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Os últimos dados divulgados sobre a evolução da economia 
portuguesa no primeiro trimestre do ano refletem, de certa 
forma, aquilo que já pressentíamos: uma forte recuperação, as-
sente, sobretudo, na procura interna, onde sobressai o setor da 
construção, e no aumento das viagens e turismo. 
 
Apesar dos tempos incertos que vivemos, temos tudo para acre-
ditar que o atual ciclo positivo irá durar por mais alguns anos. 
 
Mas há coisas que vão mudar. Aliás, já estão a mudar. 
 
Do projeto à construção, prescritores e profissionais exigem 
cada vez mais informação, completa e rigorosa. Exigem, tam-
bém, serviços relacionados com o processo de compra e com 
a logística, mais rápidos, cómodos e disponíveis e, até, perso-
nalizados. 
 
Os clientes, em geral, procuram primeiro na internet antes de 
se dirigirem à loja, e um número todos os dias maior já faz as 
suas encomendas maioritária ou exclusivamente em sites e pla-
taformas de compras. 
 
Ao mesmo tempo, as empresas têm crescentes dificuldades em 
recrutar e manter recursos humanos qualificados, enfrentando 
fortes pressões para a subida de salários. As pessoas torna-
ram-se um recurso escasso e dispendioso, pelo que ocupá-las 
com atividades administrativas e rotineiras, não core, é mais 
que um luxo, um desperdício, que se paga caro em termos de 
competitividade. 
 

E depois há o problema dos erros e do tempo que as tarefas, 
cada vez mais complexas, levam a executar, que, nas condi-
ções atuais de maiores responsabilidades e aceleração dos 
custos, significam ainda mais dinheiro perdido. 
 
A solução passa obrigatoriamente por uma mudança organiza-
cional baseada, em termos operativos, na digitalização dos vá-
rios processos internos do negócio e nos restantes domínios da 
relação com os parceiros, sejam clientes, fornecedores, opera-
dores logísticos, bancos, etc., e até o próprio Estado. 
 
Aqui na APCMC pretendemos ser o parceiro para os acompa-
nhar nesse processo. Já temos a funcionar o APCMC Data-
check, vamos disponibilizar brevemente software PIM (Product 
Inteligent Management), aderimos à ETIM Internacional para 
assegurar às empresas do setor o acesso a um sistema univer-
sal de classificação de produtos e, de seguida, vamos promover 
novas parcerias para generalizar a utilização do EDI (Eletronic 
Data Interchange). 
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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  
 
As empresas devem realizar também a GESTÃO DE CON-
TRATOS ATIVOS, através do novo serviço "Consultar traba-
lhadores", que permite a ATUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
DO CONTRATO.  
 

Desde 1 abril p.p. e ATÉ 31 DEZEMBRO 2022, devem 
as empresas atualizar e registar os dados de todos os 
contratos ativos já comunicados à Segurança Social.  
 

g COVID-19 - ESTADO DE ALERTA PROLON-
GADO ATÉ 5 DE MAIO. MÁSCARAS CAEM  

 
A Resolução do Conselho 
de Ministros (RCM) 41-
A/2022, ontem, 21 de abril, 
aprovada e publicada, pro-
longou o Estado de Alerta 
no território do continente 
até ao próximo dia 5 de 
maio e procedeu ao alívio 
de algumas medidas, esta-
belecendo porém, face aos 

números de novos casos diários e de mortalidade superiores 
aos limiares de referência, que o levantamento das restrições 
deve continuar a avançar com prudência. 
 
Assim, a partir de 22 de abril: 
 

- Deixa de ser exigido o Certificado Digital COVID da UE, 
na modalidade de teste ou de recuperação, ou outro com-
provativo para acesso às estruturas residências e para vi-
sitas a estabelecimentos de prestação de cuidados de 
saúde (a DGS deve proceder à determinação das orien-
tações para a proteção das populações de maior vulne-
rabilidade); 
 
- Passam a ser determinadas pela DGS as regras relati-
vas à obrigatoriedade de realização de testes de diagnós-
ticos de SARS-CoV-2; 
 
- São mantidas em vigor as regras aplicáveis em matéria 
de tráfego aéreo, aeroportos e fronteiras terrestres, marí-
timas e fluviais. 

 
A gestão da pandemia terá como critérios epidemiológicos: 
 

- Número de mortos a 14 dias por milhão de habitantes < 
20 
- Número de camas em UCI ocupadas por pessoas infe-
tadas < 170 

 
MÁSCARAS CAEM… 
 
Aprovado no mesmo dia, o DECRETO-LEI 30-E/2022 acaba 
com o uso o da máscara na generalidade dos locais onde o 
impunha, como espaços, equipamentos e estabelecimentos 
comerciais e de prestação de serviços, edifícios públicos, es-
tabelecimentos de educação, de ensino e creches, dalas de 
espetáculos limitando a obrigatoriedade do respetivo uso ape-
nas aos locais caracterizados pela especial vulnerabilidade 
das pessoas que os frequentam (estabelecimentos e serviços 
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de saúde, estruturas residenciais ou de acolhimento ou ser-
viços de apoio domiciliário para populações vulneráveis ou 
pessoas idosas, bem como unidades de cuidados continua-
dos) e aos locais caraterizados pela utilização intensiva 
(transportes coletivos de passageiros, incluindo o transporte 
aéreo, transporte de passageiros em táxi ou TVDE). 
 
O diploma revoga igualmente a norma do Decreto-Lei 10-
A/2020, de 13 de março, que permitia que as empresas (por 
opção, não imposição) adotassem nos locais de trabalho as 
medidas técnicas e organizacionais que garantissem a pro-
teção dos trabalhadores, designadamente a utilização de 
equipamento de proteção individual adequado, como másca-
ras ou viseiras. 
 
