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g ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO DOS APOIOS 
A EMPRESAS E TRABALHADORES  
 
O Decreto-Lei 23-A/2021, de 24 de março, alterou o regime 
que cria o apoio extraordinário à retoma progressiva de ativi-
dade em empresas em situação de crise empresarial com re-
dução temporária do período normal de trabalho, aprovado 
pelo Decreto-Lei 46-A/2020, de 30 de julho, e o regime que 
estabelece mecanismos de apoio no âmbito do estado de 
emergência, aprovado pelo Decreto-Lei 6-E/2021, de 15 de 

janeiro, aprovando 
ainda medidas ex-
traordinárias de 
apoio a trabalha-
dores e à atividade 
económica no con-
texto do estado de 
emergência. 
 

O apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade com 
redução temporária do período normal de trabalho é prolon-
gado até 30 de setembro de 2021. 
 
São estabelecidas isenções contributivas e dispensas par-
ciais adicionais para os setores do turismo e da cultura em 
função da percentagem de quebra de faturação. 
 
É reforçado o apoio simplificado para microempresas à ma-
nutenção dos postos de trabalho através da concessão de 
um salário mínimo nacional adicional no 3.º trimestre de 2021. 
 
Pode ainda aceder ao apoio extraordinário à manutenção do 
contrato de trabalho em situação de crise empresarial (lay-off 
simplificado) a empresa que se encontre em paragem total 
ou parcial da atividade da empresa ou estabelecimento su-
perior a 40% no mês anterior ao do requerimento, a efetuar 
no mês de março e abril de 2021, e que resulte da interrupção 
de cadeias de abastecimento, suspensão ou cancelamento 
de encomendas, nas situações em que mais de metade da 
faturação no ano anterior tenha sido efetuada a atividades 
atualmente sujeitas ao dever de encerramento. 
 
Este apoio é, também, conferido aos membros de órgãos es-
tatutários que exerçam funções de gerência, com declara-
ções de remunerações e registo de contribuições na 
segurança social e com trabalhadores a seu cargo. 
 
É concedido um adiamento excecional do início dos planos 
de formação aprovados pelo IEFP que não tenha ocorrido em 
virtude da suspensão das atividades formativas presenciais, 
que deve ter início no prazo máximo de 5 dias úteis após o 
termo daquela suspensão (que se prevê ocorra a 19 de abril 
de 2021), ainda que o empregador já não se encontre a be-
neficiar do apoio extraordinário à retoma progressiva de ati-
vidade. 
 
A empresa que no 1.º trimestre de 2021 tenha beneficiado do 
apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho 
ou do apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade 
tem direito ao novo incentivo extraordinário à normalização 
da atividade empresarial, ora criado, que é concedido por tra-
balhador abrangido pelos apoios e que tem o valor de 2 sa-
lários mínimos nacionais (€ 1.330), quando requerido até 
31/05/2021, sendo pago de forma faseada ao longo de 6 
meses (ou 1 salário mínimo, se requerido entre 01/06/2021 e 

31/08/2021, sendo pago de uma só vez, correspondente ao 
período de 3 meses). 
 
Acresce ao incentivo o direito à dispensa parcial de 50% do 
pagamento de contribuições para a segurança social a cargo 
da empresa, com referência aos trabalhadores abrangidos, 
durante os primeiros 2 meses do incentivo. 
 
Consulte aqui 
DL 46-A/2020 (atualizado) 
DL 6-E/2021 (atualizado) 
Circular CCP 49/2021 
 
 

g  ESTADO DE EMERGÊNCIA RENOVADO ATÉ 15 
DE ABRIL  
 
O Decreto do Presidente da República 31-A/2021, de 25 de 
março, renovou o Estado de Emergência por mais 15 dias, 
de 1 a 15 de abril de 2021, e o Decreto 5/2021, de 28 de 
março, procedeu à respetiva regulamentação, limitando-se a 
prolongar até 5 de abril de 2021 o Decreto 4/2021, de 13 de 
março, que regulamentou o anterior estado de Emergência, 
e as medidas pelo mesmo aprovadas. 
 
Face à evolução positiva dos indicadores da pandemia, de-
verá ser publicado na semana em curso um outro diploma 
que dê execução ao plano de desconfinamento gradual apro-
vado pela Resolução do Conselho de Ministros 19/2021, de 
13 de março, estabelecendo as novas medidas em vigor a 
partir de 5 de abril [como o reinício das aulas presenciais dos 
2.º e 3.º ciclos e do ATL pra crianças e alunos que retomam 
as atividades educativas e letivas, a abertura de equipamen-
tos sociais na área da deficiência, centros de dia, museus, 
monumentos, palácios, galerias de arte e similares, lojas até 
200 m2 com porta para a rua, esplanadas (até 4 pessoas por 
grupo), ginásios (sem aulas de grupo) e a realização de mo-
dalidades desportivas de baixo risco, atividade física ao ar 
livre (até 4 pessoas) e a realização de feiras e mercados não 
alimentares (por decisão municipal)]. 
 
Já se sabia, mas o Decreto estabelece a proibição de circu-
lação para fora do concelho do domicílio no período com-
preendido entre as 20h00 de sexta-feira e as 05h00 de 
segunda-feira e, diariamente, entre as 00h00 do dia 26 de 
Março e as 23h59 do dia 5 de Abril, sem prejuízo das exce-
ções previstas no Decreto 9/2020, de 21/11. 
 
Consulte aqui a Circular CCP 55/2021. 
 
 

g ESTADO DE EMERGÊNCIA RENOVADO ATÉ 31 
DE MARÇO. PLANO DE DESCONFINAMENTO 
GRADUAL EM CURSO 
 
Em execução do Decreto do Presidente da República 25-
A/2021, de 11 de março, que renova o Estado de Emergência 
por mais 15 dias, de 17 A 31 DE MARÇO DE 2021, o Decreto 
4/2021, de 13 de março, aprovou as respetivas medidas, ini-
ciando, com efeitos a 15 de março, o plano de desconfina-
mento gradual aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros 19/2021, de 13 de março. 
 
Este Plano consagra as medidas a implementar cada 15 dias, 
a partir de 15 de março, 5 e 19 de abril e 3 de maio, em fun-
ção da evolução (positiva) da avaliação do risco de transmis-
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sibilidade do vírus (Rt inferior/superior a 1) e do nível de inci-
dência (superior a 120 ou 240/100.000). 
 
Assim, a partir de 15 de março: 

- São retomadas as atividades educativas e letivas 
de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, 
em regime presencial, nos estabelecimentos de ensino pú-
blicos, particulares e cooperativos, bem como das respos-
tas sociais de apoio à primeira infância de creche, creche 
familiar e ama do setor social e solidário; 
- São retomadas para as crianças e alunos que retomam 
as atividades educativas e letivas presenciais as atividades 
em regime presencial de apoio à família e de enriqueci-
mento curricular, bem como atividades prestadas em cen-
tros de atividades de tempos livres e centros de estudo e 
similares;  
- Os estabelecimentos de bens não essenciais podem re-
tomar a sua atividade, mas exclusivamente para efeitos de 
entrega ao domicílio ou disponibilização dos bens à porta 
do estabelecimento, ao postigo ou através de serviço de 
recolha de produtos adquiridos previamente através de 
meios de comunicação à distância (click and collect); 
- É permitido o funcionamento, mediante marcação prévia, 
dos salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza 
e estabelecimentos similares; 
- É permitida a abertura dos estabelecimentos de comércio 

de livros e suportes musicais, dos estabelecimentos de co-
mércio automóvel e de velocípedes e dos serviços de me-
diação imobiliária; 
- É permitida a abertura de bibliotecas e arquivos; 
- É permitida a permanência em parques, jardins, espaços 
verdes, espaços de lazer, bancos de jardim e similares, 
sem prejuízo do determinado pelas câmaras municipais; 
- É levantada a proibição das deslocações para fora do ter-
ritório continental por parte de cidadãos portugueses. 

 
Mantém-se a proibição de circulação entre concelhos ao fim 
de semana (20 e 21 de março) e de forma contínua a partir 
de 26 de março (até 5 abril, em princípio). 
 
No que respeita ao setor, mantêm-se as medidas anterior-
mente vigentes, sem particulares restrições ou limitações, por 
conseguinte, para os estabelecimentos industriais e de co-
mércio por grosso e a retalho/prestação de serviços, sendo 
que quanto a este último (retalho/prestação de serviços), no 
que respeita ao atendimento ao público/consumidor final, o 
funcionamento continue a poder decorrer até às 13H00 de 
sábados, domingos e feriados e até às 21H00 (antes 20H00) 
durante os demais dias. 
 
Mantém-se igualmente a proibição de publicidade, atividade 
publicitária ou qualquer outra forma de comunicação comer-

 
Regras 
gerais 

 
 
 

15 de março 
[~ nível 4] 

 
 
 
 

5 de abril 
[~ nível 3] 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 de abril 
[nível 2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 de maio 
[~ nível 1] 

. Teletrabalho obrigatório, quando as atividades o permitam. 

. Horários de encerramento: 21h durante a semana; 13h ao fim de semana e feriados para o 
retalho não alimentar e 19h para o retalho alimentar. 
. Proibição de circulação entre concelhos em 20 e 21 de março e de 26 de março a 5 de abril 
(Páscoa). 
. Creches, pré-escolar e 1.º ciclo (e ATL apenas para crianças e alunos que retomam as ativi-
dades educativas e letivas). 
. Comércio ao postigo. 
. Cabeleireiros, manicures e similares. 
. Livrarias, comércio automóvel e mediação imobiliária. 
. Bibliotecas e arquivos. 
. 2.º e 3.º ciclos (e ATL apenas para crianças e alunos que retomam as atividades educativas 
e letivas). 
. Equipamentos sociais na área da deficiência. 
. Centros de dia. 
. Museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares. 
. Lojas até 200 m2 com porta para a rua. 
. Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal). 
. Esplanadas (máximo de quatro pessoas por grupo). 
. Modalidades desportivas de baixo risco. 
. Atividade física ao ar livre até quatro pessoas e ginásios sem aulas de grupo. 
. Ensino secundário. 
. Ensino superior. 
. Atividades formativas em regime presencial. 
. Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos. 
. Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação. 
. Todas as lojas e centros comerciais. 
. Restaurantes, cafés e pastelarias (no interior, máximo de quatro pessoas por grupo; em es-
planadas, máximo de seis pessoas por grupo) até às 22 h durante a semana e 13h ao fim de 
semana e feriados. 
. Modalidades desportivas de médio risco. 
. Atividade física ao ar livre até seis pessoas e ginásios sem aulas de grupo. 
. Eventos exteriores com diminuição de lotação. 
. Casamentos e batizados com 25% de lotação. 
. Restaurantes, cafés e pastelarias (no interior, máximo de 6 pessoas por grupo; em esplana-
das, máximo de 10 pessoas por grupo) sem limite de horários. 
. Todas as modalidades desportivas. 
. Atividade física ao ar livre e ginásios. 
. Grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação. 
. Casamentos e batizados com 50% de lotação. 

ESTRATÉGIA GRADUAL DE LEVANTAMENTO DE MEDIDAS DE CONFINAMENTO
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cial de práticas comerciais com redução de preço (saldos, 

promoções e liquidações). 

 

Consulte aqui: 

- Decreto 4/2021 

- RCM 19/2021  

- Circulares CCP 42/2021 e 43/2021  

 

 

g  APOIOS A VÁRIOS SETORES  
 

A Resolução do Conselho de Ministros 33-A/2021, de 24 de 

março, estabelece medidas de apoio a vários setores econó-

micos, que serão necessariamente aprovadas e traduzidas 

em diploma adequado, a saber: 

 

 

– Alargamento do âmbito de aplicação de aspetos do Pro-

grama APOIAR 

– Alargamento de apoios de tesouraria a empresários em 

nome individual 

– Alargamento do âmbito de aplicação do programa 

APOIAR RENDAS 

– Linha de crédito destinada a médias e grandes empresas 

do setor do turismo 

– Medida «Compromisso Emprego Sustentável». 

 

 

Desenvolvendo (e reproduzindo para o efeito a CIRCULAR 
CCP 50/2021)…: 

 

«1. PUBLICAÇÃO, ENTRADA EM VIGOR E OBJETO 

 

I. Foi publicada a RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 
33-A/2021, de 24-1. Entra em vigor em 25-3-2021. Estabe-

lece medidas de apoio no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19. 

 

II. Foi criado o Sistema de Incentivos à Liquidez, designado 

Programa APOIAR, pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 101/2020, de 20-11, cujo regulamento foi aprovado pela 

Portaria n.º 271-A/2020, de 24-11. 

 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2020, de 30-

12, veio determinar o alargamento do Programa APOIAR aos 

empresários em nome individual sem contabilidade organi-

zada com trabalhadores a cargo, bem como às empresas 

com mais de 250 trabalhadores cujo volume anual de factu-

ração não exceda os 50 milhões de euros, bem como lançar 

novos apoios directos sob a forma de subsídios destinados a 

fazer face a custos com rendas não habitacionais de micro, 

pequenas e médias empresas. 

