


Agenda:

•Apresentação e Expectativas

•Apresentação de Conteúdos:
� Como obter um Número de Identificação Fiscal (NIF)?

� Como obter uma senha de acesso ao Portal das Finanças?

� Como recuperar a senha de acesso, caso a perca?

� Como alterar a morada fiscal após obtenção de Título de Residência?

� Como entregar o IRS?

•Perguntas e Respostas



Para que serve o NIF – Número de Identificação 
Fiscal?

• O pedido de atribuição de Número de Identificação Fiscal (NIF) é um serviço que permite o registo 

de um cidadão na base de dados da Administração Fiscal, seja ele residente ou não. Cada 

indivíduo é detentor de um único NIF, diferente para cada um. O NIF é atribuído no momento do 

pedido, resultando de imediato na disponibilização de um documento provisório de identificação, 

com a menção do NIF, até à emissão do Cartão de Cidadão. Os cidadãos estrangeiros 

também recebem um documento provisório de identificação, com a menção do NIF, até à emissão 

do Cartão de Contribuinte.



Como posso pedir o NIF?

• Temporariamente, de acordo com as medidas implementadas no combate à pandemia COVID-19, 

o pedido do NIF passou a estar disponível online. Os cidadãos migrantes já não precisam de se 

deslocar a um serviço de finanças para fazer o seu pedido de NIF. 

• Assim, enquanto a situação excecional vigorar, os pedidos de NIF por cidadãos estrangeiros são 

feitos através do E-Balcão, por um representante fiscal (cidadão com residência em Portugal). O 

custo deste pedido é gratuito, ainda que existam organizações que cobrem para servirem como 

representantes fiscais.



Quais os documentos necessários para a 
obtenção do NIF, como não-residente?

Um cidadão estrangeiro, que não seja nacional de um país da União Europeia, que 
queira solicitar a atribuição do NIF, como não residente (que é a regra quando 
chega a Portugal), precisará de um representante fiscal, ou seja, alguém que já 
tenha um NIF e uma senha de acesso ao Portal das Finanças. E precisa de 
apresentar cumulativamente os seguintes documentos:

� Documento de Identificação Civil ou Passaporte; 

� Comprovativo da morada declarada, do país de origem (recibo da água, luz, ou outro 
emitido por uma entidade oficial); 

� Documento de Identificação Civil do Representante Fiscal.



Quais os documentos necessários para a 
obtenção do NIF, como residente?

Um cidadão estrangeiro que queira solicitar a atribuição do NIF, como residente 
(portador de título de residência), também necessitará de um representante fiscal, 
e deve apresentar junto de qualquer serviço de finanças/loja do cidadão: 

� Documento de Identificação ou Passaporte;

� Título de Autorização de Residência (se for cidadão da União Europeia fica dispensado 
da autorização de residência, sendo suficiente o Certificado de Registo de Cidadão da 
União Europeia, emitido pela Câmara Municipal da área da residência).







•Esta autenticação 
deve ser feita através 
dos dados do 
representante fiscal.









Como obter a senha de acesso ao Portal das 
Finanças?
Se é um novo utilizador, pode solicitar a respetiva senha de acesso no Portal das Finanças » 
Registar-me.

Terá de preencher o formulário de adesão com os seus dados pessoais / dados do representante 
fiscal, nos termos que lhe serão solicitados. Logo que o pedido da senha é efetuado, são 
disponibilizados automaticamente dois códigos:

• para a confirmação de telemóvel, por SMS (o envio de SMS é efetuado apenas para números de   
telemóvel portugueses);

• para a confirmação de e-mail, por correio eletrónico.





• A senha de acesso é enviada 
obrigatoriamente pelos 
correios (CTT), e, 
considerando o tempo de 
expedição e distribuição 
pelo correio, o prazo médio 
para a receção da senha de 
acesso é de 5 dias úteis.

• Esta senha será entregue na 
morada fiscal do seu 
representante fiscal.

• Importante: Tome nota 
da Pergunta Secreta e 
respetiva resposta.



Confirmar os Contatos Eletrónico e Telemóvel



Confirmar os Contatos Eletrónico e Telemóvel







Como recuperar a senha de acesso, se a perder?