Revoga ainda o regime do formulário de localização de pas-
sageiros (Passenger Locator Form), deixando de ser obriga-
tório o seu preenchimento pelos passageiros dos voos com 
destino ou escala em Portugal continental ou de navios cru-
zeiro quando atraquem em Portugal continental. 
 
Consulte aqui a RCM 41-A/2022. 
 
 

g RELATÓRIO ÚNICO / 2021 – ENTREGA ATÉ 15 
DE MAIO  
 
As empresas (empregadores) dispõem de mais um mês, até 
15 de maio, para procederem à entrega do Relatório Único 
relativo a 2021. 
 
Para as empresas que aplicam o CONTRATO COLETIVO DE TRA-
BALHO OUTORGADO ENTRE A APCMC E O SITESC e Outros, 
vulgo CCT – Comércio de Materiais de Construção, os dados 
necessários ao preenchimento do Anexo A (Quadro de Pes-
soal) 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://files.dre.pt/1s/2022/04/07801/0000400008.pdf
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g CONTROLO METROLÓGICO  
DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO   
 
O Decreto-Lei 29/2022, de 7 de abril, aprovou o novo regime 
geral do controlo metrológico legal dos métodos e dos instru-
mentos de medição, revogando o aprovado pelo Decreto-Lei 
291/90, de 20 de setembro. 
 
Em vigor a partir de 1 de julho p.f., o diploma assegura a har-
monização do anterior regime ao renovado enquadramento 
europeu aplicável à matéria, nomeadamente no que respeita 
aos conceitos e requisitos fundamentais, procede à devida 
identificação das entidades atualmente competentes no do-
mínio do controlo metrológico legal e revê o regime contraor-
denacional aplicável. 
 

O controlo metrológico legal aplica-se: 
- Aos instrumentos de medição, utilizados em tran-
sações comerciais, em operações fiscais ou sala-
riais, na segurança, na saúde, na energia e no 
ambiente; 
- Às quantidades dos produtos pré-embalados 
- Às  garrafas recipientes de medida 

 

Como anteriormente, a comercialização e a colocação em 
serviço de instrumentos de medição pressupõe a prévia apro-
vação de modelo, seguida de primeira verificação (o controlo 
metrológico compreende ainda verificações periódicas e ex-
traordinárias).  
 
É permitida a partir de 1 de julho a comercialização e coloca-
ção em serviço dos instrumentos de medição supra referidos 
cuja aprovação de modelo tenha sido concedida ao abrigo do 
Decreto-Lei 291/90, até ao fim do respetivo prazo de validade 
(tendo validade indefinida, por 1 ano, até 1 de julho de 2023). 
  

g LegisLação 

https://app.apcmc.pt/
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g IRS – DECLARAÇÃO MODELO 3 EM VIGOR A 
PARTIR DE 2022.  
RENDIMENTOS DA CATEGORIA B    
 
Via Ofício Circulado n.º 20241/2022, de 1 de abril, a Autori-
dade Tributária e Aduaneira procedeu à análise das altera-
ções operadas pela Portaria 303/2021, de 17 de dezembro, 
nos Anexos B, C, G e G1 e nas instruções da Declaração mo-
delo 3 e Anexo F, prestando igualmente esclarecimentos 
sobre o respetivo preenchimento. 
 
Com particular interesse para os contribuintes (SP) da cate-
goria B, a AT salienta e procede ainda ao enquadramento da 
alteração operada pela Lei do Orçamento do Estado para 
2021 no regime fiscal da afetação de bens imóveis do patri-
mónio particular para a atividade empresarial e profissional e 
à transferência (desafetação) de bens imóveis da atividade 
empresarial e profissional para o património particular do SP, 
bem como à consagração de um regime transitório, a par da 
manutenção do regime existente para os bens móveis, alte-
ração que obrigou a adaptações significativas nos anexos B, 
C e G e uma acrescida complexidade de preenchimento des-
tes anexos relativamente a estes factos tributários, nomea-
damente quando se opte pelo regime transitório, ou seja, pela 
manutenção do regime anterior. 
 
Consulte aqui o ofício. 
 
 

 g DONATIVOS EM DINHEIRO E ESPÉCIE  
- ENQUADRAMENTO FISCAL  
 
Informação da AT, disponível no Portal das Finanças: 

g GUERRA NA UCRÂNIA – DIFERIMENTO DE  
OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS E FISCAIS   
 
Visando mitigar os efeitos decorrentes do conflito armado na 
Ucrânia, o Decreto-Lei 30-D/2022, de 18 de abril, aprovou: 
 
- Um regime extraordinário de DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL devidas pelas em-
presas e pelos trabalhadores independentes, que atuem no 
âmbito das atividades mais afetadas pelo aumento do preço 
dos combustíveis e energia (a fixar por portaria), referentes 
aos meses de março, abril, maio e junho de 2022, ao abrigo 
do qual o pagamento das contribuições diferidas pode ser 
feito em prestações (1/3 no mês em que são devidas e 2/3 
em até 6 prestações iguais e sucessivas a partir de agosto, 
sem juros e sem necessidade de requerimento). 

 
- A extensão do regime complementar de DIFERIMENTO DE OB-

RIGAÇÕES FISCAIS A CUMPRIR NO 1.º SEMESTRE DE 2022, apro-
vado pelo Decreto-Lei 125/2021, de 30/12, às empresas de 
setores especialmente afetados, em função das suas cara-
terísticas produtivas, pelo agravamento dos preços da ener-
gia (este diploma permite o pagamento das retenções na 
fonte de IRS e IRC e do IVA devido pelo SP do regime de 
periodicidade mensal até ao termo do prazo de pagamento 
voluntário ou em 3 ou 6 prestações mensais, de valor igual 
ou superior a € 25, sem juros ou penalidades). 