 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 4-A/2021, de 15-

1, veio ainda reforçar as condições dos apoios à liquidez das 

empresas, passando a abranger todo o ano de 2020. 

 

Adicionalmente, foi criado um apoio extraordinário à manu-

tenção da actividade em 2021, equivalente ao incentivo apu-

rado correspondente ao 4.º trimestre de 2020, que visava 

compensar antecipadamente as empresas pelas eventuais 

perdas de facturação que pudessem vir a registar na sequên-

cia do confinamento. Este reforço de liquidez foi ainda acom-

panhado por uma antecipação da segunda tranche do 

pagamento do apoio referente aos três primeiros trimestres 

de 2020, inicialmente prevista para ocorrer 60 dias úteis após 

o primeiro pagamento, passando a poder ser solicitada de 

imediato. 

Ajustaram-se ainda os mecanismos de elegibilidade das em-

presas candidatas, nomeadamente os requisitos exigidos em 

sede de capitais próprios e a possibilidade de apresentação 

de candidaturas por parte de empresas com dívidas à admi-

nistração fiscal e à segurança social, desde que as mesmas 

procedessem à respectiva regularização até à confirmação 

do termo de aceitação. 

 

Determina-se, agora, o alargamento do apoio de tesouraria 

sob a forma de subsídio a fundo perdido, aprovado pela Re-

solução do Conselho de Ministros n.º 101/2020, de 20-11, 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2020, de 

30-12, e pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 4-

A/2021, de 15-1, regulamentado pela Portaria n.º 271-A/2020, 

de 24-11 (Programa APOIAR), a actividades económicas di-

rectamente afectadas pela suspensão e encerramento de ins-

talações e estabelecimentos determinados pelo Decreto que 

regulamenta o estado de emergência, assim como o aumento 

dos limites máximos de apoio no caso de empresas com que-

bras de facturação superiores a 50%, com efeitos retroacti-

vos. 

 

Por outro lado, determina-se o alargamento dos apoios de te-

souraria sob a forma de subsídios a fundo perdido aprovados 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2020, de 

30-12, e regulamentado pela Portaria n.º 271-A/2020, de 24-

11, alterada pela Portaria n.º 15-B/2021, de 15-1 (Apoiar Ren-

das e Apoiar + Simples), a empresários em nome individual 

sem contabilidade organizada, ainda que não tenham traba-

lhadores por conta de outrem, bem como o alargamento do 

Apoiar Rendas a outras formas contratuais que tenham por 

fim a utilização de imóveis. 

 

Aprova-se, ainda, o apoio directo a médias e grandes empre-

sas do sector do turismo, sob a forma de crédito garantido 

pelo Estado, com possibilidade de conversão parcial em cré-

dito a fundo perdido mediante a manutenção dos postos de 

trabalho. 

 

Por sua vez, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliên-

cia é criada a medida «Compromisso Emprego Sustentável» 

com carácter excepcional e transitório. Esta medida consiste 

num incentivo à contratação sem termo de desempregados 

inscritos no Instituto do Emprego e da Formação Profissional 

com majorações para a contratação de, entre outros, jovens 

até aos 35 anos e de pessoas com deficiência e incapaci-

dade. 

 

2. ALARGAMENTO DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DE ASPECTOS DO PRO-
GRAMA APOIAR 
 

A nova RCM determina que o apoio de tesouraria sob a forma 

de subsídio a fundo perdido aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 101/2020, de 20-11, pela Resolu-

ção do Conselho de Ministros n.º 114/2020, de 30-12, e pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 4-A/2021, de 15-1, 

regulamentado pela Portaria n.º 271-A/2020, de 24-11 (Pro-

grama APOIAR) é alargado a actividades económicas direc-

tamente afectadas pela suspensão e encerramento de 

instalações e estabelecimentos determinados pelo Decreto 

que regulamenta o estado de emergência, nomeadamente 

panificação, pastelaria e fabricação de artigos de pirotecnia. 

São aumentados os limites máximos de apoio no caso de em-

presas com quebras de facturação superiores a 50%, com 

efeitos retroactivos. 

 

3. ALARGAMENTO DE APOIOS DE TESOURARIA A EMPRESÁRIOS EM 
NOME INDIVIDUAL 

g LEGISLAÇÃO 
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É determinado o alargamento dos apoios de tesouraria sob a 
forma de subsídios a fundo perdido, aprovados pela Resolu-
ção do Conselho de Ministros n.º 114/2020, de 30-12, e re-
gulamentados pela Portaria n.º 271-A/2020, de 24-11 (Apoiar 
Rendas e Apoiar + Simples), a empresários em nome indivi-
dual sem contabilidade organizada, ainda que não tenham 
trabalhadores por conta de outrem. 
 
4. ALARGAMENTO DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO APOIAR REN-
DAS 
 
É determinado o alargamento do Apoiar Rendas a outras for-
mas contratuais que tenham por fim a utilização de imóveis. 
 
5. LINHA DE CRÉDITO DESTINADA A MÉDIAS E GRANDES EMPRESAS 
DO SECTOR DO TURISMO 

 
É lançada uma linha de crédito destinada a médias e grandes 
empresas do sector do turismo, no montante global de (euro) 
300 000 000,00, com a possibilidade de 20% do crédito con-
cedido ser convertido em crédito a fundo perdido, a dinamizar 
pelo Banco Português de Fomento (BPF). 
 
6. MEDIDA «COMPROMISSO EMPREGO SUSTENTÁVEL» 
 
É criada a medida «Compromisso Emprego Sustentável», no 
âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, com o objec-
tivo de promover a criação de emprego permanente e de in-
centivar, em particular, a contratação de jovens e pessoas 
com deficiência em situação de desemprego, atribuindo 
apoios à contratação sem termo daqueles trabalhadores.» 
 

 

g ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO  
PROGRAMA APOIAR   
 
A Portaria 69-A/2021, de 24 de março, procedeu à alteração 
do Regulamento do Programa APOIAR, Sistema de Incenti-
vos à Liquidez aprovado pela Portaria 271-A/2020, de 24 de 
novembro, face às proporções que atingiu a pandemia nos 
últimos meses e às medidas mais restritivas da atividade eco-
nómica que foram aprovadas para lhes fazer face, no objetivo 
de reforçar os apoios à liquidez das empresas e, assim, me-
lhorar as suas condições para fazerem face aos compromis-
sos de curto prazo, contribuindo para a sua subsistência, 
preservando os postos de trabalho e mantendo a capacidade 
produtiva existente, necessária para a retoma económica. 
  
Paralelamente à reabertura das candidaturas à medida 
«Apoiar.pt», que se encontravam suspensas, são reforçados 
os apoios às empresas com quebras de faturação superiores 
a 50%, medida extensível ao «Apoiar + Simples».  
 

Em vez dos atuais limites máximos de € 5.000 para em-
presários em nome individual (ENI) sem contabilidade 
organizada, € 12.500 para as microempresas, € 68.750 
para as pequenas empresas e € 168.750 para as mé-
dias e grandes empresas, os apoios podem agora as-
cender a € 7.500, € 18.750, € 103.125 e € 253.125, 
respetivamente, medida que se aplica retroativamente 
às candidaturas já submetidas, sendo o ajustamento 
dos valores a receber feito de forma automática. 

 
Por outro lado, o Programa é alargado a atividades económi-
cas diretamente afetadas pela suspensão e encerramento de 
instalações e estabelecimentos determinados pelas sucessi-
vas regulamentações do estado de emergência, que integram 

as cadeias de valor do setor turístico, da organização de 
eventos e da restauração, nomeadamente a panificação, a 
pastelaria e a fabricação de artigos de pirotecnia. 
 
As medidas «Apoiar + Simples» e «Apoiar Rendas» são tam-
bém alargadas aos empresários em nome individual sem con-
tabilidade organizada, independentemente de terem ou não 
trabalhadores por conta de outrem, sendo esta última medida 
alargada também a outras formas contratuais que tenham por 
fim a utilização de imóveis. 
 
Consulte aqui o Regulamento do Programa Apoiar, republi-
cado pela Portaria 69-A/2021. 
 
 

g PRORROGAÇÃO DOS PERÍODOS DE  
CARÊNCIA DE CAPITAL EM EMPRÉSTIMOS  
COM GARANTIA PÚBLICA  
 
O Decreto-Lei 22-C/2020, de 22 de março, procedeu à pror-
rogação dos períodos de carência de capital e extensão de 

maturidade esta-
belecidos em ope-
rações de crédito 
contratadas entre 
27 de março de 
2020 e 23 de 
março de 2021 e 
que beneficiam de 
garantias presta-

das pelas sociedades de garantia mútua ou pelo Fundo de 
Contragarantia Mútuo, não abrangidas pelo artigo 3.º do De-
creto-Lei 10-J/2020, de 26 de março, que estabelece medidas 
excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, 
IPSS e demais entidades da economia social, bem como um 
regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito 
da pandemia. 
 
O período máximo de prorrogação de que podem beneficiar 
é de 9 meses, devendo os mutuários comunicar a sua adesão 
à instituição bancária até ao dia 31 de março de 2021. 
 
Ficam, porém, automaticamente abrangidos pela prorroga-
ção, exceto se comunicarem até 31/03/2021 que a não pre-
tendem, os mutuários cuja atividade principal tenha sido mais 
afetada pela pandemia, incluída numa das CAE seguintes: 
45, 46213, 46342, 46361, 46422, 46480, 46492, 46900, 
47250, 47610, 47620, 47630, 47721, 47722, 47770, 491, 492, 
493, 494, 50, 51, 52230, 55, 56, 581, 59, 60, 63120, 639, 731, 
74, 771, 772, 77390, 79, 823, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94991 
e 96. 
 
Para beneficiar da prorrogação do período de carência de ca-
pital e extensão de maturidade associada por período inferior 
a 9 meses, o mutuário deve apenas comunicar ao banco essa 
intenção com a antecedência mínima de 30 relativamente à 
data em que pretende produza efeitos. 
 
 

g PROIBIÇÃO DE COMÉRCIO A RETALHO DE 
ARTIGOS DE MOBILIÁRIO, DECORAÇÃO  
 PRODUTOS TÊXTEIS PARA O LAR  
 
Face à recente permissão de funcionamento, pelo Decreto 
4/2021, de 13 de março, de alguns estabelecimentos de co-
mércio a retalho e de prestação de serviços, com entrada au-
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tónoma e independente pelo exterior, desde que em regime 

exclusivo de entrega ao domicílio, ou disponibilização dos 

bens à porta do estabelecimento, ao postigo ou através de 

serviço de recolha de produtos adquiridos previamente atra-

vés de meios de comunicação à distância (click and collect), 

o Ministro da Economia decidiu substituir o Despacho 714-

C/2021, de 15 de janeiro, que divulgámos oportunamente (e-

mail de 18 de janeiro p.p.) pelo DESPACHO N.º 3046-A/2021, 

de 19 de março, atualizando o respetivo conteúdo a essa rea-

lidade. 

 

Assim, os estabelecimentos de comércio a retalho que co-

mercializem mais do que um tipo de bem e cuja atividade é 

permitida ao abrigo do referido decreto não podem comercia-

lizar, em espaço físico, bens tipicamente comercializados nos 

estabelecimentos de comércio a retalho encerrados ou com 

a atividade suspensa nos termos do mesmo decreto [que é o 

caso dos que se integram nas categorias de (i) Mobiliário, de-

coração e produtos têxteis para o lar, (ii) Jogos e brinquedos, 

(iii) Desporto, campismo e viagens e (iv) Vestuário, calçado e 

acessórios de moda], exceto se os comercializarem por qual-

quer uma das formas supra referidas – entrega ao domicílio, 

ou disponibilização dos bens à porta do estabelecimento, ao 

postigo ou através de serviço de recolha de produtos adqui-

ridos previamente através de meios de comunicação à dis-

tância (click and collect) – ou através de comércio eletrónico. 

 

Como em 18 de janeiro, mantemos o entendimento de que 

os móveis de casa de banho e os móveis de cozinha, desig-

nadamente, não se enquadram na categoria de mobiliário, 

decoração e produtos têxteis para o lar supra referida, como 

consideramos que o vestuário e calçado de segurança, legal-

mente classificado como equipamento de proteção individual 

(EPI), não se enquadra na categoria de vestuário, calçado e 

acessórios de moda. 

 

Cada estabelecimento deve adotar as medidas físicas e lo-

gísticas necessárias ao cumprimento do despacho, devendo 

designadamente retirar, ocultar a visibilidade ou isolar a área 

de venda dos bens cuja comercialização só possa efetuar 

pelas formas supra referidas, a eles impedindo o acesso dos 

consumidores. 

 

Consulte aqui o Despacho. 

  
 

g REGIME EXCECIONAL DE CUMPRIMENTO DE 
OBRIGAÇÕES E PAGAMENTO DE DÍVIDAS  
FISCAIS E CONTRIBUTIVAS 
 

O Decreto-Lei 24/2021, de 26 de março, aprovou um regime 

excecional e temporário de cumprimento de obrigações e de 

pagamento em prestações de dívidas tributárias e à segu-

rança social. 

