
 

 

 
  

Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de 
aconselhamento jurídico e não deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais 
informações, contacte-nos por favor através do endereço geral@pintoribeiro.pt. 

 

Ao abrigo do Despacho 137/2020 – XXII do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, os 

donativos realizados à SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE e às entidades 

hospitalares, EPE dos Serviços Regionais de Saúde beneficiam do regime do mecenato, nos 

termos do Estatuto dos Benefícios Fiscais (‘EBF’). Contudo, as obrigações acessórias que 

permitem a integral aplicação do regime deverão ser cumpridas. 

 

Sucede que não ficou claro qual o período exato em que esta extensão opera. Isto porque o 

Despacho refere apenas «enquanto durar o período de emergência motivado pela pandemia do 

novo Coronavírus – Covid 19». Esta expressão confunde-se em parte com o Estado de 

Emergência, ficando assim a dúvida se a extensão é válida apenas durante esse período ou até à 

data a definir por decreto -lei, no qual se declara o termo da situação excecional, prevista no n.º 2 

do artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. 

  

Esta extensão permitirá a dedutibilidade destes donativos na esfera dos mecenas, quer em IRS 

quer em IRC. Decorre ainda do referido Despacho que tais donativos destinam-se à prossecução 

de fins de carácter social, pelo que poderá ser considerado o gasto em IRC em 140% do respetivo 

montante doado. 

 

Por último quanto à entrega dos bens, importa referir que os bens doados podem ser 

materialmente entregues junto de entidades hospitalares, EPE, cabendo, no entanto, às entidades 

formalmente beneficiárias dos donativos, o cumprimento das obrigações acessórias previstas no 

artigo 66.º do EBF, entre as quais a emissão de um documento comprovativo do montante dos 

donativos, com a indicação do seu enquadramento legal. Esta obrigação poderá ser, 

excecionalmente, cumprida por terceiro que intermedeie a recolha dos donativos em nome do 

beneficiário, mediante consentimento expresso deste último, e desde que o intermediário 

mantenha igualmente um registo atualizado das entidades mecenas e forneça tempestivamente 

ao beneficiário a informação necessária ao cabal cumprimento das obrigações a que este último se 

encontra sujeito.  
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