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As mais-valias decorrentes da transferência para o património particular de empresário de bem imóvel habitacional que 

seja imediatamente afeto à obtenção de rendimentos da cat. F, deixa de ser considerada para efeitos da tributação da cat. 

B. No entanto, se, em resultado dessa transferência, o imóvel não gerar rendimentos prediais durante os cinco anos 

seguintes, a transferência do mesmo para a esfera do empresário qualifica como mais-valia para efeitos da cat. G. 

Agravamento do coeficiente aplicável aos rendimentos provenientes da exploração de estabelecimentos de alojamento 

local, na modalidade de moradia ou apartamento, quando localizados em áreas de contenção passa de 0,35 para 0,5.

Alteração dos limites dos escalões da tabela das 

taxas gerais do IRS para os seguintes montantes 

de rendimentos: 

Aumento nos acréscimo das deduções à coleta a partir do segundo dependente quando existam dois ou mais dependentes 

que não ultrapassem os três anos de idade, correspondente a Euro 150 no caso de acordo de regulação do exercício das 

responsabilidades parentais estabeleça a responsabilidade conjunta e a residência alternada do menor, e Euro 300 nos 

restantes casos. 

Os rendimentos líquidos de pensões obtidos no estrangeiro por residentes não habituais em território português passam a 

ser tributados à taxa fixa de 10% (anteriormente encontravam-se isentos).

Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares
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Rendimento coletável (euros) Taxa (%)

Até 7.112 14,50

De mais de 7.112 até 10.732 23,00

De mais de 10.732 até 20.322 28,50

De mais de 20.322 até 25.075 35,00

De mais de 25.075 até 36.967 37,00

De mais de 36.967 até 80.882 45,00

Superior a 80.882 48,00



As entidades gestoras de plataformas de financiamento colaborativo (crowdfunding), cuja sede ou direção efetiva ou 

estabelecimento estável esteja localizado em território nacional, passam a estar obrigadas a efetuar retenção na fonte de 

IRS sobre os rendimentos sujeitos à taxa liberatória que paguem ou coloquem à disposição. 

Os titulares de quaisquer rendimentos cujas entidades devedoras dos mesmos não se encontrem abrangidas pela 

obrigação de retenção na fonte prevista no Código do IRS, podem, querendo, efetuar pagamentos por conta do imposto 

devido, desde que o montante de cada entrega seja igual ou superior a Euro 50.

É criado um regime de isenção parcial dos rendimentos da categoria A auferidos por sujeitos passivos com idades 

compreendidas entre os 18 e os 26 anos, desde que não qualifiquem como dependentes e não aufiram rendimento 

coletável (incluindo os rendimentos isentos) superior a Euro 25.075. 

A referida isenção parcial é apenas aplicável nos três primeiros anos de obtenção de rendimentos após a conclusão de um 

ciclo de estudos igual ou superior ao nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações, quando a sua conclusão ocorra a partir 

de 2020, podendo apenas ser utilizada uma vez por cada sujeito passivo.

Para o efeito, o sujeito passivo deve optar por este regime na respetiva declaração de rendimentos e, bem assim, submeter 

o certificado comprovativo da conclusão do ciclo de estudos no Portal das Finanças até ao dia 15 de fevereiro do ano 

seguinte ao qual se pretende aproveitar da isenção. 

Mantém-se a possibilidade de os sujeitos passivos declararem, na declaração de rendimentos respeitante a 2019, os 

valores de despesas de saúde, de educação e encargos com lares e imóveis, em alternativa aos valores comunicados à 

AT no contexto do mecanismo e-fatura. 

Há também a possibilidade de os sujeitos passivos declararem, na declaração de rendimentos respeitante a 2019, o valor 

dos encargos com pessoal, rendas de imóveis e outras despesas com aquisição de bens e serviços necessários ao 

desenvolvimento da atividade independente, em alternativa aos valores comunicados à AT no contexto do mecanismo e-

fatura. Caso os valores das despesas constantes no portal e-fatura não estejam corretos, o sujeito passivo não os poderá 

reclamar em março. 
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Autorização legislativa para a criação de deduções ambientais que incidam sobre as aquisições de unidades de produção 

renovável para autoconsumo, bem como bombas de calor com classe energética A ou superior, desde que afetas a 

utilização pessoal, de modo a permitir uma dedução à coleta do IRS, sob determinadas condições, até ao limite global 

máximo de Euro 1.000.

