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g LEGISLAÇÃO  

ESTADO DE ALERTA PROLONGADO ATÉ 18 DE ABRIL. MEDIDAS MANTÊM-SE 

ADMISSÃO DE TRABALHADOR - SEGURANÇA SOCIAL EXIGE COMUNICAÇÃO  
DE MAIS ELEMENTOS   
RELATÓRIO ÚNICO / 2021  
   - ENTREGA ENTRE 16 DE MARÇO E 15 DE ABRIL    
COMPROMISSO EMPREGO SUSTENTÁVEL  
   - CANDIDATURAS ATÉ 30 DEZEMBRO  

g FISCALIDADE 

TAXAS DE DERRAMA. CORREÇÃO    
«AUTOVOUCHER» AUMENTADO PARA € 20  

g DIVERSOS 

PRR - APOIO À MELHORIA DO DESEMPENHO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS  
DE COMÉRCIO E SERVIÇOS     
APOIO AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS POR CONTA DE OUTREM 

COMÉRCIO EXIGE MEDIDAS ROBUSTAS E URGENTES CONTRA A ESCALADA DE PREÇOS       

Normalmente, o que não sabemos é aquilo que mais nos preocupa 
e mais ansiedade nos causa, mas é na zona do que julgamos saber 
que se encerram as armadilhas e as causas dos maiores erros em 
que todos incorremos, mais tarde ou mais cedo (e mais vezes do 
que certamente gostaríamos). 
 
É da nossa natureza procurar refúgio e segurança nas certezas ab-
solutas e garantidas, mesmo num mundo em que tudo se tornou 
extremamente volátil e imprevisível. Por isso mesmo, somos facil-
mente induzidos a dar como certo e comprovado aquilo que a vida 
ou os processos económicos, sociais ou políticos se encarregam, 
eles próprios, de alterar constantemente. 
 
Assim, parece ser uma boa regra não nos determos muito com 
aquelas coisas que não podem, de forma razoável, ser conhecidas 
ou dominadas. Por outro lado, importa que estejamos focados no 
que sabemos e podemos controlar. 
 
Do resto, em tudo aquilo em que só nos podemos deitar a adivinhar, 
é preferível não fundamentar nisso as nossas ações. 
 
Por isso, e a propósito dos desenvolvimentos ocorridos no último 
mês ao nível das cadeias de abastecimento e dos preços, julgamos 
pertinente elencar alguns elementos de informação. 
 
Primeiro, os factos: 

- Os preços da energia atingiram um patamar em que o retorno 
rápido a níveis pré-crise está fora de questão, mesmo que a 
escalada possa e venha provavelmente a ser controlada; 

- Os preços dos produtos da construção continuam a subir e tor-
nar-se-ão brevemente incompatíveis com a viabilidade de inú-
meros projetos e negócios; 

- Neste momento já há dificuldades na confirmação de enco-
mendas e mesmo atrasos; 

- A inflação está aí e as taxas de juro já começaram a subir nos 
EUA. O abrandamento do crescimento económico é já uma 
realidade. 

 
Depois, quanto tempo vai durar? Não sabemos com precisão. 
 
Por último, as consequências “conhecidas”: 
- Terá efeitos negativos no nosso setor em Portugal? Certa-

mente que sim. 
- Quando e em que dimensão? Não será a curto prazo, porque 

felizmente temos uma carteira sobredimensionada de obras 
em curso e um significativo pacote de incentivos na área da 
eficiência energética. Vamos ter ainda, muito provavelmente, 
uma forte procura nos próximos meses induzida pela recupe-
ração do setor do turismo. Por isso, os efeitos sentir-se-ão 
mais para final do ano. 

- Afetará toda a gente? Provavelmente, mas não ao mesmo 
tempo. As empresas mais ligadas aos chamados produtos bá-
sicos deverão sentir mais cedo a redução da procura, devido 
à suspensão (temporária) de novos projetos. Os produtos que 
forem mais afetados pela subida dos preços poderão ser pre-
teridos a favor de outros. 

- E o futuro da construção? Nos próximos anos vamos ter o 
PRR que poderá compensar uma eventual redução da cons-
trução privada, sobretudo no domínio da habitação, cuja pro-
moção está mais dependente da tripla relação preço, 
rendimentos e taxas de juro. O setor deverá continuar a cres-
cer nos próximos anos a uma taxa superior ao do conjunto da 
economia. 

 
Uma nota final: devemos estar particularmente atentos ao crédito e 
às iniciativas da grande distribuição. Mudanças significativas de ce-
nários geram ameaças e oportunidades que são propícias à inova-
ção e a alterações de forças no mercado. 
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https://www.apcmc.pt/gold-partner/gold-partner-apcmc/
https://www.iforma.pt/
https://prt.sika.com/pt/sika-consigo/sikaproof-a-plus-08.html


g MAPA DE FÉRIAS  
 
Afixação obrigatória nos locais de trabalho entre 15 de 
abril e 31 de outubro  

 
 
 

g COVID-19 - ESTADO DE ALERTA PROLON-
GADO ATÉ 18 DE ABRIL. MEDIDAS MANTÊM-SE  
 
A Resolução do Conselho de Ministros 34-A/2022, de 28 de 
março, prolongou até 18 de abril o Estado de Alerta no terri-
tório do continente declarado pela RCM 25-A/2022, de 18 de 
fevereiro, que já havia sido prolongado até 22 de março e até 
30 de março pelas RCM 29-C/2022, de 7 de março, e 29-
F/2022, de 21 de março, respetivamente, mantendo de novo 
sem alterações todas as medidas por ela aprovadas. 

