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Nos termos do disposto no artigo 142.º e do disposto no artigo 238.º, ambos do Código dos 
Valores Mobiliários, publica-se a seguinte adenda ao Prospecto de oferta pública de subscrição e 
de admissão à negociação no mercado regulamentado da “Euronext Lisbon” em referência, 
realizando as necessárias alterações ao mesmo, a qual deve ser lida em conjunto com a restante 
informação contida no referido Prospecto. 

Os investidores que já tenham transmitido ordens de aceitação nas Ofertas antes de ser publicada 
a presente adenda têm o direito de revogar a sua aceitação até ao próximo dia 7 de Janeiro de 
2011, inclusive. 
 
I. Alterações ao Regime Fiscal aplicável às Acções e ao VMOC’s 

Na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, a qual introduz 
alterações ao artigo 68.º, n.º 1 do Código do IRS, aos artigos 14.º, n.º 3, 45.º, n.º 4, 48.º, n.º 4, 
alínea b), 51.º, n.º 1, alínea c) e n.º 8 e 87.º, n.º 4, alínea c) do Código do IRC e aos artigos 27.º, 
n.º 2, alínea b) e n.º 3, alínea a) e 32.º, n.º 1 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, altera-se a 
informação constante do capítulo do Prospecto com o título 15 – Regime Fiscal, procedendo-se à 
sua republicação:  

CAPÍTULO 15 – REGIME FISCAL 

Enquadramento 

Este capítulo resume o regime fiscal aplicável em Portugal à aquisição, titularidade e transmissão 
de acções representativas do capital social de sociedades residentes para efeitos fiscais em 
Portugal, tal como se encontra em vigor à data do presente prospecto, bem como o 
enquadramento fiscal que, em princípio, será o aplicável em Portugal aos VMOC emitidos por 
sociedades residentes para efeitos fiscais em Portugal, uma vez que tal como descrito no factor de 
risco “Determinações ou alterações no âmbito da fiscalidade poderão afectar a rentabilidade dos 
Valores”, não se encontra estabelecido um regime fiscal específico aplicável a estes Valores. 

Este capítulo não analisa as implicações fiscais potencialmente decorrentes, de forma indirecta, da 
decisão de investir nas acções ou VMOC, tais como aspectos relativos ao enquadramento 
tributário de eventuais financiamentos contraídos com vista a esse investimento ou referentes às 
contrapartes dos potenciais investidores nas acções ou VMOC no que respeite a qualquer 
operação que as possa envolver. 

Este capítulo constitui um sumário genérico do enquadramento fiscal português pertinente, não 
contendo informações exaustivas sobre todos os regimes especiais e excepcionais susceptíveis de 
proporcionar consequências tributárias distintas das descritas no mesmo. Os potenciais 
investidores devem obter aconselhamento individualizado sobre as consequências da aquisição, 
titularidade e transmissão das acções em função das suas circunstâncias específicas. 

Este capítulo não abrange qualquer referência ao enquadramento fiscal aplicável em outros 
ordenamentos que não o português. As implicações fiscais portuguesas podem ser condicionadas 
pelas regras constantes de uma convenção para evitar a dupla tributação (“Convenção”), bem 
como agravadas ou total ou parcialmente compensadas por normativos domésticos de outros 
países. 

A acepção da terminologia adoptada relativamente a todos os aspectos técnicos, incluindo a 
qualificação dos títulos emitidos como acções e VMOC, a classificação dos factos tributários, os 
mecanismos de tributação e potenciais benefícios fiscais, entre outros, é a vigente em Portugal à 
data do presente Prospecto. Não são consideradas quaisquer outras interpretações ou significados 
potencialmente adoptados noutros ordenamentos jurídicos. 
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O regime fiscal enunciado no presente capítulo poderá ser objecto de modificações por via 
legislativa a todo o tempo. Embora não sejam constitucionalmente admissíveis modificações que 
incrementem a tributação de modo retroactivo, não existe uma proibição geral de alterações com 
efeitos retroactivos. 

O regime tributário descrito em cada secção relativamente a cada tipo de investidor é 
exclusivamente aplicável ao potencial investidor em causa, não devendo ser objecto de qualquer 
analogia relativamente a qualquer outro potencial tipo de investidor. 

