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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS  
- CANDIDATURAS ATÉ 29 DE JULHO   

Os últimos confinamentos na China e a continuação da guerra na 
Ucrânia “deram gás” ao fenómeno inflacionista gerado pela pande-
mia e pelos estímulos monetários criados na Europa e, sobretudo, 
nos Estados Unidos, acelerando o processo de subida das taxas 
de juro. 
 
Assim, é expectável que o fenómeno, depois do pico que deverá 
estar próximo, se venha a alimentar a si próprio, perdurando por 
muito mais tempo do que inicialmente se previa e bem acima da-
quele limiar técnico e psicológico dos 2%. 
 
Como a procura continua forte, a capacidade instalada no setor da 
construção permanece insuficiente e os projetos do PRR ainda estão 
por executar, não é expetável que o atual ciclo positivo do setor da 
construção, já de per si longo, venha a ser interrompido, apesar das 
perturbações causadas pelos recentes aumentos de custos. 
 
Da mesma forma, a subida das taxas de juro, cujo ritmo já foi dado 
a conhecer para este ano, também não será de molde a prejudicar 
o investimento imobiliário nem terá repercussões significativas ime-
diatas nas prestações do crédito à habitação. 
 
Todavia, temos que admitir que lá mais para diante, eventualmente 
ainda em 2023, as Euribor, nomeadamente a do prazo a doze 
meses que serve de referência à maioria dos contratos, possam es-

calar um pouco mais. Uma Euribor de 2% significará um aumento 
da prestação média em cerca de 200€ e isso já será significativo 
para as famílias, mesmo que não afete muito a atratividade do in-
vestimento no setor imobiliário. Tudo vai depender da forma como 
vão evoluir os rendimentos em Portugal, e se para 2022 as perspe-
tivas de crescimento do PIB são muito otimistas, beneficiando do 
chamado efeito base (ponto de partida baixo), para 2023 as previ-
sões já são de um crescimento medíocre, o que, se persistir, nos 
poderá colocar numa posição mais difícil nos anos futuros. 
 
Se a inflação, como admitimos, persistir por mais dois ou três anos, 
é possível que as taxas de juro venham a atingir, após 2023, valores 
acima dos tais 2% e o cenário será então bastante diferente. A dis-
rupção poderá mesmo surgir se as taxas de juro superarem os 
3,5% ou os 4%, conduzindo à estagnação ou mesmo à redução dos 
preços no imobiliário. Os ajustamentos são normais em cada mu-
dança de ciclo, mas se a queda de preços for significativa, todos 
sabemos o que acontece a seguir… 
 
Não vale a pena sofrer por antecipação. Todos temos que trabalhar 
para aumentar a produtividade e sair da cauda da Europa. 
 
Isso faz-se estimulando o lucro empresarial e os rendimentos do 
trabalho, com menos impostos e mais autonomia e não através de 
subsídios e proibições. 
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g APCMC - ASSEMBLEIA GERAL APROVA CONTAS, PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO  
 
Reunida sem sessão ordinária no Hotel Crowne, no Porto, no dia 31 de maio, a Assembleia Geral da APCMC 
aprovou as contas relativas ao exercício de 2021 e o plano de atividades e orçamento para 2022.

https://www.apcmc.pt/gold-partner/gold-partner-apcmc/
https://www.iforma.pt/
https://prt.sika.com/pt/sika-consigo/sikafloor-264.html


g COVID-19 - TESTES RÁPIDOS COMPARTICIPADOS 
ATÉ 30 DE JUNHO  
 
Face à incidência muito elevada e com tendência de cresci-
mento da pandemia da Covid-19, o Governo voltou a aprovar 
um regime excecional e temporário de comparticipação dos 
testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional, desde 
que prescritos pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS). 
 
Nos termos da Portaria 151-B/2022, de 23 de maio, o regime, 
que vigora de 24 de maio a 30 de junho de 2022, podendo 
ser prorrogado, comparticipa em 100% os testes realizados 
nas farmácias e fixa em € 10 o preço máximo de realização 
de tais testes para efeitos de comparticipação. 
 

 
 

g REVISÃO EXTRAORDINÁRIA DE PREÇOS NOS 
CONTRATOS PÚBLICOS DE EMPREITADA E  
FORNECIMENTO   
 
Aprovado pelo conselho de ministros na generalidade em 5 
de maio e na sua versão final a 12 de maio como resposta 
ao aumento de custos com matérias-primas, materiais, mão 
de obra e equipamentos de apoio, o Decreto-Lei 36/2022, de 
20 de maio, em vigor a partir de 21 de maio, consagra um re-
gime excecional e temporário, de revisão de preços nos con-
tratos públicos em execução ou a celebrar (empreitadas, 
fornecimento de bens e fornecimento de serviços, estes últi-
mos a determinar por portaria) e nos contratos a que se apli-
quem as regras da contratação pública, seja qual for a 
natureza jurídica do dono de obra.  
  
De acordo com este regime, que vigora até 31 de dezembro 
de 2022 e se aplica a todos os pedidos efetuados até tal data, 
o empreiteiro, fornecedor de bens ou fornecedor de serviços 
pode apresentar um pedido de revisão extraordinária de pre-
ços desde que um determinado material, tipo de mão de obra 
ou equipamento de apoio represente, ou venha a representar 
durante a execução, pelo menos 3% do preço contratual e a 
taxa de variação homóloga do custo seja igual ou superior a 
20%. 
 
