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Há poucos dias, apresentámos em Braga as nossas mais re-
centes PREVISÕES para a evolução dos setores da Construção 
e do COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO no que resta deste 
ano e para 2023 e 2024. 
 
Estas previsões, elaboradas pelo Prof. Manuel Nogueira com 
base no modelo econométrico desenvolvido pelo próprio para 
a APCMC em 2018, constituem uma atualização das que ti-
nham sido divulgadas em fevereiro último, antes da guerra na 
Ucrânia, e integram os dados mais recentes da inflação, das 
subidas esperadas das taxas de juro, o PRR e as próprias pre-
visões das entidades internacionais. 
 
As boas notícias são que os setores da construção e do co-
mércio de materiais de construção continuarão a crescer. Mas 
se em 2022 esse crescimento será, inclusive, superior, respe-
tivamente, 2 e 3 décimas do que prevíramos há seis meses, já 
em 2023 e, sobretudo, em 2024, pelo contrário, ele deverá ficar 
12 e 8 décimas abaixo dessa previsão. 
 
Confirma-se assim a ideia que tínhamos sobre a resiliência 
atual do setor, em grande medida impul-
sionada pela forte dinâmica da procura ex-
terna e pela abundância e acessibilidade 
de financiamento, a que se somam os pro-
gramas de reabilitação energética e os 
fundos comunitários em dimensão nunca 
antes vista, para além da expansão do tu-
rismo, que foi e continuará a ser absoluta-
mente determinante para o mercado 
imobiliário. 

Podemos ficar descansados? Nem pensar! 
 
Os riscos continuam a acumular-se, tornando cada vez mais 
plausível uma recessão ou, em versão mais suave, um período 
de dois ou mais anos de quase estagnação económica ao nível 
das economias mais desenvolvidas. 
 
Os impactos na economia portuguesa e, em particular, na 
nossa área de atividade serão sempre consideráveis, sobre-
tudo se as taxas de juro base ultrapassarem o limiar dos 3% 
ou 4%. 
 
Nada indicia problemas graves a curto prazo e sabemos que 
os ciclos na construção são normalmente longos, mas deve-
mos preparar-nos, num eventual cenário de agravamento, para 
lidar a prazo com situações de desempenho mais modesto do 
mercado e com maiores dificuldades nas margens, nos custos 
e no crédito. 
 
Boas férias! 
 

 
 

 
 

nº 396, 31.julho.2022

https://www.apcmc.pt/gold-partner/gold-partner-apcmc/
https://www.apcmc.pt/congresso-apcmc/21o-congresso-apcmc-2022-programa/
https://prt.sika.com/pt/sika-consigo/ideias-sika-consigo/sika-colorcrete.html
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g JUROS DE MORA COMERCIAIS  
- 2.º SEMESTRE 2022    
 
A Direção-Geral do Tesouro e Finanças, através de Aviso n.º 
13997/2022, de 30 de junho p.p., publicado no D.R. de 14 de 
julho, manteve em: 
 

7% - a taxa supletiva de juros de mora relativa a créditos 
de que sejam titulares empresas comerciais, singulares ou 
coletivas, nos termos do § 3º do artigo 102º do Código Co-
mercial (aplicável aos contratos celebrados antes de 
01/07/2013); 

8% - a taxa supletiva de juros de mora relativa a créditos 
de que sejam titulares empresas comerciais, singulares ou 
coletivas, nos termos do § 5º do artigo 102º do Código Co-
mercial e do Decreto-Lei 62/2013, de 10 de Maio.  

 
Taxas em vigor no 2.º SEMESTRE DE 2022, que se mantêm 
inalteradas desde o 2.º semestre de 2016.  

 
O Decreto-Lei 62/2013 aplica-se a todas as transações co-
merciais, quer as estabelecidas entre empresas, incluindo 
profissionais liberais, quer entre empresas e entidades públi-
cas, apenas não se aplicando às transações com os consu-
midores, aos juros relativos a outros pagamentos (como os 
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JUROS DE MORA COMERCIAIS 
(EVOLUÇÃO DAS TAXAS SUPLETIVAS DESDE 17 DE ABRIL DE 1999)

2.º semestre de 2022 
 
1.º semestre de 2022 
 
2.º semestre de 2021 
 
1.º semestre de 2021 
 
2.º semestre de 2020 
 
1.º semestre de 2020 
 
2.º semestre de 2019  
 
1.º semestre de 2019 
 
2.º semestre de 2018 
 
1.º semestre de 2018 
 
2.º semestre de 2017 
 
1.º semestre de 2017 
 
2.º semestre de 2016 
 
1.º semestre de 2016 
 
2.º semestre de 2015 
 
1.º semestre de 2015 
 
2.º semestre de 2014 
 
1.º semestre de 2014 
 
2.º semestre de 2013 
 
1.º semestre de 2013 
2.º semestre de 2012 
1.º semestre de 2012 
2.º semestre de 2011 
1.º semestre de 2011 
2.º semestre de 2010 
1º semestre de 2010 
2.º semestre de 2009 
1.º semestre de 2009 
2.º semestre de 2008 
1.º semestre de 2008 
2.º semestre de 2007 
1.º semestre de 2007 
2.º semestre de 2006 
1.º semestre de 2006 
2.º semestre de 2005 
1.º semestre de 2005 
01.10.2004 a 31.12.2004 
17.04.1999 a 30.09.2004 