 

g COVID-19 - COMPARTICIPAÇÃO DE TESTES 
RÁPIDOS MANTÉM-SE EM ABRIL   
 
A Portaria 129/2022, de 28 de março, alterou a Portaria 255-
A/2021, de 18 de novembro, mantendo em abril de 2022 o 
número de testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso profis-
sional comparticipados pelo Estado (2 por utente) e em € 10 
o preço máximo de realização de tais testes.  
 
A medida pode ser de novo prorrogada, como vem suce-
dendo. 
 
 

g ADMISSÃO DE TRABALHADOR - SEGURANÇA 
SOCIAL EXIGE COMUNICAÇÃO DE MAIS ELEMENTOS  
 
Segundo informação da Segurança Social, estará disponível 
a partir de ABRIL DE 2022 na Segurança Social Direta (SSD) 
uma nova versão do serviço "COMUNICAR VÍNCULO DO TRABA-
LHADOR" (EM EMPREGO > VÍNCULOS DE TRABALHADORES > CO-
MUNICAR VÍNCULO DO TRABALHADOR), que substitui o atual 
"Admitir trabalhador". 

Para além da alteração de denominação, a segurança social 
procedeu ao aumento do n.º de campos de preenchimento 
obrigatório para recolha de mais informação sobre o contrato 
de trabalho, a saber: 
 

- PRESTAÇÃO DE TRABALHO (indicação se é presencial ou 
em teletrabalho) 
- PROFISSÃO 
- REMUNERAÇÃO BASE 
- PERCENTAGEM DE TRABALHO (campo obrigatório para con-
tratos a tempo parcial - percentagem de trabalho prestado 
por referência ao período normal semanal a tempo com-
pleto, permitindo valores decimais) 
- HORAS DE TRABALHO [campo obrigatório para contratos a 
tempo total ou parcial (horas semanais) ou contratos in-
termitentes (neste caso, número de horas anual)] 
- DIAS DE TRABALHO [campo obrigatório para contratos a 
tempo parcial (dias mensais) ou contratos intermitentes 
(neste caso, número de dias anual)] 
- MOTIVO DO CONTRATO [campo obrigatório para contratos 
a termo (lista disponível para escolha, com base nos mo-
tivos existentes no Código do Trabalho)]. 

Conterá ainda um campo de preenchimento opcional, relativo 
às DIUTURNIDADES.  
 
Na SSD estará igualmente disponível a possibilidade de atua-
lização pelas empresas da MODALIDADE DE CONTRATO e res-
petiva data de produção de efeitos. 
 
ATUALIZAÇÃO DE CONTRATOS ATIVOS  
 
A partir de abril, as empresas poderão realizar também a GES-
TÃO DE CONTRATOS ATIVOS, através do novo serviço "Consultar 
trabalhadores", que permite a ATUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO 
CONTRATO. 
 

E entre 1 DE ABRIL E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 deverão 
as empresas atualizar e registar os dados de todos os 
contratos ativos já comunicados à Segurança Social.  
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g LegisLação

g RELATÓRIO ÚNICO / 2021 – ENTREGA 
ENTRE 16 DE MARÇO E 15 DE ABRIL    
 
Decorre de 16 de março a 15 de abril p.f. (prazo legal e o in-
dicado para já no site respetivo) o prazo de entrega, pelas 
empresas (empregadores), do Relatório Único relativo a 
2021, documento que permite a identificação da empresa e 
seus estabelecimentos, volume de negócios, VAB, pessoas 
ao serviço, filiação sindical, prestação de trabalho suplemen-
tar, recurso a trabalhadores temporários e a prestadores de 
serviços, e que compreende os Anexos: 

 
A – Quadro de pessoal (dados reportados a Outu-
bro/2021) 
B – Fluxo de entrada ou saída de trabalhadores 
C – Formação contínua 
D – Atividade do serviço de segurança e saúde no traba-
lho 
E – Greves 
F – Prestadores de serviços (cujo preenchimento se man-
tém facultativo. Optando a empresa por não o preencher, 
deverá assinalar a resposta «Não» à questão «Existiram 
contratos de prestação de serviços em algum período do 
ano de referência do relatório?»). 

 
No referido site estão já dis-
poníveis manuais, docu-
mentos de apoio, instruções 
de preenchimento e aplica-
ções para preenchimento, 
validação e envio do relató-
rio. 
 
Para as empresas que apli-
cam o CONTRATO COLETIVO DE 
TRABALHO OUTORGADO ENTRE 
A APCMC E O SITESC e Outros, vulgo CCT – Comércio de 
Materiais de Construção, os dados necessários ao preenchi-
mento do Anexo A (Quadro de Pessoal) mantêm os 
códigos/referências do passado, 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) 
 

https://www.relatoriounico.pt/ru/login.seam
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g COMPROMISSO EMPREGO SUSTENTÁVEL - 
CANDIDATURAS ABERTAS ATÉ 30 DEZEMBRO   
 
Teve início ontem, 15 de março, e prolonga-se até 30 de de-
zembro p.f. o período de candidaturas à nova medida de 
apoio à contratação sem termo, de acordo com o Aviso de 
abertura de concurso n.º 01/C06-i02/2022, aprovado pelo 
Conselho Diretivo do IEFP no passado dia 9. 
 