 
- O ALARGAMENTO DO ÂMBITO SUBJETIVO DO APOIO EXTRAORDINÁ-

RIO para mitigação dos efeitos do aumento extraordinário 
dos preços dos bens alimentares de primeira necessidade 
nas famílias beneficiárias da tarifa social de eletricidade por 
referência ao mês de março de 2022. Este apoio, com o 
valor de € 60,00 por agregado familiar, é pago pela segu-

IMPOSTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELO 
 

DADOR 
 
 

Não sujeito passivo 
Sujeito passivo 

 
 
 
 
 
 

Não sujeito passivo 
Sujeito passivo 

Sem sujeição 
 
 
 
 
 
 
 

Sem sujeição 

Sem sujeição 
 

 
Enquanto transmissão gratuita ou oferta de bens configuram uma 
transmissão de bens tributável em IVA quando tenha havido de-
dução total ou parcial do imposto suportado relativamente aos 
bens ou aos elementos que os constituem. Assim, estão sujeitos 
a IVA, devendo ser determinado o respetivo valor tributável nos 
termos legais. 
De qualquer modo:  
1 - Não há sujeição a IVA quando o seu valor unitário ou o do 
conjunto de bens doados for igual ou inferior a 50 € e o valor glo-
bal anual dos bens doados não exceder 5/1000 do volume de ne-
gócios do doador no ano civil anterior; 
2 - Há isenção de IVA caso tenham como destinatário o Estado, 
IPSS ou ONG sem fins lucrativos, para posterior distribuição a 
pessoas carenciadas, como pessoas refugiadas ou em territórios 
em situação de guerra 

Sem sujeição as seguintes transmissões gratuitas: 
1 - Donativos efetuados nos termos da Lei do Mecenato 
2 - Donativos conforme os usos sociais até 500 € 
3 - Transmissões a favor de sujeitos passivos de IRC (mesmo que isentas) 
4 - Bens de uso pessoal ou doméstico 
5 - Donativos sujeitos a IVA e deles não isentos 

Não sujeito passivo 
 
 
 
Sujeito passivo 

DONATIVOS 

    EM DINHEIRO                                                          EM ESPÉCIE  

Atendendo ao presente contexto internacional, a AT sugere, em caso de dúvidas ou esclarecimentos necessários quanto ao en-
quadramento tributário de donativos, em sede de IVA, IS ou qualquer outro tributo, que sejam as mesmas colocadas através da 
plataforma e-balcão, referenciando no assunto “Doações – Ucrânia”. 

g FiscaLidade 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20241_2022.pdf
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rança social no mês de abril de 2022 ou, no caso dos agre-
gados familiares que, não sendo beneficiários da tarefa so-
cial de energia elétrica, beneficiem de prestações sociais 
mínimas, em maio de 2022. 

 
 

g PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 
2022 – PRIMEIRA REAÇÃO DA CCP  

 
Em Comunicado datado de 14 de abril, a CCP, Confederação 
do Comércio e Serviços de Portugal, cuja Direção a APCMC 
integra, divulgou a sua primeira reação à proposta de Orça-
mento do Estado para 2022, que entende assentar em pres-
supostos duvidosos no que respeita à inflação e ao défice, 
ficar aquém do desejado em matéria de atenuação da carga 
fiscal, como forma de dinamização da atividade económica, 
e aumentar a burocracia contabilístico-fiscal. 
 
«Vivemos num contexto de grande incerteza pelo que os pressu-
postos em que assenta o Orçamento do Estado, bons ou maus, são 
naturalmente muito falíveis, com reflexos a vários níveis, nomea-
damente quanto à consolidação orçamental. 
 
Considera-se que o valor previsto para a inflação poderá revelar-
se otimista, face à tendência que se vem registando, o mesmo 
acontecendo relativamente a uma previsão de crescimento de 
4,9%, tendo em conta a atual situação. 
 
Uma vez mais, o contributo do Investimento Público para o cresci-
mento da economia revela-se insuficiente, tanto mais que, como a 
experiência comprova, a execução do investimento público fica 
sempre muito abaixo do inicialmente previsto. Mais preocupante, 
é a tendência de crescimento de médio prazo, exigindo políticas 
mais robustas, incluindo a fiscal, orientadas para a promoção do in-
vestimento. 
 
O objetivo para um déficit de 1,9% suscita muitas dúvidas. Não está 
em causa prosseguir uma trajetória de redução, mas sim o ritmo 
em que a mesma deverá ocorrer. Com tantas incertezas, não apos-
tar em medidas efetivas de mitigação da crise pode revelar-se um 
erro. 
 
Desde logo, relativamente às medidas de combate quer aos efeitos 
da pandemia, quer à guerra da Ucrânia, em grande parte anuncia-
das antes da apresentação do Orçamento, as mesmas apresen-
tam-se muito fragmentadas por sectores, ignorando que há um 
impacto transversal em toda a cadeia económica. Obviamente que 
há sectores mais afetados do que outros, mas ainda assim não 
temos dúvidas de que o segundo semestre deste ano será difícil 
para o conjunto da economia e o OE não reflete essa realidade. 
 
Em matéria fiscal, e tal como havia sido anunciado, a PLOE para 
2022 reproduz no essencial as medidas que haviam sido apresen-
tadas na anterior Proposta de Lei que não foi aprovada na AR. 
 
À semelhança desta apresenta-se pouco ambiciosa em matéria de 
atenuação da carga fiscal como forma de dinamização da atividade 
económica. Na realidade, para além da anunciada introdução de 

dois escalões intermédios no IRS, muito pouco se vislumbra numa 
primeira apreciação das medidas de natureza fiscal nela apresen-
tadas. 
 
E, atento o atual período inflacionista, com a natural redução do 
poder de compra, esperava-se que a atual proposta introduzisse 
medidas adicionais de desagravamento fiscal para mitigar os cor-
relativos efeitos na perda generalizada do poder de compra. 
 
No que diz respeito às empresas não se prevê qualquer desagra-
vamento em termos de taxas do IRC, mantendo-se apenas o não 
agravamento das tributações autónomas em caso de prejuízos fis-
cais para micro pequenas e médias empresas, verificados determi-
nados requisitos, mas não se introduz qualquer alteração neste 
aberrante regime das tributações autónomas. 
 