8,00% 
7,00% 
8,00% 
7,00% 
8,00% 
7,00% 
8,00% 
7,00% 
8,00% 
7,00% 
8,00% 
7,00% 
8,00% 
7,00% 
8,00% 
7,00% 
8,00% 
7,00% 
8,00% 
7,00% 
8,00% 
7,00% 
8,00% 
7,00% 
8,00% 
7,00% 
8,05% 
7,05% 
8,05% 
7,05% 
8,05% 
7,05% 
8,15% 
7,15% 
8,25% 
7,25% 
8,50% 
7,50% 
7,75% 
8,00% 
8,00% 
8,25% 
8,00% 
8,00% 
8,00% 
8,00% 
9,50% 
11,07% 
11,20% 
11,07% 
10,58% 
9,83% 
9,25% 
9,05% 
9,09% 
9,01% 
12% 

Aviso nº 13997/2022, de 14/7 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 13997/2022, de 14/7 (outras operações) 
Aviso nº 1535/2022, de 25/1 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 1535/2022, de 25/1 (outras operações) 
Aviso nº 13486/2021, de 16/7 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 13486/2021, de 16/7 (outras operações) 
Aviso n.º 2239/2021, de  4/1 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso n.º 2239/2021, de  4/1 (outras operações) 
Aviso nº 10974/2020, de 29/7 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 10974/2020, de 29/7 (outras operações) 
Aviso nº 1568/2020, de 30/1 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 1568/2020, de 30/1 (outras operações) 
Aviso nº 11571/2019, de 17/7 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 11571/2019, de 11/7 (outras operações) 
Aviso nº 2553/2019, de 15/2 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 2553/2019, de 15/2 (outras operações) 
Aviso nº 9939/2018, de 26/7 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 9939/2018, de 26/7 (outras operações) 
Aviso nº 1989/2018, de 13/2 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 1989/2018, de13/2 (outras operações) 
Aviso nº 8544/2017, de 1/8 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 8544/2017, de 1/8 (outras operações) 
Aviso nº 2583/2017, de 14/3 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 2583/2017, de 14/3 (outras operações) 
Aviso nº 8671/2016, de 12/7 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 8671/2016, de 12/7 (outras operações) 
Aviso nº 890/2016, de 27/1 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 890/2016, de 27/1 (outras operações) 
Aviso nº 7758/2015, de 14/7 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 7758/2015, de 14/7 (outras operações) 
Aviso nº 563/2015, de 19/1 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 563/2015, de 19/1 (outras operações) 
Aviso nº 8266/2014, de 16/7 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 8266/2014, de 16/7 (outras operações) 
Aviso nº 1019/2014, de 24/1 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 1019/2014, de 24/1 (outras operações) 
Aviso nº 11617/2013, de 17/9 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 10478/2013, de 23/8 
Aviso nº 594/2013, de 11/1 
Aviso nº 9944/2012, de 24/7 
Aviso nº 692/2012, de 17/1 
Aviso nº 2284/2011, de 14/7 
Aviso nº 2284/2011, de 21/1 
Despacho nº 13746/2010, de 12/7 
Despacho nº 597/2010, de 11/1 
Aviso (extrato) nº 12184/2009, de 10/7 
Aviso (extrato) nº 1261/2009, de 14/1 
Aviso (extrato) nº 19 995/2008, de 14/7 
Aviso nº 2 152/2008, de 28/1 
Aviso (extrato) 13665/2007, de 30/7 
Aviso (extrato) 191/2007, de 5/1 
Aviso 7705/2006 (2ª série), de 10/7 
Aviso 240/2006 (2ª série), de 11/1 
Aviso 6 923/2005 (2ª série), de 25/7 
Aviso 310/2005 (2ª série), de 14/1 
Aviso 10 097/2004 (2ª série), de 30/10 
Portaria 262/99, de 12/4 



Boletim materiais de Construção g 3

g LegisLação

efetuados em matéria de cheques e letras, ou a título de in-
demnização por perdas e danos efetuados ou não por segu-
radoras) e às operações de crédito bancário.  

 
Transações comerciais emergentes de contratos celebrados 
a partir de 01/07/2013, salvo quando esteja em causa (i) a 
celebração ou renovação de contratos públicos decorrentes 
de procedimentos de formação iniciados antes da sua 
en¬trada em vigor e à execução dos contratos que revistam 
na¬tureza de contrato administrativo celebrados na sequên-
cia de procedimentos de formação iniciados antes dessa 
data, ou (ii) prorrogações, expressas ou tácitas, do prazo de 
execução das prestações que constituem o objeto de contra-
tos públicos cujo procedimento tenha sido iniciado previa-
mente à data de entrada em vigor do presente diploma.  
 
O DL 62/2013 permite ainda ao credor o direito de cobrar e 
receber do devedor que se atrase no pagamento, para além 
dos juros de mora, uma indemnização de valor não inferior a 
€ 40,00, sem necessidade de interpelação, pelos custos ad-
ministrativos internos de cobrança da dívida, sem prejuízo do 
direito a provar que suportou custos razoáveis que excedem 
aquele montante, nomeadamente com o recurso a advogado, 
solicitador ou agente de execução, e exigir do devedor indem-
nização superior. 
 