15.1. Acções 

15.1.1 Pessoas singulares residentes para efeitos fiscais em Portugal ou com 
estabelecimento estável em Portugal ao qual sejam imputáveis rendimentos associados 
às acções 

Aquisição onerosa das acções 

A aquisição onerosa das acções não se encontra sujeita a tributação em Portugal. 

Rendimentos decorrentes da titularidade das acções 

Os lucros do Emitente e Oferente colocados à disposição dos titulares das acções são tributáveis 
em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ("IRS"). Será retido IRS, à taxa 
de 21,5%, aquando da colocação à disposição, tendo esta retenção na fonte natureza liberatória, 
dispensando os titulares das acções da declaração do correspondente rendimento às autoridades 
fiscais e do pagamento de qualquer IRS adicional. 

Alternativamente, os titulares das acções podem optar por englobar estes rendimentos, 
declarando-os em conjunto com os demais rendimentos auferidos. Neste caso, os rendimentos 
decorrentes da titularidade das acções serão tributados em apenas metade do seu montante, à taxa 
que resultar da aplicação dos escalões progressivos de tributação do rendimento global do ano 
em apreço, entre 0% e 46,5% e o imposto retido na fonte, tendo o imposto retido na fonte a 
natureza de pagamento antecipado por conta do imposto devido em termos finais. 

Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão onerosa das 
acções 

O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a alienação de acções 
(e outros valores mobiliários e activos financeiros) é tributado à taxa especial de IRS de 20%, sem 
prejuízo do seu englobamento por opção dos respectivos titulares e tributação a taxas 
progressivas que podem atingir 46,5%. O saldo positivo até ao valor anual de € 500 entre as mais-
valias e menos-valias resultantes da alienação de acções, de obrigações e outros títulos de dívida, 
obtido por pessoas singulares residentes em Portugal, está isento de IRS. 

Para apuramento do saldo, positivo ou negativo, mencionado no parágrafo anterior não relevam 
as perdas apuradas quando a contraparte da operação estiver sujeita no país, território ou região 
em que se encontre domiciliada para efeitos fiscais a um regime fiscal claramente mais favorável, 
constante da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro. 

Aquisição gratuita das acções 

Está sujeita a Imposto do Selo, à taxa de 10%, a aquisição a título gratuito (por morte ou em 
vida) das acções por pessoas singulares residentes para efeitos fiscais em Portugal. O cônjuge, 
unidos de facto, ascendentes ou descendentes beneficiam de isenção de Imposto de Selo em tais 
aquisições. 
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15.1.2 Pessoas singulares não residentes para efeitos fiscais em Portugal sem 
estabelecimento estável ao qual sejam imputáveis os rendimentos associados às acções 

Aquisição onerosa das acções 

A aquisição onerosa das acções não se encontra sujeita a tributação em Portugal. 

Rendimentos decorrentes da titularidade das acções 

Os lucros do Emitente e Oferente colocados à disposição dos titulares das acções são tributáveis 
em sede de IRS. Será retido IRS, à taxa de 21,5%, aquando da colocação à disposição, tendo esta 
retenção na fonte natureza liberatória, dispensando os titulares das acções da declaração do 
correspondente rendimento às autoridades fiscais e do pagamento de qualquer IRS adicional. 

A taxa referida pode ser reduzida nos termos de uma Convenção em vigor entre Portugal e o país 
de residência fiscal do titular das acções, caso se verifiquem as condições substanciais de 
aplicação de tal redução e se cumpram as formalidades previstas na legislação fiscal portuguesa 
para a invocação de uma Convenção, traduzidas na certificação da residência fiscal do titular 
através de formulários próprios. 

Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão onerosa das 
acções 

As mais-valias na transmissão a título oneroso de acções obtidas por pessoas singulares não 
residentes estão sujeitas a IRS. O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias 
realizadas com a alienação de acções (e outros valores mobiliários e activos financeiros) é 
tributado à taxa especial de IRS de 20%. Alternativamente, os titulares das acções, caso sejam 
residentes em algum dos Estados integrantes do Espaço Económico Europeu com o qual exista 
intercâmbio de informação em matéria fiscal, podem optar por ser tributados à taxa que resultaria 
da aplicação dos escalões progressivos de tributação do rendimento global do ano, entre 0% e 
46,5%, caso englobassem a totalidade dos seus rendimentos, incluindo os auferidos fora do 
território português. A taxa assim determinada não se aplicaria, contudo, aos rendimentos 
auferidos fora do território português. 