PAGAMENTO DAS RETENÇÕES NA FONTE E IVA MENSAL 

NO 1.º SEMESTRE DE 2021, o pagamento das retenções na 

fonte de IRS e IRC e do IVA devido pelos sujeitos passivos 

(SP) do regime de periodicidade mensal pode ser efetuado 

nos termos e datas legalmente previstos ou em 3 ou 6 pres-

tações mensais, sem juros, desde que tais SP: 

- Tenham obtido em 2019 um volume de negócios até ao li-

mite máximo da classificação como micro, pequena e 

média empresa e que cumulativamente declarem e de-

monstrem uma diminuição da faturação comunicada atra-

vés do e-fatura de, pelo menos, 25% na média mensal do 

ano civil completo de 2020 face ao período homólogo do 

ano anterior; 

- Tenham atividade principal enquadrada na CAE de aloja-

mento, restauração e similares, ou da cultura;  

- Tenham iniciado ou reiniciado a atividade em ou após 1 

de janeiro de 2020. 

 

IRC 
Ao abrigo do novo regime especial de diferimento de obriga-

ções fiscais em sede de IRC, o pagamento do IMPOSTO DEVIDO 
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020 pode ser efetuado, pelo SP 

que tenha obtido nesse período um volume de negócios até 

ao limite máximo da classificação como micro, pequena e 

média empresa, nos termos do disposto no artigo 2.º do 

anexo ao Decreto-Lei 372/2007, de 6/11: 

- até ao último dia do prazo de entrega da declaração mo-

delo 22; ou 

- em prestações, de valor igual ou superior a € 25 e sem 

juros, repartidas da seguinte forma: 

i) uma 1.ª prestação de, pelo menos, 25% do montante 

resultante da diferença que existir entre o imposto total 

calculado na declaração periódica de rendimentos e as 

importâncias entregues por conta, a pagar no prazo legal 

estabelecido (31 de maio); 

ii) o valor restante, em 3 prestações mensais de igual 

montante, vencendo-se na mesma data dos meses sub-

sequentes; 

 

O SP deve exercer a opção pelo pagamento prestacional até 

à data limite de entrega de declaração mod. 22. 

 

PAGAMENTOS POR CONTA DE IRC 
O regime anterior aplica-se igualmente, com as necessárias 

adaptações aos 1.º e 2.º pagamentos por conta relativos ao 

exercício de 2021, os 

quais podem ser pagos 

nos termos e datas le-

galmente previstos ou 

em 3 prestações men-

sais de igual montante, 

não inferior a € 25 e 

sem juros, vencendo-se 

a 1.ª na data habitual de 

cumprimento da obriga-

ção de pagamento em causa e as restantes na mesma data 

dos 2 meses subsequentes, devendo os SP manifestar a ade-

são ao pagamento prestacional até à data limite prevista para 

o 1.º pagamento por conta (31 de julho). 

 

O SP pode aplicar a limitação a que se refere o art. 107.º do 

CIRC até 50% do 2.º pagamento por conta desde que tenha 

obtido no período de 2020 um volume de negócios até ao li-

mite máximo da classificação como micro empresa. 

 

E caso verifique que, em consequência da redução do 2.º pa-

gamento por conta nos termos do número anterior, pode vir a 

deixar de ser paga uma importância superior à prevista no n.º 
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2 do art. 107.º do CIRC, pode regularizar o montante em 

causa até ao último dia do prazo para o 3.º pagamento, sem 

quaisquer ónus ou encargos. 

 

DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS E DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES À SEGURANÇA 
SOCIAL 

O diploma aprovou ainda um regime excecional de paga-

mento em prestações de dívidas tributárias e dívidas de con-

tribuições à segurança social relativas a factos ocorridos entre 

1 de janeiro e 31 de março de 2021 e às dívidas vencidas no 

mesmo período, permitindo que nos planos prestacionais a 

elas relativos o pagamento da 1.ª prestação seja efetuado no 

segundo mês seguinte àquele em que for notificado o despa-

cho de autorização do pagamento em prestações. 

 

As empresas em insolvência, processo especial de revitali-

zação ou regime extrajudicial de recuperação de empresas 

com plano aprovado e a cumprir esse plano têm também a 

possibilidade de incluir nos planos de recuperação de empre-

sas em curso as dívidas fiscais cujo facto tributário ocorra 

entre 1 de janeiro e 31 de março de 2021. 

 
 

g ESTABELECIMENTOS ABERTOS EM CENTROS 
COMERCIAIS  
 

Em execução do art. 8.º-D da Lei 4-C/2020, de 6 de abril, o 

DESPACHO 3287-A/2021, DE 25 DE MARÇO, do Ministro da Eco-

nomia, prorrogou até 30 de junho de 2021 a possibilidade de 

redução da remuneração mensal fixa ou mínima a pagar 

pelos lojistas de estabelecimentos abertos ao público inseri-

dos em centros comerciais, regime que já vigorou no 1.º tri-

mestre de 2021. 

 

Assim, para os estabelecimentos inseridos em centros co-

merciais, durante o segundo trimestre de 2021, ”a remunera-
ção mensal fixa ou mínima devida pelos lojistas de 
estabelecimentos abertos ao público inseridos em centros co-
merciais é reduzida proporcionalmente à redução da fatura-
ção mensal, até ao limite de 50% do valor daquela, quando 
tais estabelecimentos tenham uma quebra do volume de ven-
das mensal, face ao volume de vendas do mês homólogo do 
ano de 2019 ou, na sua falta, ao volume médio de vendas 
dos últimos seis meses antecedentes ao Decreto do Presi-
dente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, ou de pe-
ríodo inferior, se aplicável». 

 
 

g ORIENTAÇÕES PARA O COMÉRCIO  
E SERVIÇOS  
 

A DGAE, Direção-Geral das Atividades Económicas disponi-

bilizou ontem no seu site o pdf PERGUNTAS FREQUENTES: 
ORIENTAÇÕES PARA O SETOR DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, na se-

quência da publicação do Decreto 4/2021, de 13 de março, e 

da prorrogação do Estado de Emergência até 31 de março, 

que apresenta de forma sistematizada e atualizadas as re-

gras excecionais de funcionamento a que as empresas do co-

mércio, serviços e restauração devem obedecer durante este 

período. 

 

Consulte o documento aqui. 

 

 

g PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DE ATOS E DO-
CUMENTOS E DO CUMPRIMENTO DE OBRIGA-
ÇÕES 
 

O Decreto-Lei 22-A/2021, de 17 de março, procedeu à pror-

rogação da validade ou admissibilidade de certos atos e do-

cumentos e dos prazos de cumprimento de algumas 

obrigações que recaem sobre empresas e pessoas coletivas. 

 

Foi, assim, prorrogada, designadamente: 

 

ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021 – a admissibilidade de: 

- Atestados médicos de avaliação de incapacidade multiuso 

que expirem em 2021 ou tenham expirado em 2019 ou 

2020, desde que acompanhados de comprovativo de re-

querimento de junta médica de avaliação de incapacidade 

ou de junta médica de recurso para a correspondente rea-

valiação com data anterior à data de validade; 
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- Cartões de cidadão, certidões e certificados emitidos 
pelos serviços de registos e da identificação civil, documen-
tos e vistos relativos à permanência em território nacional, 
licenças e autorizações e cartões de beneficiário familiar 
de ADSE, cuja validade expire a partir de 18/03/2021 ou 
tenha expirado nos 15 dias anteriores. 

 
ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2021 – a vigência do Decreto-Lei 20-
F/2020, de 12/5, que estabelece um regime excecional e tem-
porário relativo ao pagamento dos prémios dos contratos de 
seguro. 
 
ATÉ 1 DE JULHO DE 2021 – a obrigação de adaptação pelos 
prestadores de serviços de restauração e bebidas à Lei 
76/2019, de 2/9, que estabelece a não utilização e não dis-
ponibilização de louça de plástico de utilização única. 
 
ATÉ 30 DE JUNHO DE 2021 – a data limite para a realização das 
assembleias gerais das sociedades comerciais, cooperativas 
e associações que devam ter lugar por imposição estatutária 
ou legal (não obstante a possibilidade da respetiva realização 
através de meios telemáticos). As associações e cooperativas 
com mais de 100 associados/cooperantes podem realizá-las 
ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2021. 
 
ATÉ 31 DE MAIO DE 2021 – a data limite para os particulares, 
produtores florestais e entidades gestoras de terrenos e in-
fraestruturas realizem os trabalhos de gestão de combustí-
vel. 
 
ATÉ 15 DE MAIO DE 2021 – a data limite para aprovação e afi-
xação do mapa de férias no local de trabalho 
 
O diploma estabeleceu ainda que: 
 

- RCBE (REGISTO CENTRAL DO BENEFICIÁRIO EFETIVO) – é dis-
pensada em 2021 a confirmação anual da informação 
consta do RCBE, desde que não tenha surgido alteração 
de informação. 
 
- DOCUMENTOS RELATIVOS A CONDUTORES E VEÍCULOS – a vali-
dade das cartas de condução, cartões de condutor (cartão 
tacográfico), cartas de qualificação de motorista (CQM), 
certificados de aptidão profissional (CAM/CAP), cartas de 
maquinista e outros documentos é prorrogada nos termos 
do Regulamento (UE) 2021/267, de 16 de fevereiro, já em 
vigor em Portugal desde 6 de março p.p., e que o IMT tra-
duziu no seu Comunicado 46, de 18/3, que pode consultar 
aqui. 

  
[Exemplo: a validade das cartas de condução, CQM e 
CAM/CAP que caduquem ou venham a caducar entre 
01/09/2020 e 30/06/2021 é prorrogada por um período de 10 
meses contados a partir da data do seu termo]. 
 
 
 

g COMÉRCIO QUER ABERTURA DAS EMPRESAS A 
PARTIR DE 17 DE MARÇO  
 

A CCP, Confederação do Comércio e 
Serviços de Portugal, cuja Direção a 
APCMC integra, em comunicado de hoje, 
3 de março, considerou imperioso que 
seja apresentado um plano de desconfi-
namento que permita às empresas reto-
marem rapidamente as suas atividades… 

 

 
«CCP CONSIDERA FUNDAMENTAL A ABERTURA  

DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS  
A PARTIR DE 17 DE MARÇO 

 
A Confederação do Comércio é Serviços de Portugal 
considera fundamental que o Governo, face à melhoria 
da situação pandémica, apresente rapidamente um 
plano de desconfinamento, ainda que faseado e sujeito 
a ajustes em função da evolução da pandemia. Só 
deste modo se permite às empresas ter uma perspe-
tiva sobre a retoma das atividades, nomeadamente 
para efeitos dos seus custos de estrutura, compromis-
sos financeiros, reposição de stocks, produtos sazo-
nais, etc. 
 
A maioria dos países europeus já apresentaram os 
seus planos, sujeitos naturalmente a ajustes em função 
da evolução da pandemia. 
 
A CCP considera que a generalidade das empresas do 
comércio e serviços deram um excelente exemplo de 
cumprimento das regras que foram sendo estabeleci-
das, protegendo dessa forma consumidores e colabo-
radores. Também não se pode deixar de referir que 
quer na 1ª, quer na 2ª e 3ª vagas o comércio e serviços 
se apetrecharam e investiram nos EPI’s e no cumpri-
mento das normas emanadas da DGS, com a qual vá-
rios sectores estabeleceram protocolos específicos. 
Tanto quanto sabemos nenhuma situação grave se ve-
rificou no comércio e serviços que tenha levado ao en-
cerramento de estabelecimentos destas áreas de 
atividade. 
 
É altura de o Governo reconhecer este facto demons-
trando confiança nos empresários para o cumprimento 
de medidas de saúde pública que ainda se revelem ne-
cessárias. A CCP está disponível para colaborar num 
plano global, faseado, de reabertura, sendo evidente 
que o dia 17 DE MARÇO DE 2021 TERÁ QUE SER O PRINCÍ-
PIO DE UMA NOVA FASE DE REABERTURAS ou reforço das 
condições de funcionamento de atividades que perma-
neceram abertas. 
 
Fundamental para a CCP é que na segunda quinzena 
de Março comecem gradualmente a ser levantadas as 
atuais suspensões ou condicionantes de atividades, e 
que durante o mês de Abril se conclua o processo de 
desconfinamento. 
 
Quando terminar o atual período do Estado de Emer-
gência (16 de março), um número significativo de em-
presas terá já os seus estabelecimentos encerrados há 
mais de dois meses, não esquecendo a inconstância 
que caracterizou o ano de 2020. Apesar de vários 
apoios com efeitos positivos o impacto destas para-
gens só muito parcialmente é compensado. 
 
Acresce ainda que não se perspetivam apoios signifi-
cativos para o período pós confinamento (de que o 
Plano de Recuperação e Resiliência, ao ignorar os sec-
tores do comércio e Serviços, é um bom exemplo) pelo 
que é urgente começar a desconfinar sob pena do en-
cerramento de milhares de empresas com consequên-
cias inevitáveis ao nível do desemprego. 
 