 

g TRABALHO - PUBLICIDADE DO HORÁRIO DE 
TRABALHO EM VEÍCULOS   
 

EXTINTO O LIVRETE INDIVIDUAL DE CONTROLO 

 
Como demos conta à data da sua publicação, a Portaria 
7/2022, de 4 de janeiro, aprovou a nova regulamentação das 
condições de publicidade dos horários de trabalho e da forma 
de registo dos respetivos tempos de trabalho dos trabalhado-
res afetos à exploração de veículos automóveis e dos traba-
lhadores móveis e trabalhadores independentes em atividade 
de transporte rodoviário não sujeito a tacógrafo, incluindo os 
motoristas afetos à atividade de transporte em veículo des-
caracterizado a partir de plataforma eletrónica (TVDE). 
 

»» TRABALHADOR AFETO À EXPLORAÇÃO DE VEÍCULO AUTO-
MÓVEL – o condutor de veículos pesados de mercadorias ou 
de passageiros não abrangido pela regulamentação da UE 
e/ou de veículos ligeiros de passageiros, mercadorias ou mis-
tos, cuja atividade não possa ser desenvolvida sem recurso 
à utilização de veículo automóvel (caso, por exemplo, do mo-
torista, taxista, distribuidor, distribuidor postal…) 

 
»» TRABALHADOR MÓVEL – o trabalhador, incluindo o for-

mando e o aprendiz, que faz parte do pessoal viajante ao ser-
viço de empregador que exerça a atividade de transportes 
rodoviários abrangida pelo regulamento (CE) 561/2006 ou 
pelo Acordo Europeu Relativo ao Trabalho das Tripulações 
dos Veículos Que Efetuam Transportes Internacionais Rodo-
viários (AETR) 

 
Em vigor desde 1 de janeiro passado, embora algumas nor-
mas só produzam efeitos a partir de 1 de setembro próximo, 
revoga a Portaria 983/2007, de 27 de agosto, extinguindo o 
livrete individual de controlo e o respetivo processo de auten-
ticação pela ACT (…), consolidando num só diploma as di-
versas exigências regulamentares referidas, clarificando 
alguns conteúdos, os casos em que há publicitação do horá-
rio de trabalho e em que se procede ao registo dos tempos 
de trabalho, e disponibilizando um leque de opções ao em-
pregador/empresa na escolha dos suportes que mais se 

adaptem ao seu modelo de negócio e à sua frota, como o uso 
de suportes digitais. 

 
1. TRABALHADORES SUJEITOS A HORÁRIO DE TRABALHO FIXO  
 
Como já acontecia anteriormente, a publicidade dos horários 
de trabalho (HT) dos trabalhadores sujeitos a horário de tra-
balho fixo faz-se através de mapa de horário de trabalho, in-
cluindo os turnos e escalas de serviço quando aplicável, 
elaborado com as referências constantes do art. 215.º do Có-
digo do Trabalho (CT), o qual deve estar disponível em local 
acessível nas instalações da empresa ou estabelecimento e 
no veículo. 
 
Recordamos que tais referências são: 

(i) firma/denominação do empregador, 
(ii) atividade exercida,  
(iii) sede e local de trabalho dos trabalhadores a que o horário 
respeita,  
(iv) início e termo do período de funcionamento e, se houver, dia 
de encerramento ou suspensão de funcionamento da empresa 
ou estabelecimento,  
(v) horas de início e termo dos períodos normais de trabalho, com 
indicação de intervalos de descanso,  
(vi) dia de descanso semanal obrigatório e descanso semanal 
complementar, se este existir,  
(vii) instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicá-
vel, se houver, e  
(viii) regime resultante de acordo que institua horário de trabalho 
em regime de adaptabilidade, se houver, para além da identifica-
ção dos trabalhadores cujo regime seja diferente do estabelecido 
para os restantes e, se for o caso, do número de turnos e aqueles 
em que haja menores, bem como da escala de rotação, se exis-
tir. 

https://www.apcmc.pt/projetos/formacao-acao-2019-2021/formacao-acao-2019-2021/
https://www.apcmc.pt/projetos/formacao-acao-2019-2021/formacao-acao-2019-2021/
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Apresenta-se exemplo: 
 

MAPA DE HORÁRIO DE TRABALHO 

    Firma: XPTO, Lda 
    Sede: Rua Materiais de Construção, n.º 100, Porto 
    Local de trabalho: o da sede e quaisquer veículos em  
    uso pela empresa 
    Atividade: comércio de materiais de construção  
    (CAE 46732, 47523, …) 
    Período de funcionamento: 
    2.ª a 6.ª feira, das 08h00 às 18h00 
    Encerramento: sábado e domingo 
    IRCT aplicável: CCT entre a APCMC e o SITESC  
    (BTE n.º 1, de 08/01/2009) 
 

HORÁRIO DE TRABALHO 

    Segunda a sexta-feira:         – Entrada: 08.00 horas 
                                                 – Saída: 18.00 horas 
                                                 – Intervalo para almoço:  
                                                 das 12.00 às 14.00 horas 
    Descanso semanal complementar e obrigatório:  
    sábado e domingo 
 

(local, data, assinatura) 
 