Para apuramento do saldo, positivo ou negativo, mencionado no parágrafo anterior não relevam 
as perdas apuradas quando a contraparte da operação estiver sujeita no país, território ou região 
em que se encontre domiciliada para efeitos fiscais a um regime fiscal claramente mais favorável, 
constante da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro. 

Não obstante, é aplicável uma isenção de IRS, salvo no caso de pessoas singulares domiciliadas 
em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal mais favorável, constante da Portaria n.º 
150/2004, de 13 de Fevereiro, ou com o qual não esteja em vigor uma convenção destinada a 
evitar a dupla tributação internacional ou um acordo sobre troca de informação em matéria fiscal.  

Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado na sua competência 
para tributar essas mais-valias, mas esse tratamento fiscal convencional deve ser aferido 
casuisticamente. 

Em algumas Convenções, a exclusão de tributação não se aplica se a maioria do activo da 
sociedade portuguesa for constituído, directa ou indirectamente, por bens imóveis ou direitos 
reais sobre bens imóveis situados em território português. 

Aquisição gratuita das acções 

Não está sujeita a Imposto do Selo a aquisição a título gratuito (por morte ou em vida) das acções 
por pessoas singulares não residentes para efeitos fiscais em Portugal. 
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15.1.3 Pessoas colectivas residentes para efeitos fiscais em Portugal ou pessoas colectivas 
não residentes com estabelecimento estável em Portugal ao qual sejam imputáveis os 
rendimentos associados às acções 

Aquisição onerosa das acções 

A aquisição onerosa das acções não se encontra sujeita a tributação em Portugal. 

Rendimentos decorrentes da titularidade das acções 

Os lucros do Emitente e Oferente colocados à disposição dos titulares das acções são tributáveis 
em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas ("IRC"). Será retido IRC, à taxa 
de 21,5%, aquando da colocação à disposição, tendo esta retenção na fonte natureza de 
pagamento antecipado por conta do imposto devido em termos finais. O IRC incide sobre a 
matéria colectável (resultante, em termos gerais, da dedução dos prejuízos fiscais reportáveis ao 
lucro tributável) a uma taxa até 25% (12,5% para os primeiros 12.500 Euros de matéria 
colectável; 25% para o remanescente). Poderá acrescer uma derrama municipal, a uma taxa 
variável de acordo com a decisão dos órgãos municipais em cada ano, até 1,5% do lucro 
tributável. É ainda aplicável uma derrama estadual à taxa de 2,5% sobre a parte do lucro 
tributável que exceda € 2.000.000. 

Caso o titular das acções não seja abrangido pelo regime de transparência fiscal e detenha acções 
representativas de pelo menos 10% do capital social os lucros colocados à disposição pelo 
Emitente e Oferente serão desconsiderados para efeitos de apuramento do lucro tributável, 
contanto que as acções permaneçam na sua titularidade, de modo ininterrupto, durante um ano. 
Se esse período já se houver completado à data da colocação à disposição dos lucros do Emitente 
e Oferente, haverá lugar a dispensa da obrigação de retenção na fonte de IRC à taxa de 21,5% 
referida no parágrafo anterior. Na eventualidade de apenas se completar após a data da colocação 
à disposição, o IRC retido na fonte será reembolsável. 

Não existe obrigação de retenção na fonte, total ou parcial, sobre os lucros do Emitente e 
Oferente colocados à disposição de sujeitos passivos globalmente isentos de IRC (a título 
meramente exemplificativo: o Estado e outras pessoas colectivas de direito público; pessoas 
colectivas de utilidade pública e de solidariedade social; fundos de pensões; fundos de poupança-
reforma, poupança-educação e poupança-reforma/educação; fundos de capital de risco; e fundos 
de poupança em acções, desde que, em qualquer dos casos relativos aos fundos, os mesmos se 
constituam e operem de acordo com a legislação portuguesa) ou que beneficiem de isenção total 
ou parcial relativamente aos lucros colocados à disposição pelo Emitente e Oferente, contanto 
que seja feita prova da mesma perante a entidade pagadora. 