O pedido é apresentado (até 31 de dezembro de 2022…) ao 
dono de obra/adquirente dos bens ou serviços e deve identi-
ficar, fundamentadamente, a forma de revisão extraordinária 
de entre os métodos previsto no regime legal de revisão de 
preços (DL 6/2004, de 6/1) – Fórmula, Garantia de custos ou 
Fórmula e garantia de custos. 

O dono de obra/adquirente dispõe de 20 dias para responder, 
sob pena de aceitação tácita, podendo na resposta não acei-
tar a proposta e apresentar: 
 

1. Contraproposta devidamente fundamentada; ou 
 

2. Efetuar a revisão de preços segundo a forma contra-
tualmente estabelecida, sendo, para os casos de revisão 
por fórmula, os coeficientes de atualização (Ct) resultan-
tes dos respetivos cálculos multiplicados por um fator de 
compensação de 1,1; ou 
 

3. Incluir determinados materiais e mão de obra com re-
visão calculada pelo método de garantia de custos, apli-
cando-se aos restantes a fórmula constante do contrato, 
sem qualquer majoração. 

 
Na falta de acordo sobre a forma de revisão extraordinária 
em causa, os preços são revistos com base na contrapro-
posta do dono da obra, ou, se esta não existir, nos termos 
das alíneas 2 e 3 supra. 
 
A forma de revisão extraordinária de preços aplica-se a todos 
os materiais, tipos de mão de obra ou equipamentos de apoio 
existentes na obra. 
 
A revisão extraordinária de preços é aplicada a todo o período 
de execução da empreitada/ contrato de fornecimento. 
 
A correção das revisões de preços já apuradas segundo a 
forma de revisão de preços estabelecida no contrato é efe-
tuada no mês seguinte à determinação da forma de revisão 
de preços. 
 
A revisão extraordinária de preços prevista no presente artigo 
afasta a aplicação da revisão ordinária (DL 6/2004) prevista 
no contrato. 
 
Quando se verifique atraso no cumprimento do plano de tra-
balhos, por impossibilidade de o empreiteiro/fornecedor obter 
materiais necessários para a execução da obra, por motivos 
que comprovadamente não lhe sejam imputáveis, o dono de 
obra pode aceitar, no prazo de 20 dias a contar da receção 
do pedido, sob pena de aceitação tácita, prorrogar o prazo de 
execução, pelo tempo estritamente necessário, sem qualquer 
penalização e sem qualquer pagamento adicional ao emprei-
teiro. 
 
Nestes casos, o empreiteiro/fornecedor submete à aprovação 
do dono da obra um novo plano de pagamentos reajustado, 
que serve de base ao cálculo da revisão de preços dos tra-
balhos por executar. 
 
 
 

IMPIC FAZ RECOMENDAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS  
PARA FAZER FACE AO AUMENTO DE PREÇOS  

DE MATÉRIAS-PRIMAS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA  
COM IMPACTOS NAS EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

No âmbito das suas competências, o IMPIC, Instituto 
dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Constru-
ção, I.P., produziu e divulgou no passado dia 20 de 
maio a «Recomendação de Boas Práticas 001/2022-
CCP», que pode consultar aqui. 
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g COVID-19 - ESTADO DE ALERTA PROLONGADO 
ATÉ 30 DE JUNHO, COM AS MESMAS MEDIDAS  
 
Depois de a Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 41-
C/2022, de 5 de maio, ter prolongado o Estado de Alerta no 
território do continente até 31 de maio, por se registar um 
crescimento do número de novos casos diários e uma morta-
lidade superior ao limiar de referência, a RCM 47/2022, de 30 
de maio, prolongou de novo o Estado de Alerta no continente 
até 30 de junho, por continuar a registar-se uma tendência e 
um número de internamentos em enfermaria e em unidades 
de cuidados intensivos constantes. 
 
Mantêm-se em vigor as medidas ainda aplicáveis no âmbito 
do combate à pandemia, designadamente as aprovadas pela 
RCM 41-A/2022, de 21 de abril. 
 
 

g DENUNCIANTES. MÉDIAS/GRANDES EMPRE-
SAS OBRIGADAS A TER CANAIS DE DENÚNCIA 
INTERNA A PARTIR DE 18 DE JUNHO    
 
A Lei 93/2021, de 20 de dezembro, ob-
jeto da nossa análise no Boletim de ja-
neiro p.p., aprovou o regime geral de 
proteção de denunciantes de infra-
ções, transpondo para o Direito nacio-
nal a Diretiva (UE) 2019/1937, de 23 
de outubro, relativa à proteção das 
pessoas que denunciam violações do 
direito da União. 
 