03/03/21» 

 

g LEGISLAÇÃO 
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g TESTES RÁPIDOS ANTIGÉNIO PERMITIDOS 
PARA USO NÃO PROFISSIONAL (AUTOTESTES) 
 

A Portaria 56/2021, de 12 de março, estabelece um regime 

excecional e temporário para a realização em autoteste de 

testes rápidos de antigénio (TRAg), destinados pelos seus fa-

bricantes a serem realizados em amostras da área nasal an-

terior interna em utilização profissional, permitindo a sua 

colocação e disponibilização no mercado nacional à popula-

ção, para utilização por não profissional. 

 

A utilização não profissional destes testes, que pela sua res-

posta rápida e facilidade de colheita, menos invasiva, contri-

bui para o desejado alargamento do rastreio, não exige a 

prévia sujeição aos respetivos procedimentos de avaliação 

de conformidade legalmente exigíveis para o teste de auto-

diagnóstico. 

 

A lista dos testes rápidos de antigénio abrangidos pelo pre-

sente regime excecional consta do site do INFARMED, po-

dendo os mesmos ser disponibilizados às unidades do 

sistema de saúde, para venda em farmácias e locais de 

venda de medicamentos não sujeitos a receita médica auto-

rizados e ainda noutros locais a definir por despacho. 

 
 

g TELETRABALHO E DESFASAMENTO DE  
HORÁRIOS OBRIGATÓRIOS ATÉ 31 DEZEMBRO  
 

O Decreto-Lei 25-A/2021, de 30 de março, procedeu à pror-

rogação, até 31 de dezembro de 2021, do Decreto-Lei 79-

A/2020, de 1 de outubro, que aprovou um regime excecional 

e transitório de reorganização do trabalho e de minimização 

de riscos de transmissão da infeção da doença Covid-19 no 

âmbito das relações laborais. 

 

O DL 79-A/2020, cuja vigência cessava a 31 de março de 

2021, consagra concretamente a obrigatoriedade de teletra-

balho, de alteração de horários de trabalho e de organização 

desfasada de horários nos termos que a seguir recordamos 

(fonte: Circular CCP 59/2021). 

 

ORGANIZAÇÃO DESFASADA DE HORÁRIOS 

As regras a seguir enunciadas aplicam-se às empresas com 

locais de trabalho com 50 ou mais trabalhadores, nas áreas 

territoriais em que a situação epidemiológica o justifique, de-

finidas pelo Governo mediante resolução do Conselho de Mi-

nistros, bem como nos concelhos considerados pela 

Direção-Geral da Saúde (DGS) como sendo de risco elevado, 

muito elevado e extremo, conforme declarados pelo Governo 

mediante decreto que regulamente a declaração do estado 

de emergência. 

 

Nos locais de trabalho referidos supra, a empresa deve orga-

nizar de forma desfasada as horas de entrada e saída dos lo-

cais de trabalho, garantindo intervalos mínimos de trinta 

minutos até ao limite de uma hora entre grupos de trabalha-

dores. 

 

A empresa deve também adotar medidas técnicas e organi-

zacionais que garantam o distanciamento físico e a proteção 

dos trabalhadores, nomeadamente: 

a) A promoção da constituição de equipas de trabalho es-

táveis, de modo que o contacto entre trabalhadores acon-

teça apenas entre trabalhadores de uma mesma equipa 

ou departamento; 

b) A alternância das pausas para descanso, incluindo para 

refeições, entre equipas ou departamentos, de forma a 

salvaguardar o distanciamento social entre trabalhadores; 

c) A utilização de equipamento de proteção individual ade-

quado, nas situações em que o distanciamento físico seja 

manifestamente impraticável em razão da natureza da ati-

vidade. 

 

A empresa utilizadora de trabalho temporário ou beneficiária 

final de prestação de serviços é responsável por assegurar o 

cumprimento das obrigações acima referidas aos trabalhado-

res temporários e prestadores de serviços que estejam a 

prestar atividade para essas entidades. 

 

Para efeito do referido supra, a empresa pode alterar os ho-

rários de trabalho até ao limite máximo de uma hora, salvo 

se tal alteração causar prejuízo sério ao trabalhador, me-

diante consulta prévia aos trabalhadores envolvidos e à co-

missão de trabalhadores ou, na falta desta, à comissão 

sindical ou intersindical ou aos delegados sindicais. 

 

Considera-se, nomeadamente, prejuízo sério: 

a) A inexistência de transporte coletivo de passageiros 

que permita cumprir o horário de trabalho em razão do 

desfasamento; 

b) A necessidade de prestação de assistência inadiável e 

imprescindível à família. 

 

A alteração do horário de trabalho deve manter-se estável por 

períodos mínimos de uma semana, não podendo o emprega-

dor efetuar mais de uma alteração por semana. 

 

A alteração do horário de trabalho realizada não pode implicar 

a alteração dos limites máximos do período normal de traba-

lho, diário e semanal, nem a alteração da modalidade de tra-

balho de diurno para noturno ou vice-versa. 

 

A trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, o trabalhador 

menor, o trabalhador com capacidade de trabalho reduzida, 

com deficiência ou doença crónica e os trabalhadores com 

menores de 12 anos a seu cargo, ou, independentemente da 

idade, com deficiência ou doença crónica estão dispensados 

de trabalhar de acordo com os novos horários fixados pelo 

empregador nos termos acima referidos. 

 

A empresa utilizadora de trabalho temporário ou beneficiária 

final de prestação de serviços é responsável por assegurar o 

cumprimento das obrigações acima referidas aos trabalhado-

res temporários e prestadores de serviços que estejam a 

prestar atividade para essas entidades. 

 

TELETRABALHO 

O regime a seguir descrito aplica-se às empresas com esta-

belecimento nas áreas territoriais em que a situação epide-

miológica o justifique, definidas pelo Governo mediante 

g LEGISLAÇÃO
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resolução do Conselho de Ministros, bem como nos conce-
lhos considerados pela DGS como sendo de risco elevado, 
muito elevado e extremo, conforme declarados pelo Governo 
mediante decreto que regulamente a declaração do estado 
de emergência, independentemente do número de trabalha-
dores, bem como aos trabalhadores que aí residam ou traba-
lhem. 

 
É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, indepen-
dentemente do vínculo laboral, sempre que as funções em 
causa o permitam e o trabalhador disponha de condições 
para as exercer, sem necessidade de acordo escrito entre a 
empresa e o trabalhador. 
 
Excecionalmente, quando entenda não estarem reunidas as 
condições acima descritas, a empresa deve comunicar, fun-
damentadamente e por escrito, ao trabalhador a sua decisão, 
competindo-lhe demonstrar que as funções em causa não 
são compatíveis com o regime do teletrabalho ou a falta de 
condições técnicas adequadas para a sua aplicação. 
 
O trabalhador pode, nos 3 dias úteis posteriores à comunica-
ção do empregador, solicitar à Autoridade para as Condições 
do Trabalho (ACT) a verificação dos requisitos acima referi-
dos e dos factos invocados pela empresa. 
 
A ACT aprecia a matéria sujeita a verificação e decide no 
prazo de 5 dias úteis, tendo em conta, nomeadamente, a ati-
vidade para que o trabalhador foi contratado e o exercício an-
terior da atividade em regime de teletrabalho ou através de 
outros meios de prestação de trabalho à distância. 
 
A empresa deve disponibilizar os equipamentos de trabalho 
e de comunicação necessários à prestação de trabalho em 
regime de teletrabalho. Quando tal disponibilização não seja 
possível e o trabalhador assim o consinta, o teletrabalho pode 
ser realizado através dos meios que o trabalhador detenha, 
competindo à empresa a devida programação e adaptação 
às necessidades inerentes à prestação do teletrabalho. 
 
O trabalhador que não disponha de condições para exercer 
as funções em regime de teletrabalho, nomeadamente con-
dições técnicas ou habitacionais adequadas, deve informar a 
empresa, por escrito, dos motivos do seu impedimento. 
 
O trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos di-
reitos e deveres dos demais trabalhadores, sem redução de 
retribuição, nos termos previstos no Código do Trabalho ou 
em instrumento de regulamentação coletiva aplicável, nomea-
damente no que se refere a limites do período normal de tra-
balho e outras condições de trabalho, segurança e saúde no 
trabalho e reparação de danos emergentes de acidente de 
trabalho ou doença profissional, mantendo ainda o direito a 
receber o subsídio de refeição que já lhe fosse devido. 

TELETRABALHO EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS 

O regime a seguir descrito aplica-se às empresas com esta-
belecimento nas áreas territoriais em que a situação epide-
miológica o justifique, definidas pelo Governo mediante 
resolução do Conselho de Ministros, bem como nos conce-
lhos considerados pela DGS como sendo de risco elevado, 
muito elevado e extremo, conforme declarados pelo Governo 
mediante decreto que regulamente a declaração do estado 
de emergência, independentemente do número de trabalha-
dores, bem como aos trabalhadores que aí residam ou traba-
lhem, e também às empresas com estabelecimento e aos 
trabalhadores que residam ou trabalhem nos concelhos con-
siderados pela DGS como sendo de risco moderado, con-
forme declarados pelo Governo mediante resolução do 
Conselho de Ministros ou decreto que regulamente a decla-
ração do estado de emergência. 
 
Sem prejuízo da possibilidade de adoção do regime de tele-
trabalho nos termos gerais previstos no Código do Trabalho, 
é obrigatória a adoção do regime de teletrabalho independen-
temente do vínculo laboral, sempre que as funções em causa 
o permitam e o trabalhador disponha de condições para as 
exercer, sem necessidade de acordo escrito entre a empresa 
e o trabalhador, nas seguintes situações: 

a) O trabalhador, mediante certificação médica, se encon-
trar abrangido pelo regime 
excecional de proteção de imunodeprimidos e doentes 
crónicos; 
b) O trabalhador possua deficiência, com grau de incapa-
cidade igual ou superior a 60%; 
c) O trabalhador tenha filho ou outro dependente a cargo 
que seja menor de 12 anos, ou, independentemente da 
idade, com deficiência ou doença crónica, que, de acordo 
com as orientações da autoridade de saúde, seja consi-
derado doente de risco e que se encontre impossibilitado 
de assistir às atividades letivas e formativas presenciais 
em contexto de grupo ou turma. 

 
A empresa utilizadora de trabalho temporário ou beneficiária 
final de prestação de serviços é responsável por assegurar o 
cumprimento das obrigações acima referidas aos trabalhado-
res temporários e prestadores de serviços que estejam a 
prestar atividade para essas entidades. 
 
Consulte aqui o texto atualizado do DL 79-A/2020 
ht tps: / /dre.p t /web/guest / leg is lacao-consol idada/ -
/lc/155556275/202103310902/exportPdf/normal/1/cacheLe-
velPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet
_rp=indice 
 
 

g MEDIDAS DE APOIO À CONTRATAÇÃO /  
EMPREGO EM 2021 

 
MEDIDA ESTÁGIOS ATIVAR.PT 
 
1.º período: 15 de fevereiro a 30 de junho de 2021 
2.º período: 15 de agosto a 30 de dezembro de 2021 
(apresentação de candidaturas ao Prémio de Emprego 
previsto na Medida no mesmo calendário) 
 
MEDIDA INCENTIVO ATIVAR.PT 
1.º período: 15 de fevereiro a 30 de junho de 2021 
2.º período: 15 de agosto a 30 de dezembro de 2021 
(apresentação de candidaturas ao Prémio de Conversão 
previsto na Medida no mesmo calendário) 
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g SEGURANÇA SOCIAL. ENTREGA ATÉ JUNHO 
DAS DECLARAÇÕES DE REMUNERAÇÕES  
CORRIGIDAS 
 

Tendo em conta designada-

mente os constrangimentos 

decorrentes da aprovação de 

novas medidas de resposta 

aos efeitos da pandemia e o 

tempo que mediou entre as 

orientações da segurança so-

cial e a respetiva adoção pelas 

empresas, o Despacho 2733/2021, de 11 de março, do Se-

cretário de Estado da Segurança Social, veio permitir que 

sejam entregues até 30 de junho p.f., sem qualquer penali-

zação, as declarações de remunerações corrigidas referentes 

aos meses de março a dezembro de 2020 pelas empresas 

abrangidas por medidas excecionais ou extraordinárias de 

apoio à pandemia COVID-19 com redução ou isenção de 

contribuições, nomeadamente à manutenção de contratos de 

trabalho, à retoma da atividade, à normalização da atividade, 

plano de formação ou de apoio à família. 

 
 

g MAPA DE RESÍDUOS (MIRR) / 2020  
 

Termina no próximo dia 31 DE MARÇO o prazo legal para 

preenchimento e submissão do Mapa Integrado de Registo 

de Resíduos (MIRR) relativo a 2020 pelas empresas e outras 

entidades abrangidas pela obrigatoriedade de registo no 

SIRER (sistema integrado de registo eletrónico de resíduos), 

nos termos do artigo 48.º do Decreto-Lei 178/2006, de 5 de 

Setembro. 

 

O MIRR encontra-se acessível para preenchimento e submis-

são na plataforma SILIamb, Sistema Integrado de Licencia-

mento de Ambiente, da APA, Agência Portuguesa do 

Ambiente  

(https://siliamb.apambiente.pt/pages/public/login.xhtml). 