 
Em alternativa à publicidade efetuada por mapa de horário 
de trabalho, a empresa pode optar por qualquer das modali-
dades previstas para o horário de trabalho móvel, referidas 
no n.º seguinte: 
 
2. TRABALHADORES SUJEITOS A HORÁRIO DE TRABALHO MÓVEL  
 
A empresa efetua a publicidade dos horários de trabalho, 
tempos de condução, intervalos de descanso e descansos 
diários e semanais dos trabalhadores sujeitos a horário de 
trabalho móvel (que a ACT define como aquele que consagra 
horas de início e termo de atividade variáveis) através de uma 
das seguintes formas: 
 

 Pela instalação de aparelho de controlo ou tacógrafo, 
e respetivo registo tacográfico 

 Por sistema informático certificado por organismo 
acreditado pelo IPAC (a partir de 1 de setembro de 
2022) 

 Pela disponibilização no veículo de um exemplar do 
acordo de isenção de horário de trabalho, no caso de 
trabalhador em regime de isenção de HT 

 Nos termos previstos no AETR, no caso de operações 
de transporte realizadas em território nacional ao 
abrigo do referido Acordo (continua-se sem perceber 
bem o alcance desta disposição, já que o AETR pre-
via a existência de um livrete individual de controlo si-
milar ao ora extinto ou documentos semelhantes às 
folhas diárias do mesmo livrete…) 

 
3. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 

 
CASO OPTE PELO APARELHO DE CONTROLO/TACÓGRAFO 

 
– Organizar e manter um registo dos veículos em relação 
aos quais se verifique a referida opção que reúna carate-
rísticas de integralidade, autenticidade e inviolabilidade 
– Assegurar a instalação e utilização do aparelho de con-
trolo, nos termos previstos na respetiva legislação aplicá-
vel 
– Examinar com uma periodicidade mínima quinzenal ou, 
em caso de impedimento, logo que possível, os registos 
constantes do aparelho de controlo. 

 
Caso opte pelo sistema informático certificado 
 

– Organizar e manter um registo dos veículos em relação 
aos quais se verifique a referida opção que reúna carate-
rísticas de integralidade, autenticidade e inviolabilidade 
– Assegurar a instalação e utilização do sistema informá-
tico de acordo com as instruções do fabricante 
– Dar instruções e a formação necessária ao trabalhador 
sobre o uso do sistema informático 
– Respeitar a legislação relativa à recolha e proteção de 
dados pessoais e demais informação sensível, a que 
tenha acesso no âmbito da respetiva atividade 
– Examinar com uma periodicidade mínima quinzenal ou, 
em caso de impedimento, logo que possível, os registos 
constantes do sistema informático 
– Não fazer recair sobre o trabalhador qualquer ónus fi-
nanceiro relacionado com o software ou o hardware ne-
cessários à sua operação. 

 

Desconhece-se quem esteja a comercializar este sistema 
informático, que só terá validade legal caso esteja «devi-
damente certificado por entidade acreditada pelo Instituto 
Português de Acreditação (IPAC), ou por organismo de 
acreditação signatário do acordo de reconhecimento mútuo 
relevante da European Cooperation for Accreditation (EA) 
ou do International Accreditation Forum (IAF)».  

E o IPAC, interpelado pela APCMC, ainda não tinha acre-
ditado qualquer entidade para o efeito em 15 de julho p.p. 
… 

 
 
SEJA QUAL FOR A FORMA DE PUBLICIDADE DE HT… 
 
A empresa deve elaborar o registo dos tempos de trabalho 
prestado pelos seus trabalhadores, incluindo os que estão 
isentos de horário de trabalho, após recolher e proceder ao 

g LegisLação 



tratamento dos dados constantes dos suportes de publicita-
ção dos HT. 
 
O registo, que deve reunir caraterísticas de integralidade, au-
tenticidade e inviolabilidade e ser visado pelos trabalhadores 
com uma periodicidade quinzenal, podendo ser feito em su-
porte informático, deve conter: 

– as horas de início e de termo do tempo de trabalho, os 
tempos de condução, os intervalos de descanso e os des-
cansos diários e semanais 
– os tempos de disponibilidade em que o trabalhador não 
está obrigado a permanecer no local de trabalho e se 
mantém adstrito à realização da atividade em caso de ne-
cessidade 
– os tempos de disponibilidade em que o trabalhador, con-
duzindo em equipa, passa ao lado do condutor ou num 
beliche durante a marcha do veículo 
– os períodos de trabalho prestado pelos seus trabalha-
dores a qualquer outro empregador ou como condutores 
independentes. 

 
Sempre que a condução automóvel seja acessória da ativi-
dade principal do trabalhador ou não constitua a maioria do 
tempo de afetação, é dispensada a diferenciação do seu re-
gisto no âmbito do registo do tempo de trabalho prestado. 
 
A empresa deve entregar ao trabalhador, a pedido deste, 
cópia dos registos referidos nos números anteriores no prazo 
de 8 dias úteis, devendo ainda manter em arquivo por 5 anos 
os dados e registos e colocá-los mediante solicitação à dis-
posição das entidades fiscalizadoras. 
 