As infrações em causa respeitam a: 
 

a) Atos ou omissões contrários aos atos da UE e às nor-
mas nacionais que os executam nos domínios da contra-
tação pública, serviços, produtos e mercados financeiros 
e prevenção do branqueamento de capitais e o financia-
mento do terrorismo, segurança e conformidade dos pro-
dutos, segurança dos transportes, proteção do ambiente, 
proteção contra radiações e segurança nuclear, segurança 
dos alimentos para consumo humano e animal, saúde ani-
mal e bem-estar animal, saúde pública, defesa do consu-
midor e proteção da privacidade e dos dados pessoais e 
segurança da rede e dos sistemas de informação, bem 
como  
b) Atos ou omissões contrário e lesivos dos interesses fi-
nanceiros da UE (…)  
c) Atos ou omissões contrários às regras do mercado in-
terno (…), incluindo as regras de concorrência e auxílios 
estatais e as regras de fiscalidade societária 
d) Criminalidade violenta, especialmente violenta e alta-
mente organizada, bem como os crimes previstos no art. 
1.º, n.º 1, da Lei 5/2002, de 11/1, que estabelece medidas 
de combate à criminalidade organizada e económico-finan-
ceira 
e) Atos ou omissões que contrariem o fim das regras ou 
normas abrangidas pelas alíneas a) a c). 

 
AS DENÚNCIAS DE INFRAÇÕES SÃO APRESENTADAS PELO DENUN-
CIANTE ATRAVÉS DOS CANAIS DE DENÚNCIA INTERNA OU EXTERNA OU 
DIVULGADAS PUBLICAMENTE, só podendo o mesmo recorrer a 
canais de denúncia externa (caso do Ministério Público, ór-
gãos de polícia criminal, Banco de Portugal, autoridades ad-
ministrativas independentes, institutos públicos, inspeções- 
gerais, autarquias e associações públicas) quando: 

- Não exista canal de denúncia interna; 
- O canal de denúncia interna admita apenas a apresentação 
de denúncias por trabalhadores e o denunciante não o seja; 
- Tenha motivos razoáveis para crer que a infração não 
pode ser eficazmente conhecida ou resolvida a nível in-
terno ou que existe risco de retaliação; 
- Tenha inicialmente apresentado uma denúncia interna 
sem que lhe tenham sido comunicadas as medidas previs-
tas ou adotadas na sequência da denúncia nos prazos 
infra referidos; ou 
- A infração constitua crime ou contraordenação punível 
com coima superior a € 50.000. 

 
O denunciante só pode divulgar publicamente uma infração 
quando: 
 

- Tenha motivos razoáveis para crer que a infração pode 
constituir um perigo iminente ou manifesto para o interesse 
público, que a infração não pode ser eficazmente conhe-
cida ou resolvida pelas autoridades competentes, aten-
dendo às circunstâncias específicas do caso, ou que existe 
um risco de retaliação inclusivamente em caso de denún-
cia externa; ou 
- Tenha apresentado uma denúncia interna e uma denún-
cia externa, ou diretamente uma denúncia externa nos ter-
mos previstos na presente lei, sem que tenham sido 
adotadas medidas adequadas nos prazos infra referidos. 

 
Fora dos casos referidos supra, o denunciante que der co-
nhecimento de uma infração a órgão de comunicação social 
ou a jornalista não beneficia da proteção conferida pela pre-
sente lei. 
 

A Lei 93/2021 não prejudica a obrigação de denúncia 
prevista no artigo 242.º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, 
que recai sobre as entidades policiais, quanto a todos 
os crimes de que tomarem conhecimento, e sobre os 
funcionários (civis, agentes administrativos, árbitros, 
jurados, peritos e trabalhadores de empresas públi-
cas, nacionalizadas, de capitais públicos, com partici-
pação maioritária de capital público e de empresas 
concessionárias de serviços públicos, entre outros). 

 
 
MÉDIAS/GRANDES EMPRESAS OBRIGADAS A DISPOR 
DE CANAIS DE DENÚNCIA INTERNA 
A Lei 93/2021 impõe às pessoas coletivas que empreguem 
50 ou mais trabalhadores, entre outras, o dever de disporem 
de canais de denúncia interna, permitindo que as médias em-
presas, que empreguem entre 50 e 249 trabalhadores, parti-
lhem recursos no que respeita à receção de denúncias e ao 
respetivo seguimento. 
 

As outras entidades/pessoas coletivas obrigadas a 
dispor de canais de denúncia interna, independente-
mente do n.º de trabalhadores, são as que estão con-
templadas no âmbito de aplicação dos atos da UE 
referidos na parte I.B e II do Anexo da Diretiva (UE) 
2019/1937, que pode consultar aqui (e aqui o texto 
consolidado). 

 
Os canais de denúncia interna devem: 
 

- Permitir a apresentação e o seguimento seguros de de-
núncias, a fim de garantir a exaustividade, integridade e 
conservação da denúncia, a confidencialidade da identi-
dade ou o anonimato dos denunciantes e a confidenciali-
dade da identidade de terceiros mencionados na denúncia, 
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e impedir o acesso de pessoas não autorizadas; 
- Ser operados internamente, para efeitos de receção e se-
guimento de denúncias, por pessoas ou serviços designa-
dos para o efeito, sem prejuízo de poderem ser operados 
externamente para efeitos de receção de denúncias; 
- Garantir a independência, imparcialidade, confidenciali-
dade, proteção de dados, sigilo e ausência de conflitos de 
interesses no desempenho das funções; 
- Permitir a apresentação de denúncias por trabalhadores, 
anónimas ou com identificação do denunciante, por escrito 
e ou verbalmente, por telefone ou através de outros siste-
mas de mensagem de voz e, a pedido, mesmo em reunião 
presencial (com recurso, estando disponíveis, a meios de 
autenticação eletrónica com cartão de cidadão ou chave 
móvel digital, ou com recurso a outros meios de identifica-
ção eletrónica). 