Criada pela Portaria 38/2022, de 17 de janeiro, a medida 
"Compromisso Emprego Sustentável" consiste num incentivo 
financeiro, excecional e transitório, à contratação sem termo 
de desempregados inscritos no IEFP, correspondente a 12 
vezes o valor do IAS, indexante dos apoios sociais (€ 
5.318,40), reduzido na proporção caso a contratação seja a 
tempo parcial, menor que 40h/semana, complementado pela 
atribuição de um apoio financeiro ao pagamento de contribui-
ções para a segurança social no primeiro ano de vigência dos 
contratos de trabalho apoiados (50% do valor da contribuição 
para a segurança social suportada pela empresa, limitado a 
7 IAS). 
 
A medida prevê, para além do apoio financeiro à contratação, 

um conjunto de majorações do apoio financeiro a aplicar sem-
pre que esteja em causa: 
 
 a contratação de jovens até aos 35 anos (+ 25%)  
 a contratação de pessoas com deficiência e incapaci-

dade (+ 35%)  
 o pagamento de remuneração base igual ou superior a 

2 salários mínimos nacionais (€ 1410) (+ 25%)  
 posto de trabalho localizado em território do interior (+ 

25%)  
 a contratação de pessoas do sexo sub-representado na 

profissão (+ 30%)  
 a empresa seja parte e aplique instrumento de 

regula¬mentação coletiva de trabalho negocial (CCT, 
ACT ou AE) (+ 25%).  

 
A candidatura pode ser efetuada pela entidade promotora no 
portal do IEFP, na sua área de gestão e em formulário pró-
prio, através da sinalização de oferta de emprego que reúna 
os requisitos para concessão do apoio financeiro e na qual 
conste manifestação expressa de submeter uma candidatura 
à medida. Caso a entidade não se encontre ainda registada 
no portal, deve efetuar previamente esse registo. 
 

g LegisLação 

https://iefponline.iefp.pt/IEFP/index2.jsp
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/index2.jsp
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/index2.jsp
https://app.apcmc.pt/
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Antes de se candidatar, deverá consultar o Aviso de abertura 
do concurso disponível na página da medida "Compromisso 
Emprego Sustentável" deste portal e verificar as regras de 
acesso à medida. 
 
Mais informações ou esclarecimentos aqui e pelos telefones 
300 010 001 e 215 803 555 (dias úteis das 9h00 às 19h00). 
 
 

g ALTERADA MEDIDA COMPROMISSO  
EMPREGO SUSTENTÁVEL   
 
A Portaria 106/2022, de 3 de março, alterou a Portaria 
38/2022, de 17 de janeiro, que criou e regula a medida Com-
promisso Emprego Sustentável, medida que concede apoios 
financeiros às empresas que celebrem contratos de trabalho 
sem termo com desempregados inscritos no Instituto do Em-
prego e da Formação Profissional (IEFP). 

A alteração visa incluir as pessoas que sejam beneficiárias 
da Medida Emprego Interior Mais no elenco dos destinatários 
dispensados do prazo mínimo de inscrição como desempre-
gados no IEFP, com efeitos reportados à data de 18 de ja-
neiro p.p., entrada em vigor da Portaria 38/2022, por forma a 
estimular a criação de postos de trabalho nos territórios do 
interior. 
 
Os períodos de candidatura a esta e outras Medidas de apoio 
à contratação/emprego são definidos pelo IEFP (https://ief-
ponline.iefp.pt/IEFP/index2.jsp ou  
https://www.iefp.pt/apoios). 
 
 

g REALIZAÇÃO DE ATOS AUTÊNTICOS, CON-
TRATOS E DOCUMENTOS POR VIDEOCONFERÊN-
CIA A PARTIR DE 4 DE ABRIL  
 
O Decreto-Lei 126/2021, de 30 de dezembro, aprovou um re-
gime temporário, por 2 anos, aplicável à realização, através 
de videoconferência, de atos autênticos, termos de autenti-
cação de documentos particulares e reconhecimentos que re-
queiram a presença dos intervenientes perante 
conservadores de registos, oficiais de registos, notários, 
agentes consulares portugueses, advogados ou solicitado-
res. 
 
Dos atos a realizar por conservadores de registos e oficiais 
de registos, estão abrangidos apenas os relativos:  

- Ao serviço “Casa Pronta” (todos os atos associados à 

transmissão, oneração e registo imediato de imóveis num 
só momento, como contratos de compra e venda, de 
mútuo com hipoteca, de crédito de financiamento com hi-
poteca, doações, constituição de propriedade horizontal 
e divisão de coisa comum) 
- Ao processo de separação ou divórcio por mútuo con-
sentimento 
- Ao procedimento de habilitação de herdeiros com ou 
sem registos (serviço “Balcão de Heranças”), que permite 
identificar os herdeiros e fazer a partilha e registo dos 
bens. 

 
Dos atos a realizar por notários, agentes consulares portu-
gueses, advogados ou solicitadores, estão abrangidos os 
atos da sua competência, como escrituras ou autenticações 
de contratos de compra e venda, de usufruto, de uso e habi-
tação, de superfície, de mútuo com hipoteca, de doação, de 
constituição de propriedade horizontal, de divisão de coisa 
comum, de promessa de compra e venda com eficácia real e 
reconhecimentos de assinatura, não estando abrangidos tes-
tamentos nem atos relativos a alguns factos sujeitos a registo 
predial. 
 
A plataforma informática que o Ministério da Justiça irá dis-
ponibilizar para o efeito irá permitir submeter os documentos 
instrutórios, aceder às sessões de videoconferência e con-
sultar o histórico dos atos em que se foi interveniente, sendo 
os atos realizados objeto de gravação audiovisual (que ficam 
em arquivo por 20 anos). 
 
O diploma entra em vigor no próximo dia 4 de abril. 
 