 

A APA disponibiliza informação sobre o MIRR, acessos e ins-

truções de preenchimento no sítio de apoio SILIAmb 

(https://apoiosiliamb.apambiente.pt/content/documentos-de-

apoio?language=pt-pt). 

 

Lembramos que, nos termos do artigo 48.º do DL 178/2006, 

devem registar-se no SIRER: 

a) As pessoas singulares ou coletivas responsáveis por es-

tabelecimentos que empreguem mais de 10 trabalhadores 

e que produzam resíduos não urbanos; 

b) As pessoas singulares ou coletivas responsáveis por es-

tabelecimentos que produzam resíduos perigosos; 

c) As pessoas singulares ou coletivas que procedam ao 

tratamento de resíduos a título profissional; 

d) As pessoas singulares ou coletivas que procedam à re-

colha ou ao transporte de resíduos a título profissional; 

g) Os operadores que atuam no mercado de resíduos, de-

signadamente como corretores ou comerciantes. 

 
 

g GASES FLUORADOS COM EFEITO DE ESTUFA / 
2020  
 

Nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei 145/2017, de 30 de 

novembro, que assegura a execução, em Portugal, do Regu-

lamento (UE) 517/2017, de 16 de abril, relativo aos gases 

fluorados com efeito de estufa, os operadores devem comu-

nicar à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), ATÉ 31 DE 
MARÇO P.F., pela Internet, os dados relativos à utilização em 

2020 de gases fluorados com efeito de estufa, usando para o 

efeito o formulário que disponibiliza no seu portal (https://for-

mularios.apambiente.pt/gasesf/). 

  

De acordo com a informação aí disponível, estão em 2021 

abrangidos por esta obrigação apenas os operadores (que 

são os DONOS DO EQUIPAMENTO ou a EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVIÇOS, dependendo das disposições contratuais acordadas 

entre ambos) cujos equipamentos devam ser verificados para 

deteção de fugas, ou seja, que contenham quantidades iguais 

ou superiores a 5 toneladas de equivalente de CO2 (por equi-

pamento).  

 

Segundo a APA, se um equipamento contiver 2 ou mais cir-

cuitos independentes, deve ser tratado cada um destes cir-

cuitos de forma individual, verificando o operador a 

periodicidade de deteção de fugas de acordo com a carga de 

fluido de cada circuito. Ou seja, só deverá efetuar o registo 

no formulário para os circuitos com quantidades iguais ou su-

periores a 5 t de equivalente de CO2 de gás fluorado. 

 

Em https://formularios.apambiente.pt/conversor/ a APA dispo-

nibiliza um conversor.  

 

 

g CCT - SUSPENSÃO DOS PRAZOS  
DE SOBREVIGÊNCIA   
 

A Lei 11/2021, de 9 de março, procedeu à suspensão exce-

cional e temporária, por 24 meses (até 10/03/2023), dos pra-

zos de sobrevigência das convenções coletivas de trabalho 

(CCT) previstos nos n.ºs 3 a 7 do artigo 501.º do Código do 

Trabalho, que manda aplicar igualmente aos prazos de so-

brevigência que se apliquem na sequência de denúncia de 

CCT realizada após 10 de março de 2021 e aos prazos de 

sobrevigência que estejam em curso na sequência de denún-

cia de CTT realizada até 9 de março de 2021. 

 

 

 

Dispõem o seguinte os n.ºs 3 a 7 do artigo 501.º do CT: 

 

3 - Havendo denúncia, a convenção mantém-se em re-

gime de sobrevigência durante o período em que de-

corra a negociação, incluindo conciliação, mediação ou 

arbitragem voluntária, ou no mínimo durante 12 meses. 

4 - Sempre que se verifique uma interrupção da nego-

ciação, incluindo conciliação, mediação ou arbitragem 

voluntária, por um período superior a 30 dias, o prazo 

de sobrevigência suspende-se. 

5 - Para efeitos dos n.ºs 3 e 4 o período de negociação, 

com suspensão, não pode exceder o prazo de 18 

meses. 

6 - Decorrido o período referido nos n.ºs 3 e 5, con-

soante o caso, a convenção mantém-se em vigor du-

rante 45 dias após qualquer das partes comunicar ao 

ministério responsável pela área laboral e à outra parte 

que o processo de negociação terminou sem acordo, 

após o que caduca. 

7 - Na ausência de acordo anterior sobre os efeitos de-

correntes da convenção em caso de caducidade, o mi-

nistro responsável pela área laboral notifica as partes, 

dentro do prazo referido no número anterior, para que, 

querendo, acordem esses efeitos, no prazo de 15 dias. 
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g MAPA DE FÉRIAS / 2021  
 

As empresas devem elaborar e proceder à afixação nos lo-

cais de trabalho, até ao próximo dia 15 DE MAIO (prazo limite 

estabelecido pelo Decreto-Lei 22-A/2021, de 17/3), do mapa 

definitivo de férias dos seus trabalhadores. 

 

A MARCAÇÃO DAS FÉRIAS DEVE SER FEITA POR ACORDO entre em-

presa (EP) e trabalhador. Na falta de acordo, compete à EP 

elaborar o mapa de férias, as quais, salvo parecer favorável 

da comissão de trabalhadores e na inexistência de disposição 

de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho em 

contrário (como é o caso do CCT outorgado pela APCMC), 

SÓ PODEM SER MARCADAS ENTRE 1 DE MAIO E 31 DE OUTUBRO 

(não podendo ter início em dia de descanso semanal). 

  

AS MICROEMPRESAS – empresas até 9 trabalhadores – pode-

rão, porém, marcá-las igualmente fora deste período na falta 

de acordo (ou seja, de 1 de janeiro a 31 de dezembro). 

 

Em regra, as FÉRIAS DEVEM SER GOZADAS NO ANO EM QUE SE VEN-
CEM, mas também podem: 

- ser gozadas (integralmente) até 30 de Abril do ano se-

guinte, em cumulação ou não com as férias vencidas neste 

ano, por acordo entre EP e trabalhador ou se o trabalhador 

as pretender gozar com familiar residente no estrangeiro; 

- ser gozadas, mas apenas metade, no ano seguinte, em 

cumulação com as vencidas neste ano, mediante acordo 

entre EP e trabalhador. 

 

AS FÉRIAS PODEM SER MARCADAS PARA SEREM GOZADAS DE MODO 
INTERPOLADO, desde que haja acordo entre EP e trabalhador 

e seja salvaguardado um período mínimo de 10 dias úteis 

consecutivos. NÃO EXISTINDO ACORDO, as férias terão que ser 

marcadas e gozadas integral e consecutivamente. 

 

O PERÍODO ANUAL MÍNIMO DE FÉRIAS É DE 22 DIAS ÚTEIS, não se 

considerando como tais os sábados, domingos e feriados, e 

não pode ter início em dia de descanso semanal do trabalha-

dor. 

 

O CCT outorgado pela APCMC dispõe (cláusula 24.ª) que a 

DURAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS É AUMENTADA ATÉ 3 DIAS ÚTEIS 

quando o trabalhador, no ano a que as férias se reportam 

(neste caso, 2020): 

- não faltou ou faltou justificadamente até 1 dia ou 2 meios-

dias → 3 dias úteis 

- faltou justificadamente até 2 dias ou 4 meios-dias → 2 

dias úteis 

- faltou justificadamente até 3 dias ou 6 meios-dias → 1 

dia útil. 

 

Qualquer falta injustificada determina a perda da majoração 

e não se consideram como faltas (apenas) as licenças por 

maternidade e por paternidade previstas na lei.  

  

No ANO DA ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO, o trabalhador, contra-

tado a termo ou sem termo, tem direito a 2 dias úteis de férias 

por cada mês de duração do contrato, com o limite máximo 

de 20 dias úteis, direito que se vence, cujo gozo pode ser exi-

gido, após 6 meses completos de execução do contrato. 

 

Ocorrendo, porém, o final do ano sem se terem completado 

os 6 meses de execução do contrato, as férias ainda podem 

ser gozadas até 30 de Junho do ano seguinte, mas com o li-

mite, com as férias desse ano, de 30 dias úteis... [ex.: traba-
lhador admitido em 01.07.2020“vence” em 01.01.2021 o direito a 
gozar 12 dias úteis relativo ao ano de admissão (6 meses x 2), bem 
como o direito a 22 dias úteis de férias (no pressuposto que o con-
trato não cessa em 2021), mas não gozará em 2021 mais de 30 dias 
úteis...]. 
 

Os TRABALHADORES ADMITIDOS AO ABRIGO DE CONTRATO, A TERMO 
OU SEM TERMO, CUJA DURAÇÃO SEJA INFERIOR A 6 MESES têm di-

reito a um período de férias equivalente a 2 dias úteis por 

cada mês completo de duração do contrato, que, salvo 

acordo em contrário, deve ser gozado imediatamente antes 

da respetiva cessação.  
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SE O CONTRATO CESSAR NO ANO SEGUINTE AO DA SUA CELEBRA-
ÇÃO, o trabalhador tem apenas direito às férias proporcionais 
à duração integral do contrato [ex.: um trabalhador admitido em 
01/06/2020, com a retribuição de €800, rescinde o contrato com efei-
tos a 30/04/2021. Tendo gozado 14 dias úteis de férias em 2020 (7 
meses x 2), tem direito a receber o valor correspondente das férias 
proporcionais aos 4 meses de contrato de 2021, isto é,  € 266,67 
(800/12*4). 
 
O TRABALHADOR PODE RENUNCIAR PARCIALMENTE AO DIREITO A FÉ-
RIAS, recebendo a retribuição e o subsídio respetivos, sem 
prejuízo de ser assegurado o gozo efetivo de 20 dias úteis 
(ou a correspondente proporção, no ano de admissão). 
  
AS FALTAS INJUSTIFICADAS E AS JUSTIFICADAS QUE DETERMINEM 
PERDA DE REMUNERAÇÃO PODEM SER SUBSTITUÍDAS, a pedido ex-
presso do trabalhador, POR PERDA DE DIAS DE FÉRIAS, na pro-
porção de 1 dia de férias por cada dia de falta, mas deve ser 
sempre salvaguardado o gozo efetivo de 20 DIAS ÚTEIS DE FÉ-
RIAS (ou da correspondente proporção, no ano da admissão). 
  
CESSANDO O CONTRATO DE TRABALHO (sem que seja no ano se-
guinte ao da sua celebração…), o trabalhador tem direito a 
receber a retribuição correspondente a um período de férias 
(e respetivo subsídio) proporcional ao tempo de serviço pres-
tado nesse ano. E se ainda não tiver gozado as férias já ven-
cidas no início desse ano e tal gozo já não for possível, 
receberá ainda a retribuição a elas correspondente e o res-
petivo subsídio. 
 
O MAPA DE FÉRIAS DEVE ESTAR AFIXADO ENTRE 15 DE MAIO E 31 
DE OUTUBRO. 
 
 

g IDADE DE ACESSO À REFORMA EM 2022 E 
FATOR DE SUSTENTABILIDADE EM 2021  
 

A Portaria 53/2021, de 10 de março, aumentou em 1 mês, 
para 66 ANOS E 7 MESES, a idade normal de acesso em 2022 
à pensão de velhice do regime geral de segurança social.  
 
Mais um mês que em 2020, mais dois que em 2018 e 2019. 
 
Lembramos que a idade normal de acesso à pensão de ve-
lhice após 2014, na sequência das alterações operadas pelo 
Decreto-Lei 167-E/2013, de 31 de dezembro, no Decreto-Lei 
187/2007, de 10 de outubro, que consagra o regime jurídico 
de proteção na invalidez e velhice do regime geral de segu-
rança social, varia em função da esperança média de vida 
aos 65 anos de idade verificada entre o 2.º e 3.º anos ante-
riores ao início da pensão, de acordo com a fórmula prevista 
no seu artigo 20.º. 
 
Por outro lado, tendo em conta a evolução da esperança 
média de vida aos 65 anos entre 2000 e o ano anterior ao do 
início da pensão, elemento do cálculo das pensões de velhice 
do regime geral, já divulgada pelo INE, a portaria supra refe-
rida fixou em 0,8446 o fator de sustentabilidade a aplicar às 
pensões estatutárias de velhice iniciadas em 2021 e atribuí-
das antes da idade normal de acesso à pensão. 
 
 

g REVOGAÇÃO DE DIPLOMAS PUBLICADOS 
ENTRE 1986 E 1991  
 
O Decreto-Lei 23/2021, de 23 de março, procedeu à revoga-
ção de 817 decretos-leis publicados entre 1986 e 1991, de-
terminando expressamente que os mesmos não se 
encontram em vigor em razão de caducidade, revogação tá-
cita anterior ou revogação ora efetuada. 
 
Evidência do Programa Simplex+, medida «Revoga+», ao 
abrigo da qual foram revogados 1449 diplomas publicados 
entre 1975 e 1980 (Decreto-Lei 32/2018, de 8/5) e 1168 di-
plomas publicados entre 1981 e 1985 (Decreto-Lei 49/2019, 
de 15/4, e Lei 56/2019, de 5/8). 
 