Autorização legislativa para a introdução de um regime de benefícios fiscais no âmbito dos Planos de Poupança Florestal 

(PPF), que sejam regulamentados ao abrigo do Programa para Estímulo ao Financiamento da Floresta. Este benefício 

deve operar através de uma isenção em sede de IRS aplicável aos juros obtidos provenientes de PPF e ainda através da 

consagração de uma dedução à coleta de IRS correspondente a 30% dos valores aplicados no ano, por cada sujeito 

passivo, mediante entradas em PPF, tendo como limite máximo Euro 450.
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Majoração fiscal de 30% dos encargos com passes sociais que qualifiquem 

como realizações de utilidade social atribuídos aos trabalhadores.

O regime especial é alargado aos direitos de propriedade intelectual, quando 

registados, relativos a direitos de autor sobre programas de computadores.

O coeficiente a aplicar, no âmbito do regime simplificado, aos rendimentos 

decorrentes da exploração de estabelecimento de alojamento local na 

modalidade de moradia ou apartamento é de 0,5 para os localizados em áreas 

de contenção, mantendo-se o coeficiente de 0,35 para os restantes.

A taxa reduzida de IRC, de 17%, aplicável às PME’s passa a ser aplicada até 

aos primeiros Euro 25.000 de matéria coletável (atualmente Euro 15.000).

A taxa reduzida de IRC, de 12,5%, aplicável às PME’s que exerçam uma 

atividade em territórios do interior passa a ser aplicada até aos primeiros Euro 

25.000 (atualmente Euro 15.000).

São sujeitas a tributação autónoma à taxa de 10%, as despesas com viaturas 

com custo de aquisição inferior a Euro 27.500 (ao invés de Euro 25.000) e à taxa 

de 27,5% as viaturas com custo de aquisição igual ou superior a Euro 27.500 (ao 

invés de Euro 25.000) e inferior a Euro 35.000.

As viaturas movidas a GPL deixam de beneficiar de taxas reduzidas de 

tributação autónoma, mantendo-se as mesmas apenas para as viaturas movidas 

a GNV.

Majoração em 10 pp das taxas de tributação de autónoma, quando o sujeito 

passivo apresente prejuízo fiscal deixa de ser aplicável no período de tributação 

de início de atividade e no seguinte.
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Para efeitos da DLRR, o prazo de reinvestimento dos lucros retidos passa de três para quatro anos e, bem assim, que o 

montante máximo dos lucros retidos e reinvestidos passa de Euro 10 milhões para Euro 12 milhões.

Consideram-se aplicações relevantes os ativos intangíveis constituídos por despesas com transferência de tecnologia 

desde que estejam sujeitos a amortizações para efeitos fiscais e não sejam adquiridos a entidades com as quais existam 

relações especiais.

Para efeitos de dedução à coleta do IRC, a opção de compra, no caso de ativos adquiridos em regime de locação 

financeira, ocorre no prazo de 7 anos (atualmente 5 anos).

Autorização legislativa, após aprovação da UE, para efeitos de alargamento de beneficiários e aplicação relevantes da 

DLRR.

O SIFIDE II passa a vigorar até 2025 (anteriormente 2020).

Alterações nas regras de elegibilidade das contribuições para fundos de investimento destinadas a financiar empresas 

dedicadas predominantemente à investigação e desenvolvimento, passando, nomeadamente, a exigir-se que as empresas 

mantenham as unidades de participação (UP) nestes fundos por um período de 5 anos.

Para efeitos de verificação do investimento realizado as entidades gestoras dos fundos de investimento passam a enviar à 

Agência Nacional de Inovação S.A., o último relatório anual auditado, bem como documento (portefólio ou outro) que 

evidencie os investimentos efetuados pelo fundo no período anterior. Tais entidades podem também solicitar à ANI a 

emissão de declaração de conformidade da política de investimento prevista no regulamento de gestão do fundo, não 

tendo essa declaração caráter vinculativo quanto à elegibilidade futura da despesa.

O Governo fica autorizado, após aprovação da UE, a criar um regime de benefícios fiscais no âmbito do Programa de 

Valorização do Interior aplicável a sujeitos passivos de IRC em função dos gastos resultantes de criação de postos de 

trabalho em territórios do interior. 

Este benefício deve operar através de uma dedução à coleta do IRC, correspondente a 20% dos gastos incorridos que 

excederem o valor da RMNG, tendo como limite máximo a coleta do período de tributação.
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Clarificação para que o IVA das despesas respeitantes a eletricidade utilizada em viaturas elétricas ou híbridas plug-in seja 

100% dedutível.