DEVERES DO TRABALHADOR 

 
O trabalhador deve assegurar a utilização do tacógrafo nos 
termos previstos na respetiva legislação aplicável e, sendo a 
publicidade do HT efetuada com recurso a sistema informá-
tico, utilizá-lo de acordo com as instruções transmitidas pela 
empresa, registar diariamente os dados requeridos de acordo 
com as instruções constantes do mesmo, apresentar relató-
rios semanais à empresa e a esta e às autoridades fiscaliza-
doras os dados registados nos termos por eles determinados. 
 
Deve ainda, se for o caso, informar por escrito a empresa 
sobre os períodos de trabalho prestados a qualquer outro em-
pregador ou como condutor independente. 
 
 
 

REGIME TRANSITÓRIO 

 
Até ao próximo dia 31 de agosto pode ainda a empresa optar 
por efetuar a publicidade dos horários de trabalho pela utili-
zação do livrete individual de controlo, sem necessidade de 
autenticação prévia por parte da ACT, ou por qualquer das 
modalidades supra referidas (com exceção do sistema infor-
mático…)  
 
Presumimos, caso não haja sistema informático disponível 
no mercado, que o regime transitório possa vir a ser prolon-
gado por mais algum tempo… 
 
 

g COVID-19 – ISOLAMENTO DE PESSOAS  
POSITIVAS À DOENÇA  
 
A DGS procedeu no passado dia 6 de julho à atualização da 
Norma 004/2020 – Abordagem de pessoas com suspeita ou 
confirmação de COVID-19, a qual, entre outras matérias, 
reduz de 7 para 5 dias, como já anunciado, o período mínimo 
de isolamento. 
 
Os períodos mínimos de isolamento passaram, assim, a ser 
os seguintes: 
 

 Para as pessoas com infeção assintomática ou doença 
ligeira – 5 dias 

 Para as pessoas com infeção assintomática ou doença 
ligeira, internadas ou em ERPI – mais 2 dias sobre o 
tempo mínimo de isolamento referido em 1, pela vulne-
rabilidade das populações 

 Para as pessoas com doença moderada – 10 dias 
 Para as pessoas com doença grave – 20 dias ou 10 

dias com Teste Rápido de Antigénio (TRAg) de uso pro-
fissional negativo 

 Para as pessoas com imunodepressão grave (Anexo 1 
da Norma 4/2020) o fim das medidas de isolamento 
deve ser decidido caso-a-caso pelo médico assistente. 

 
A contagem do tempo mínimo é efetuada da seguinte forma: 
- É contado desde o dia de início dos sintomas, nas pessoas 
sintomáticas 
- É contado desde a data de realização do teste que diagnos-
ticou a infeção nas pessoas assintomáticas, e nos doentes 
com incapacidade de datação do início dos sintomas. 
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Trabalhador independente e 
trabalhador TVDE

MODALIDADES DE PUBLICIDADE DE HORÁRIO DE TRABALHO  
NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS E PASSAGEIROS  

(SEGUNDO FOLHETO EDITADO PELA ACT) 
 
 
 
 
 
com: 
 
Horário de trabalho fixo                 - Mapa de horário de trabalho (acessível na empresa ou estabelecimento e viatura) 
                                                      ou 
                                                      - Instrumentos previstos para o horário de trabalho móvel  
 
Horário de trabalho móvel             - Aparelho de controlo (tacógrafo)  
                                                        ou 
                                                      - Sistema informático certificado por organismo acreditado pelo IPAC 
 
Isenção de horário de trabalho     - Acordo de isenção (disponível na viatura)

Trabalhadores objeto 
da Portaria 7/2022 

Trabalhador afeto à explora-
ção de veículo automóvel

Trabalhador móvel não su-
jeito ao aparelho de controlo 

(tacógrafo)

g LegisLação



Boletim materiais de Construção g 6

As pessoas com infeção assintomática ou doença ligeira cujo 
fim das medidas de isolamento é estabelecido após 5 dias 
desde o início dos sintomas ou da data de realização do teste 
que diagnosticou a infeção devem usar máscara cirúrgica em 

todas as ocasiões, pelo menos, durante mais 5 dias, nos ter-
mos da Orientação 011/2021 da DGS. 
 
Consulte aqui a Norma 004/2020. 

g LegisLação 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/07/Norma_004_2020_act_06072022_pdf-412kb.pdf
https://www.apcmc.pt/congresso-apcmc/21o-congresso-apcmc-2022-programa/
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g IVA – TAXA REDUZIDA. PAINÉIS SOLARES E 
FOTOVOLTAICOS E REPARAÇÃO DE APARELHOS 
DOMÉSTICOS    
 
Aditadas pela Lei 12/2022, de 27 de junho, que aprovou o 
OE/2022, à Lista I anexa ao Código do IVA, relativa aos bens 
e serviços sujeitos a taxa reduzida, as verbas 
 

2.36 - AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REPARAÇÕES DE APA-
RELHOS DOMÉSTICOS  
2.37 - ENTREGA E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES TÉRMICOS 
E FOTOVOLTAICOS  

 
suscitaram desde o início várias dúvidas aos associados, que 
o Ofício Circulado da AT n.º 30249/2022, de 27 de junho, não 
esclareceu, pesem os pedidos de informação solicitados pré-
via e imediatamente à publicação da referida lei. 
 