 
Recebida a denúncia, a empresa: 
 

- Notifica o denunciante de tal facto no prazo de 7 dias e 
informa-o, de forma clara e acessível, dos requisitos, au-
toridades competentes e forma e admissibilidade da de-
núncia externa; 
- Pratica os atos internos adequados à verificação das ale-
gações aí contidas e, se for caso disso, à cessação da in-

fração denunciada, inclusive através da abertura de um in-
quérito interno ou da comunicação a autoridade compe-
tente para investigação da infração, incluindo as 
instituições, órgãos ou organismos da UE; 
- Comunica ao denunciante, no prazo de 3 meses conta-
dos da denúncia, as medidas previstas ou adotadas para 
dar seguimento à denúncia e a respetiva fundamentação; 
- Comunica ao denunciante, a pedido deste, o resultado 
da análise efetuada à denúncia no prazo de 15 dias após 
a respetiva conclusão; 
- Organiza um registo das denúncias recebidas e mantêm-
nas pelo prazo mínimo de 5 anos ou durante a pendência 
de processos judiciais ou administrativos a elas referen-
tes. 

 
CANAIS DE DENÚNCIA EXTERNA  
 
Devem permitir igualmente a apresentação de denúncias por 
escrito e ou verbalmente, anónimas ou com identificação do 
denunciante, por telefone ou através de outros sistemas de 
mensagem de voz e, a pedido, em reunião presencial. Infor-
mam também o denunciante da receção da denúncia até 7 
dias depois (salvo pedido expresso seu em contrário) e, no 
prazo de 3 meses – 6 meses, se a complexidade o justificar 
–, das medidas previstas ou adotadas para dar seguimento à 

g LegisLação 

https://app.apcmc.pt/
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denúncia e respetiva fundamentação, devendo ainda comu-
nicar-lhe, a pedido, o resultado da análise efetuada no prazo 
de 15 dias após a respetiva conclusão. 
 
PROIBIÇÃO DE RETALIAÇÃO CONTRA O DENUNCIANTE 

 
A lei proíbe a prática de atos de retaliação contra o denun-
ciante, aqui entendidos como os atos ou omissões (incluindo 
ameaças e tentativas) que, direta ou indiretamente, ocorrendo 
em contexto profissional e motivados por uma denúncia in-
terna, externa ou divulgação pública, causem ou possam cau-
sar ao denunciante, de modo injustificado, danos patrimoniais 
ou não patrimoniais. 
 
PRESUMEM-SE MOTIVADOS POR DENÚNCIA INTERNA, EXTERNA OU DI-
VULGAÇÃO PÚBLICA, ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO, OS SEGUINTES 
ATOS, QUANDO PRATICADOS ATÉ 2 ANOS APÓS A DENÚNCIA OU DI-
VULGAÇÃO PÚBLICA: 

- Alterações das condições de trabalho (como funções, 
horário, local de trabalho ou retribuição, não promoção do 
trabalhador ou incumprimento de deveres laborais) 
- Suspensão de contrato de trabalho 
- Avaliação negativa de desempenho ou referência nega-
tiva para fins de emprego 
- Não conversão de um contrato de trabalho a termo num 
contrato sem termo, sempre que o trabalhador tivesse ex-
pectativas legítimas nessa conversão 
- Não renovação de um contrato de trabalho a termo 
- Despedimento; 
- Inclusão numa lista, com base em acordo à escala seto-
rial, que possa levar à impossibilidade de, no futuro, o de-
nunciante encontrar emprego no setor ou indústria em 
causa 
- Resolução de contrato de fornecimento ou de prestação 
de serviços 
- Revogação de ato ou resolução de contrato administra-
tivo. 

 
PRESUME-SE TAMBÉM ABUSIVA a sanção disciplinar aplicada ao 
denunciante até 2 anos após a denúncia ou divulgação pú-
blica. 
 
O denunciante tem direito, nos termos gerais, a proteção ju-
rídica, goza de todas as garantias de acesso aos tribunais 
para defesa dos seus direitos e interesses legalmente prote-
gidos, goza da garantia de que a denúncia ou a divulgação 
pública de uma infração feita de acordo com os requisitos im-

postos pela presente lei, não constitui, por si, fundamento de 
responsabilidade disciplinar, civil, contraordenacional ou cri-
minal, pode beneficiar de medidas para proteção de testemu-
nhas em processo penal, da garantia de que as autoridades 
competentes lhe garantem proteção contra atos de retaliação, 
inclusivamente através de certificação de que é reconhecido 
como denunciante ao abrigo da presente lei, sempre que este 
o solicite. 
 
As contraordenações são muitas, muito graves, graves e 
leves, sendo competente para instruir os competentes pro-
cessos e aplicar as coimas o Mecanismo Nacional Anticor-
rupção, entidade em criação neste momento. 
 
A Lei 93/2021, que pode consultar aqui, entrou em vigor em 
18 de junho de 2022.  
 
 

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)]. 
 

g LegisLação

https://files.dre.pt/1s/2021/12/24400/0000300015.pdf
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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.   
 