 

ARQUIVO ELETRÓNICO DE DOCUMENTOS 

 
Estava previsto entrar efetivamente em vigor a 9 de 
dezembro de 2021, depois a 4 de abril de 2022, mas 
só entra em vigor no próximo dia 1 de junho a Portaria 
121/2021, de 9 de junho, por força da alteração ope-
rada pela Portaria 119/2022, de 23 de março, que re-
gulamenta o arquivo eletrónico de documentos 
lavrados por notário e de outros documentos arquiva-
dos nos cartórios, a certidão notarial permanente e a 
participação de atos por via eletrónica à Conservatória 
dos Registos Centrais.

g LegisLação

https://iefponline.iefp.pt/IEFP/index2.jsp
https://www.iefp.pt/apoios-a-contratacao?tab=compromisso-emprego-sustentavel_candidatura
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/index2.jsp
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/index2.jsp
https://www.iefp.pt/apoios
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g FiscaLidade 

g IRC – TAXAS DE DERRAMA. CORREÇÃO   
 
O Ofício Circulado n.º 20240/2022, de 17 de março, da 
DSIRC/AT, procedeu à alteração/ correção das taxas e isen-
ções de derrama municipal incidentes sobre o lucro tributável 
do IRC do período de 2021 divulgadas pelo Ofício Circulado 
20237/2022, de 27 de janeiro, face a solicitações nesse sen-
tido efetuadas pelos municípios de Caminha, Cartaxo, Fi-
gueira de Castelo Rodrigo, Moimenta da Beira, Oeiras, Rio 
Maior e Vila Nova de Cerveira.AOVID 
 
 

g IRC – PAGAMENTO ESPECIAL POR CONTA. 
DISPENSADO PAGAMENTO DA 1.ª PRESTAÇÃO  
 
Através do Despacho n.º 92/2022-XXII, de 14 de março, o 
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais veio dispensar os 
sujeitos passivos de IRC do pagamento da 1.ª prestação do 
pagamento especial por conta relativo ao exercício fiscal de 
2022, cujo prazo decorre até ao próximo dia 31 de março. 
 
A decisão assenta na intenção do Governo em manter na sua 
(nova) proposta de OE/2022 a eliminação do PEC constante 
da anterior proposta apresentada em outubro de 2021, chum-
bada pelo Parlamento e que levou à realização de eleições 
em janeiro p.p., cuja aprovação e entrada em vigor só deverá 
ocorrer lá para o fim do semestre em curso. 
 
Caso a proposta de eliminação do PEC não seja aprovada, hi-
pótese que não se concede face à maioria absoluta do partido 
que suporta o Governo, o pagamento da totalidade do 
PEC/2022 poderá ser efetuado, sem ónus ou encargos, até 31 
de outubro p.f., data limite do pagamento da 2.ª prestação. 
 
 

g «AUTOVOUCHER» AUMENTADO PARA € 20  
 
O Decreto-Lei 24-A/2022, de 11 de março, alterou o Decreto-
Lei 92-A/2021, de 8 de novembro, que criou o o «AUTOvou-
cher», subsídio financeiro transitório e excecional que visa 
apoiar os cidadãos nos seus consumos de combustíveis, au-
mentando de € 5 para € 20 (€ 0,40 x 50 l de combustível) o 
respetivo limite mensal. 
 
A alteração produz efeitos a 4 de março e o benefício supra 
referido vigora (para já…) durante os meses de março e 
abril/2022, tendo este último sido determinado pelo Despacho 
3672-A/2022, do SEAF, de 28 de março. 

g PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS 

  ABRIL      WWW.PORTALDASFINANCAS.GOV.PT  
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ATÉ AO DIA 11 
- IVA - PERIODICIDADE MENSAL - DECLARAÇÃO PERIÓDICA (FEV22) * 
- SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL - ENTREGA DE DECLARAÇÕES 

(MAR.22) 
- IRS - DECLARAÇÃO MENSAL DE REMUNERAÇÕES AT (MAR.22) 
ATÉ AO DIA 12 
- IVA - COMUNICAÇÃO À AT DAS FATURAS EMITIDAS EM MAR.22  
ATÉ AO DIA 18 
- IVA - PERIODICIDADE MENSAL - PAGAMENTO (FEV.22) ** 
ATÉ AO DIA 20 
- SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL - PAGAMENTO (MAR.22) 
- SEGURANÇA SOCIAL - INDEPENDENTES - PAGAMENTO (MAR.22) 
- FUNDO DE COMPENSAÇÃO - PAGAMENTO (MAR.22)  
- IRC/IRS - RETENÇÕES NA FONTE (MAR.22) 
- SELO - PAGAMENTO DO RELATIVO A MAR.22 
- IVA - DECLARAÇÃO RECAPITULATIVA - REGIMES MENSAL E TRIMESTRAL 

ATÉ AO DIA 30 
- IUC - PAGAMENTO - VEÍCULOS COM ANIVERSÁRIO DE MATRÍCULA EM 

ABR.22 
- SEGURANÇA SOCIAL – INDEPENDENTES - DECLARAÇÃO TRIMESTRAL  
- AIMI - HERANÇA INDIVISA - CONFIRMAÇÃO DAS QUOTAS PELOS HERDEIROS  
 __________________ 
*   ENTREGA POSSÍVEL ATÉ AO DIA 20, POR DESPACHO DO SEAF 
** PAGAMENTO POSSÍVEL ATÉ AO DIA 26, POR DESPACHO DO SEAF 
 
 

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. Não inclui necessariamente as alterações, 
prorrogações, diferimentos e outras 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/foram objeto de 
informação autónoma. 
 