 

g RELATÓRIO ÚNICO / 2020 – ENTREGA 
ENTRE 16 DE ABRIL E 30 DE JUNHO  
 
Decorre entre 16 de abril e 30 de junho p.f., por força do con-
texto excecional decorrente da pandemia do Covid-19, o 
prazo de entrega, pelas empresas (empregadores), do Rela-
tório Único relativo a 2020, documento que permite a identifi-
cação do empregador e seus estabelecimentos, volume de 
negócios, VAB, pessoas ao serviço, filiação sindical, presta-
ção de trabalho suplementar, recurso a trabalhadores tempo-
rários e a prestadores de serviços, e que compreende vários 
Anexos: 
 

Ano 
 

2022 
2021 
2020 
2019 
2018 
2017 
2016 
2015 
2014 

Fator de sustentabilidade 
(corte de…) 

- 
0,8446 (15,54%) 
0,8480 (15,20%) 
0,8533 (14,67%) 
0,8550 (14,50%) 
0,8612 (13,88%) 
0,8666 (13,34%) 
0,8698 (13,02%) 
0,8766 (12,34%) 

Portaria 
 
- 

53/2021, de 10/3 
30/2020, de 31/1 
50/2019, de 8/2 

25/2018, de 18/1 
99/2017, de 7/3 
67/2016, de 1/4 

277/2014, de 26/12 
387-G/2013, de 31/12 

Idade normal de 
acesso à reforma 

66 anos e 7 meses 
66 anos e 6 meses 
66 anos e 5 meses 
66 anos e 5 meses 
66 anos e 4 meses 
66 anos e 3 meses 
66 anos e 2 meses 

66 anos 
66 anos 

Portaria 
 

53/2021, de 10/3 
30/2020, de 31/1 
50/2019, de 8/2 

25/2018, de 18/1 
99/2017, de 7/3 
67/2016, de 1/4 

277/2014, de 26/12 
387-G/2013, de 31/12 
387-G/2013, de 31/12 
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• ANEXO A – Quadro de pessoal (dados reportados a Outu-
bro/2018) 
• ANEXO B – Fluxo de entrada ou saída de trabalhadores 
• ANEXO C – Formação contínua Anexo D – Atividade do ser-
viço de segurança e saúde no trabalho 
• ANEXO E – Greves  
• ANEXO F – Prestadores de serviços (cujo preenchimento se 
deverá mantém opcional. Optando a empresa por não o 
preencher, deverá assinalar a resposta «Não» à questão 
«Existiram contratos de prestação de serviços em algum pe-
ríodo do ano de referência do relatório?») 
 
No portal do Relatório Único ainda não estão disponíveis os 
documentos de apoio e suporte para o preenchimento e en-
trega do relatório (https://www.relatoriounico.pt/ru/docu-
ments.seam). 
 
 
CCT OUTORGADO PELA APCMC 
 
O CCT celebrado entre a APCMC e o SITESC e Outros para 
o setor, vulgo CCT – Comércio de Materiais de Construção, 
e demais dados necessários ao preenchimento do Anexo A 
(Quadro de Pessoal) devem manter as referências do pas-
sado, que são as seguintes: 
 

a) Código do CCT/IRCT: 26170 
b) Publicação: BTE, I SÉRIE, Nº 1, DE 08/01/2009 (o respe-
tivo Regulamento de Extensão foi aprovado pela Portaria 
663/2009, de 17 de Junho) 
c) Data de produção de efeitos da tabela salarial: 
01/01/2008 
d) Código da APCMC: 0099  

 
 
 

CCT – COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
(CÓDIGO 26170)  

CÓDIGOS DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS 
 
 

00838     ANALISTA DE INFORMÁTICA 
29413     ASSENTADOR OU APLICADOR DE 1. 
29414     ASSENTADOR OU APLICADOR DE 2. 
01085     ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
01086     ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II 
18384     ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III 
00409     CAIXA 
05909     CAIXA DE COMÉRCIO 
00030     CAIXEIRO DE 1. 
00031     CAIXEIRO DE 2. 
00032     CAIXEIRO DE 3. 
00033     CAIXEIRO ENCARREGADO 
00253     CANALIZADOR DE 1. 
00254     CANALIZADOR DE 2. 
00255     CANALIZADOR DE 3. 
00156     CARPINTEIRO DE 1. 
00157     CARPINTEIRO DE 2. 
00642     CARPINTEIRO DE 3. 
01690     CHEFE DE COMPRAS 
00159     CHEFE DE EQUIPA 
00081     CHEFE DE SECÇÃO 
00080     CHEFE DE SERVIÇOS 
00411     CHEFE DE VENDAS 
00524     COBRADOR 
03444     CONTABILISTA/TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS 

00527     CONTINUO 
11481     CORTADOR SERRADOR DE MATERIAIS (MET) 
00532     COZINHEIRO 
01661     DEMONSTRADOR 
00536     DESENHADOR PROJECTISTA 
00292     DIRECTOR DE SERVIÇOS 
00034     DISTRIBUIDOR 
02087     ECÓNOMO 
24142     ELECTRICISTA PRE-OFICIAL DO 1. ANO 
24143     ELECTRICISTA PRE-OFICIAL DO 2. ANO 
00035     EMBALADOR 
00870     EMPREGADO DE REFEITÓRIO 
00023     ENCARREGADO 
00541     ENCARREGADO DE REFEITORIO 
00184     ENCARREGADO GERAL 
00684     ESTAGIÁRIO DO 1.ANO 
00685     ESTAGIÁRIO DO 2. ANO 
28431     ESTAGIÁRIO DO 3.ANO 
00189     FIEL DE ARMAZÉM 
29410     GERENTE COMERCIAL/LOJA  
00325     GUARDA 
00328     INSPECTOR DE VENDAS 
04298     MAÇARIQUEIRO DE 1. 
04299     MAÇARIQUEIRO DE 2. 
07062     MAÇARIQUEIRO DE 3. 
00996     MECÂNICO DE 1. 
00997     MECÂNICO DE 2. 
00998     MECÂNICO DE 3. 
06324     MEDIDOR ORÇAMENTISTA 
32096     MONTADOR DE ANDAIMES/ESTRUTURAS 
16008     MONTADOR DE 1. 
16026     MONTADOR DE 2. 
16050     MONTADOR DE 3. 
00478     MOTORISTA DE LIGEIROS 
00479     MOTORISTA DE PESADOS 
00567     OFICIAL ELECTRICISTA 
02209     OPERADOR DE MÁQUINAS 
29416     OPERADOR/EMPREGADO DE ARMAZÉM 
03944     OPERÁRIO NÃO ESPECIALIZADO 
02131     ORÇAMENTISTA 
09668     PEDREIRO/TROLHA DE 1. 
09669     PEDREIRO/TROLHA DE 2. 
00488     PINTOR DE 1. 
00489     PINTOR DE 2. 
00490     PORTEIRO 
00418     PROGRAMADOR DE INFORMÁTICA 
26243     QUADRO TÉCNICO SUPERIOR 
01527     RECEPCIONISTA/TELEFONISTA 
00217     SERRALHEIRO DE 1. 
00218     SERRALHEIRO DE 2. 
01530     SERRALHEIRO DE 3. 
00044     SERVENTE 
01531     SOLDADOR DE 1. 
01532     SOLDADOR DE 2. 
01533     SOLDADOR DE 3. 
11288     TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
00843     TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
26897     TÉCNICO DE ENGENHARIA 
03356     TÉCNICO DE SECRETARIADO 
29415     TÉCNICO DE VENDAS (C/COMISSÕES) 
29412     TÉCNICO DE VENDAS (S/COMISSÕES) 
00757     TESOUREIRO 
00101     TRABALHADOR DE LIMPEZA 
96170     RESIDUAL (INCLUI IGNORADO) 

g LEGISLAÇÃO 
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 COVID-19  
 

g FATURAS EM PDF ACEITES POR MAIS 3 MESES, 
ATÉ 30 DE JUNHO DE 2021  
 
O Despacho n.º 72/2021-XXII, de 10 de março, do Secretário 
de Estado dos Assuntos Fiscais, veio permitir que continuem 
a ser aceites faturas em PDF, para todos os efeitos equipara-
das a faturas eletrónicas, até 30 de junho de 2021 (eram per-
mitidas até 31 de março), tendo ainda permitido a entrega da 
declaração de remunerações relativa a fevereiro até 15 de 
março. 

 

g PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DO IVA E  
RETENÇÕES DE IRS/IRC  
 
O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, via Despacho 
n.º 90/2021-XXII, de 16 de março, veio permitir o pagamento 
em prestações do IVA mensal relativo a janeiro/2021 e das 
retenções de IRS/IRC relativas a fevereiro/2021. 
 
 

«DESPACHO N.º 90/2021-XXII 
 
Considerando os efeitos da pandemia COVID-19 na atividade 
económica, em particular na dimensão das condições de 
cumprimento das obrigações fiscais por parte dos cidadãos 
e das empresas, o Governo tem vindo, sucessivamente, atra-
vés de diversos despachos a flexibilizar o calendário fiscal no 
quadro do princípio de colaboração mútua entre a Adminis-
tração Fiscal e os cidadãos e as empresas, e tendo em vista 
a que esta adaptação constitua um mecanismo facilitadores 
do cumprimento voluntário de obrigações; 
       Considerando que o Decreto-Lei n.º 103-A/2020, de 15 
de dezembro, introduziu uma quarta alteração ao Decreto-Lei 
n.º 10-F/2020, de 26 de março, introduzindo um novo regime 
de flexibilização de pagamento em sede de IVA, o qual é apli-
cável aos sujeitos passivos no regime trimestral e aos sujeitos 
passivos no regime mensal com volume de negócios até 
€2.000.000 e que demonstrem uma quebra de faturação co-
municada de, pelo menos, 25%; 
       Considerando ainda que os efeitos da pandemia na ati-
vidade económica têm vindo intensificar-se desde o início do 
ano, justificando uma revisão e alargamento dos regimes de 
flexibilização de pagamento de impostos; 
       Considerando, por último, que se encontra em curso pro-
cesso legislativo com vista à revisão e alargamento dos regi-
mes de flexibilização de pagamento de impostos, em 
antecipação à entrada em vigor de novas regras de flexibili-
zação de pagamento de impostos e em complemento ao meu 
despacho n.º 52/2021-XXII, impõe-se que, relativamente à 
entrega do IVA referente ao imposto apurado referente a ja-

neiro de 2021 do regime mensal, bem como à entregas das 
retenções na fonte em sede de IRS ou IRC referentes ao mês 
de fevereiro, seja aplicado o seguinte regime: 
 
1 -As obrigações previstas no artigo 98.º do Código do IRS, 
no artigo 94.º do Código do IRC e na alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 27.º do Código do IVA que tenham de ser realizadas por 
sujeitos passivos que tenham obtido um volume de negócios 
até ao limite máximo da classificação como micro, pequena 
e média empresa, nos termos do disposto no artigo 2.º do 
anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, na 
sua redação atual, ou quando a atividade principal do sujeito 
passivo se enquadre na classificação de atividade económica 
de alojamento, restauração e similares, ou da cultura, ou, 

ainda, que tenham iniciado ou reiniciado a atividade a partir 
de 1 de janeiro de 2020, inclusive, pode ser cumprida: 

a) Até ao termo do prazo de pagamento voluntário; ou 
b) Em três ou seis prestações mensais, de valor igual ou 
superior €25, sem juros. 

 
2 – Os sujeitos passivos abrangidos pelo ponto anterior em 
função do volume de negócios devem ainda, cumulativa-
mente, declarar e demonstrar uma diminuição da faturação 
comunicada através do e-fatura de, pelo menos, 25% na 
média mensal do ano civil completo de 2020 face ao período 
homólogo do ano anterior. 
 
3 - A obrigação prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º do 
Código do IVA pode ser cumprida nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 9.º-Bdo Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, na 
sua redação atual, sem alterações. 
 
4 – Em tudo o que não estiver previsto no presente despacho 
é aplicável o regime previsto no artigo 9.º-B do Decreto-Lei 
n.º 10-F/2020, de 26 de março, na sua redação atual, com as 
necessárias adaptações. 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DOS ASSUN-
TOS FISCAIS, 
António Mendonça Mendes 
Lisboa, 16 de março de 2021» 
 
 
 

g IRS – CONTRIBUINTES ABRANGIDOS PELA 
DECLARAÇÃO AUTOMÁTICA DE RENDIMENTOS 
 
O Decreto Regulamentar 1/2021, de 8 de março, procedeu à 
fixação do universo de contribuintes abrangidos pela decla-
ração automática de IRS, relativa aos rendimentos de 2020 
e anos seguintes. 
 
A declaração automática passa a estar disponível para os 
contribuintes inscritos para o exercício em exclusivo de uma 

g FISCALIDADE
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atividade de prestação de serviços prevista na tabela de ati-
vidades aprovada pela portaria a que se refere o artigo 151.º 
do CIRS (com exceção do código 1519 - «Outros prestadores 
de serviços»), abrangidos pelo regime simplificado de tribu-
tação e que emitam as suas faturas, faturas-recibo e recibos 
exclusivamente via Portal das Finanças. 
 