 

 

g DEFESA DOS CONSUMIDORES - DIREITOS 
REFORÇADOS DESDE 28 DE MAIO   
 
Comentado oportunamente, o Decreto-Lei 109-G/2021, de 10 
de dezembro, em vigor desde o passado dia 28 de maio de 
2022, transpôs para o Direito nacional a Diretiva (UE) 
2019/2161, de 27 de novembro, relativa à defesa dos consu-
midores, alterando, no objetivo de reforçar os seus direitos e 
lhes assegurar uma melhor proteção, os regimes relativos 
aos saldos, promoções e liquidações, indicação dos preços 
na venda a retalho, cláusulas contratuais gerais, vendas à 
distância e fora do estabelecimento, práticas comerciais des-
leais das empresas e lei de defesa do consumidor. 
 
Pelo seu inegável interesse, repetimos a informação então 
prestada, destacando as alterações efetuadas aos referidos 
regimes: 
 
 
Decreto-Lei 70/2007, de 26 de março – Práticas comerciais 
com redução de preço nas vendas a retalho («SALDOS, PRO-
MOÇÕES E LIQUIDAÇÕES») 
 
 Alteração da noção de «preço mais baixo anteriormente 

praticado», que passa a ser aquele que foi praticado nos 
30 dias anteriores à aplicação da redução do preço, in-
cluindo períodos de saldos ou de promoções (90 dias, 
na redação anterior); 

 
No caso de produtos agrícolas e alimentares perecíveis ou 
de produtos que se encontrem a 4 semanas da expiração da 
sua data de validade, a redução de preço anunciada deve ser 
real por referência ao preço mais baixo anteriormente prati-
cado durante os últimos 15 dias consecutivos em que o pro-
duto esteve à venda ou durante o período total de 
disponibilização do produto ao público, caso este seja infe-
rior. 
 
No caso de aumento gradual e ininterrupto da redução de 
preço, o preço mais baixo anteriormente praticado é o preço 
antes da aplicação da primeira redução do preço. 
 
 Obrigação de indicação do preço mais baixo anterior-

mente praticado na venda com redução de preço. Os 
letreiros, etiquetas ou listas passam a ter de exibir, de 
forma bem visível, o novo preço e o preço anteriormente 

praticado, não podendo indicar-se apenas a percenta-
gem da redução, que se mantém como facultativa, no 
objetivo de tornar real e fácil a comparação de preços e 
assim assegurar a livre e esclarecida formação de von-
tade pelo consumidor; 

 
O dever de na venda com redução de preço serem indicados, 
de modo inequívoco, a modalidade de venda, tipo de produ-
tos, preço mais baixo anteriormente praticado, data de início 
e período de duração, não impede o operador económico de 
efetuar anúncios ou declarações gerais de reduções de pre-
ços em comunicações publicitárias. 
 
 Obrigação de, no caso de produtos introduzidos pela 

primeira vez no mercado, sempre que seja anunciado o 
preço a praticar após o período de venda com redução 
de preço, o operador económico praticar efetivamente 
esse preço por um período considerado razoável nos 3 
meses seguintes à promoção; 

 
 Dever de, nas práticas comerciais de redução de preço, 

o agente económico efetuar comparações reais e claras 
ao preço de referência utilizando a mesma unidade de 
medida e produtos nas mesmas condições – não é ad-
mitido que o preço a praticar seja expresso numa uni-
dade de medida menor do que a unidade com a qual é 
comparada, como é proibido realizar comparações de 
produtos em condições distintas, como a comparação 
de um produto vendido em embalagens com o mesmo 
produto vendido de forma unitária.  

 
 

Decreto-Lei 138/90, de 26 de abril 
INDICAÇÃO DE PREÇOS DOS BENS DESTINADOS À VENDA A RETALHO 

 
 Dever de indicar, seja qual for o meio de comunicação, 

o preço mais baixo praticado anteriormente (preço a que 
o produto foi vendido nos últimos 30 dias consecutivos 
anteriores) em qualquer informação relativa a uma prá-
tica comercial com redução de preço. 

 

g LegisLação 

https://www.apcmc.pt/projetos/formacao-acao-2019-2021/formacao-acao-2019-2021/
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Decreto-Lei 24/2014, de 14 de fevereiro 

VENDAS À DISTÂNCIA E FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 
 
 Extensão do regime a determinados contratos de forne-

cimento ou prestação de serviços digitais ou de serviços 
com conteúdos digitais, adequando aos bens com ele-
mentos digitais e aos conteúdos e serviços digitais os 
requisitos de informação que os fornecedores de bens 
ou prestadores de serviços devem, tanto em fase de ne-
gociação como de celebração do contrato, fornecer aos 
consumidores; 

 
 Consagração de requisitos adicionais específicos de in-

formação dos contratos celebrados em mercados em 
linha, a cargo do prestador do mercado em linha, que 
deve, designadamente, informar o consumidor sobre se 
o terceiro que oferece os bens ou serviços através do 
seu mercado em linha é ou não um profissional; 

 
 Aumento de 14 para 30 dias do prazo para o exercício 

do direito de resolução do contrato (direito ao arrepen-
dimento), a respeito de contratos celebrados no domi-
cílio do consumidor ou durante uma deslocação 
organizada pelo fornecedor de bens ou prestador de 
serviços ou por seu representante ou mandatário (caso 
das conhecidas «excursões»). 