Passa a ser possível recuperar o IVA em créditos em mora há mais de 12 meses (anteriormente 24), desde que existam 

provas objetivas de imparidade e de terem sido efetuadas diligências para o seu recebimento.

O prazo de indeferimento tácito (para créditos com valor, por fatura, igual ou superior a €150 mil, IVA incluído) e de 

deferimento tácito (para créditos com valor, por fatura, inferior a €150 mil, IVA incluído) é alterado para 4 meses 

(anteriormente 8 meses).

Introdução da possibilidade de a verificação dos requisitos para a recuperação de IVA em créditos incobráveis ou de 

cobrança duvidosa possa ser realizada por contabilista certificado independente, nos casos em que a regularização de 

imposto não exceda € 10 000 por declaração periódica (atualmente, apenas um Revisor Oficial de Contas pode certificar a 

verificação dos requisitos para a recuperação).

O OE 2020 inclui as seguintes alterações à aplicação da taxa reduzida:

▪ Aplicação da taxa reduzida de IVA à transmissão de águas residuais tratadas e às prestações de serviços que 

consistam em proporcionar a visita, guiada ou não, a edifícios classificados de interesse nacional, público ou municipal 

e a museus que cumpram determinados requisitos, com exclusão dos fins lucrativos, e que não beneficiem da isenção 

de IVA;

▪ Alargamento da aplicação da taxa reduzida à entrada em jardins zoológicos, botânicos e aquários públicos.

▪ Fim da aplicação da taxa reduzida de IVA à entrada em espetáculos de tauromaquia.

Imposto de Valor Acrescentado



▪ Fica (novamente) o Governo autorizado a alterar a verba 3.1 da Lista II do Código do IVA (serviços de restauração), 

com o sentido de ampliar a sua aplicação a outras prestações de serviços de bebidas, estendendo-a a bebidas que se 

encontram atualmente excluídas.

▪ Fica o Governo autorizado a Alargar o âmbito da verba 2.9 da Lista I anexa ao Código do IVA , mediante revisão da lista 

aprovada por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área das finanças, pela área da solidariedade e 

segurança social e pela área da saúde para a qual esta remete, nela acolhendo produtos, aparelhos e objetos de apoio 

que constem da lista homologada pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P., aprovada nos termos da Norma 

ISO 9999:2007, cuja utilização seja exclusiva de pessoas com deficiência e pessoas com incapacidade temporária.

▪ Fica ainda o Governo autorizado a criar escalões de consumo de eletricidade baseados na estrutura de potência 

contratada existente no mercado elétrico, aplicando aos fornecimentos de eletricidade de reduzido valor as taxas 

previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 18.º do Código do IVA. 
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Aumento de cerca de 0,3% na componente cilindrada.

Para a componente ambiental introduzem-se novas tabelas, aplicáveis a veículos com emissões de CO2 resultantes dos 

testes realizados ao abrigo do “Novo Ciclo de Condução Europeu Normalizado” (New European Driving Cycle –NEDC).

Deixam de beneficiar de taxa intermédias os automóveis ligeiros de passageiros que utilizem como combustível, 

exclusivamente, GPL.

Dos veículos ligeiros a gasóleo só não estão sujeitos a agravamento de imposto a pagar os que apresentarem nos 

respetivos certificados de conformidade ou, na sua inexistência, nas homologações técnicas, um valor de emissão de 

partículas inferior a 0,001 g/km (antes 0,002 g/km).

Aumento de 0,3% das taxas aplicáveis aos motociclos, triciclos e quadriciclos.

Os automóveis ligeiros de passageiros e de utilização mista que se destinem ao serviço de aluguer com condutor – táxis, 

letra ‘A’ e letra ‘T’ – preparados para o consumo exclusivo de GPL, deixam de beneficiar da isenção integral de imposto 

(passam a cair no regime normal, de 70% de isenção).
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Imposto Único de Circulação

O IUC sofre um aumento de cerca de 0,3%, nas tabelas de imposto.

Passam a estar isentos de imposto os veículos da categoria B que possuam um nível de emissão de CO2 NEDC até 180 

g/km ou um nível de emissão de CO2 WLTP até 205 g/km e veículos da categoria A, que se destinem ao serviço de 

aluguer com condutor (letra «T») ou ao transporte em táxi.

