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Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

03 de Janeiro de 2012 

 

Legislação Nacional 

 

Fundações / Realização de um Censo 

Lei n.º 1/2012 – I Série n.º 2, de 3/01 

Determina a realização de um censo e a 

aplicação de medidas preventivas a todas 

as fundações, nacionais ou estrangeiras, 

que desenvolvam as suas atividades em 

território nacional. 

Pretende-se, desta forma, proceder a uma 

avaliação do custo/benefício e viabilidade 

financeira de cada fundação e decidir sobre 

a sua manutenção, extinção, cancelamento 

dos apoios financeiros por entidades 

públicas ou a perda do estatuto de 

utilidade pública, caso tenha sido 

concedido. 

A realização do censo irá basear-se na 

apresentação de respostas a um 

questionário e na disponibilização de 

documentação por parte de todas as 

fundações atualmente existentes, bem 

como, na prestação de informações pelas 

entidades públicas responsáveis pela 

atribuição de apoios financeiros. 

As ações referidas - resposta ao 

questionário, disponibilização de 

documentação e prestação de 

informações, são obrigatórias e servirão de 

base à decisão de levantamento das 

medidas preventivas, ou, à sua conversão 

em medidas definitivas. 

Assim, até 2 de fevereiro de 2012, as 

fundações devem responder ao 

questionário disponibilizado no Portal do 

Governo, e facultar toda a documentação 

aí solicitada. Concluídas estas ações, as 

quais devem ser executadas 

exclusivamente por via eletrónica, é 

atribuído à fundação um número de 

registo que a identifica e que constitui 

elemento obrigatório para a concessão de 

apoios financeiros. 

A avaliação do custo/benefício e 

viabilidade das fundações é da 

responsabilidade do Ministério das 

Finanças, a quem também cabe, promover 

a publicação dessa avaliação no Portal do 

Governo. 

Até 2 de fevereiro de 2012, o Governo 

apresentará uma proposta de lei que 

defina o regime jurídico das fundações 

portuguesas e estrangeiras que 

desenvolvam a sua atividade em território 

nacional. 

A presente lei entra em vigor a 4 de janeiro 

de 2012. 
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Modelos e Formulários Fiscais 

Portaria n.º 7-A/2012 – I Série n.º 2, de 

3/01 (Suplemento) 

Determina que, os modelos e formulários 

aprovados para utilização dos contribuintes 

com as extintas Direção-Geral dos 

Impostos (DGCI) e Direção-Geral das 

Alfândegas e Impostos Especiais sobre o 

Consumo (DGAIEC), designadamente, para 

o cumprimento de obrigações declarativas 

no que concerne a contribuições, impostos, 

taxas e direitos aduaneiros, se mantêm 

válidos e em vigor, para utilização com a 

Administração Tributária e Aduaneira (AT). 

A presente portaria produz efeitos a partir 

de 1 de janeiro de 2012. 

 

Sistema Integrado de Proteção Contra as 

Aleatoriedades Climáticas (SIPAC) 

Despacho n.º 10/2012 – II Série Parte C n.º 

2, de 3/12 

Revê as tarifas de referência para o cálculo 

das bonificações, previstas no 

Regulamento do SIPAC.     