É finalmente revogado o pagamento especial por conta, outra me-
dida anómala do nosso sistema fiscal, pecando apenas por, além 
de tardia, não se ter definido um mecanismo expedito de recupera-
ção dos saldos ainda não recuperados. 
 
No plano do IVA também não se verificam alterações de taxas ape-
nas se propondo a aplicação da taxa reduzida a bens e serviços de 
pequena expressão económica. Para além disso, apenas se cons-
tata o alargamento do prazo da entrega das declarações periódicas 
e do pagamento do IVA. 
 
Em matéria de benefícios fiscais, destaca-se a criação de um in-
centivo fiscal à recuperação (IFR) que consiste na dedução à coleta 
de IRC das despesas de investimento em ativos afetos à explora-
ção, que sejam efetuadas entre 1 de julho e 31 de dezembro de 
2022. O montante acumulado máximo das despesas de investi-
mento elegíveis é de € 5 000 000, sendo a dedução efetuada de 
acordo com determinadas percentagens das despesas elegíveis. 
 
Para além disse, o regime de benefícios fiscais contratuais ao in-
vestimento produtivo será prorrogado até 31 de dezembro de 2027. 
 
Sinalizam-se pela negativa as alterações introduzidas em matéria 
de obrigações fiscais. Ao invés de se eliminar definitivamente a ob-
rigatoriedade de entrega do ficheiro SAF-T relativo à contabilidade 
e da implementação do ATCUD, vai-se diferindo no tempo a sua 
exigibilidade (oferecendo-se como paliativos benefícios fiscais para 
a implementação de uma medida cuja utilidade ninguém vislumbra). 
Para além disso, antecipa-se de uma forma manifestamente ab-
surda para o dia 5 do mês seguinte ao da sua emissão, o prazo da 
comunicação das faturas, deixando as empresas com um prazo 
manifestamente insuficiente para o cumprimento de obrigações, 
sem que se consiga perceber qualquer utilidade na antecipação 
dessa comunicação. 
 
Para além disso, mesmo os sujeitos passivos que não tenham emi-
tido no mês qualquer fatura, passam a estar obrigados a comunicar 
esse facto à AT. 
 
Em sede de IRS, para além do já referido desdobramento dos es-
calões, é prorrogado o regime dos ex-residentes (“Programa Re-
gressar”) para os anos de 2022 e 2023 e atualizado 
o regime fiscal do IRS Jovem. 
 
Pela negativa, assinala-se ainda a manutenção da proposta de en-
globamento de mais-valias mobiliárias de curto prazo para sujeitos 
passivos que obtenham rendimentos superiores ao último escalão 
do IRS, atualmente € 75.009,00, embora com aplicação diferida 
para 1 de janeiro de 2023. 
 
Em matéria de facilidades de pagamento, assinala-se que a Pro-
posta de Lei não contempla quaisquer medidas, sendo que as me-
didas previstas no artigo 16.º do Decreto-Lei nº 125/2021, de 31 de 
dezembro (Regime complementar de diferimento de obrigações fis-
cais) apenas contemplam o 1.º semestre de 2022. Referimo-nos às 
facilidades nele contempladas em matéria de entrega de IVA e re-
tenções na fonte. 
 
14.04.22» 
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g FiscaLidade 

 g COMBUSTÍVEIS - MEDIDAS DE RESPOSTA AO 
AUMENTO DOS PREÇOS  
 
A Lei 10-A/2022, de 28 de abril, aprovou as seguintes medi-
das excecionais e temporárias de resposta ao aumento dos 
preços dos combustíveis, em vigor até 31 de dezembro de 
2022: 
 
ISENÇÃO DE IVA nas transmissões de: 

- adubos, fertilizantes e corretivos de solos 
- farinhas, cereais e sementes, incluindo misturas, resíduos 
e desperdícios das indústrias alimentares, e quaisquer outros 
produtos próprios para alimentação de gado, aves e outros 
animais, referenciados no Codex Alimentarius, independen-
temente da raça e funcionalidade em vida, incluindo os peixes 
de viveiro, destinados à alimentação humana 

 
Tais operações conferem o direito à dedução do imposto que 
tenha incidido sobre bens ou serviços adquiridos, importados 
ou utilizados pelo sujeito passivo para a sua realização. 
 
SUSPENSÃO DOS LIMITES MÍNIMOS DAS TAXAS UNITÁRIAS DO ISP, 
imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos, aplicá-
veis à gasolina sem chumbo e ao gasóleo, que poderão em 
conformidade ser fixados à taxa mínima de € 0. 
 
A ERSE, Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, pu-
blicará ainda trimestralmente relatórios com informação refe-
rente à formação dos preços de venda ao público dos 
combustíveis. 
 
Consulte o Ofício Circulado 30246/2022, de 29 de abril, da 
AT sobre a isenção de IVA acima referida. 
 
 

g PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS 

  MAIO      WWW.PORTALDASFINANCAS.GOV.PT  

SUMÁRIO 

ATÉ AO DIA 10 
- IVA - PERIODICIDADE MENSAL - DECLARAÇÃO PERIÓDICA (MAR.22) * 
- SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL - ENTREGA DE DECL. (ABR.22) 
- IRS - DECLARAÇÃO MENSAL DE REMUNERAÇÕES AT (ABR.22) 
ATÉ AO DIA 12 
- IVA - COMUNICAÇÃO À AT DAS FATURAS EMITIDAS EM ABR.22  
ATÉ AO DIA 16 
- IVA - PERIODICIDADE MENSAL - PAGAMENTO (MAR.22) ** 
- IVA - PERIODICIDADE TRIMESTRAL - DECLARAÇÃO PERIÓDICA (1.º TRIM.22) * 
ATÉ AO DIA 20 
- SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL - PAGAMENTO (ABR.22) 
- SEGURANÇA SOCIAL - INDEPENDENTES - PAGAMENTO (ABR.22) 
- FUNDO DE COMPENSAÇÃO - PAGAMENTO (ABR.22)  
- IRC/IRS - RETENÇÕES NA FONTE (ABR.22) 
- SELO - PAGAMENTO DO RELATIVO A ABR.22 
- IVA - PERIODICIDADE TRIMESTRAL - PAGAMENTO (1.º TRIM.22) ** 
- IVA - DECLARAÇÃO PERIÓDICA - PEQUENOS RETALHISTAS (1.º TRIM.22) 
- IVA - DECLARAÇÃO RECAPITULATIVA - REGIMES MENSAL E TRIMESTRAL 