 

   g ATÉ AO DIA 11 
IVA – PERIODICIDADE MENSAL – DECLARAÇÃO PERIÓDICA 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de perio-
dicidade mensal devem proceder à entrega, via Internet, da de-
claração periódica relativa ao IVA apurado no mês de 
FEVEREIRO DE 2022, acompanhada dos anexos que forem de-
vidos. 
 
Por Despacho do SEAF, a declaração pode ser submetida até 
ao dia 20. 
 
SEGURANÇA SOCIAL – REGIME GERAL – DECLARAÇÃO DE 
REMUNERAÇÕES 

Deve ser entregue a declaração de remunerações relativa ao 
mês de MARÇO DE 2022, exclusivamente através da Segurança 
Social Direta, incluindo pelo empregador que seja pessoa sin-
gular e com apenas um trabalhador ao seu serviço. 
 
IRS - DECLARAÇÃO MENSAL DE REMUNERAÇÕES (AT) 
As entidades que pagaram ou colocaram à disposição de resi-
dentes em território português, em MARÇO DE 2022, rendimen-
tos do trabalho dependente sujeitos a IRS, ainda que dele 
isentos ou excluídos de tributação, nos termos dos artigos 2.º 
e 12.º do CIRS, devem proceder ao envio, pela Internet, da De-
claração Mensal de Remunerações (AT) para comunicação de 
tais rendimentos e respetivas retenções de imposto, das de-
duções efetuadas relativamente a contribuições obrigatórias 
para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde 
e quotizações sindicais. 
 
Estão DISPENSADAS DESTA OBRIGAÇÃO as entidades que não 
exerçam atividades empresariais ou profissionais ou, exer-
cendo-as, tais rendimentos não se relacionem exclusivamente 
com essas atividades, as quais podem optar por declarar tais 
rendimentos na declaração anual modelo 10. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20240_2022.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20237_2022.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20237_2022.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20237_2022.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_92_2022_XXII.pdf
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   g ATÉ AO DIA 12 
IVA – COMUNICAÇÃO DAS FATURAS À AT 
Os sujeitos passivos de IVA devem comunicar à AT, por via ele-
trónica, os elementos das faturas que emitiram em MARÇO DE 
2022.  
 
 
   g ATÉ AO DIA 18 
IVA – PERIODICIDADE MENSAL – PAGAMENTO 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de perio-
dicidade mensal devem, se for caso disso, proceder ao paga-
mento do IVA apurado no mês de FEVEREIRO DE 2022. 
 
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 2022. 
 
SEGURANÇA SOCIAL – INDEPENDENTES – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas ao 
mês de MARÇO DE 2022. 
 
FUNDO DE COMPENSAÇÃO – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das entregas devidas ao 
Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e ao Fundo de Ga-
rantia de Compensação do Trabalho (FGCT) relativas a MARÇO 
DE 2022. 
 
IRS/IRC – RETENÇÕES NA FONTE 

Deve ser declarado através da Internet e entregue o IRS retido 
pelas entidades que, possuindo ou devendo possuir contabili-
dade organizada, atribuíram no mês de MARÇO DE 2022 rendi-
mentos 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 2022 rendimentos enquadráveis nas CATEGORIAS A (trabalho 
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 2022 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 2022. 
 
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 2022 efetuaram transmissões intra-
comunitárias de bens e ou prestações de serviços a sujeitos 
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 qual-
quer 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 sujeitos 

passivos registados noutros Estados Membros, em MARÇO DE 
2022 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 2022 pelos veículos cujo aniversário de matrícula 
ocorra no mês de ABRIL. 
 
A liquidação do IUC é efetuada pelo próprio sujeito passivo 
através da Internet (obrigatório para as pessoas coletivas), po-
dendo também sê-lo em qualquer serviço de finanças, em 
atendimento ao público (neste caso, até 2 de maio). 
 
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 
2022 (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 veri-
ficação 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 (€ 443,20 atualmente), e com um rendi-
mento relevante mensal médio da atividade independente, 
apurado trimestralmente, inferior a 4 IAS (€ 1.772,80).  

 
A declaração trimestral deve ainda ser apresentada imediata-
mente 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 respeti-
vas quotas, para afastar a equiparação da herança a pessoa 
coletiva. 
 
 

IRS / 2021 
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 2021 decorre de 1 DE ABRIL A 30 DE JUNHO 

(exclusivamente via Internet) 
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g PRR – APOIO À MELHORIA DO DESEMPE-
NHO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS DE COMÉR-
CIO E SERVIÇOS    

Estão abertas as candidaturas, no âmbito do PRR, para o 
Apoio à Renovação e Aumento do Desempenho Energético 
dos Edifícios de Comércio e Serviços. 
 
De acordo com o Aviso nº 01/C13-i03/2022, o prazo para 
apresentação das candidaturas termina no próximo dia 31 de 
maio (decorre desde 28 de fevereiro p.p.), ou até se esgotar 
o limite da dotação orçamental (20 milhões de euros). 
 
São objetivos gerais e específicos deste programa o financia-
mento de medidas que fomentem a eficiência energética e de 
outros recursos e que reforcem a produção de energia de fon-
tes renováveis em regime de autoconsumo, contribuindo para 
a melhoria do desempenho energético e ambiental dos edifí-
cios de serviços.  
 
Em concreto, pretende-se que as medidas a apoiar condu-
zam, em média, a pelo menos 30% de redução do consumo 
de energia primária nos edifícios intervencionados, sendo 
este o limiar mínimo a assegurar para os Grandes Edifícios 
de Comércio e Serviços (GES), e contribuir para a redução 
em 20% do consumo de água de abastecimento nesses edi-
fícios. 
 
