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1. MENSAGEM DA DIREÇÃO

Vivemos tempos conturbados a vários níveis. Todavia assiste-se na Assembleia da República ao debate
político sobre o Orçamento do Estado para 2021 num tom e propósitos que muito têm de irrealistas.
Distribuir o que não se cria, significa desbaratar as reservas (economias), angariadas ao longo de
gerações através das contribuições dos trabalhadores e das empresas para assegurar, sempre com
relatividade, as pensões de reforma do presente e do futuro.
Mais, a salvaguarda do sistema de financiamento das pensões de reforma é uma condição determinante
para gerar confiança na população ativa (contribuintes atuais) de que um dia terão o esforço de uma vida
inteira de trabalho recompensada. Correlativamente tal confiança tem um efeito indutor altamente positivo
na atividade económica em geral ao potenciarem a produção, o mesmo é dizer o emprego, e o consumo
dos bens e serviços necessários o que se traduz em qualidade de vida.
Com efeito, como na física de Lavoisier, na economia nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E
esta transformação é holística, ou seja, as partes, órgãos da economia, interagem com o todo, a economia
em geral, numa prevalência proporcional e equitativa, o mesmo é dizer, as partes e o todo têm igual
significado e importância.
Estender benefícios, subsídios e benesses económicas em troca de aquiescência política com vista às
votações necessárias é um caminho errado que, a breve prazo, aportará para todos nós uma fatura
pesada, inviabilizando mesmos as finanças públicas e, consequentemente, os direitos e liberdade dos
portugueses.
O adequado é conceder-se benefícios e subsídios a pessoas e entidades que deles comprovadamente
carecem, e não, como diz o povo, a torto e a direito, criando gerações de subsídio-dependentes sem
apetência para o trabalho e o empreendedorismo.
Caminhemos no rumo certo. Este é o momento para inovar, para arriscar e superar os tempos difíceis que
hoje vivemos transformando as dificuldades em boas oportunidades para nos prepararmos para os
desafios do futuro.
A sustentabilidade económica e social é o grande desafio do nosso tempo. Assim seja!
Cordialmente,
A direção

2. COEFICIENTE DE ATUALIZAÇÃO DE RENDAS PARA 2021

Foi fixado através do Aviso n.º 15365/2020 de 2 de outubro, que o coeficiente de atualização das rendas
dos diversos tipos de arrendamento a vigorar no ano civil de 2021 é de 0,9997.
3. ATCUD – ADIAMENTO DE PRAZO

Foi publicado o Despacho n.º 412/2020.XXI, de 23 de outubro, do Secretário de Estado Adjunto e dos
Assuntos Fiscais, que vem adiar de 1 de janeiro de 2021 para 1 de janeiro de 2022 a obrigação de
menção do código único do documento (ATCUD) em todas as faturas e outros documentos fiscalmente
relevantes, nos termos do artigo 4.º da Portaria n.º 195/2020, de 13 de agosto.

4. NOVA APLICAÇÃO PARA PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA

A Segurança Social disponibilizou um novo serviço online referente a pedidos de declaração de situação
contributiva. Através das novas funcionalidades, o cidadão e as empresas poderão registar pedidos,
consultar o histórico dos pedidos de situação contributiva e os seus resultados, fazer a gestão das
entidades a quem prestaram ou querem prestar consentimento de consulta da sua situação contributiva,
bem como verificar o estado dos pedidos e o detalhe da dívida, em caso de situação não regularizada.
Passa, também, a estar disponível a verificação de autenticidade das Declarações, através da introdução
do código que consta na Declaração.
Após autenticação na Segurança Social Direta, aceda a Conta Corrente \ Situação Contributiva, onde
poderá encontrar as seguintes opções:
- Obter declaração de situação contributiva;
- Consentimento a entidades públicas de consulta de situação contributiva;
- Verificar autenticidade da declaração de situação contributiva.
Tem ainda a possibilidade de identificar um mandatário para a gestão dos pedidos de situação
contributiva, através do menu das Relações de Representação.
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