Há lugar a tributação autónoma, à taxa de 20%, dos lucros distribuídos pelo Emitente e Oferente 
a entidades que beneficiem de isenção total ou parcial de IRC (abrangendo, neste último caso, os 
rendimentos de capitais) se as acções não forem detidas por tais entidades pelo período mínimo 
de um ano, o qual pode ser completado após a colocação à disposição. 

Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão onerosa das 
acções 

As mais e menos-valias realizadas concorrem para a formação do lucro tributável em sede de 
IRC. O IRC incide sobre a matéria colectável (resultante, em termos gerais, da dedução dos 
prejuízos fiscais reportáveis ao lucro tributável) a uma taxa até 25% (12,5% para os primeiros 
12.500 Euros de matéria colectável; 25% para o remanescente). Poderá acrescer uma derrama 
municipal, a uma taxa variável de acordo com a decisão dos órgãos municipais em cada ano, até 
1,5% do lucro tributável. É ainda aplicável uma derrama estadual à taxa de 2,5% sobre a parte do 
lucro tributável que exceda € 2.000.000. 
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Para efeitos de apuramento das mais e menos-valias fiscais, o custo de aquisição das acções 
detidas há pelo menos dois anos à data da transmissão onerosa é objecto de actualização 
mediante a aplicação de coeficientes de desvalorização monetária aprovados anualmente por 
Portaria do Ministro das Finanças. 

Para efeitos de determinação do lucro tributável, a diferença positiva entre as mais-valias e as 
menos-valias realizadas mediante a transmissão onerosa de partes de capital é considerada em 
apenas 50% do seu valor, desde que respeitadas as seguintes condições: 

a) O valor de realização seja totalmente reinvestido no período de tributação anterior, no 
próprio, ou até ao final do segundo período de tributação seguinte ao da realização (i) na 
aquisição de participações no capital de sociedades comerciais ou civis sob a forma 
comercial; (ii) na aquisição de títulos do Estado Português; (iii) e/ou na aquisição, 
produção ou construção de activos fixos tangíveis, de activos biológicos que não sejam 
consumíveis ou em propriedades de investimento, afectos à exploração, com excepção dos 
bens adquiridos em estado de uso a sujeito passivo de IRS ou IRC com o qual existam 
relações especiais nos termos do artigo 58.º, n.º 4 do Código do IRC (“entidades 
relacionadas”); 

b) As participações de capital alienadas devem ter sido detidas por período não inferior a 
um ano e corresponder a, pelo menos, 10% do capital da sociedade participada, devendo as 
partes de capital e os títulos do Estado Português adquiridos ser detidos por igual período; 

c) As transmissões onerosas e aquisições de partes de capital não podem ser efectuadas 
com (i) entidades com domicílio, sede ou direcção efectiva em país, território ou região 
sujeito a um regime fiscal mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de 
Fevereiro e (ii) entidades relacionadas, excepto quando se destinem à realização de capital 
social, caso em que o reinvestimento se considerará totalmente concretizado quando o 
valor das participações sociais assim realizadas não seja inferior ao valor de mercado 
daquelas transmissões. 

Caso o reinvestimento do valor de realização seja efectuado parcialmente, o benefício da inclusão 
da mais-valia para efeitos de determinação do lucro tributável sujeito a IRC é proporcional ao 
valor reinvestido.  

Não sendo concretizado o reinvestimento, total ou parcialmente, até ao fim do segundo período 
de tributação seguinte ao da realização, considera-se como rendimento desse período de 
tributação a parte da diferença acima referida e ainda não incluída no lucro tributável, majorada 
em 15%. 

A diferença negativa entre as mais-valias e as menos-valias realizadas mediante a transmissão 
onerosa de partes de capital, incluindo a sua remição e amortização com redução de capital, 
concorre para a formação do lucro tributável em IRC em apenas 50% do seu valor. Não são, 
contudo, dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável em IRC os gastos 
suportados na alienação de partes de capital detidas por período inferior a três anos quando 
tenham sido adquiridas (i) entidades relacionadas, considerando-se como tal, entre outras, 
entidades com domicílio, sede ou direcção efectiva em território sujeito a um regime fiscal mais 
favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro; (ii) ou a entidades residentes 
em território português sujeitas a um regime especial de tributação. 