 
 

Lei 24/96, de 31 de julho 
«LEI DE DEFESA DO CONSUMIDOR» 

 
 Proibição de adoção, pelos profissionais, de práticas de 

obsolescência programada, técnicas através das quais 
visem reduzir a vida útil de um bem de consumo com 
vista a estimular ou aumentar a sua substituição; 

 
 Reforço do direito à informação, adequando-se aos mo-

dernos bens com elementos digitais e aos conteúdos e 
serviços digitais os requisitos de informação que os for-
necedores de bens ou prestadores de serviços devem 
fornecer ao consumidor, de forma clara, objetiva e ade-
quada, tanto na fase de negociação como de celebra-
ção do contrato. 

 
 

Decreto-Lei 446/85, de 25 de outubro 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS GERAIS 

 
 Tipificação como contraordenação muito grave da utili-

zação de cláusulas absolutamente proibidas nos con-
tratos com uso de cláusulas contratuais gerais, no 
objetivo de desincentivar o recurso às mesmas. 

 
São cláusulas contratuais gerais as elaboradas sem prévia 
negociação individual, que proponentes ou destinatários in-
determinados se limitem, respetivamente, a subscrever ou 
aceitar, bem como as inseridas em contratos individualizados 
mas cujo conteúdo previamente elaborado o destinatário não 
pode influenciar. 
  
 

Decreto-Lei 57/2008, de 26 de março 
PRÁTICAS COMERCIAIS DESLEAIS DAS EMPRESAS NAS RELAÇÕES 

COM OS CONSUMIDORES 

 
 Ampliação do conceito de produto e consequentemente 

do objeto do regime, para passar a abarcar conteúdos 
e serviços digitais, para além dos bens e serviços, e re-
forçar os direitos dos consumidores no âmbito da reali-
dade digital; 

 
 Tipificação como enganosa da prática comercial que, 

atendendo a todas as características e circunstâncias 
do caso concreto, envolva qualquer atividade de promo-
ção comercial de um bem como sendo idêntico a um 
bem comercializado noutros Estados-Membros, quando 
esse bem seja significativamente diferente quanto à sua 
composição ou características, exceto quando justifi-
cado por fatores legítimos e objetivos; 

 
 Consagração do direito do consumidor à redução ade-

quada do preço ou à resolução do contrato perante uma 
prática comercial desleal; 

 
 Dever de os mercados em linha informarem os consu-

midores sobre os principais parâmetros determinantes 
da classificação das propostas apresentadas em resul-
tado das pesquisas destes e o dever de referirem se as 
avaliações efetuadas por consumidores que sejam por 
si disponibilizadas são verificadas e de que forma o são. 

 
São mercados em linha os serviços com recurso a software, 
nomeadamente um sítio eletrónico, parte de um sítio eletró-
nico ou uma aplicação, explorado pelo profissional ou em seu 
nome, que permita aos consumidores celebrar contratos à 
distância com outros profissionais ou consumidores.  
 
Consulte aqui as versões atualizadas e consolidadas dos di-
plomas ora alterados. 
 
 
 

PRÁTICAS COMERCIAIS DESLEAIS DAS EMPRESAS / 
 INDICAÇÃODOS PREÇOS DOS PRODUTOS 

 
ORIENTAÇÕES DA COMISSÃO EUROPEIA 

 
No JOUE de 29/12/2021 foram publicadas as Comuni-
cações da Comissão Europeia n.ºs 2021/C 526/01 e 
2021/C 526/02, que estabelecem, respetivamente,  
 

Orientações sobre a interpretação e a aplicação da 
Diretiva 2005/29/CE relativa às práticas comerciais des-
leais das empresas face aos consumidores no mercado 
interno, e  

Orientações sobre a aplicação do artigo 6.º-A da Di-
retiva 98/6/CE relativa à defesa dos consumidores em 
matéria de indicações dos preços dos produtos ofere-
cidos aos consumidores.  

 

g LegisLação

https://www.apcmc.pt/wp-content/uploads/Defesa-do-Consumidor_Diplomas-alterados-pelo-DL-109-G_2021.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1229(05)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1229(06)&from=PT
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g DIFERIMENTO DE OBRIGAÇÕES  
CONTRIBUTIVAS E FISCAIS  
- SETORES/ATIVIDADES ABRANGIDAS   
 
Em execução do Decreto-Lei 30-D/2022, de 18 de abril, co-
mentado oportunamente, que aprovou um regime extraordi-
nário de diferimento do pagamento (leia-se pagamento em 
prestações) de contribuições para a segurança social e de 
impostos (IVA e retenções na fonte de IRS/IRC) que ocorram 
no 1.º semestre de 2022, devidos pelas em¬presas e pelos 
trabalhadores independentes que atuem no âmbito das ativi-
dades mais afetadas pelo aumento do preço dos combustí-
veis e energia decorrente do conflito na Ucrânia, a Portaria 
141/2022, de 3 de maio, identifica os setores e atividades 
abrangidas pelo referido regime, que pode consultar aqui. 
 

 

g IRC – ENTREGA DA DECLARAÇÃO MOD. 22 
PROLONGADA ATÉ 6 DE JUNHO   
 
Por pressão da Ordem dos Contabilistas Certificados, que 
pretendia e pretende que se estenda até ao final do mês, o 
Governo (Despacho SEAF n.º 49/2022-XXIII, de 24 de 
maio) prorrogou até 6 de junho o prazo para entrega da De-
claração modelo 22 de IRC relativa ao exercício fiscal de 
2021 e pagamento do imposto devido, sem quaisquer acrés-
cimos ou penalidades. 
 
