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Portaria n,º 345-A/2016 de 30 de dezem-

bro produz efeitos a partir de 1 de janeiro 

de 2017. 

 

A Portaria n.º 150/2004 de 13 de fevereiro, pro-

cedeu à publicação, para os efeitos previstos 

na lei, da lista dos países, territórios e regiões 

com regimes de tributação privilegiada clara-

mente mais favoráveis. 

 

Decorridos cinco anos desde a última al-

teração, o Governo considera agora oportu-

no proceder a uma nova revisão, tendo em 

conta os desenvolvimentos entretanto ocor-

ridos ao nível da implementação de mecanis-

mos anti abuso no plano da tributação inter-

nacional, os quais tornam, nalguns casos, 

descenessária a manutenção de determina-

dos países, territórios e regiões na lista. 

Destaca-se a adesão voluntária de certos 

países, territórios e regiões que atualmente 

ainda constam da lista, a instrumentos legais 

de natureza vinculativa de troca automática 

de informações no domínio da fiscalidade.  

Os mecanismos bilaterais e multilaterais de 

troca de informações são suscetíveis de per-

mitir relativamente aos países que neles par-

ticipam efetivamente, o controlo da de-

slocação de patrimónios ou rendimentos para 

regimes mais favoráveis que configure uma 

erosão da base tributária portuguesa. 

 

Jersey e a Ilha de Man assinaram um Acordo 

sobre Troca de Informação em Matéria Fiscal 

(ATI) e o Uruguai instaurou uma convenção 

para evitar a dupla tributação e prevenir a 

evasão fiscal em matéria de impostos sobre o 

rendimento e sobre o património, que inclui 

uma norma sobre troca de informação em 

matéria fiscal. Nestes termos, o Governo con-

sidera necessário proceder à revisão da lista. 
 

A lista dos países, terrítorios e regiões com re-

gimes de tributação privilegiada, claramente 

mais favoráveis são: 

REVISÃO DA LISTA DE PAÍSES, TERRITÓRIOS E REGIÕES COM  

REGIMES DE TRIBUTAÇÃO MAIS FAVORÁVEIS 
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PUBLICAÇÕES -   Fernando Messias Advogados  

LIDERANÇA E BEM-ESTAR 

O caso da hotelaria de cinco estrelas no Algarve  

Autor: Fernando Messias, advogado e doutor em turismo  
Disponível aqui 

... este livro teve como investigação-base o objetivo de compreender e descrever o bem-estar na hotelaria de cinco 

estrelas através da ação de chefias promotoras de bem-estar. Assente em metodologias quantitativas e qualitati-

vas, analisaram-se vários fatores, tendo as palavras liderança e bem-estar sido as principais norteadoras das con-

clusões alcançadas, numa abordagem perentória para a compreensão de ambos os conceitos e da sua importância 

enquanto processos de influência social – transversais a todas as organizações e essenciais à dinâmica relacional e 

diálogo entre líder e liderado –, bem como para a perceção de que a liderança promotora de bem-estar é um pro-

cesso interpessoal, de transparência relacional e influência organizacional, orientado para o desempenho organiza-

cional focalizado no autodesenvolvimento dos colaboradores.  

LISTA DE PAÍSES, TERRÍTORIOS E REGIÕES COM REGIMES DE TRIBUTAÇÃO PRIVILEGIADA MAIS FAVORÁVEIS 

Andorra  Ilhas Cayman  Honduras  Maurícias  Quatar  Tonga  

Anguilha  Ilhas Cocos o Keeling  Hong Kong  Mónaco  Ilhas Salomão  Trinidad e Tobago  

Antígua e Barbuda  Ilhas Cook  Jamaica  Monserrate  Samoa Americana  Ilha Tristão da Cunha  

Antilhas Holandesas  Costa Rica  Jordânia  Nauru  Samoa Ocidental  Ilhas Turks e Caicos  

Aruba  Djibouti  Ilhas de Queshm  Ilhas Natal  Ilha Santa Helena  Ilha Tuvalu  

Ascensão  Dominica  Ilha de Kiribati  Ilha de Niue  Santa Lúcia  República de Vanuatu  

Bahamas  
Emiratos Árabes 

Unidos  
Koweit  Ilha Norfolk  

São Cristóvão e 
Nevis  

Ilhas Virgens Britânicas  

Bahrain  Ilhas Falkland  Labuán  
Sultanato de 

Oman  
São Marino  

Ilhas Virgens dos Esta-
dos Unidos da América  

Barbados  Ilhas Fiji  Líbano  
Ilhas do Pacífico 

restantes 
Ilha de São Pedro 

e Miguelon  
República Árabe do 

Yémen  

Belize  Gâmbia  Libéria  Ilhas Palau  
São Vicente e 
Grenadinas  

 

Ilhas Bermudas  Grenada  Liechtenstein  Panamá  Seychelles   

Bolívia  Gibraltar  Ilhas Maldivas  Ilha de Pitcairn  Suazilândia   

Brunei  Ilha de Guam  Ilhas Marshall  Polinésia Francesa  Ilhas Svalbard   

Ilhas do Canal 
(Alderney, Guerne-

sey, Great Stark, 
Herm, Little Sark, 
Brechou, Jethou e 

Lihou)  

Guiana  
Ilhas Marianas 

do Norte  
Porto Rico  Ilha de Tokelau   

http://www.bertrand.pt/ficha/lideranca-e-bem-estar?id=17038066