Caso perca ou se esqueça da sua senha, será sempre possível recuperá-la. Existem 
dois mecanismos para tal:
• O primeiro é pelo Portal das Finanças, ao preencher alguns dados (nomeadamente a Pergunta 

Secreta) para confirmar a sua identidade. Desta forma, receberá uma nova senha nas mesmas 
condições que a recebeu da primeira vez;

• O segundo, e mais prático, é pelo telemóvel, desde que tenha registado e fiabilizado o seu 
número de telemóvel no Portal. Desta forma, quando aceder ao pedido de recuperação de 
senha e preencher os dados pedidos, pode optar pelo envio de senha por código SMS e, assim, 
receber no número de telemóvel indicado as instruções para escolher a nova senha. Terá um 
prazo de 5 minutos para alterar a senha.









O que fazer caso não me lembre da Pergunta de 
Segurança?
Deve enviar um e-mail, através do mesmo endereço eletrónico que fez 
constar no registo da AT, o qual está associado ao seu número de 
contribuinte, para: 
portal-senhas@at.gov.pt.

No assunto deve fazer constar: Cancelamento de senha NIF _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

No corpo do e-mail deve indicar: NIF, Nome Completo e Domicílio Fiscal.

Quando receber um email a confirmar o cancelamento da senha, terá que pedir um novo 
NIF, com o mesmo procedimento do primeiro pedido.



Como alterar a Morada Fiscal após obtenção de 
Título de Residência?

Após obtenção de um título de residência em Portugal, torna-se necessário alterar 
a morada fiscal do representante fiscal para a sua própria. Esta é uma ação que 
deverá ser feita sempre que se mude de habitação. Isto pode ser feito de forma 
online através da plataforma eletrónica E-Balcão do Portal das Finanças.

Assim, quaisquer pedido s de alteração da morada podem ser feitos através deste 
portal, devendo o interessado autenticar-se, com o NIF e a Senha de acesso, e 
submeter o pedido, escolhendo “Registar Nova Questão”:

• “Registo Contribuinte » Identific » Alteração Morada – Singulares.





• E para comprovar que alterou a 
sua morada, deverá anexar uma 
Cópia do Título de Residência 
Válido, um Comprovativo de 
como foi agendada marcação no 
SEF ou uma Manifestação de 
Interesse.

• Será também necessário anexar 
um dos seguintes documentos, 
conforme o caso: um Contrato 
de Arrendamento de Habitação 
ou a Escritura de Compra de 
Imóvel para Habitação 
Permanente ou Contrato de 
Trabalho ou um Atestado de 
Residência da Junta de 
Freguesia da área onde reside.



Entrega do IRS

Quando se pode simular e entregar a Declaração Anual do IRS?
Entre 1 de abril e 31 de maio, do ano seguinte ao da obtenção dos rendimentos (por exemplo, a 
declaração dos rendimentos de 2020 tem de ser entregue entre 1 de abril e 31 de maio de 2021).

Como se pode entregar o IRS?
A partir do Portal das Finanças, iniciando sessão com os seus dados. Caso entregue o seu IRS em 
conjunto com outras pessoas (por exemplo, esposo/a ou filhos), deverá também ter à mão os dados 
de autenticação deles. Pode optar pela declaração tradicional ou pelo IRS Automático (se bem que 
existem condições especiais para se optar por este meio), sendo que este último torna o processo 
menos demorado e aborrecido, uma vez que a declaração vem já preenchida sendo apenas 
necessário confirmar os dados nesta presentes.

A entrega do IRS é gratuita, caso seja o próprio a entregá-lo. Existem, no entanto, 
empresas que cobram por este serviço.



Entrega do IRS
Quem pode simular e entregar a Declaração Anual do IRS?

• As pessoas (singulares) residentes em Portugal que tenham obtido rendimentos que as 

obriguem a apresentar uma declaração de IRS. A declaração deve incluir os rendimentos dos 

dependentes que a pessoa tiver a seu cargo ou em regime de guarda partilhada.

• As pessoas (singulares) residentes noutros países que tenham obtido rendimentos em Portugal 

(rendimentos prediais ou mais-valias) sobre os quais ainda não pagaram imposto e, por isso, 

precisam de declará-los no IRS (ou seja, os rendimentos não foram sujeitos a retenção a taxas 

liberatórias).

Em regra, a entrega de IRS é obrigatória para quem recebe rendimentos, sejam eles derivados de 
trabalho subordinado ou independente. Mas há exceções.