A AT acabou por prestar as informações solicitadas, fazendo-
o não por via de ofício circulado, como habitualmente, mas 
em «Questões Frequentes», no separador de «Apoio ao Con-
tribuinte», podendo pesquisá-las aqui mas que, por facili-
dade, reproduzimos abaixo: 

 
Lembramos que as novas verbas entraram em vigor no pas-
sado dia 1 de julho e que a taxa reduzida aplicada na trans-
missão e instalação de painéis solares térmicos e 
fotovoltaicos cessa em 30 de junho de 2025. 

____ 
 

APOIO AO CONTRIBUINTE > QUESTÕES FREQUENTES 

IVA > ENQUADRAMENTO LEGAL > TAXAS 

 
VERBA 2.37 – ENTREGA E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS  

SOLARES TÉRMICOS E FOTOVOLTAICOS  
 
15-4598 LISTA I - VERBA 2.37 - A VERBA 2.37 DA LISTA I ANEXA 
AO CÓDIGO DO IVA ABRANGE, APENAS, A TRANSMISSÃO DE PAINÉIS 
SOLARES TÉRMICOS E FOTOVOLTAICOS COM INSTALAÇÃO OU MONTA-
GEM, OU ABRANGE, TAMBÉM, A MERA TRANSMISSÃO DOS MESMOS? 
A verba 2.37 da Lista I anexa ao Código do IVA abrange a 
simples transmissão dos painéis, a transmissão com instala-
ção e, bem assim, a mera instalação dos mesmos. 
 
16-4599 LISTA I - VERBA 2.37 - A TAXA REDUZIDA POR ENQUADRA-
MENTO NA VERBA 2.37 DA LISTA I ANEXA AO CÓDIGO DO IVA SÓ É 
APLICÁVEL QUANDO O DESTINATÁRIO É UM PARTICULAR? 
Não. A verba 2.37 não tem qualquer limitação em função da 
natureza do destinatário, sendo aplicável sempre que esteja 
em causa a transmissão e/ou a instalação de painéis solares 
térmicos e fotovoltaicos. 

17-4600 LISTA I - VERBA 2.37 - A APLICAÇÃO DA VERBA 2.37 DA 
LISTA I ANEXA AO CÓDIGO DO IVA À INSTALAÇÃO DE PAINÉIS SOLA-
RES TÉRMICOS E FOTOVOLTAICOS ABRANGE APENAS ESTES OU 
ABRANGE, TAMBÉM, OS COMPONENTES NECESSÁRIOS À SUA INSTA-
LAÇÃO E FUNCIONAMENTO? 
A verba 2.37 da Lista I anexa ao Código do IVA é aplicável à 
instalação de painéis solares térmicos e fotovoltaicos, abran-
gendo, também, os componentes necessários à sua realiza-
ção. 

 
18-4601 LISTA I - VERBA 2.37 - A AQUISIÇÃO SEPARADA DE COM-
PONENTES DE UM SISTEMA DE PAINÉIS SOLARES TÉRMICOS OU FO-
TOVOLTAICOS TEM ENQUADRAMENTO NA VERBA 2.37 DA LISTA I 
ANEXA AO CÓDIGO DO IVA? 
Não. Sendo adquiridos em separado, apenas os painéis so-
lares térmicos ou fotovoltaicos beneficiam de enquadramento 
na verba 2.37 da Lista I anexa ao Código do IVA. 
 
19-4602 LISTA I - VERBA 2.37 - SE A INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS SO-
LARES TÉRMICOS OU FOTOVOLTAICOS IMPLICAR SERVIÇOS DE CONS-
TRUÇÃO CIVIL E O RESPETIVO ADQUIRENTE FOR UM SUJEITO PASSIVO 
DOS REFERIDOS NA ALÍNEA J) DO N.º 1 DO ARTIGO 2.º CÓDIGO DO 
IVA, HÁ LUGAR À APLICAÇÃO DA REGRA DE INVERSÃO ALI PREVISTA? 
NESTE CASO, ESTES SERVIÇOS BENEFICIAM DE ENQUADRAMENTO NA 
VERBA 2.37 DA LISTA I ANEXA AO CÓDIGO DO IVA? 
Se a instalação implicar serviços de construção civil, deve ser 
aplicada a regra de inversão prevista na alínea j) do n.º 1 do 
artigo 2.º Código do IVA. 
Os serviços de construção civil, incorporados na instalação 
dos painéis solares térmicos ou fotovoltaicos, integram o valor 
tributável da instalação, beneficiando da aplicação da verba 
2.37 da Lista I anexa ao Código do IVA. 
 

VERBA 2.36 - AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE  
REPARAÇÕES DE APARELHOS DOMÉSTICOS 

 
01-4583 LISTA I - VERBA 2.36 - O QUE SÃO APARELHOS DOMÉSTI-
COS PARA EFEITOS DA VERBA 2.36 DA LISTA I ANEXA AO CÓDIGO DO 
IVA? 
Para efeitos da verba 2.36 da lista I anexa ao Código do IVA, 
o conceito de aparelho doméstico abrange qualquer equipa-
mento (desde que constituído por um conjunto de peças) 
capaz de executar uma ou várias funções e que pela sua na-
tureza se destine a uma utilização doméstica, isto é, em imó-
vel de habitação, faça, ou não, parte integrante do mesmo. 
 