Mantém-se em 2020 o adicional de IUC, aplicável sobre os veículos a gasóleo enquadráveis na categoria B.
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Mantém-se as taxas dos tabacos de 

fumar, rapé e tabaco de mascar.

Aumento das taxas de imposto das 

bebidas com açúcar e edulcorantes 

adicionados (exceto as bebidas cujo 

teor de açúcar seja inferior a 25 

gramas por litro). As taxas podem 

passar a ser as seguintes:

▪ Bebidas cujo teor de açúcar seja 

inferior a 50 gramas por litro e 

igual ou superior a 25 gramas por 

litro: 6,02 (euro) por hectolitro;

▪ Bebidas cujo teor de açúcar seja 

inferior a 80 gramas por litro e 

igual ou superior a 50 gramas por 

litro: 8,02 (euro) por hectolitro;

▪ Bebidas cujo teor de açúcar seja 

igual ou superior a 80 gramas por 

litro: 20,06 (euro) por hectolitro;

As taxas de imposto dos 

concentrados, (sob a forma líquida ou 

sólida) serão também objeto de 

aumento. 

taxa correspondente a 10% da taxa de 

adicionamento sobre as emissões de 

CO (índice 2).

Aos dois últimos casos (fueóleos, gás 

de petróleo e outros bicarbonatos 

gasosos) não se aplica a taxa de 

adicionamento sobre as emissões de 

CO2 quando utilizados em instalações 

abrangidas pelo Comércio Europeu de 

Licenças de Emissão (CELE).

Não se registam alterações no 

adicional às taxas do ISP para a 

gasolina e gasóleo, que se mantêm 

nos montantes de 0,007/litro e 

0,0035/litro, respetivamente.

Nos cigarros, aumenta-se o valor do 

elemento específico e reduz-se o 

elemento ad valorem. As taxas dos 

elementos específico passam a ser de 

€ 101 (euro) por milheiro em vez de 

96,12 (euro) por milheiro, por outro 

lado as taxas dos elementos ad 

valorem passam a ser de 14% em vez 

de 15%.

O tabaco aquecido passa a ter taxas 

de elemento específico próprias. A 

taxa do elemento ad valorem mantém-

se nos 15% e a taxa do elemento 

específico verifica um aumento de 

0,081 (euro)/grama para 0,0837 

(euro)/ grama.

Verifica-se um aumento de 3% no 

imposto incidente sobre o líquido 

contendo nicotina.

Verifica-se um incremento na 

tributação adicional de diversos 

produtos quando utilizados na 

produção de eletricidade, eletricidade 

e calor (cogeração), ou de gás de 

cidade:

▪ Para os produtos classificados 

pelos códigos NC 2701 (hulha, 

briquetes, etc.), 2702 (linhites) e 

2704 (coques), está prevista 

tributação a uma taxa 

correspondente a 50% da taxa de 

imposto sobre os produtos 

petrolíferos e energéticos (ISP) e 

com uma taxa correspondente a 

50% do adicionamento sobre as 

emissões de CO2;

▪ Para os produtos classificados 

pelos códigos NC 2710 19 61 a 

2710 19 69 (fueóleos) é aplicável 

uma taxa correspondente a 25 % 

da taxa de imposto sobre produtos 

petrolíferos e energéticos (ISP) e 

com uma taxa correspondente a 

25% da taxa de adicionamento 

sobre as emissões de CO (índice 

2).

▪ Os produtos classificados pelos 

códigos NC 2711 (gás de petróleo 

e outros hidrocarbonetos gasosos), 

com exceção dos usados nas 

regiões autónomas, são tributados 

com uma taxa correspondente a 

10% da taxa de ISP e com uma 
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Imposto Municipal sobre Imóveis

Nos casos de prédios dotados de autonomia económica, o terreno 

a considerar para determinação do VPT corresponde apenas à 

área efetivamente ocupada com a implantação. 

O prédio vedado, independentemente de ser rústico ou urbano, 

deverá ser inscrito onde esteja situada a maior área ou o maior 

número de construções, respetivamente.

O agravamento do IMI é alargado aos prédios em ruínas, bem 

como aos terrenos para construção inseridos no solo urbano e 

cuja qualificação em plano municipal de ordenamento do território 

atribua aptidão para o uso habitacional.

Imposto Municipal sobre as 
Transmissões Onerosas de Imóveis

Deixam de beneficiar de isenção pela aquisição de imóveis por 

instituições de crédito se o adquirente for uma entidade com 

relações especiais, conforme estabelecido no regime dos preços 

de transferência. 