DECLARAÇÃO AUTOMÁTICA DE RENDIMENTOS 

(sujeitos passivos de IRS que preencham cumulativamente 
as condições seguintes:) 

 
a) Apenas tenham auferido os seguintes rendimentos: 

i) Rendimentos do trabalho dependente ou de pensões (ex-
ceto pensões de alimentos); ou 
ii) Rendimentos de prestações de serviços, quando os res-
petivos titulares, cumulativamente: 

1) Estejam abrangidos pelo regime simplificado de tribu-
tação; 
2) Estejam inscritos para o exercício em exclusivo de ati-
vidades constantes da tabela de atividades a que se re-
fere o art. 151.º do CIRS (exceto a do código 1519); 
3) Emitam exclusivamente via portal das finanças as 
suas faturas, faturas-recibo e recibos; ou 

iii) Rendimentos tributados pelas taxas liberatórias previs-
tas no art. 71.º do CIRS quando não pretendam optar pelo 
seu englobamento; 

b) Obtenham rendimentos apenas em território português e 
a respetiva entidade pagadora esteja obrigada à comunica-
ção de rendimentos e retenções, conforme art. 119.º do CIRS; 
c) Não aufiram gratificações auferidas pela prestação ou em 
razão da prestação do trabalho, quando não atribuídas pela 
respetiva entidade empregadora; 
d) Sejam considerados residentes durante a totalidade do ano 
a que o imposto respeita; 
e) Não detenham o estatuto de residente não habitual; 
f) Não usufruam de benefícios fiscais, exceto os relativos à 
dedução à coleta do IRS por valores aplicados em planos de 
poupança-reforma e ao regime do mecenato (…); 
g) Não tenham pago pensões de alimentos; 
h) Não tenham deduções relativas a ascendentes; 
i) Não tenham acréscimos ao rendimento por incumprimento 
de condições relativas a benefícios fiscais. 
 
 

g INFORMAÇÕES FISCAIS VINCULATIVAS  
 
IVA – ISENÇÃO – COLOCAÇÃO PASSIVA DE UM IMÓVEL  
E RESPETIVOS EQUIPAMENTOS À DISPOSIÇÃO DO LOCATÁRIO 

 
IVA – artigo 9.º, n.º 29, do CIVA 
Processo n.º 19426 
Data de disponibilização: 01/02/2021 
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/in-
formacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/Vincula-
tiva_19426.pdf 
 
CONCLUSÃO: 
«Face ao exposto, concluímos que:  

O TJUE considera que estamos perante uma locação de 
bens imóveis quando se verificam os seguintes pressupostos 
essenciais: (i) o proprietário do imóvel cede a uma pessoa 
(locatário), (ii) o direito de ocupar este imóvel, dele excluindo 
as outras pessoas, (iii) por um determinado prazo, (iv) em 
contrapartida de uma renda;  

Para beneficiar de isenção, a locação deve traduzir-se na 
colocação passiva do imóvel à disposição do locatário, es-
tando ligada ao decurso do tempo e não gerando qualquer 
valor acrescentado significativo, não sendo acompanhada de 

quaisquer prestações de serviços que retirem à locação o ca-
rácter de preponderância na operação em causa;  

A locação de máquinas e outros equipamentos de insta-
lação fixa está excluída da isenção [1ª parte da subalínea c) 
da alínea 29.º) do Art. 9.º do CIVA], se, e apenas, aqueles 
não puderem ser dissociados da cedência do respetivo imó-
vel; se fizerem parte integrante do mesmo, considera-se que 
estamos perante uma prestação única na qual a colocação à 
disposição dos bens imóveis é a prestação principal, benefi-
ciando de isenção de imposto; 

No caso em apreço, a locação do espaço, do qual fazem 
parte integrante escritórios, sistema de ar comprimido, tuba-
gens, compressores, equipamentos de ar condicionado e 
pontes rolantes, consubstancia uma única operação indivisí-
vel, na qual a locação do espaço configura a prestação prin-
cipal, não prosseguindo a locação dos equipamentos, só por 
si, uma finalidade própria, nem constituindo para o cliente um 
fim em si, mas um meio de beneficiar em melhores condições 
do serviço principal do prestador, não tendo havido qualquer 
transferência onerosa de exploração de estabelecimento co-
mercial ou industrial, nem são fornecidas quaisquer outras 
prestações de serviços (por exemplo, manutenção, supervi-
são, gestão, segurança, fornecimentos de água, eletricidade, 
gás, telefone, internet); 

Pelo que esta operação configura uma colocação passiva 
de um imóvel e respetivos equipamentos à disposição do lo-
catário, por um tempo determinado, não gerando qualquer 
valor acrescentado significativo, pelo que beneficia da isen-
ção prevista na alínea 29) do Art. 9.º do CIVA, não tendo en-
quadramento na exceção prevista na 1.ª parte da subalínea 
c) desta alínea, nem em qualquer outra, não sendo a corres-
pondente renda mensal única sujeita a IVA.» 
 
 

g DOUTRINA FISCAL  
 

IRS/CPPT – ATESTADO MÉDICO DE INCAPACIDADE MULTIUSO  
DOCUMENTO SUPERVENIENTE NOS TERMOS E PARA OS EFEITOS  

DO N.º 4 DO ARTIGO 70.º DO CPPT 
(OFÍCIO CIRCULADO N.º 60310/2021, DE 3 DE MARÇO, DA AT) 

 
«Visando a uniformização de procedimentos quanto à admis-
sibilidade do atestado médico de incapacidade multiuso que 
confirme um grau de deficiência fiscalmente relevante, ser 
considerado documento superveniente nos termos e para os 
efeitos do n.º 4 do artigo 70.º do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário (CPPT), foi por despacho da Senhora 
Diretora-Geral, de 26 de fevereiro de 2021, sancionado o se-
guinte entendimento: 
 
O atestado médico que confirme um grau de deficiência fis-
calmente relevante, reportado a anos anteriores ao da sua 
emissão, é documento superveniente nos termos e para os 
efeitos do n.º 4 do artigo 70.º do CPPT. 
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Sendo o Atestado Médico de Incapacidade Multiuso um do-
cumento superveniente, não é legalmente exigível ao contri-
buinte provar, para o exercício do direito de reclamação 
graciosa, a impossibilidade em obter o documento dentro do 
prazo geral de reclamação graciosa aplicável, seja este 
prazo, o prazo regra (geral) contido no n.º 1 do artigo 70.º do 
CPPT ou o prazo regra (especial) do n.º 2 do artigo 140.º do 
Código do IRS (CIRS), porque até à respetiva emissão pela 
Junta Médica, o documento (atestado) não existia, e o facto 
subjacente – a incapacidade fiscalmente relevante – não era 
do conhecimento do contribuinte, o que inviabiliza que este 
pudesse antecipar a sua obtenção.  
 
No caso particular da reclamação de IRS, a que se aplica o 
n.º 2 do artigo 140.º do CIRS: 
 
O prazo regra (especial) para a interposição de reclamação 
graciosa, com vista a provocar a anulação total ou parcial da 
liquidação de IRS, com fundamento em deficiência fiscal-
mente relevante não declarada, conforme atestado médico 
de incapacidade multiuso, é de 2 anos nos termos previstos 
e regulados no n.º 2 do artigo 140.º do Código do IRS. 
 
O regime regra (especial) previsto no n.º 2 do artigo 140.º do 
Código do IRS, não afasta, porém, o regime especial (geral) 
previsto no n.º 4 do artigo 70.º do CPPT. 
 
Assim, caso o contribuinte obtenha o atestado médico de in-
capacidade multiuso cujos efeitos retroagem a anos anterio-
res à data da sua emissão, em momento que inviabilize a 
reclamação graciosa no prazo de 2 anos, previsto no n.º 2 do 
artigo 140.º do CIRS, pode ainda apresentar reclamação gra-
ciosa no prazo previsto no n.º 1 do artigo 70.º do CPPT, ou 
seja, no prazo de 120 dias, contado da data de emissão do 
atestado que lhe confira uma deficiência fiscalmente rele-
vante reportada a anos anteriores, nos termos do n.º 4 do ar-
tigo 70.º do CPPT. 
 
A Subdiretora-Geral 
Ana Cristina Bicho» 
 
 

g PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS 

  ABRIL      WWW.PORTALDASFINANCAS.GOV.PT 

 
NOTA: ESTA INFORMAÇÃO NÃO INCLUI AS ALTERAÇÕES, PRORROGAÇÕES, 
DIFERIMENTOS E MEDIDAS DE NATUREZA SIMILAR RELATIVAS A OBRIGAÇÕES 
DECLARATIVAS E DE PAGAMENTO DE NATUREZA FISCAL E CONTRIBUTIVA 
APROVADAS NO ÂMBITO DO COMBATE AO COVID-19, QUE SÃO OBJETO DE 
INFORMAÇÃO AUTÓNOMA  
 
SUMÁRIO 

ATÉ AO DIA 12 
- IVA - PERIODICIDADE MENSAL - DECLARAÇÃO PERIÓDICA (FEV.21) 
- SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL - DECLARAÇÃO DE REMUNE-

RAÇÕES (MAR.21) 
- IRS - DECLARAÇÃO MENSAL DE REMUNERAÇÕES AT (MAR.21) 
- IVA - COMUNICAÇÃO À AT DAS FATURAS EMITIDAS EM MAR.21 
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- IVA - PERIODICIDADE MENSAL - PAGAMENTO (FEV.21) 
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- SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL - PAGAMENTO (MAR.21) 
- SEGURANÇA SOCIAL - INDEPENDENTES - PAGAMENTO (MAR.21) 
- FUNDO DE COMPENSAÇÃO - PAGAMENTO (MAR.21)  
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- IUC - PAGAMENTO - VEÍCULOS COM ANIVERSÁRIO DE MATRÍCULA EM 

ABR.21  
- SEGURANÇA SOCIAL – INDEPENDENTES - DECLARAÇÃO TRIMESTRAL  

- AIMI - HERANÇA INDIVISA - CONFIRMAÇÃO DAS QUOTAS PELOS HERDEI-
ROS  

   
www.portaldasfinancas.gov.pt 
 

Disclaimer – Este texto é meramente informativo, não é exaustivo, não dis-
pensa a consulta dos textos legais ou o cumprimento de outras obrigações 
previstas em disposições legislativas, regulamentares ou administrativas, 
não responsabilizando a Autora. 
Nota: Esta informação não inclui as alterações, prorrogações, diferimentos 
e medidas de natureza similar relativas a obrigações declarativas e de pa-
gamento de natureza fiscal e contributiva aprovadas no âmbito do combate 
ao COVID-19, que são/foram objeto de informação autónoma  

 
   g ATÉ AO DIA 12 
IVA – PERIODICIDADE MENSAL – DECLARAÇÃO PERIÓDICA 

 
Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de pe-
riodicidade mensal devem proceder à entrega, via Internet, 
da declaração periódica relativa ao IVA apurado no mês de 
FEVEREIRO DE 2021, acompanhada dos anexos que forem de-
vidos. 
Por Despacho do SEAF, a declaração pode ser entregue até 
ao dia 20. 
 
SEGURANÇA SOCIAL – REGIME GERAL – DECLARAÇÃO DE 
REMUNERAÇÕES 

Deve ser entregue a declaração de remunerações relativa ao 
mês de MARÇO DE 2021, exclusivamente através da Segu-
rança Social Direta, incluindo pelo empregador que seja pes-
soa singular e com apenas um trabalhador ao seu serviço. 
 
Estão DISPENSADAS DESTA OBRIGAÇÃO as entidades que não 
exerçam atividades empresariais ou profissionais ou, exer-
cendo-as, tais rendimentos não se relacionem exclusiva-
mente com essas atividades, as quais podem optar por 
declarar tais rendimentos na declaração anual modelo 10. 
 
IRS - DECLARAÇÃO MENSAL DE REMUNERAÇÕES (AT) 
As entidades que pagaram ou colocaram à disposição de re-
sidentes em território português, em MARÇO DE 2021, rendi-
mentos do trabalho dependente sujeitos a IRS, ainda que 
dele isentos ou excluídos de tributação, nos termos dos arti-
gos 2.º e 12.º do CIRS, devem proceder ao envio, pela Inter-
net, da Declaração Mensal de Remunerações (AT) para 
comunicação de tais rendimentos e respetivas retenções de 
imposto, das deduções efetuadas relativamente a contribui-
ções obrigatórias para regimes de proteção social e subsis-
temas legais de saúde e quotizações sindicais. 
 
IVA – COMUNICAÇÃO DAS FATURAS À AT 
Os sujeitos passivos de IVA são obrigados a comunicar à AT, 
por via eletrónica, os elementos das faturas que emitiram em 
MARÇO DE 2021.  
 
   g ATÉ AO DIA 15 
IVA – PERIODICIDADE MENSAL – PAGAMENTO 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de pe-
riodicidade mensal devem, se for caso disso, proceder ao pa-
gamento do IVA apurado no mês de FEVEREIRO DE 2021. 
Por Despacho do SEAF, o pagamento pode ser efetuado até 
ao dia 26. 
 
   g ATÉ AO DIA 20 
SEGURANÇA SOCIAL – REGIME GERAL – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas 
ao mês de MARÇO DE 2021. 
 