Não são igualmente dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável em IRC os gastos 
suportados com a alienação de partes de capital a (i) entidades relacionadas, considerando-se 
como tal, entre outras, entidades com domicílio, sede ou direcção efectiva em território sujeito a 
um regime fiscal mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro; (ii) ou a 
entidades residentes em território português sujeitas a um regime especial de tributação. 
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Não são igualmente dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável em IRC as 
menos-valias e outras perdas relativas a partes de capital, na parte do valor que corresponda aos 
lucros distribuídos que tenham beneficiado da dedução prevista no artigo 51º do Código do IRC 
nos quatro anos anteriores. 

Não são, por fim, dedutíveis para os efeitos referidos os gastos suportados com a transmissão 
onerosa de partes de capital sempre que a entidade alienante tenha resultado de transformação, 
incluindo a modificação do objecto social, de sociedade à qual fosse aplicável regime fiscal 
diverso relativamente a estes gastos e tenham decorrido menos de três anos entre a data da 
verificação desse facto e a data da transmissão. 

Acresce referir que em virtude da adaptação do Código do IRC às normas internacionais de 
contabilidade e ao Sistema de Normalização Contabilística, não é aceite, para efeitos de 
determinação do lucro tributável, o gasto resultante de mudanças no modelo de valorização 
relevantes para efeitos fiscais, nos termos do n.º 9 do artigo 18.º do Código do IRC, que 
decorram, designadamente, de reclassificação contabilística ou de alterações nos pressupostos 
referidos na alínea a) do n.º 9 do referido artigo. 

As mais-valias e as menos-valias realizadas por SGPS, SCR e ICR mediante a transmissão 
onerosa de acções detidas por um período não inferior a um ano, bem como os encargos 
financeiros suportados com a sua aquisição, não concorrem para a formação do respectivo lucro 
tributável, ou seja, não são tributadas, no primeiro caso, e não são dedutíveis, no segundo. O 
regime descrito não é aplicável, relativamente às mais-valias realizadas e aos encargos financeiros 
suportados, quando as partes de capital tenham sido adquiridas a: 

a) entidades relacionadas, considerando-se como tal, entre outras, entidades com domicílio, 
sede ou direcção efectiva em território sujeito a um regime fiscal mais favorável, constante 
da Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro; 

b) entidades residentes em território português sujeitas a um regime especial de tributação, e 
tenham sido detidas pela alienante por período inferior a três anos, bem como quando a 
alienante tenha resultado de transformação de sociedade à qual não fosse aplicável este 
regime relativamente às mais-valias das partes de capital, desde que, neste último caso, 
tenham decorrido menos de três anos entre a data da transformação e a data da 
transmissão. 

O saldo positivo entre as mais-valias e menos-valias resultante da alienação de acções detidas por 
fundos de investimento durante mais de 12 meses, obrigações e outros títulos de dívida, está 
excluído de tributação, excepto quando obtido por fundos de investimento mistos ou fechados 
de subscrição particular. 

Aquisição gratuita das acções 

A variação patrimonial positiva, não reflectida no resultado do exercício, resultante da aquisição 
gratuita de acções por pessoas colectivas residentes sujeitas a IRC, ainda que dele isentas, bem 
como por estabelecimentos estáveis aos quais as mesmas sejam imputáveis, concorre para a 
formação do lucro tributável em sede de IRC. O IRC incide sobre a matéria colectável 
(resultante, em termos gerais, da dedução dos prejuízos fiscais reportáveis ao lucro tributável) a 
uma taxa até 25% (12,5% para os primeiros Euro 12.500 de matéria colectável; 25% para o 
remanescente). Poderá acrescer uma derrama municipal, a uma taxa variável de acordo com a 
decisão dos órgãos municipais em cada ano, até 1,5% do lucro tributável. É ainda aplicável uma 
derrama estadual à taxa de 2,5% sobre a parte do lucro tributável que exceda € 2.000.000. 
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15.1.4 Pessoas colectivas não residentes para efeitos fiscais em Portugal sem 
estabelecimento estável ao qual sejam imputáveis os rendimentos associados às acções 

Aquisição onerosa das acções 

A aquisição onerosa das acções não se encontra sujeita a tributação em Portugal. 