02-4586 LISTA I - VERBA 2.36 - AS REPARAÇÕES DE EQUIPAMEN-
TOS MULTIMÉDIA E DE ENTRETENIMENTO, COMO TELEVISÕES, APARE-
LHOS DE RADIO E SOM ESTÃO ABRANGIDAS PELA VERBA 2.36 DA 
LISTA I ANEXA AO CÓDIGO DO IVA? 
Sim, tratando-se de aparelhos normalmente utilizados em 
ambiente doméstico, a respetiva reparação beneficia da apli-
cação da taxa reduzida do imposto. 
 

g FiscaLidade 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/questoes_frequentes/Pages/faqs-00930.aspx
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g FiscaLidade 

03-4585 LISTA I - VERBA 2.36 - AS REPARAÇÕES DE EQUIPAMEN-
TOS DE AQUECIMENTO, CLIMATIZAÇÃO OU AQUECIMENTO DE AGUAS 
SANITÁRIAS, COMO CALDEIRAS, BOMBAS DE CALOR, RECUPERADO-
RES DE CALOR, FOGÕES DE AQUECIMENTO OU SIMILARES, ESTÃO 
ABRANGIDAS PELA VERBA 2.36 DA LISTA I ANEXA AO CÓDIGO DO 
IVA? 
Sim, tratando-se de aparelhos de normalmente utilizados em 
ambiente doméstico, a respetiva reparação beneficia da apli-
cação da taxa reduzida do imposto. 
 
04-4587 LISTA I - VERBA 2.36 - A MANUTENÇÃO DE APARELHOS 
DOMÉSTICOS ESTÁ ABRANGIDA PELA VERBA 2.36 DA LISTA I ANEXA 
AO CÓDIGO DO IVA, OU SEJA, SUJEITA À TAXA REDUZIDA DO IM-
POSTO? 
Não. A verba 2.36 da Lista I anexa ao Código do IVA apenas 
abrange a reparação, ou seja, a ação tendente a repor o bom 
funcionamento de um aparelho que tenha deixado de funcio-
nar ou tenha passado a funcionar de forma deficiente. 
 
05-4588 LISTA I - VERBA 2.36 - A VERBA 2.36 DA LISTA I ANEXA 
AO CÓDIGO DO IVA ABRANGE AS PEÇAS E OUTROS MATERIAIS IN-
CORPORADOS NA REPARAÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS? 
Sim, as peças e outros materiais incorporados na reparação 
do aparelho beneficiam da aplicação da taxa reduzida do im-
posto. 
 
06-4589 LISTA I - VERBA 2.36 - PODEMOS CONSIDERAR QUE COM-
PUTADORES, PORTÁTEIS OU NÃO, TABLETS E TELEMÓVEIS SÃO APA-
RELHOS DOMÉSTICOS PARA EFEITOS DA VERBA 2.36 DA LISTA I 
ANEXA AO CÓDIGO DO IVA? 
Não, estes aparelhos têm uma utilização normal em qualquer 
ambiente e não podem ser considerados aparelhos domésti-
cos. 
 
07-4590 LISTA I - VERBA 2.36 - EM CASO DE SUBCONTRATAÇÃO 
DO REPARADOR DO APARELHO DOMÉSTICO, AINDA SE APLICA A TAXA 
REDUZIDA POR ENQUADRAMENTO NA VERBA 2.36 DA LISTA I ANEXA 
AO CÓDIGO DO IVA? 
Sim. O enquadramento na verba 2.36 da Lista I anexa ao Có-
digo do IVA e, consequentemente, a aplicação da taxa redu-
zida do imposto, verificam-se sempre que estejam em causa 
prestações de serviços de reparação de aparelhos domésti-
cos. A sua aplicação não depende da qualificação, seja do 
prestador (direto ou subcontratado), seja do destinatário (par-
ticular ou sujeito passivo). 
 
08-4591 LISTA I - VERBA 2.36 - A REPARAÇÃO DO APARELHO DO-
MÉSTICO ABRANGE A DESLOCAÇÃO DO TÉCNICO QUE O VAI REPA-
RAR? 
Sim. A deslocação do técnico faz parte do valor tributável da 
reparação do aparelho doméstico.  
 
09-4592 LISTA I - VERBA 2.36 - A REPARAÇÃO DE APARELHOS DO-
MÉSTICOS, NOMEADAMENTE DE ELETRODOMÉSTICOS, ABRANGE AS 
CHAMADAS ECOTAXAS (REEE E SIMILARES)? 
As referidas ecotaxas fazem parte do valor tributável da ope-
ração pelo que lhes é aplicável o enquadramento que, em 
sede de IVA, recai sobre a reparação dos aparelhos domés-
ticos. 
 
10-4593 LISTA I - VERBA 2.36 - A TAXA REDUZIDA POR ENQUADRA-
MENTO NA VERBA 2.36 DA LISTA I ANEXA AO CÓDIGO DO IVA SÓ É 
APLICÁVEL A PARTICULARES? 
Não. A verba 2.36 não tem qualquer limitação em função da 
natureza do destinatário, sendo aplicável sempre que estejam 
em causa prestações de serviços de reparação de aparelhos 
domésticos. 
 
