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Getting to the point 

Suspensão de prazos administrativos e 
tributários 

Em resultado da atual situação epidemiológica provocada pelo surto do 

COVID-19, na sequência das medidas extraordinárias e temporárias 

consecutivamente aprovadas e divulgadas pelo Governo, a Assembleia da 

República aprovou a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, criando medidas 

adicionais, nomeadamente, no que respeita a prazos e diligências em 

relação ao procedimento administrativo e tributário em vigor.  

Passamos a apresentar um resumo das principais medidas aprovadas, com 

especial relevância para os prazos aplicáveis aos contribuintes em sede de 

procedimento tributária e administrativo. 

Prazos administrativos e tributários  

Os prazos administrativos e tributários que corram a favor dos contribuintes 

consideram-se suspensos – aplicando-se o regime das férias judiciais – até 

à data da cessação das medidas excecionais e temporárias aprovadas. A 

data do termo das medidas excecionais será definida pelo Governo, por 

decreto-lei. 
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A suspensão dos prazos aplica-se a (i) atos de interposição de impugnação judicial, (ii) reclamação 

graciosa, (iii) recurso hierárquico e (iv) outros procedimentos de idêntica natureza. Nesta medida estão 

também incluídos os prazos para a prática de atos no âmbito dos mesmos procedimentos tributários. 

Do mesmo modo, consideram-se suspensos todos os prazos de prescrição e caducidade respeitantes a 

todos os tipos de processos e procedimentos. 

Não obstante, e sempre que tecnicamente viável, é admitida a prática de quaisquer atos processuais e 

procedimentais através de meios de comunicação à distância adequados, designadamente por 

teleconferência ou videochamada. 

Os prazos consideram-se suspensos e não interrompidos, pelo que retomarão a sua contagem aquando do 

termo da aplicação das medidas excecionais. 

Produção de efeitos 

As medidas aqui vertidas produzem efeitos à data de 13 de março de 2020. 

 

 

 

 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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