Entrega do IRS
Estão dispensados de entregar a Declaração Anual de IRS, os cidadãos que, em 2020, tenham recebido, 
isolada ou cumulativamente:

• Rendimentos do trabalho dependente ou de pensões até 8500 euros, desde que estes não tenham sido sujeitos 

a retenção na fonte. Em causa está o mínimo de existência, isto é, o valor considerado essencial para uma vida 

condigna;

• Rendimentos tributados por taxas liberatórias (juros de depósitos bancários ou de outros investimentos, por 

exemplo), desde que não sejam englobados, nos casos em que isso é permitido;

• Rendimentos de atos isolados até quatro vezes o valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS) em 2020, ou seja, 1 

755,24 euros;

• Subsídios ou subvenções da Política Agrícola Comum (PAC) de montante inferior a quatro vezes o valor do IAS 

em 2020, ou seja, 1755,24 euros, podendo acumular com rendimentos tributados por taxas liberatórias e 

rendimentos do trabalho dependente ou de pensões, desde que, sozinhos ou somados, não excedam 4104 

euros.

No entanto, esta dispensa não impede os cidadãos abrangidos de declararem os seus rendimentos.







Colocar 
“2020”



Se tiver selecionado a opção 
“Obtenção de uma Declaração 
Pré-Preenchida”, deve, de seguida, 
indicar o seu NIF.
Se não for casado ou unido de facto 
ou, sendo, pretenda não optar pela 
tributação conjunta, clique em 
“Continuar”.
Se for casado ou unido de facto 
pode indicar, se o pretender, a 
opção pela tributação conjunta.

Mais uma vez, colocar 
“2020”





Preencher com o NIF dos 
dependentes (por exemplo, 
filhos), caso os haja, e desde 
que sejam menores de 25 
anos.

Caso haja ascendentes no 
agregado familiar, os seus 
dados são preenchidos 
aqui.





Caso esta seja a primeira declaração do ano, é só 
escolher a opção 1. 
Caso esta seja uma declaração de substituição, ou 
seja, se já tiver sido entregue uma primeira 
declaração, mas queiramos retificar algum dado ou 
algum lapso, é só escolher a opção 2. A entrega de 
uma declaração de substituição não tem qualquer 
coima ou penalidade.



Entrega do IRS
Anexo A - Rendimentos de trabalho dependente e pensões;
Anexo B - Rendimentos de trabalho independente (abrange regime simplificado e ato 
isolado);
Anexo C - Rendimentos de trabalho independente (contabilidade organizada);
Anexo D - Rendimentos no âmbito dos regimes de transparência fiscal e herança indivisa;
Anexo E - Rendimentos de capitais, como os que resultam de ações ou depósitos 
bancários;
Anexo F - Rendimentos prediais;
Anexo G - Incrementos patrimoniais, como as mais-valias obtidas com a venda de ações ou 
imóveis;
Anexo G1 - Mais-valias não tributadas;
Anexo H - Benefícios fiscais e deduções;
Anexo I - Rendimentos de herança indivisa;
Anexo J - Rendimentos obtidos no estrangeiro;
Anexo L - Residente não-habitual.









Anexo H
O Anexo H é referente aos benefícios 
fiscais e às deduções à coleta que 
ajudam a aliviar a fatura do IRS, por 
exemplo despesas de saúde, de 
formação e educação, etc.. Caso 
tenha optado pela Declaração 
Pré-preenchida, assegure-se que os 
valores das despesas 
pré-preenchidas coincidem com os 
que efetivamente suportou. Se deu 
por falta de despesas de saúde, 
educação, imóveis ou lares, pode 
optar por inserir manualmente as 
despesas dessas categorias, no 
Quadro 6, secção C.



1. Quando terminar de preencher a Declaração, clique em “Validar”, para 
confirmar se houve erros ou se não ficaram dados por preencher.

2. Depois, clique em “Simular”, e o Portal das Finanças mostrar-lhe-á uma 
simulação dos seus rendimentos e dos valores que vai ter a pagar ou a receber.

3. E, por fim, clique em “Entregar”.



Perguntas e Respostas



Esta informação estará 
disponível, em português 
e em inglês, num formato 
mais sintético nos nossos 
folhetos-resumo.



Para apoio mais direto e individualizado, nesta e outras questões
contacte o nosso Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes. 

CLAIM FCL - Dra. Elisabete Martins 
E-mail- elisabete.martins@fundacaocidadedelisboa.pt

 Telefone: 963874724

Agradecemos a avaliação desta sessão e aproveite para enviar 
sugestões de outros temas a abordar futuramente.

https://forms.gle/BRSdvq2zQgs7Vz9x6 

mailto:elisabete.martins@fundacaocidadedelisboa.pt
https://forms.gle/BRSdvq2zQgs7Vz9x6