Criação de uma nova taxa única de IMT, na aquisição de prédio 

urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado a 

habitação, de 7,5% para os casos em que o valor sobre que incide 

o IMT seja superior a € 1 000 000 (atualmente 6%).
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Isenção de Imposto de Selo para os empréstimos e respetivos juros, por prazo não superior a um ano, concedidos entre 

sociedades com relações de domínio ou de grupo, relativos a contratos de gestão centralizada de tesouraria.

Isenção de Imposto de Selo para os empréstimos que visam a cobertura de carência de tesouraria, por prazo não superior 

a um ano, concedidos por sociedades a favor de sociedades nas quais existam relações de domínio ou que detenham uma 

participação no capital de pelo menos 10% do capital ou cujo valor de aquisição não seja inferior a Euro 5.000.000. Esta 

isenção apenas é concedida quando a participação no capital tenha permanecido na titularidade durante um ano 

consecutivo ou desde a constituição da entidade participada.

A norma deixa de fazer menção aos empréstimos concedidos por sociedades de capital de risco que sejam realizadas a 

favor de entidades em que detenham participações.

Passa a estabelecer-se a obrigação de registo na contabilidade das alterações aos elementos que constem da declaração 

mensal de Imposto de Selo.

O normativo que estabelece o agravamento em 50% da taxa de Imposto de Selo sobre o crédito ao consumo é prorrogado 

até 31 de dezembro de 2020.

As taxas de Imposto de Selo sobre o crédito ao consumo serão aumentadas para:

▪ 0,141%, no caso de crédito não inferior a um ano, por cada mês ou fração (atualmente a 0,128%);

▪ 1,76%, no caso de crédito de prazo igual ou superior a um ano, bem como no caso de crédito de prazo igual ou superior 

a cinco anos (atualmente 1,6%);

▪ 0,141 %, no caso de crédito utilizado sob a forma de conta corrente, descoberto bancário ou qualquer forma que o 

prazo não seja determinado (atualmente 0,128%).

Imposto do Selo
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Mantêm-se em vigor em 2020 as contribuições sobre o sectores bancário, farmacêutico e energético. Os valores da 

contribuição para o audiovisual não serão atualizados.

Está prevista autorização legislativa para alterar o regime da contribuição extraordinária sobre o sector energético alterando 

as regras de incidência ou reduzindo as respetivas taxas em função da redução da dívida tarifária do Sistema Elétrico 

Nacional e correspondente redução da necessidade de financiamento de políticas sociais e ambientais do setor energético. 

Esta autorização legislativa tem a duração de 90 dias.

É introduzida uma contribuição extraordinária dos fornecedores do Serviço Nacional de Saúde (SNS) de dispositivos 

médicos e dispositivos médicos para diagnósticos in vitro.

Estarão sujeitos os fornecedores, sejam fabricantes, seus mandatários ou representantes, intermediários, distribuidores por 

grosso ou apenas comercializadores, que faturem às entidades do SNS o fornecimento de dispositivos médicos e 

dispositivos médicos para diagnóstico in vitro e seus acessórios. Estão excluídos os dispositivos médicos e os dispositivos 

médicos para diagnóstico in vitro de grande porte destinados ao tratamento e diagnóstico. 

A contribuição incidirá sobre o valor total das aquisições de dispositivos médicos e dispositivos médicos para diagnóstico in

vitro às entidades do SNS, deduzido do IVA.

Encontra-se prevista uma autorização legislativa, com o prazo de um ano, para a criação de uma contribuição que incida 

sobre as embalagens de uso único.

Pretende-se, assim, sujeitar a tributação as embalagens de uso único adquiridas em refeições prontas a consumir, nos 

regimes de pronto a comer e levar ou com entrega ao domicílio.  O sujeito passivo será o agente económico que 

providencia a produção ou importação das embalagens utilizadas.

O encargo económico da contribuição será repercutido sobre o adquirente final, devendo, para o efeito, tal contribuição ser 

inserida a título de preço, o qual é obrigatoriamente discriminado na fatura.
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Eliminação de majoração em 20%, em sede de IRC e IRS, dos gastos suportados com a aquisição de GPL para 

abastecimento de veículos.

Alargamento destes benefícios (isenção de IMT, Imposto do  Selo e outros emolumentos) a todas as entidades, bem como 

a isenção do Imposto do Selo à transmissão de estabelecimentos comerciais, industriais ou agrícolas.