São beneficiários desta medida as pessoas coletivas e sin-
gulares proprietárias de edifícios de comércio e serviços e 
que exercem atividade comercial nesse edifício, incluindo as 
entidades que atuam na área do turismo e as entidades da 
economia social. 
 
São consideradas elegíveis intervenções em vários domínios, 
designadamente, as seguintes: 
 Substituição de vãos envidraçados (janelas e portas) por 

mais eficientes; 

 Intervenções para incorporação de soluções de arquite-
tura bioclimática, que envolvam a instalação ou adapta-
ção de elementos fixos dos edifícios, como 
sombreamentos, estufas e coberturas ou fachadas ver-
des, privilegiando soluções de base natural; 

 Aplicação ou substituição de isolamento térmico em co-
berturas, paredes ou pavimentos, bem como a substitui-
ção de portas de entrada; 

 Instalação ou substituição de sistemas de AVAC (aquecimento, 
ventilação e ar condicionado) e/ou AQ (águas quentes); 

 Ações em sistemas de iluminação interior e exterior, conside-
rando apenas a substituição integral das luminárias; 

 Implementação de sistemas ou outras soluções que 
contribuam para a redução do consumo de energia pri-
mária em edifícios, por exemplo, de AVAC, de bomba-
gem, de ar comprimido ou piscinas (como variadores 
eletrónicos de velocidade e motores de elevado rendi-
mento, entre outros); 

 Instalação de soluções de gestão de energia, incluindo 
sistemas de gestão centralizada, através da monitoriza-
ção e controlo dos equipamentos ou sistemas, para a 
redução dos consumos energéticos e diminuição dos 
custos associados, incorporação de sensores (movi-
mento, presença, crepusculares, etc.), reguladores de 
fluxo luminoso, entre outros. 

 
A taxa de comparticipação máxima é de 70% e incide sobre 
o total das despesas elegíveis da candidatura.  
 
A subvenção não reembolsável por beneficiário não pode ex-
ceder o limite de € 200.000. 
 
Consulte aqui o Aviso nº 01/C13-i03/2022 e as FAQ. 
 
 

g APOIO AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS 
POR CONTA DE OUTREM  
 
Face à escalada do preço dos combustíveis e do AdBlue, a 
Resolução do Conselho de Ministros 29-E/2022, de 18 de 
março, aprovou um apoio excecional e extraordinário ao 
transporte público ou por conta de outrem de mercadorias, 
no valor global de 45,9 milhões de euros. 
 
O apoio, subordinado ao preenchimento até 30 de abril p.f. 
de formulário de inscrição a disponibilizar pelo IMT no seu 
site, é pago de uma vez só, em 2022, e corresponde (como 
o AUTOvoucher…) a um desconto por litro de combustível e 
de Adblue, até um determinado limite mensal, por cada veí-
culo de transporte de mercadorias por conta de outrem ou 
veículo pronto-socorro, por referência ao período de 1 de ja-
neiro a 31 de março de 2022, a saber: 

Tipologia 
 

<= 3.500 kg 
3.500 kg < x <= 7.500 kg 
7.500 kg < x < 35.000 kg 
>= 35.000 kg 

Litros/veículo/mês 
 

380 
900 
900 

2100 

Euros/litro 
 

€ 0,30 
€ 0,30 
€ 0,30 
€ 0,20 

Euros/veículo/mês 
 

€ 114 
€ 270 
€ 270 
€ 420 

Tipologia 
 

<= 3.500 kg 
3.500 kg < x <= 7.500 kg 
7.500 kg < x < 35.000 kg 
>= 35.000 kg 

Litros/veículo/mês 
 

14 
36 
54 

126 

Euros/litro 
 
 
 

€ 0,30 

Euros/veículo/mês 
 

€ 4,20 
€ 10,80 
€ 16,20 
€ 37,80 

AdBlue

Combustível

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/02/Aviso-C13-Edificios-Servicos_FINAL.pdf
https://www.apcmc.pt/wp-content/uploads/faqs.pdf
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g REGULAMENTADO ESTATUTO DO CLIENTE 
ELETROINTENSIVO  
 
Em execução do Decreto-Lei 15/2022, de 14 de janeiro, que 
aprovou a organização e o funcionamento do Sistema Elétrico 
Nacional, sendo designadamente aplicável às atividades de 
produção, armazenamento, autoconsumo, transporte, distri-
buição, agregação e comercialização de eletricidade, e que 
prevê que as instalações de consumo intensivo de energia 
expostas ao comércio internacional se encontram habilitadas 
a requerer o Estatuto do Cliente Eletrointensivo, a Portaria 
112/2022, de 14 de março, procedeu à regulamentação deste 
Estatuto, estabelecendo os requisitos de elegibilidade para a 
adesão dos operadores das instalações de consumo ao Es-
tatuto e as obrigações e medidas de apoio às instalações de 
consumo por ele abrangidas. 
 
A adesão ao Estatuto depende, entre outros requisitos, do re-
gisto de um consumo anual de energia elétrica igual ou su-
perior a 20 GWh e um consumo anual nos períodos horários 
de vazio normal e supervazio igual ou superior a 40% do con-
sumo anual de energia elétrica, incluindo a energia prove-
niente de autoconsumo e serviços de sistema, em, pelo 
menos, 2 dos últimos 3 anos, bem como do registo de um 
grau de eletrointensidade anual igual ou superior a 1 kWh/€ 
de valor acrescentado bruto (VAB), pela média aritmética dos 
últimos 3 anos. 
 