Rendimentos decorrentes da titularidade das acções 

Os lucros do Emitente e Oferente colocados à disposição dos titulares das acções são tributáveis 
em sede de IRC. Será retido IRC, à taxa de 21,5%, aquando da colocação à disposição, tendo esta 
retenção na fonte natureza liberatória, dispensando os titulares das acções da declaração do 
correspondente rendimento às autoridades fiscais e do pagamento de qualquer IRC adicional. 

A taxa referida pode ser reduzida nos termos de uma Convenção em vigor entre Portugal e o país 
de residência fiscal do titular das acções, caso se verifiquem as condições substanciais de 
aplicação de tal redução e se cumpram as formalidades previstas na legislação fiscal portuguesa 
para a invocação de uma Convenção, traduzidas na certificação da residência fiscal do titular 
através de formulários próprios. 

Estarão isentos de IRC os lucros do Emitente e Oferente colocados à disposição de uma 
entidade que preencha as condições previstas no artigo 2.º da Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 
de Julho, e que detenha, durante um período ininterrupto de pelo menos um ano, acções 
representativas de pelo menos 10% do capital social do Emitente e Oferente. Se esse período já 
se houver completado à data da colocação à disposição dos lucros do Emitente e Oferente, 
haverá lugar a dispensa da obrigação de retenção na fonte de IRC. Na eventualidade de apenas se 
completar após a data da colocação à disposição, o IRC retido na fonte será reembolsável. Para 
efeitos de dispensa de retenção na fonte de IRC ou do seu reembolso, consoante os casos, é 
necessário cumprir algumas formalidades previstas na legislação fiscal portuguesa, traduzidas na 
certificação do cumprimento de todas as condições mencionadas através de documentação 
específica. 

Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão onerosa das 
acções 

As mais-valias provenientes da transmissão a título oneroso de acções obtidas por pessoas 
colectivas não residentes em território português e sem estabelecimento estável ao qual as 
mesmas sejam imputáveis em Portugal estão sujeitas a IRC. 

Não obstante, as mais-valias realizadas com a transmissão onerosa de acções estão isentas de 
tributação, salvo se: 

(i)  a entidade alienante for detida, directa ou indirectamente, em mais de 25% por entidades 
residentes para efeitos fiscais em território português; 

(ii) a entidade alienante for residente para efeitos fiscais em país, território ou região, sujeitos 
a um regime fiscal claramente mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 
de Fevereiro, ou com o qual não esteja em vigor uma convenção destinada a evitar a 
dupla tributação internacional ou um acordo sobre troca de informação em matéria 
fiscal; ou 

(iii) as mais-valias realizadas resultarem da transmissão onerosa de acções representativas do 
capital social de sociedades cujo activo seja constituído, directa ou indirectamente, em 
mais de 50%, por bens imobiliários situados no mesmo, ou que, sendo sociedades 
gestoras ou detentoras de participações sociais, se encontrem em relação de domínio, na 
acepção do artigo 13.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 
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Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, na qualidade de 
entidades dominantes, com sociedades dominadas, igualmente residentes para efeitos 
fiscais em território português, cujo activo seja constituído, em mais de 50%, por bens 
imobiliários no mesmo situados. 

Adicionalmente, podem ser excluídas de tributação em Portugal as mais-valias realizadas com a 
transmissão onerosa de acções por um residente, para efeitos fiscais, num país com o qual vigore 
uma Convenção com Portugal. Em algumas Convenções, a exclusão de tributação não se aplica 
se a maioria do activo da sociedade portuguesa for constituído, directa ou indirectamente, por 
bens imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis situados em território português. 

O saldo anual positivo entre as mais-valias não isentas de tributação nos termos dos parágrafos 
anteriores e as menos-valias realizadas com a transmissão onerosa de acções (e outros activos 
previstos na lei), deduzido das despesas necessárias e efectivamente incorridas na sua transmissão 
onerosa, é tributado à taxa de 25%. 

Para apuramento do saldo, positivo ou negativo, mencionado no parágrafo anterior não relevam 
as perdas apuradas quando a contraparte da operação estiver sujeita no país, território ou região 
em que se encontre domiciliada para efeitos fiscais a um regime fiscal claramente mais favorável, 
constante da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro. 

Aquisição gratuita das acções 

O incremento patrimonial resultante da aquisição gratuita de acções por pessoas colectivas não 
residentes sem estabelecimento estável ao qual as acções sejam imputáveis é tributado à taxa de 
25%. Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado na sua 
competência para tributar estes rendimentos, mas esse tratamento fiscal convencional deve ser 
aferido casuisticamente. 