ATÉ AO DIA 31 
- IUC - PAGAMENTO - VEÍCULOS COM ANIVERSÁRIO DE MATRÍCULA EM MAI.22 
- IRC/2021 - DECLARAÇÃO MODELO 22 
- AIMI - SUJEITOS PASSIVOS CASADOS - TRIBUTAÇÃO CONJUNTA 

- IMI/2021 - PAGAMENTO DA TOTALIDADE OU DA 1.ª PRESTAÇÃO 

  __________________ 
*   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 dispensa 
a consulta dos textos legais ou o cumprimento de outras obrigações previstas 
em disposições legislativas, regulamentares ou administrativas, não responsa-
bilizando a Autora. Não inclui necessariamente as alterações, prorrogações, di-
ferimentos e outras medidas de natureza similar relativas a obrigações 
declarativas e de pagamento de natureza fiscal e contributiva aprovadas no âm-
bito do combate ao COVID-19, que são/foram objeto de informação autónoma. 
 

   g ATÉ AO DIA 10 
IVA – PERIODICIDADE MENSAL – DECLARAÇÃO PERIÓDICA 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de periodi-
cidade mensal devem proceder à entrega, via Internet, da decla-
ração periódica relativa ao IVA apurado no mês de MARÇO DE 
2022, acompanhada dos anexos que forem devidos. 
 
Por Despacho do SEAF, a declaração pode ser submetida até 
ao dia 20. 
 
SEGURANÇA SOCIAL – REGIME GERAL – DECLARAÇÃO DE RE-
MUNERAÇÕES 

Deve ser entregue a declaração de remunerações relativa ao 
mês de ABRIL DE 2022, exclusivamente através da Segurança 
Social Direta, incluindo pelo empregador que seja pessoa singu-
lar 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 ABRIL DE 2022, rendimentos 
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 Declaração 
Mensal de Remunerações (AT) para comunicação de tais rendi-
mentos e respetivas retenções de imposto, das deduções efe-
tuadas 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 exer-
çam atividades empresariais ou profissionais ou, exercendo-as, 
tais rendimentos não se relacionem exclusivamente com essas 
atividades, as quais podem optar por declarar tais rendimentos 
na declaração anual modelo 10. 
 
   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 ABRIL 2022.  
 
   g ATÉ AO DIA 16 
IVA – PERIODICIDADE MENSAL – PAGAMENTO 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de periodi-
cidade mensal devem, se for caso disso, proceder ao pagamento 
do IVA apurado no mês de MARÇO DE 2022. 
 
Por Despacho do SEAF, o pagamento pode ser efetuado até ao 
dia 25. 
 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30246_2022.pdf
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IVA – PERIODICIDADE TRIMESTRAL – DECLARAÇÃO PERIÓDICA 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de periodi-
cidade trimestral devem proceder à entrega, via Internet, da de-
claração periódica relativa ao IVA apurado no 1.º TRIMESTRE DE 
2022, acompanhada dos anexos que forem devidos. 
 
Por Despacho do SEAF, a declaração pode ser entregue até ao 
dia 20. 
 
   g ATÉ AO DIA 20 
SEGURANÇA SOCIAL – REGIME GERAL – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas ao 
mês de ABRIL DE 2022. 
 
SEGURANÇA SOCIAL – INDEPENDENTES – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas ao 
mês de ABRIL 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 Garantia de 
Compensação do Trabalho (FGCT) relativas a ABRIL 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 ABRIL DE 2022 rendimen-
tos 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 ABRIL DE 
2022 rendimentos enquadráveis nas CATEGORIAS A (trabalho de-
pendente) e H (pensões), deverão declarar pela mesma via e en-
tregar o IRS retido na fonte. 
 
O mesmo se diga para as importâncias retidas no mês de ABRIL 
DE 2022 sobre rendimentos sujeitos a IRC. 
 
IMPOSTO DO SELO – PAGAMENTO 

Deve ser declarado através da Internet e entregue pelas empre-
sas e outras entidades sobre quem recaia tal obrigação o imposto 
do selo liquidado no mês de ABRIL DE 2022. 
 
IVA - PERIODICIDADE TRIMESTRAL – PAGAMENTO 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de periodi-
cidade trimestral devem, se for caso disso, proceder ao paga-
mento do IVA apurado no 1º TRIMESTRE DE 2022. 
 
Por Despacho do SEAF, o pagamento pode ser efetuado até ao 
dia 25. 
 
IVA – PEQUENOS RETALHISTAS 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime especial dos pe-
quenos retalhistas deverão proceder ao pagamento, na tesoura-
ria de finanças competentes, do IVA apurado no 1º TRIMESTRE DE 
2022, ou, não havendo imposto a pagar, apresentar a declaração 
mod. 1074.  
 
IVA – DECLARAÇÃO RECAPITULATIVA - 
TRANSMISSÕES INTRACOMUNITÁRIAS 

Deve ser entregue a Declaração Recapitulativa, via Internet, 
pelos sujeitos passivos do regime normal de periodicidade men-
sal que em ABRIL DE 2022 efetuaram transmissões intracomuni-
tárias 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 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 sujeitos pas-
sivos registados noutros Estados Membros, em ABRIL DE 2022 
quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do art.º 
6.º do CIVA, devem proceder à entrega da Declaração Recapi-
tulativa, via Internet. 
 
g ATÉ AO DIA 31 
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 MAIO. 
 