 

g PROGRAMA DE APOIO A EDIFÍCIOS MAIS 
SUSTENTÁVEIS - DOTAÇÃO REFORÇADA E 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CANDIDATURA   
 
O Despacho n.º 2798/2022 do Ministro do ambiente e Ação 
Climática, de 4 de março, procedeu ao reforço da dotação da 
2.ª fase do Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis 
– Eficiência Energética em Edifícios Residenciais em 15 mi-
lhões de euros (M€). 
 
Com este reforço, a que se somam os efetuados em novem-
bro e janeiro p.p., de igual montante, a dotação global da 2.ª 
fase do programa, lançada em junho de 2021 com uma dota-
ção de 30 M€, atinge os 75 M€. 
 
Para além do reforço, o Despacho prorroga igualmente o 
prazo de candidatura, que se prolonga agora até ao próximo 
dia 30 de abril de 2022 ou até à data em que seja previsível 
esgotar a dotação prevista. 
 
 

g GUERRA NA UCRÂNIA - MEDIDAS EXCECIO-
NAIS A PESSOAS DESLOCADAS DA UCRÂNIA   
 
Em complemento à Resolução do Conselho de Ministros 29-
A/2022, de 1 de março, que estabeleceu os critérios especí-
ficos da concessão de proteção temporária a pessoas 
deslocadas da Ucrânia, em consequência do conflito armado 
aí vivido, o Decreto-Lei 24-B/2022, de 11 de março, aprovou 
algumas medidas excecionais no âmbito da concessão de 
proteção temporária a tais pessoas (cidadãos nacionais da 
Ucrânia e seus familiares, provenientes do seu país de ori-
gem, não podendo ali voltar, em consequência da situação 
de guerra que aí ocorre, bem como cidadãos estrangeiros de 
outras nacionalidades que comprovem ser parentes, afins, 
cônjuges ou unidos de facto de cidadãos de nacionalidade 
ucraniana que se encontrem nas mesmas circunstâncias), por 

forma a assegurar um acolhimento e integração efetivos, cre-
díveis e céleres, a saber: 

- Reconhecimento e troca de títulos de condução e certifi-
cação profissional (incluindo CAM) de motoristas/conduto-
res beneficiários de proteção temporária que pretendam 
trocar o seu título de condução por carta de condução por-
tuguesa, que ficam dispensados da apresentação da certi-
dão comprovativa da autenticidade do título de condução 
e das provas teóricas e práticas, em regime de autopropo-
situra, para as categorias A, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, 
DE, T e averbamento do Grupo 2, e do pagamento das 
taxas associadas; 
- Reconhecimento de qualificações profissionais e compe-
tências; 
- Aplicação do estatuto de estudante em situação de emer-
gência por razões humanitárias a quem beneficie da pro-
teção temporária; 
- Apoio ao alojamento urgente (aplicação do respetivo re-
gime Porta de Entrada); 
- Isenção dos emolumentos devidos, incluindo pela urgên-
cia, no pedido de emissão do certificado de admissibilidade 
de firma ou denominação, inscrição no Ficheiro Central de 
Pessoas Coletivas e procedimento especial de constituição 
imediata de associações que tenham por fim a prestação 
de assistência humanitária e social, nas suas mais variadas 
vertentes, designadamente no plano alimentar, médico, de 
transporte, de alojamento, de apoio jurídico e psicológico, 
a todas as pessoas afetadas pela guerra na Ucrânia; 
- Isenção nos reconhecimentos, termos de autenticação e 
certificados de exatidão da tradução de documentos que 
se mostrem necessários à deslocação e integração dos be-
neficiários de proteção temporária. 

 
ACESSO AO ENSINO SUPERIOR E RECONHECIMENTO  

DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS 

 
Publicados no DR de 25 de março, também em execução da 
RCM 29-A/2022: 

- O Decreto-Lei 28-A/2022 – estabelece medidas sobre o 
acesso ao ensino superior de beneficiários de proteção 
temporária; 
- O Decreto-Lei 28-B/2022 – aprova medidas relativas ao 
reconhecimento de qualificações profissionais de benefi-
ciários de proteção temporária. 

 
 

g SANÇÕES DA UE À RÚSSIA E  
BIELORRÚSSIA - NOVA FUNCIONALIDADE  
NO ACCESS2MARKETS  
 
Tendo em conta o atual contexto político, a Comissão Euro-
peia aperfeiçoou o site Access2Markets, adicionando-lhe 
uma nova funcionalidade – informação sobre as sanções apli-
cadas pela UE a países terceiros, como é o caso da Rússia 
e da Bielorrússia. 
 
Ao pesquisarem sobre as condições de exportação de um de-
terminado produto para um país terceiro, as empresas são 
informadas sobre a possibilidade dos seus produtos serem 
impactados pelas sanções em vigor. 
 
São então direcionadas para dois sites, onde podem consul-
tar as medidas sancionatórias em vigor, por país, por produto 
ou por tema: 
 
   DG TAXUD TARIC database 
   EU Sanctions Map 
 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/home
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
https://sanctionsmap.eu/
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Mais informação sobre ferramentas online da Comissão Eu-
ropeia sobre as sanções da UE está disponível no site da 
DGAE, Direção-Geral das Atividades Económicas. 
 