15.2 VMOC 

Não se encontrando estabelecido um regime fiscal específico aplicável aos Valores, mas atentas as 
suas características, considera-se que o seu enquadramento fiscal, será, em princípio, o aplicável 
aos juros e mais-valias dos títulos de dívida. 

O presente ponto, constitui assim uma síntese do regime fiscal que razoavelmente se considera 
aplicável aos rendimentos dos Valores emitidos por uma entidade residente, quanto às mais-valias 
obtidas aquando da sua alienação e à sua transmissão a título gratuito. O enquadramento descrito 
é o geral, devendo ser consultada a legislação aplicável em aspectos aqui não reflectidos. 

Deste modo, os potenciais investidores são aconselhados a obter informação junto dos seus 
consultores quanto ao regime fiscal que lhes será aplicável relativamente à aquisição e transmissão 
dos direitos conferidos pelos Valores. 

15.2.1 Pessoas singulares residentes para efeitos fiscais em Portugal ou com 
estabelecimento estável em Portugal ao qual sejam imputáveis rendimentos associados 
às acções 

Os juros obtidos por pessoas singulares residentes em Portugal para efeitos fiscais estão sujeitos a 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS). Os rendimentos referidos estão 
sujeitos a retenção na fonte à taxa de 21,5%, que tem natureza liberatória desde que os 
rendimentos sejam obtidos fora do âmbito do exercício de actividades empresariais e 
profissionais, sem prejuízo de opção pelo englobamento. Caso seja exercida a opção pelo 
englobamento, a retenção na fonte terá a natureza de pagamento por conta do imposto devido a 
final, sendo os juros ou outros rendimentos de capitais adicionados à matéria tributável e sujeitos 
a taxas progressivas que podem atingir 46,5%. 
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O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a alienação dos 
VMOC (e outros valores mobiliários e activos financeiros) é tributado à taxa especial de IRS de 
20%, sem prejuízo do seu englobamento por opção dos respectivos titulares e tributação a taxas 
progressivas que podem atingir 46,5%. O saldo positivo até ao valor anual de € 500 entre as mais-
valias e menos-valias resultantes da alienação de acções, de obrigações e outros títulos de dívida, 
obtido por pessoas singulares residentes em Portugal, está isento de IRS. Os juros decorridos são 
caracterizados como juros para efeitos fiscais.  

A aquisição dos VMOC por pessoas singulares residentes em território português por 
transmissão gratuita e sucessão por morte está sujeita a Imposto do Selo à taxa de 10%, sem 
prejuízo da isenção nessas transmissões gratuitas de que sejam beneficiários cônjuges, 
descendentes, ascendentes e unidos de facto.  

15.2.2 Pessoas colectivas residentes para efeitos fiscais em Portugal ou pessoas colectivas 
não residentes com estabelecimento estável em Portugal ao qual sejam imputáveis os 
rendimentos associados às acções 

Os juros obtidos e mais-valias provenientes da alienação de VMOC por pessoas colectivas 
residentes em Portugal ou não residentes com estabelecimento estável situado em território 
português ao qual os rendimentos sejam imputáveis concorrem para a formação do lucro 
tributável e estão sujeitos a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC). A taxa 
corresponde a 12,5% para matéria colectável até € 12.500 e a 25% para o remanescente. Pode 
ainda acrescer derrama municipal, que pode atingir 1,5% do lucro tributável. É ainda aplicável 
uma derrama estadual à taxa de 2,5% sobre a parte do lucro tributável que exceda € 2 000 000. 
Os juros são objecto de retenção na fonte à taxa de 21,5 %, a qual tem a natureza de imposto por 
conta do IRC devido a final. 

Entre outros, estão dispensados de retenção na fonte as instituições financeiras, os fundos de 
pensões, os fundos de poupança-reforma, os fundos de poupança em acções, os fundos de 
capital de risco e entidades isentas de IRC. 

