOR 

6 
Enquadramento em Sede de 

IVA 
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IMPOSTO COM INCIDÊNCIA REAL 

Prestações de serviços e transmissões de bens 

 

A generalidade das operações desenvolvidas por estas entidades 

encontram-se isentas de iva.  

 

Isenções incompletas do artigo 9.º,  n.ºs 8), 12), 13) e 19) direcionadas a 

organismos sem fins lucrativos.   
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RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SUPORTADO     Decreto-lei 20/90 de 13/01 

 

Nas condições definidas confere a possibilidade de recuperar o iva 

suportado com a construção de imóveis e aquisição de equipamentos.  

 

 

 

 
100% para as operações que se encontrem em curso em 2010, bem 
como às que já estavam contratualizadas ou com decisão de aprovação 
da candidatura. 

Até 2010 2011 2012 2013 

IPSS 100% 0% 50% 50% 

Santa Sé 100% 100% 100% 100% 
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Estão isentas do imposto as transmissões de bens a título gratuito, para 

posterior distribuição a pessoas carenciadas, efetuadas ao Estado, a 

instituições particulares de solidariedade social e a organizações não 

governamentais sem fins lucrativos… 

 

Mecenato 
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7 
Donativos (Benefícios 

Fiscais) 

Consignação IRS 
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Constituem entregas em dinheiro ou em espécie; 

São concedidos sem contrapartidas que configurem obrigações de 

carácter pecuniário ou comercial;   

 Os beneficiários são entidades públicas ou privadas, cuja atividade 

consista predominantemente na realização de iniciativas nas áreas social, 

cultural, ambiental, desportiva ou educacional.  

Para efeitos fiscais, os donativos: 
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Donativos ao Estado e outras entidades 

Mecenato Social 

 Mecenato Familiar 

 Mecenato cultural, ambiental, desportivo e 

educacional 

Organismos associativos a que pertençam 

Beneficio fiscal atribuído aos mecenas: 
 EMPRESAS 

Majorados para 
efeitos fiscais 

 
120% 
130% 
140% 
150% 

Limites  
‰ do Vol. Neg. 

do Mecenas 
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 25%  das importâncias atribuídas  

 130%      majoração, se concedidos 

a igrejas 

Beneficio fiscal atribuído aos mecenas: 
 PESSOAS SINGULARES 

Os donativos em dinheiro atribuídos são dedutíveis à coleta do IRS: 

Limite 
15 % Coleta 
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Obrigações das entidades: 

Emitir documento comprovativo; 

 Mencionar que o donativo é concedido sem contrapartidas; 

 Mencionar o enquadramento legal do donativo; 

 Identificar os bens no caso de donativos em espécie; 

 Receber os donativos de montante superior a € 200 através de cheque 

ou transferência bancária; 

 Possuir registo atualizado das entidades mecenas. 
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Obrigações das entidades: 
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Solicitar o respetivo benefício até 31 de dezembro do ano anterior 

Comprovar a sua natureza jurídica, para efeitos de aplicação da LLR 

Pessoa coletiva de utilidade pública 

 Instituição particular de solidariedade social 

Consignação IRS:   
PESSOAS SINGULARES 

Consignação fiscal de uma quota equivalente a 0,5% do IRS liquidado a favor de 

uma pessoa coletiva de utilidade pública de fins de beneficência ou de assistência 

ou humanitários ou de uma instituição particular de solidariedade social (IPSS). 

Lei da Liberdade 
Religiosa 
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8 
Obrigações  

de Faturação 
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Obrigações de faturação: 

As ESNL que pratiquem exclusivamente operações isentas (quotas, 

subsídios, serviços sociais) estão dispensadas da obrigação de emissão 

de faturas, podendo emitir apenas recibos de quitação; 

 No entanto, os seus utentes poderão exigir-lhes a emissão de fatura, 

tendo em conta a formalidade imposta pelo artigo 78.º do CIRS para 

efeitos de dedução à coleta: 

 

“As deduções correspondentes a encargos com lares, despesas de edução e 
pessoas com deficiência só podem ser realizadas mediante a identificação, em 
fatura emitida nos termos legais, do sujeito passivo ou do membro do agregado 
a que se reportem, nos casos em que envolvam despesa.” 
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Obrigações de faturação: 

Se praticarem operações isentas e operações sujeitas ficam obrigadas a 

emitir fatura para todas as suas transações; 

 Logo, as ESNL que emitam faturas ficam obrigadas a efetuar a sua 

comunicação à Autoridade Tributária, até ao dia 25 do mês seguinte.  

  



Para quem o social conta! 

Obrigado pela vossa atenção! 

j.gomes@moneris.pt 

jorge.pires@moneris.pt  

 