FATURAS EM PDF ACEITES ATÉ FINAL DE 2022 
O mesmo Despacho prolongou igualmente, até 31 de dezem-
bro de 2022, o período de aceitação das faturas em pdf, con-
sideradas até tal data como faturas eletrónicas para todos os 
efeitos fiscais. 
 
 

g PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS 

  JUNHO      WWW.PORTALDASFINANCAS.GOV.PT  

SUMÁRIO 

ATÉ AO DIA 13 
 - IVA - PERIODICIDADE MENSAL - DECLARAÇÃO PERIÓDICA (ABR.22) * 
 - SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL - ENTREGA DE DECLARAÇÕES 

(MAI.22) 
 - IRS - DECLARAÇÃO MENSAL DE REMUNERAÇÕES AT (MAI.22) 
 - IVA - COMUNICAÇÃO À AT DAS FATURAS EMITIDAS EM MAI.22  
ATÉ AO DIA 15 
 - IVA - PERIODICIDADE MENSAL - PAGAMENTO (ABR.22) ** 
ATÉ AO DIA 20 
 - SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL - PAGAMENTO (MAI.22) 
 - SEGURANÇA SOCIAL - INDEPENDENTES - PAGAMENTO (MAI.22) 
 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO - PAGAMENTO (MAI.22)  
 - IRC/IRS - RETENÇÕES NA FONTE (MAI.22) 
 - SELO - PAGAMENTO DO RELATIVO A MAI.22 
 - IVA - DECLARAÇÃO RECAPITULATIVA - REGIMES MENSAL E TRIMESTRAL 

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

JUN.22 
 - IRS/2021 - DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS MOD. 3 
__________________ 
* ENTREGA POSSÍVEL ATÉ AO DIA 20, POR DESPACHO DO SEAF 
** PAGAMENTO POSSÍVEL ATÉ AO DIA 27, 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 responsabi-
lizando a Autora. Não inclui necessariamente as alterações, prorrogações, dife-
rimentos e outras medidas de natureza similar relativas a obrigações declarativas 
e de pagamento de natureza fiscal e contributiva aprovadas no âmbito do com-
bate ao COVID-19, que são/foram objeto de informação autónoma. 
 

   g ATÉ AO DIA 13 
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 ABRIL 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 MAIO 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 MAIO 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 Declara-
ção Mensal de Remunerações (AT) para comunicação de tais 
rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções 
efetuadas relativamente a contribuições obrigatórias para re-
gimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e quo-
tizações 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. 
 
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 MAIO DE 
2022.  

https://files.dre.pt/1s/2022/05/08500/0000200004.pdf
https://www.apcmc.pt/categoria/publicacoes/
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   g ATÉ AO DIA 15 
 
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 ABRIL DE 2022. 
 
Por Despacho do SEAF, o pagamento pode ser efetuado até 
ao dia 27. 
 
   g ATÉ AO DIA 20 
 
SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL - PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas ao 
mês de MAIO DE 2022. 
 
SEGURANÇA SOCIAL - INDEPENDENTES - PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas ao 
mês de MAIO 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 MAIO 
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 MAIO 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 MAIO 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 MAIO 
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 MAIO 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 MAIO DE 2022 efetuaram transmissões intraco-
munitárias de bens e ou prestações de serviços a sujeitos pas-
sivos 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 MAIO 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 JUNHO. 
 
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. 

 
IRS / 2021 – ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS  
MOD. 3 
Os sujeitos passivos de IRS que em 2021 auferiram rendimen-
tos de qualquer tipo/categoria devem proceder à entrega, ex-
clusivamente via Portal das Finanças, da Declaração de 
Rendimentos mod. 3, acompanhada dos Anexos respeitantes 
aos rendimentos das categorias em causa e, se for o caso, dos 
Anexos H (benefícios fiscais e deduções) e ou J (rendimentos 
obtidos no estrangeiro). 
 
OS TITULARES DE RENDIMENTOS DA CATEGORIA B SÃO AINDA OBRI-
GADOS A PREENCHER O ANEXO SS, se enquadrados no regime 
de segurança social dos independentes, em cumprimento do 
art. 152.º do Código Contributivo (que impõe aos trabalhadores 
independentes a declaração (i) do valor total das vendas rea-
lizadas, (ii) do valor total da prestação de serviços a pessoas 
singulares que não tenham atividade empresarial e (iii) do valor 
total da prestação de serviços por pessoa coletiva e por pessoa 
singular com atividade empresarial). 
 
Lembramos que a AT disponibiliza a DECLARAÇÃO AUTOMÁTICA 
DE RENDIMENTOS aos contribuintes que reúnam determinados 
requisitos (residentes, sem dependentes, apenas com rendi-
mentos das categorias A e/ou H,…), que, de qualquer modo, 
só é válida se confirmada pelos mesmos.   
 
ESTÃO DISPENSADOS DE APRESENTAR A DECLARAÇÃO (art. 58.º do 
CIRS) os sujeitos passivos que não optem pela tributação con-
junta e, cumulativa ou isoladamente, apenas tenham auferido 
rendimentos tributados pelas taxas liberatórias previstas no art. 
71.º do CIRS e não optem, se permitido, pelo seu engloba-
mento, ou rendimentos de trabalho dependente ou pensões de 
valor igual ou inferior a € 8.500, que não tenham sido sujeitos 
a retenção na fonte e não incluam rendimentos de pensões de 
alimentos de valor superior a € 4.104 (…). 
 
