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 A presente nota informativa destina-se a ser 
distribuída entre clientes e colegas e a 
informação nela contida é prestada de forma 
geral e abstrata, não devendo servir de base 
para qualquer tomada de decisão sem 
assistência profissional qualificada e dirigida ao 
caso concreto. 
O conteúdo desta Nota não pode ser 
reproduzida no seu todo ou em parte, sem a 
expressa autorização do seu editor. 

PROLONGAMENTO E RENOVAÇÃO DO PROGRAMA 
REGRESSAR 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 124/2020, de 
31/12/2020 
 
O Programa Regressar, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 60/2019, de 
28 de março, pretendeu promover e facilitar o retorno de emigrantes e lusodescendentes 
a Portugal que, por alguma razão, tiveram que sair do País e querem regressar. Uma vez 
que o Programa Regressar teve interesse e procura significativa, considerou-se 
fundamental garantir a prorrogação até 2023 do beneficio fiscal associado. 

Programa Regressar – Ex-residentes 
 
 Medidas fiscais:  
 
A Lei do Orçamento de Estado para 
2019 introduziu a exclusão de IRS de 
50% dos rendimentos de trabalho 
dependente e independente, auferidos 
por pessoas que se tornassem 
residentes em 2019 ou 2020 e que: 
 

• não tivessem aqui sido 
residentes em qualquer dos 3 
anos anteriores;  
 

• tenham sido residentes em 
Portugal antes de 31 de 
dezembro de 2015;  

 
• tenham a situação tributária 

regularizada; e, 
 

• não ter solicitado a inscrição 
como residente não habitual. 

 
 
Com a publicação da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º124/2020, de 
31/12/2020 o benefício fiscal 
associado ao Programa Regressar é 
prorrogado até 2023, ou seja, o 
regime será aplicável aos ex-
residentes que regressem em 2021, 
2022 e 2023. 
 
Este benefício é aplicável aos 
rendimentos decorrentes de:  

• Trabalho dependente; 
 

• Rendimentos empresariais, 
inerentes ao exercício de uma 
atividade comercial, industrial, 
agrícola, silvícola ou pecuária; 

 

• Rendimentos profissionais, 
decorrentes de uma atividade 
de prestação de serviços, 
designadamente, da Tabela de 
atividades do artigo 151.º do 
Código do IRS. 

 
 
Assim, no caso de rendimentos sujeitos 
a retenção na fonte em Portugal, as 
entidades pagadoras efetuam 
retenção na fonte às taxas gerais sobre, 
apenas, metade dos rendimentos.  
 
A exclusão é aplicável por 5 anos (nos 
termos da disposição transitória prevista 
na LOE 2019), a partir do momento em 
que sejam preenchidos os requisitos em 
causa.  
 
 
Pode consultar o diploma aqui. 
 
Para mais informações contacte: 
 
Bernardo Champalimaud Simões 
bsimoes@paccv.com 
 
 
Andreia Faustino 
afaustino@paccv.com 
  
 
 

Programa Regressar – condições de 
acesso ao benefício fiscal de exclusão 
de IRS de 50% dos rendimentos de 
trabalho dependente e independente:  
 
Pessoas que se tornem residentes em 
2019, 2020, 2021,2022 e 2023 e que: 
 

• não tenham aqui sido 
residentes em qualquer dos 3 
anos anteriores;  

• tenham sido residentes em 
Portugal antes de 31 de 
dezembro de 2015;  

• tenham a situação tributária 
regularizada; e, 

• não ter solicitado a inscrição 
como residente não habitual.  

https://dre.pt/application/file/a/152639707