SEGURANÇA SOCIAL – INDEPENDENTES – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas 
ao mês de MARÇO DE 2021. 

g FISCALIDADE 
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FUNDO DE COMPENSAÇÃO – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das entregas devidas ao 
Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e ao Fundo de 
Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT) relativas a 
MARÇO DE 2021. 
 
IRS/IRC – RETENÇÕES NA FONTE 

Deve ser declarado através da Internet e entregue o IRS re-
tido pelas entidades que, possuindo ou devendo possuir con-
tabilidade organizada, atribuíram no mês de MARÇO DE 2021 
rendimentos enquadráveis nas CATEGORIAS B (empresariais e 
profissionais), E (capitais) e F (prediais). 
 
Também as entidades, com ou sem contabilidade organizada, 
que tenham pago ou colocado à disposição no mês de MARÇO 
DE 2021 rendimentos enquadráveis nas CATEGORIAS A (traba-
lho dependente) e H (pensões), deverão declarar pela mesma 
via e entregar o IRS retido na fonte. 
 
O mesmo se diga para as importâncias retidas no mês de 
MARÇO DE 2021 sobre rendimentos sujeitos a IRC. 
 
IMPOSTO DO SELO – PAGAMENTO 

Deve ser declarado através da Internet e entregue pelas em-
presas e outras entidades sobre quem recaia tal obrigação o 
imposto do selo liquidado no mês de MARÇO DE 2021. 
 
IVA - DECLARAÇÃO RECAPITULATIVA  
- TRANSMISSÕES INTRACOMUNITÁRIAS 

Deve ser entregue a Declaração Recapitulativa, via Internet, 
pelos sujeitos passivos do regime normal de periodicidade 
mensal que em MARÇO DE 2021 efetuaram transmissões in-
tracomunitárias de bens e ou prestações de serviços a sujei-
tos passivos registados noutros Estados Membros, quando 
tais operações sejam aí localizadas nos termos do art.º 6.º do 
CIVA, e para os sujeitos passivos do regime normal trimestral 
quando o total das transmissões intracomunitárias de bens a 
incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em 
qualquer mês do trimestre) excedido o montante de € 50.000.  
 
Também os sujeitos passivos isentos ao abrigo do art.º 53º 
do CIVA que tenham efetuado prestações de serviços a su-
jeitos passivos registados noutros Estados Membros, em 
MARÇO DE 2021 quando tais operações sejam aí localizadas 
nos termos do art.º 6.º do CIVA, devem proceder à entrega 
da Declaração Recapitulativa, via Internet. 
 
   g ATÉ AO DIA 30 
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 
Deve ser liquidado e pago o Imposto Único de Circulação 
(IUC) relativo a 2021 pelos veículos cujo aniversário de ma-
trícula ocorra no mês de ABRIL. 
 

A liquidação do IUC é efetuada pelo próprio sujeito passivo 
através da Internet (obrigatório para as pessoas coletivas), 
podendo também sê-lo em qualquer serviço de finanças, em 
atendimento ao público (neste caso, até 1 de março). 
 
SEGURANÇA SOCIAL - INDEPENDENTES  
- DECLARAÇÃO TRIMESTRAL 

Os trabalhadores independentes (TI) sujeitos ao cumprimento 
da obrigação contributiva devem proceder à declaração, atra-
vés da área reservada da segurança social direta, dos valores 
totais dos rendimentos associados à produção e venda de 
bens e à prestação de serviços relativos ao 1.º trimestre de 
2021 (passíveis de correção/substituição até ao 15.º dia pos-
terior ao termo do prazo). 
 
Até ao último dia dos meses de janeiro, abril, julho e outubro 
os TI devem proceder à declaração (trimestral) dos rendimen-
tos auferidos nos trimestres imediatamente anteriores. 
  
Estão excluídos desta obrigação: 

- os TI com contabilidade organizada, cujo rendimento re-
levante seja apurado com base no lucro tributável (exceto se, 
notificados da base de incidência contributiva, optarem pela 
aplicação do regime de apuramento trimestral…)  

- os TI que sejam simultaneamente pensionistas de invali-
dez ou de velhice de regimes de proteção social, nacionais 
ou estrangeiros, ou titulares de pensão resultante da verifica-
ção de risco profissional que sofram de incapacidade para o 
trabalho igual ou superior a 70% 

- os TI que sejam simultaneamente trabalhadores por 
conta de outrem, auferindo uma remuneração média mensal 
não inferior a 1 IAS (€ 438,81 atualmente), e com um rendi-
mento relevante mensal médio da atividade independente, 
apurado trimestralmente, inferior a 4 IAS (€ 1.755,24).  
 
A declaração trimestral deve ainda ser apresentada imedia-
tamente antes da suspensão ou cessação da atividade. 
 
AIMI – HERANÇA INDIVISA.  
CONFIRMAÇÃO DAS QUOTAS PELOS HERDEIROS 

Os herdeiros de herança indivisa devem confirmar, em decla-
ração individuais, as quotas que na mesma dispõem caso o 
cabeça-de-casal tenha apresentado, até 31 de março p.p. de-
claração, com a identificação de todos os herdeiros e respe-
tivas quotas, para afastar a equiparação da herança a pessoa 
coletiva. 
 
 

IRS / 2020 
DECLARAÇÃO MODELO 3 ENTRE 1 DE ABRIL E 30 DE JUNHO 

 
O prazo único de entrega da declaração de rendimentos 

modelo 3 de IRS relativa a 2020 decorre de 1 DE ABRIL A 30 
DE JUNHO 

g FISCALIDADE

 
 

g ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ELEITORAL – APCMC E APC  
 
Está marcada para o próximo dia 29 DE ABRIL DE 2021, pelas 14H00, a realização da Assembleia Geral Ordinária e Eleitoral 
da APCMC, Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção, para votar o relatório e contas de 2020, 
o plano de atividades e orçamento para 2021 e proceder à eleição dos membros dos órgãos sociais para o biénio 2021/2022, 
terminado que foi o mandato dos atuais membros. 
 
Para a mesma data, pelas 14H30 horas, está marcada a Assembleia Geral Ordinária e Eleitoral da APC, Associação do 
Comércio de Produtos e Equipamentos para a Construção, com a mesma ordem de trabalhos. 
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g DIVERSOS 

g REFORMA DO SETOR FLORESTAL  
 
O Diário da República 
de 22 de março, dia 
seguinte ao dia inter-
nacional das flores-
tas, deu à estampa 
as diversas resolu-
ções (RCM) aprova-
das pelo Conselho de 
Ministros de 4 de 
março sobre a reforma do setor florestal, a saber: 
 

RCM 21/2021 – Aprova medidas para os territórios vulne-
ráveis que visam promover a atividade agrícola, o dina-
mismo dos territórios rurais e a criação de valor na inovação 
e na segurança alimentar; 
RCM 22/2021 – Cria o «Prémio Nacional das Florestas»; 
RCM 23/2021 – Determina a constituição da Reserva Es-
tratégica de Proteção Civil; 
RCM 24/2021 – Procede à reforma do modelo de ensino e 
formação em proteção civil e promove a elaboração do 
Plano Nacional de Qualificação do Sistema de Gestão In-
tegrada de Fogos Rurais; 
RCM 25/2021 – Aprova os projetos-piloto no âmbito do 
Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais; 
RCM 26/2021 – Aprova o Plano de Investimentos para os 
Territórios Florestais sob Gestão do Instituto da Conserva-
ção da Natureza e das Florestas e autoriza a respetiva des-
pesa; 
RCM 27/2021 – Aprova a aquisição e locação dos meios 
aéreos pelo Estado para o Dispositivo Especial de Combate 
a Incêndios Rurais para o período de 2023 a 2026; 
RCM 28/2021 – Aprova o Projeto de Promoção da Coges-
tão em Áreas Protegidas de Âmbito Nacional; 
RCM 29/2021 – Aprova os projetos de restauro e valoriza-
ção de habitats naturais, com prevenção estrutural contra 
incêndios, nos Parques Naturais do Litoral Norte, do Alvão, 
da Serra da Estrela, de Sintra-Cascais e do Vale do Gua-
diana. 

 
 

g PROGRAMA INTERNACIONALIZAR 2030  
 
O Governo aprovou, via Resolução do Conselho de Ministros 
20/2021, de 19 de março, o Programa Internacionalizar 2030, 
que sucede ao Programa Internacionalizar, aprovado pela Re-
solução do Conselho de Ministros n.º 189/2017, de 6 de de-
zembro. 
 
O Programa tem como objetivos gerais aumentar as expor-
tações de bens e serviços, o número de exportadores, o nú-
mero de mercados de exportação, o investimento direto 
estrangeiro (IDE), o investimento direto português no estran-
geiro (IDPE) e o valor acrescentado nacional (VAN), prevendo 
atingir as seguintes metas: 
 
Consulte aqui a Resolução. 
 

g PORTAL NACIONAL DOS FORNECEDORES DO 
ESTADO – ACESSO COM NÍVEIS DIFERENCIADOS 
 
Em execução do Decreto-Lei 72/2018, de 12 de setembro, 
que criou este Portal, a Portaria 52/2021, de 9 de março, es-
tabelece diferentes níveis de acesso à informação nele regis-
tada, consoante os seus destinatários tenham a qualidade de: 

- Entidades públicas 
- Empresas gestoras de plataformas eletrónicas de contra-
tação pública 
- Fornecedores 
- Entidades fiscalizadoras 
- Cidadãos (público) em geral. 

 
Os fornecedores registados no Portal têm acesso a todos os 
seus dados, podendo sempre editar os dados que são da sua 
responsabilidade, como têm disponíveis (por 3 anos) todas 
as consultas e interações efetuadas pelas entidades adjudi-
cantes ou contraentes públicos, podendo ainda, mediante re-
querimento, ter acesso à informação relativa a acessos 
anteriores efetuados nos últimos 3 anos. 
 
 

g PRR – PLANO DE RECUPERAÇÃO E  
RESILIÊNCIA. COMENTÁRIOS  
E RECOMENDAÇÕES DA CCP  
 
A CCP, Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, 
cuja Direção a APCMC integra, analisou o Plano de Recupe-
ração e Resiliência (PRR) do Governo, que se encontra em 
consulta pública, que lhe mereceu os comentários e recomen-
dações que pode consultar aqui. 
 
Em síntese, na perspetiva da CCP, o PRR: 
 Padece de enquadramento com os demais instrumentos 

para a década, quer o atual PT 2020, em execução até 2023, 
quer o novo quadro comunitário de apoio (PT 2030), quer o 
PNR e o PNPOT 

 Ignora as atividades mais atingidas pela crise do COVID-19 
 Ignora o papel do setor dos serviços, não valorizando devi-

damente uma visão integrada das cadeias de valor 
 Apresenta um défice grave de integração das políticas, ca-

recendo de instrumentos de planeamento estratégico inte-
grado 

 Desequilíbrio notório na afetação dos recursos financeiros 
em favor do investimento público, que não se devia substituir 
ao orçamento do Estado nessa matéria, cabendo à econo-
mia e à competitividade apenas 24% das verbas a fundo per-
dido, e nem todas tendo as empresas como destinatárias  

 Incorpora uma estratégia de confrontação de escolhas seto-
riais, orientada expressamente para a reindustrialização, 
com metas de realização impossível, mas apostando na que-
bra de crescimento dos outros setores e da procura interna, 
esquecendo que a estratégia competitiva é a determinada 
em fatores competitivos e a forma como os integramos nas 
cadeias de valor  

 Consagra uma política territorial sem enfoque numa política 
da cidade e nas cidades. 

 

Objetivos 
 
Exportações 
Exportadores 
Mercados 
IDE 
IDPE 
Valor Acrescentado 

Valores 
 de partida 
44% do PIB 

21 429 
4,4 

137 mil M€ 
47 mil M€ 
2,80 M€ 

Meta 2023 
(recuperação) 
44% do PIB 

21 500 
4,3 

137 mil M€ 
47 mil M€ 
+ 0%/ano 

Meta 2027 
 

50% do PIB 
23 000 

4,5 
+ 4%/ano 

+ 4,5%/ano 
+ 2%/ano 

Meta 2030 
 

53% PIB 
25 000 

4,7 
+ 4%/ano 

+ 4,5%/ano 
+ 2%/ano 


	Layout 1_Página 1
	Layout 1_Página 2
	Layout 1_Página 3
	Layout 1_Página 4
	Layout 1_Página 5
	Layout 1_Página 6
	Layout 1_Página 7
	Layout 1_Página 8
	Layout 1_Página 9
	Layout 1_Página 10
	Layout 1_Página 11
	Layout 1_Página 12
	Layout 1_Página 13
	Layout 1_Página 14
	Layout 1_Página 15
	Layout 1_Página 16
	Layout 1_Página 17
	Layout 1_Página 18
	Layout 1_Página 19