A liquidação do IUC é efetuada pelo próprio sujeito passivo atra-
vés da Internet (obrigatório para as pessoas coletivas), podendo 
também sê-lo em qualquer serviço de finanças, em atendimento 
ao público. 

 
IRC / 2021 – ENTREGA DA DECLARAÇÃO MODELO 22 
Os sujeitos passivos de IRC deverão entregar a declaração pe-
riódica de rendimentos modelo 22 relativa ao exercício fiscal de 
2021, acompanhada, se for caso disso, do Anexo A (derrama e 
regiões autónomas) e do Anexo B (regime simplificado). 

 
Para os sujeitos passivos que tenham adotado período de tribu-
tação diferente do ano civil, o prazo decorre até ao último dia útil 
do 5.º mês posterior ao seu termo. 

 
Com a apresentação ou envio da declaração ou posteriormente, 
mas sempre até 31 de maio, deve ser efetuado, se for caso disso, 
o pagamento do imposto que se mostre devido. 
 
AIMI – SUJEITOS PASSIVOS CASADOS – TRIBUTAÇÃO CONJUNTA 

Os sujeitos passivos casados ou em união de facto devem de-
clarar, querendo, o exercício da opção pela tributação conjunta 
para efeitos de AIMI caso não a tenham efetuado em 2021, ou 
renunciar a tal opção, como previsto no artigo 135.º-D do CIMI. 
 
Devem ainda os sujeitos passivos casados sob os regimes de 
comunhão de bens, que não optem pela tributação conjunta para 
efeitos de AIMI, entregar declaração conjunta identificando a ti-
tularidade dos prédios que são bens próprios de cada um deles 
e os que são bens comuns do casal, caso pretendam ser tribu-
tados individualmente em função dos seus prédios e da sua parte 
nos bens comuns, como previsto no artigo 135.º-D do CIMI. 
 
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) / 2021 
Deve ser efetuado o pagamento do imposto municipal sobre imó-
veis relativo a 2021 nos termos seguintes: 

- numa só prestação, em maio, caso seja igual ou inferior a € 
100; 
- em 2 prestações, em maio e novembro, se superior a € 100 
e não superior a € 500; 
- em 3 prestações, em maio, agosto e novembro, se superior 
a € 500. 

 
Caso o sujeito passivo não receba até final de abril o competente 
documento de cobrança (que discrimina os prédios, as partes 
suscetíveis de utilização independente, o seu valor patrimonial 
tributário e a coleta imputada a cada município da respetiva lo-
calização), deverá solicitar uma 2.ª via em qualquer serviço de 
finanças, a fim de poder cumprir a obrigação supra. 
 
 
 

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) 

g FiscaLidade 
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g ELEIÇÕES NA CCP – JOÃO VIEIRA LOPES 
REELEITO PARA NOVO MANDATO   
 
Decorreram no passado dia 12 de abril as eleições para os 
órgãos sociais da CCP, Confederação do Comércio e Servi-
ços de Portugal, quadriénio 2022-2025, tendo sido eleita a 
lista única encabeçada pelo anterior e novo Presidente da Di-
reção, Eng. João Vieira Lopes.   

 
A APCMC mantém-se representada na Direção através do 
Secretário-Geral, Dr. José de Matos.    
 
A tomada de posse realizou-se no passado dia 27 de abril, 
em Lisboa.   
 

g APOIO ÀS INDÚSTRIAS INTENSIVAS EM GÁS  
 
Atentos os efeitos provocados pela guerra na Ucrânia na eco-
nomia, o Decreto-Lei 30-B/2022, de 18 de abril, aprovou o 
sistema de incentivos «Apoiar as Indústrias Intensivas em 
Gás», que tem por objeto apoiar a liquidez das empresas 
mais afetadas pelos 
aumentos excecionalmente acentuados do preço do gás na-
tural, através de um incentivo a fundo perdido que facilite a 
continuidade da atividade económica e a preservação das ca-
pacidades produtivas e do emprego. 
 
O apoio é atribuído a fundo perdido, com o limite de € 400.000 
por empresa, sendo de 30% sobre o custo elegível a taxa de 
apoio, sendo os pagamentos efetuados pelo IAPMEI trimes-
tralmente após solicitação no Balcão 2020 nos termos a de-
finir nos avisos de apresentação de candidaturas. 
 
Podem candidatar-se aos apoios, via formulário disponível no 
Balcão 2020, as empresas cujos custos unitários de gás, 

entre fevereiro e dezembro de 2022, sejam pelo menos o 
dobro dos custos médios de 2021, que estejam inseridas em 
setores com utilização intensiva de gás ou que tenham um 
custo total nas compras de gás em 2021 superior a 2% do 
seu volume de negócios.  
 
Os beneficiários não podem, desde a data de submissão da 
candidatura até 60 dias após o último pagamento: 

- Distribuir lucros e dividendos, sob qualquer forma, no-
meadamente a título de levantamento por conta 
- Efetuar despedimentos coletivo, por extinção do posto 
de trabalho ou por inadaptação, nem iniciar os respetivos 
procedimentos 
- Cessar a atividade. 

 
A PORTARIA 140/2022, de 29 de abril, definiu como elegíveis 
as seguintes atividades: 
 

1310 - Preparação e fiação de fibras têxteis 
1320 - Tecelagem de têxteis 
1330 - Acabamentos de têxteis 
1392 - Fabricação de outros têxteis 
1396 - Fabricação de têxteis para uso técnico e industrial 
17 - Fabricação de pasta, de papel, cartão e seus artigos 
201 - Fabricação de produtos químicos de base, adubos azotados, 
matérias plásticas e borracha sintética, sob formas primárias 
231 - Fabricação de vidro e artigos de vidro 
232 - Fabricação de produtos cerâmicos refratários 
233 - Fabricação de produtos cerâmicos para a construção 
2341 - Fabricação de artigos cerâmicos para usos técnicos 
2342 - Fabricação de cerâmicos para usos sanitários 
235 - Fabricação de cimento, cal e gesso 
236 - Fabricação de produtos de betão, gesso e cimento 
241 - Siderurgia e fabricação de ferro-ligas. 