 

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 até 30 de junho 

(exclusivamente via Internet) 
 

https://www.apcmc.pt
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g CCP PROMOVE WEBINAR SOBRE  
«PROGRAMA DE CUMPRIMENTO NORMATIVO»   
 
Em colaboração com a Macedo Vitorino, a Confederação do 
Comércio e Serviços de Portugal vai realizar no próximo dia 
1 de junho, das 10h00 às 12h30, um webinar sobre o «Pro-
grama de Cumprimento Normativo» 
 
O Regime Geral de Prevenção da Corrupção, aprovado pelo 
Decreto-Lei 109-E/2021, de 9 de dezembro, impôs com efeito 
a adoção de um programa de cumprimento normativo (PCN) 
para prevenir, detetar e sancionar atos de corrupção e infra-
ções conexas, estabelecendo que o PCN deve ser adotado 
por entidades do setor público e privado com 50 ou mais tra-
balhadores até 7 de junho de 2022.  
 
No webinar serão analisados os principais instrumentos do 
programa: (i) código de conduta, (ii) plano de prevenção ou 
gestão de riscos, (iii) plano de formação, (iv) canais de de-
núncia e (v) sistemas de controlo interno, proporcionando 
ainda espaço para o esclarecimento de dúvidas sobre este 
novo regime. 
 
O webinar é gratuito mas sujeito a inscrição prévia, que pode 
efetuar em https://lnkd.in/e8fXP5nd. 
 
 

g TAXAS MODERADORAS ACABAM   
 
Com efeitos a 1 de junho de 2022, o Decreto-Lei 37/2022, de 
27 de maio, acabou com as taxas moderadoras no Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), mantendo apenas a cobrança das 
devidas no atendimento em serviço de urgência hospitalar 
(com exceção dos casos em que haja referenciação prévia 
pelo SNS ou admissão a internamento através da urgência). 
 
 

g EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS DE 
COMÉRCIO E SERVIÇOS – CANDIDATURAS ATÉ 
29 DE JULHO   
 
Foi ontem prolongado, de 31 de maio para 29 de julho, o 
prazo para apresentação de candidaturas ao sistema de 
apoios à renovação e aumento do desempenho energético 
dos edifícios de comércio e serviços, proveniente da dotação 
do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) afeta ao inves-
timento «TC-C13-i03 - Eficiência energética em edifícios de 
serviços», cujo Regulamento foi aprovado pela Portaria 136-
A/2022, de 7 de abril. 
 
Foi alterado, em conformidade, o Aviso nº 01/C13-i03/2022, 
cujas FAQ pode consultar aqui.  

g EXTINÇÃO DO SEF ADIADA SINE DIE    
 
A Lei 11/2022, de 6 de maio, alterou a Lei 73/2021, de 12 de 
novembro, que aprovou o regime de reestruturação do sis-
tema português de controlo de fronteiras, repartindo por di-
versas entidades (PSP, GNR, Registos e Notariado e APMA, 
Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo) as compe-
tências e atribuições do SEF, Serviço de Estrangeiros e Fron-
teiras, que extinguia a partir de 12 de maio de 2022. 
 
A Lei 73/2021 produzirá agora efeitos a partir da data em que 
entrar em vigor o decreto-lei que criar a APMA, não tendo o 
governo prazo limite para o aprovar (quando o devia ter feito 
até… 12 de maio de 2022!). 
 
 

g ALOJAMENTO LOCAL PROIBIDO EM PRÉDIOS 
DE HABITAÇÃO  
 
Há algum tempo divulgado e comentado e finalmente publi-
cado, no D.R. de 10 de maio, o Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça n.º 4/2022, de 22 de março uniformizou a Jurispru-
dência no que respeita à admissibilidade ou não da realização 
de alojamento local em frações autónomas destinadas a ha-
bitação, estabelecendo que 
 
«No regime da propriedade horizontal, a indicação no título 
constitutivo, de que certa fração se destina a habitação, deve 
ser interpretada no sentido de nela não ser permitida a reali-
zação de alojamento local».  
 
Põe, assim, termo às divergências jurisprudenciais sobre o 
tema, tomadas pelos Tribunais da Relação do Porto, Lisboa 
e Évora e pelo próprio STJ. 

 
A ver vamos o que decide fazer o legislador, Governo ou Par-
lamento, já que, como refere na sua declaração de voto o Juiz 
Conselheiro Rijo Ferreira, «da jurisprudência firmada resulta 
a ilicitude de todas as explorações de alojamento local insta-
ladas em frações autónomas de imóveis constituídos em pro-
priedade horizontal destinadas a ‘habitação’, ainda que 
registadas e com título de abertura ao público, podendo qual-
quer condómino isoladamente exigir a cessação de tal ativi-
dade, perspetivando-se uma avalanche de processos dessa 
natureza e uma disrupção significativa nesse não despiciendo 
setor da atividade económica». 
 
Consulte aqui o Acórdão. 

https://files.dre.pt/1s/2022/04/06901/0000200012.pdf
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/3-republicacao-eficiencia-energetica-em-edificios-de-servicos-pdf.aspx
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/edificios-de-servicos-faq-pdf.aspx
https://files.dre.pt/1s/2022/05/09000/0000800032.pdf