 

g MEDIDAS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS E  
EMPRESAS DE TRANSPORTE POR CAUSA  
DA GUERRA NA UCRÂNIA    
 
O Decreto-Lei 28-A/2022, de 25 de março, aprovou medidas 
de apoio extraordinário e excecional às famílias mais vulne-
ráveis e às empresas no âmbito da guerra na Ucrânia, face 
aos efeitos provocados no preço dos produtos alimentares de 
primeira necessidade e dos combustíveis. 
 
Famílias:  

- Apoio às famílias beneficiárias da tarifa social de eletri-
cidade por referência ao mês de março de 2022, no valor 
de € 60 por agregado familiar, a pagar pela segurança so-
cial em abril de 2022; 

 
Empresas: 

- Apoio com vista à mitigação dos efeitos da escalada de 
preços do combustível e do AdBlue no setor dos transpor-
tes de mercadorias público ou por conta de outrem (nos 
termos definidos pela RCM 29-E/2022, de 18 de março, 
comentada infra); 
- Apoio com vista à mitigação dos efeitos da escalada de 
preços do combustível no setor do transporte individual e 
remunerado de passageiros em veículos descaracteriza-
dos a partir de plataforma eletrónica (TVDE); 
- Alteração do regime complementar de diferimento de ob-
rigações fiscais a cumprir no primeiro semestre de 2022, 
aprovado pelo Decreto-Lei 125/2021, de 30 de dezembro, 
alargando-o a todas as empresas do setor dos transportes. 

 
 

g COMÉRCIO EXIGE MEDIDAS ROBUSTAS E UR-
GENTES CONTRA A ESCALADA DE PREÇOS   

 
Reunida no passado dia 9 de março, a Direção da CCP, Con-
federação do Comércio e Serviços de Portugal, fez a avalia-
ção da situação internacional e do seu impacto na economia 
portuguesa, considerando que, caso não se adotem medidas 
urgentes para mitigar os efeitos da escalada de preços em 
áreas fundamentais como os combustíveis, a eletricidade e 
as matérias primas, muitas empresas, já debilitadas por dois 
anos de pandemia, terão que encerrar ou suspender a ativi-
dade. 
 
Entende a CCP que esta situação exige que o Governo adote 
um conjunto de medidas robustas, céleres e com um impacto 
transversal na cadeia económica, designadamente: 
 

- Apoios à tesouraria na forma de empréstimos com ga-
rantia do Estado e possibilidade de conversão de uma 
parte desse empréstimo em subsídio não reembolsável, 
para a generalidade dos sectores económicos, porque ha-
verá um efeito de arrastamento a toda a economia; 
- Redução da taxa de IVA dos combustíveis para a taxa 
intermédia; 
- Revisão das tabelas de IVA relativamente a um conjunto 
de bens essenciais, nomeadamente bens alimentares, 
cujos preços serão especialmente afetados pela situação 
de guerra; 

 
A CCP considera que deverão ser suspensas, temporaria-
mente, um conjunto de regras relativas ao funcionamento da 
União Europeia, tal como sucedeu relativamente à crise sa-
nitária, designadamente ao nível das regras relativas aos au-
xílios de Estado e também em matéria de IVA. 
 
Renovou ainda a sua disponibilidade para cooperar na inte-
gração de trabalhadores ucranianos, condenando uma vez 
mais a invasão da Ucrânia pela Rússia. 
 
 
 

g MARCAÇÃO CE DE PRODUTOS DE CONS-
TRUÇÃO - PAINÉIS ESTRUTURAIS EPS DE ALTA 
DENSIDADE  
 
A Decisão de Execução (UE) 2022/381 da Comissão, de 7 de 
março, alterou a Decisão de Execução (UE) 2019/450, no que 
respeita à publicação das referências dos documentos de 
avaliação europeus (DAE) relativos ao sistema de painéis es-
truturais EPS de alta densidade reforçados para edifícios e a 
outros produtos de construção. 
 
Com efeito, na sequência de vários pedidos de avaliações 
técnicas europeias apresentados pelos fabricantes, a organi-
zação dos Organismos de Avaliação Técnica elaborou e ado-
tou os seguintes 10 Documentos de Avaliação Europeus, que 
cumprem as exigências em matéria de requisitos básicos das 
obras de construção constantes do anexo I do Regulamento 
(UE) 305/2011, DAE esses inseridos por ordem sequencial, 
segundo a ordem dos números de referência, na lista de re-
ferências de DAE constante da Decisão de Execução (UE) 
2019/450 da Comissão: 
 
340287-00-0203 Sistema de painéis estruturais com EPS de 

alta densidade reforçado para edifícios 
340452-00-0204 Kit para edifícios com base em painéis ma-

ciços e estrutura metálica 
090040-00-0404 Guarda de vidro estrutural em consola 
041561-00-1201 Espuma de base mineral aplicada in situ 

para isolamento térmico 
333220-00-0601 Cavilhas pré-instaladas para ligação de ele-

mentos de fachada resistentes 
332589-00-0601 Sistema de cabos dispostos em laço para li-

gação in situ de elementos prefabricados de 
betão 

060013-00-0802 Kit para sistema de chaminés com parede 
exterior de betão e revestimento cerâmico, 
em conjunto com conduta de plástico ou me-
tálica e conduta adicional 

360032-00-0803 Conduta de fibra de vidro e substâncias mi-
nerais e orgânicas utilizada no revestimento 
interior de condutas de ventilação existentes 

360001-01-0803 Sistema de ventilação de lã mineral reves-
tida pelo exterior e pelo interior 

190019-00-0502 Camada de argamassa de base cimentícia 
para pavimentos interiores e exteriores 

 

https://www.dgae.gov.pt/comunicacao/noticias/nova-pagina-da-comissao-medidas-restritivas-sancoes.aspx