 
 

g EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS DE CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS – REGULAMENTO APROVADO  
 
Foi aprovado pela Portaria 136-A/2022, de 7 de abril, o Re-
gulamento do sistema de incentivos proveniente da dotação 
do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) afeta ao inves-
timento «TC-C13-i03 — Eficiência energética em edifícios de 
serviços». 
 
Com efeitos a 28 de fevereiro de 2022, e depois de publicado 
o Aviso nº 01/C13-i03/2022, comentado no último Boletim e 
disponível com as respetivas FAQ em www.apcmc.pt, que 
abriu as candidaturas para o efeito, até 31 de maio (ou até se 
esgotar a respetiva dotação de 20 milhões de euros). 
 
Consulte aqui o Regulamento. 

g diversos 

https://balcao.portugal2020.pt/
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/02/Aviso-C13-Edificios-Servicos_FINAL.pdf
https://www.apcmc.pt/wp-content/uploads/faqs.pdf
http://www.apcmc.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/04/06901/0000200012.pdf
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g diversos 

 

g FIM DAS BARREIRAS ÀS EXPORTAÇÕES 

DE AZULEJOS CERÂMICOS  
PARA A ARÁBIA SAUDITA    
 
A União Europeia garantiu um compromisso por parte da Ará-
bia Saudita que tem por objetivo a remoção de uma série de 
obstáculos que atualmente afetam as exportações de azule-
jos cerâmicos da UE para aquele mercado. 
Assim, desde 31 de março p.p., os exportadores de azulejos 
cerâmicos da UE deixaram de ter a obrigação de se submeter 
a testes redundantes ou auditorias de produtos quando ex-
portam para a Arábia Saudita, o que significa que a exporta-
ção destes produtos para aquele destino se tornará mais 

barata, rápida e previsível.  
Este compromisso é o resultado de uma negociação constru-
tiva entre a UE e a Arábia Saudita, surgida na sequência de 
uma queixa apresentada em abril de 2020 pela indústria eu-
ropeia (Associação Europeia da Indústria Cerâmica - "Ce-
rame-Unie"), sendo a implementação monitorizada pela 
Comissão Europeia de forma a assegurar a sua total aplica-
bilidade e eficácia. 
 
Mais informações na página da DGTRADE. 
 
 

g REGULAMENTO DO SISTEMA DE INCENTIVOS 
«EMPRESAS 4.0»  
 
A Portaria 135-A/2022, de 1 de abril, aprovou o Regulamento 
do Sistema de Incentivos «Empresas 4.0», proveniente da do-
tação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) afeta aos 
investimentos TC-C16 - i02 - Transição Digital das Empresas e 
TC-C16 - i03 - Catalisação da Transição Digital das Empresas. 
 
Com efeitos a 11 de dezembro de 2020, o Sistema de Incen-
tivos «Empresas 4.0» tem como objetivo promover e apoiar 
financeiramente projetos que visem a modernização do mo-
delo de negócio das empresas e os seus processos de pro-
dução, incluindo 

- a desmaterialização dos fluxos de trabalho,  
- a mitigação dos défices de competências na utilização 
das tecnologias digitais,  
- a incorporação de ferramentas e metodologias de tele-
trabalho,  
- a criação de novos canais digitais de comercialização de 
produtos e serviços, 
- a adoção de uma cultura de experimentação e inovação,  
- o reforço do ecossistema de empreendedorismo nacio-
nal 
- a incorporação de tecnologias disruptivas nas propostas 
de valor das empresas. 

 
Podem candidatar-se a este sistema as empresas, de qual-

quer dimensão ou forma jurídica, entidades não empresariais 
do Sistema de I&I (ENESII), entidades gestoras dos clusters 
de competitividade, entidades da administração pública e as-
sociações empresariais ou outras associações relevantes 
para a área objeto do projeto (cada um dos avisos de abertura 
de concurso – AAC – especificará a tipologia de entidades 
beneficiárias a admitir em cada medida). 
 
O Anexo I do Regulamento identifica as despesas elegíveis 
e intensidade de auxílios por medida de investimento (os 
apoios serão preferencialmente atribuídos sob a forma de in-
centivo não reembolsável, podendo assumir outras formas a 
definir por AAC), chamando-se a atenção para as medidas 
«COMÉRCIO DIGITAL – ACELERADORAS DE COMÉRCIO DIGITAL» E 
«COMÉRCIO DIGITAL – INTERNACIONALIZAÇÃO VIA E-COMMERCE»).  
 
Consulte aqui um resumo alargado e aqui o Regulamento. 
 
 

g GUERRA NA UCRÂNIA – AVISO AOS IMPOR-
TADORES E EXPORTADORES PARA A RÚSSIA E 
BIELORRÚSSIA    
 
No âmbito dos vários pacotes de medidas restritivas adotadas 
pela UE contra a Rússia e a Bielorrússia, que proíbem a im-
portação ou exportação, direta ou indireta, de mercadorias di-
versas e proíbem a participação, consciente e deliberada, em 
atividades destinadas a contornar essas proibições, prevendo 
mesmo que os Estados-Membros apliquem sanções em caso 
de infração a estas regras, a Comissão Europeia, tendo em 
conta o risco de contorno destas medidas, fez publicar o 
Aviso 2022/C 145 I/01, no JOUE de 1 de abril p.p., aconse-
lhou os operadores económicos, importadores e exportadores 
a tomar as diligências adequadas a impedir que as medidas 
sejam contornadas:  
 