É prorrogada até 31 de dezembro 2020 a vigência dos seguintes benefícios fiscais:

▪ Conta poupança reformados;

▪ Empréstimos externos e rendas de locação de equipamentos importados;

▪ Serviços financeiros de entidades públicas;

▪ Swaps e empréstimos de instituições financeiras não residentes

▪ Depósitos de instituições de crédito não residentes;

▪ Comissões vitivinícolas regionais;

▪ Entidades gestoras de sistemas integrados de gestão de fluxos específicos de resíduos;

▪ Coletividades desportivas, de cultura e recreio;

▪ Baldios;

▪ Medidas de apoio ao transporte rodoviário de passageiros e de mercadorias;

▪ Despesas com sistemas de car-sharing e bike-sharing;

▪ Despesas com frotas de velocípedes;

▪ Mecenato cultural;

▪ Deduções à coleta do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (mecenato);

▪ IVA - Transmissões de bens e prestações de serviços a título gratuito;

▪ Isenção de imposto do selo nas operações de financiamento externo para aquisição de navios, contentores e outro 

equipamento para navios, contratados por empresas armadoras da marinha mercante. 

Benefícios Fiscais

16Orçamento do Estado

OE 2020



Ficam isentos de IRC e IRS, sob determinadas condições, os juros decorrentes de contratos de empréstimo celebrados 

pela IGCP, E. P. E., em nome e em representação da República Portuguesa, sob a forma de obrigações denominadas em 

renminbi colocadas no mercado doméstico de dívida da República Popular da China.

Os donativos atribuídos por pessoas singulares ou coletivas a favor da Estrutura de Missão para as Comemorações do V 

Centenário da Circum-Navegação comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães beneficiam do regime fiscal 

do mecenato.

Os donativos atribuídos por pessoas singulares ou coletivas a favor da referida Estrutura de Missão beneficiam do regime 

fiscal do mecenato.

Os donativos atribuídos por pessoas singulares ou coletivas a favor da Embaixada de Portugal nos Emirados Árabes 

Unidos beneficiam do regime fiscal do mecenato.

Os donativos concedidos à Fundação JMJ-Lisboa2022, entidade incumbida de assegurar a preparação, organização e 

coordenação da Jornada Mundial da Juventude a realizar em 2022 em Lisboa, aproveitam de benefícios similares àqueles 

previstos no regime fiscal do mecenato.
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Outros Benefícios



É despenalizado o incumprimento, em 2019, da obrigação de entrega da declaração trimestral de rendimentos dos 

trabalhadores independentes.

Segurança Social
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Justiça Tributária

No procedimento impugnatório passa a ser obrigatório demandar, para além da entidade autora do ato impugnado, todos 

os contrainteressados a quem o processo possa prejudicar ou que tenham legítimo interesse na manutenção do ato 

impugnado.
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A Baker Tilly é uma das maiores organizações mundiais 
de auditoria e consultoria. Desenvolve a sua atividade em 
147 países, através de 745 escritórios e aproximadamente 
35000 profissionais e uma faturação mundial de cerca de 
USD 3,8 mil milhões.

O envolvimento da Baker Tilly garante a partilha de 
conhecimento e a qualidade que as melhores organizações 
exigem, apoiados numa estrutura multidisciplinar global na 
prestação de serviços profissionais. Os nossos recursos e 
conhecimentos são adaptados às situações e necessidades 
específicas de cada cliente, com o objetivo explícito de 
prestar o melhor serviço. 

A Baker Tilly advoga uma filosofia de diálogo 
transparente, eficaz e constante com os seus clientes 
como fator crítico para o sucesso de qualquer projeto.

Os Nossos Serviços

tveloso@bakertilly.pt jaranha@bakertilly.pt

jose.freitas@bakertilly.pt lcastro@bakertilly.pt

Tiago Almeida Veloso João Aranha

José Pedro Freitas Lara Castro





Lisboa
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 
n.º 108 1.º B – 1070-067 Lisboa

T: +351 210 988 710
E:  info.lisboa@bakertilly.pt
W: www.bakertilly.pt

Porto
Rua Júlio Dinis, n.º 204 Office 312
4050-318 Porto

T: +351 222 442 768
E:  info.porto@bakertilly.pt
W: www.bakertilly.pt

Leiria
Rua D. José Alves Correia da Silva
2414-010 Leiria

T: +351 965 230 852
E:  info.leiria@bakertilly.pt
W: www.bakertilly.pt