As pessoas colectivas residentes em Portugal para efeitos de IRC ou não residentes com 
estabelecimento estável situado em território português ao qual os rendimentos sejam imputáveis 
não estão sujeitas a Imposto do Selo nas aquisições dos VMOC a título gratuito. No entanto, as 
variações patrimoniais positivas daí decorrentes concorrem para a formação do lucro tributável e 
estão sujeitas a IRC à taxa de 12,5% para matéria colectável até € 12.500 e a 25% para o 
remanescente. Pode ainda acrescer derrama municipal, que pode atingir 1,5% do lucro tributável. 
É ainda aplicável uma derrama estadual à taxa de 2,5% sobre a parte do lucro tributável que 
exceda € 2 000 000. 

15.2.3 Pessoas singulares e pessoas colectivas não residentes para efeitos fiscais em 
Portugal sem estabelecimento estável ao qual sejam imputáveis os rendimentos 
associados às acções 

Os juros obtidos por pessoas singulares ou pessoas colectivas não residentes sem estabelecimento 
estável em território português aos quais esses rendimentos sejam imputáveis estão sujeitos a IRS 
ou IRC, por retenção na fonte à taxa de 21,5%, que corresponde à tributação final dos 
rendimentos em causa. 

Ao abrigo das Convenções, a taxa de retenção na fonte pode ser limitada a 15, 12 ou 10%, 
dependendo da convenção aplicável e cumpridas que sejam as formalidades previstas na lei 
(incluindo a certificação da residência do beneficiário efectivo dos juros e outros rendimentos de 
capitais pelas autoridades competentes do Estado da residência). A limitação da taxa de retenção 
na fonte aplicável pode ocorrer mediante uma dispensa parcial de retenção na fonte ou o 
reembolso do excesso de imposto retido na fonte. Os formulários actualmente aplicáveis para 
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ambos os efeitos foram aprovados e publicados pelo Despacho n.º 4734-A/2008, de 21 de 
Fevereiro, e encontram-se habitualmente disponíveis em www.portaldasfinancas.gov.pt. 

As mais-valias na transmissão a título oneroso de VMOC por pessoas singulares não residentes 
estão sujeitas a IRS. O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a 
alienação de VMOC (e outros valores mobiliários e activos financeiros) é tributado à taxa especial 
de IRS de 20%. Os juros decorridos são caracterizados como juros para efeitos fiscais.  

Não obstante, é aplicável uma isenção de IRS, salvo no caso de pessoas singulares domiciliadas 
em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal mais favorável, constante da Portaria n.º 
150/2004, de 13 de Fevereiro, ou com o qual não esteja em vigor uma convenção destinada a 
evitar a dupla tributação internacional ou um acordo sobre troca de informação em matéria fiscal. 

Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado na sua competência 
para tributar essas mais-valias, mas esse tratamento fiscal convencional deve ser aferido 
casuisticamente. 

As mais-valias provenientes da transmissão a título oneroso de VMOC obtidas por pessoas 
colectivas não residentes em território português e sem estabelecimento estável ao qual as 
mesmas sejam imputáveis em Portugal estão sujeitas a IRC. Os juros decorridos são 
caracterizados como juros para efeitos fiscais. 

Não obstante, é aplicável uma isenção de IRC, salvo no caso de: a) a entidades detidas, directa ou 
indirectamente, em mais de 25%, por entidades residentes; ou b) entidades domiciliadas em país, 
território ou região sujeitas a um regime fiscal mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, 
de 13 de Fevereiro, ou com o qual não esteja em vigor uma convenção destinada a evitar a dupla 
tributação internacional ou um acordo sobre troca de informação em matéria fiscal. 

No caso de o não residente não beneficiar da isenção, as mais-valias são tributadas à taxa de 25%. 
Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado na sua competência 
para tributar essas mais-valias, mas esse tratamento fiscal convencional deve ser aferido 
casuisticamente. Os juros decorridos são caracterizados como juros para efeitos fiscais. 

A aquisição das VMOC  por pessoas singulares não domiciliadas em território português por 
transmissão gratuita e sucessão por morte não está sujeita a Imposto do Selo.  

A aquisição a título gratuito de VMOC por pessoas colectivas não residentes em Portugal está 
sujeita a IRC à taxa de 25%. Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente 
limitado na sua competência para tributar estes rendimentos, mas esse tratamento fiscal 
convencional deve ser aferido casuisticamente.” 

 

A presente adenda encontra-se disponível para consulta nos mesmos locais em que se encontra 
disponibilizado o Prospecto em referência, devendo ser lida em conjunto a restante informação 
contida no mesmo. 

 