 ATRAVÉS DE EXPORTAÇÕES PARA PAÍSES TERCEIROS A PARTIR 

DOS QUAIS ESSAS MERCADORIAS POSSAM SER FACILMENTE 
DESVIADAS PARA A RÚSSIA E A BIELORRÚSSIA (devendo ser 
prestada especial atenção às exportações dessas mer-
cadorias para os países da UEE, União Económica Eu-
rasiática, que comporta, para além da Rússia e da 
Bielorrússia, a Arménia, o Cazaquistão e o Quirguistão, 
uma vez que as mercadorias que se encontrem em 
qualquer membro da UEE estarão em livre prática em 

todo o território da UEE); 
 
 ATRAVÉS DE IMPORTAÇÕES DE PAÍSES TERCEIROS A PARTIR 

DOS QUAIS AS MERCADORIAS EM CAUSA PODEM SER FACIL-
MENTE DESVIADAS PARA A UE, em especial quando esses 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2377
https://www.apcmc.pt/wp-content/uploads/Apoio-a-Transicao-Digital.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/06501/0000200017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0401(04)&from=PT
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países não aplicam restrições às importações prove-
nientes da Rússia e da Bielorrússia (como é o caso, em 
especial, das mercadorias importadas de outros países 
da UEE). 

 
Tais medidas de devida diligência que exportadores e impor-
tadores são aconselhados a tomar passam, designadamente, 
pela introdução nos contratos de importação/exportação de 
disposições destinadas a assegurar que quaisquer mercado-
rias importadas ou exportadas não estão abrangidas pelas 
restrições. 
 
Estas medidas podem assumir a forma, por exemplo, de uma 
declaração de que o respeito dessa disposição é um ele-
mento essencial do contrato, ou de cláusulas contratuais que 
obriguem o importador de países terceiros a não exportar as 
mercadorias em causa para a Rússia ou a Bielorrússia, e a 
não revender as mercadorias em causa a qualquer parceiro 
comercial terceiro que não assuma o compromisso de não 
exportar os bens em causa para a Rússia ou para a Bielor-
rússia, implicando responsabilidade se este parceiro reexpor-
tar os artigos para esses países. 
 
A CE avisa os operadores que devem ter em conta que as 
autoridades aduaneiras da UE podem efetuar controlos mais 
rigorosos e solicitar igualmente elementos de prova conclu-
sivos de que os bens em causa não são importados da Rús-
sia e da Bielorrússia nem exportados para a a Rússia e a 
Bielorrússia através de países terceiros. 
 
 

NOVA PÁGINA DA COMISSÃO EUROPEIA  
«MEDIDAS RESTRITIVAS – SANÇÕES» 

 
Atendendo ao cenário atual de conflito que se vive na Europa 
e, em particular, a situação de guerra que se tem desenrolado 
na Ucrânia, a Comissão desenvolveu uma nova página que 
se debruça sobre a matéria de SANÇÕES.  
 
A página começa por esclarecer que as sanções são um ins-
trumento fulcral que permite à UE prevenir conflitos e respon-
der a crises, se e quando necessário, e compreende 
inúmeras informações relacionadas com a temática.  

 
Entre outros instrumentos, foi criado um «EU sanctions 
map»), onde se podem consultar as várias medidas em vigor, 
por país e por tema, que compreende ainda uma FERRAMENTA 
DE DENÚNCIA DE VIOLAÇÃO DE SANÇÕES (‘whistleblower tool’) 
para toda a UE, a qual permite a partilha de informação com 
a Comissão de forma voluntária. Esta ferramenta garante o 
anonimato a todos aqueles que decidam realizar uma denún-
cia, sendo também possível fazê-lo através de contacto direto 
(relex-sanctions@ec.europa.eu), o qual não garante, con-
tudo, a proteção pelo anonimato. 
 
Adicionalmente, é de realçar a nova caixa de correio central 
(EC-Russia-Sanctions@ec.europa.eu) que possibilitará o 
esclarecimento de dúvidas e questões relacionadas com a 
Rússia e Bielorrússia.  
 
Por fim, a Comissão informou que todas as plataformas acima 
elencadas serão utilizadas para fins de partilha de informa-
ção, documentos e outros, que estejam relacionados com 
sanções à RÚSSIA E À BIELORRÚSSIA.  
 
(Fonte: DGAE) 

 
 

g PLATAFORMA DE RESILIÊNCIA DAS CADEIAS 
DE ABASTECIMENTO DA UE  
 
Tendo em conta os desafios que se têm vindo a colocar às 
cadeias de abastecimento da UE em resultado da crise pan-
démica que teve início em 2020, agora exacerbados pelo con-
texto de conflito a Leste, a Enterprise Europe Network (EEN), 
em parceria com a Plataforma Europeia de Colaboração em 
Clusters (ECCP) e com o apoio da Comissão Europeia e da 
EISMEA, lançou a Plataforma de Resiliência das Cadeias 
de Abastecimento, para facilitar a ação e esforços conjuntos 
de todos os interessados (stakeholders). 
 
A Plataforma visa: 
 Publicar oferta de matérias-primas, peças, componen-

tes e/ou bens ou serviços acabados ou semiacabados; 
 Divulgar pedidos de empresas europeias para provir as 

suas cadeias de abastecimento; 
 Pôr em contacto fornecedores internacionais com com-

pradores de bens e serviços; 
 Promover contactos transfronteiriços entre empresas, 

indústrias, organizações de apoio, universidades, par-
tes interessadas de relevo e decisores-chave. 

 
O registo na plataforma decorre até 28 DE FEVEREIRO DE 2023. 
 
(Fonte: DGAE) 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en#map
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu
mailto:EC-Russia-Sanctions@ec.europa.eu
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
https://www.apcmc.pt/categoria/publicacoes/
https://www.apcmc.pt/projetos/formacao-acao-2019-2021/formacao-acao-2019-2021/