11-4594 LISTA I - VERBA 2.36 - ESTABELECI UM CONTRATO DE MA-

NUTENÇÃO COM O VENDEDOR DO AR CONDICIONADO QUE SE ENCON-
TRA INSTALADO NA MINHA HABITAÇÃO. POSSO BENEFICIAR DA TAXA 
REDUZIDA POR ENQUADRAMENTO NA VERBA 2.36 DA LISTA I ANEXA 
AO CÓDIGO DO IVA? 
Não. Não se tratando de reparação de aparelhos domésticos, 
a manutenção não encontra enquadramento na verba 2.36 
da Lista I anexa ao Código do IVA. 
 
12-4597 LISTA I - VERBA 2.36 - O SISTEMA DE ALARME DA MINHA 
HABITAÇÃO AVARIOU. A SUA REPARAÇÃO PODE BENEFICIAR DA APLI-
CAÇÃO DA TAXA REDUZIDA? 
Sim, tratando-se de um aparelho doméstico, a sua reparação 
beneficia de enquadramento na verba 2.36 da Lista I anexa 
ao Código do IVA. 
 
13-4595 LISTA I - VERBA 2.36 - A REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
UTILIZADOS PARA COMANDAR OU CONTROLAR REMOTAMENTE APA-
RELHOS DOMÉSTICOS, COMO SEJAM CONTROLOS REMOTOS, SMARTP-
HONES, COMPUTADORES, TABLETS OU OUTROS, BENEFICIA DE 
ENQUADRAMENTO NA VERBA 2.36 DA LISTA I ANEXA AO CÓDIGO DO 
IVA? 
Apenas os controlos remotos que sejam dedicados a esta 
função, a de comandar ou controlar outros aparelhos, podem 
beneficiar da aplicação da taxa reduzida na respetiva repa-
ração. Smartphones, computadores, tablets ou outros apare-
lhos similares não se enquadram na verba 2.36 da Lista I 
anexa ao Código do IVA. 
 
14-4596 LISTA I - VERBA 2.36 - O AUTOMATISMO DO PORTÃO DE 
ACESSO À GARAGEM AVARIOU. A SUA REPARAÇÃO PODE BENEFICIAR 
DA APLICAÇÃO DA TAXA REDUZIDA? 
Sim, tratando-se de um aparelho doméstico, a sua reparação 
beneficia de enquadramento na verba 2.36 da Lista I anexa 
ao Código do IVA. 
 
 

g GASÓLEO PROFISSIONAL EXTRAORDINÁRIO   
 
O Decreto-Lei 43-A/2022, de 6 de julho, aprovou um meca-
nismo temporário de gasóleo profissional extraordinário 
(GPE) para as empresas de transporte público ou por conta 
de outrem de mercadorias. 

 
Durante os meses de julho e agosto, em conformidade, pode 
ser parcialmente devolvido o montante equivalente aos pre-
vistos no artigo 4.º da Lei 55/2007, de 31/8, e no artigo 92.º-
A do Código dos Imposto Especiais de Consumo, que seja 
suportado pelas empresas com sede ou estabelecimento es-
tável num Estado-Membro, relativamente ao gasóleo classi-
ficado pelos códigos NC 2710 19 43 a 2710 19 48 e 2710 20 
11 a 2710 20 19. 
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g FiscaLidade 

 
O GPE aplica-se apenas a veículos afetos à referida atividade 
tributados na categoria D do IUC e a abastecimentos até ao 
limite máximo de 8500 l por viatura (…). 
 
O diploma aprovou ainda um apoio excecional de crise diri-
gido aos agricultores, sob a forma de subsídio reembolsável 
a conceder pelo IFAP, autorizando para o efeito uma opera-
ção específica do tesouro, até ao montante de € 500 milhões, 
para assegurar o respetivo pagamento. 
 
 

g IRS/2022 – ALTERADAS TABELAS DE  
RETENÇÃO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS  
DA CATEGORIA A  
 
O Despacho 8564-A/2022, de 12 de julho, do Secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais, alterou as tabelas I (trabalho 
dependente, não casado) e III (trabalho dependente, casado 
dois titulares) de retenção de IRS na fonte, para aplicação 
aos rendimentos do trabalho dependente (categoria A), aufe-
ridos ou colocados à disposição a PARTIR DE 1 DE JULHO DE 
2022 de titulares não deficientes. 
 
O Despacho, entretanto retificado e republicado pela Decla-
ração de Retificação 629-A/2022, de 4 de julho, procedeu 
ainda à republicação de todas as tabelas de retenção na fonte 
sobre rendimentos das categorias A e H (pensões), aprova-
das pelo Despacho 11943-A/2021, de 2 dezembro, retificadas 
pela Declaração de Retificação 56-B/2022, de 24 de janeiro, 
e alteradas pelo Despacho 2390-B/2022, de 23 de fevereiro, 
e por ele próprio. 
 
Consulte aqui o Despacho. 
 
 

g NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE FISCAL  
- ADESÃO À CAIXA POSTAL ELETRÓNICA   
 
O Decreto-Lei 44/2022, de 8 de julho, alterou o artigo 19.º da 
Lei Geral Tributária, dispensando da nomeação de represen-
tante fiscal e da obrigatoriedade de adesão à caixa postal ele-
trónica os contribuintes que adiram a um dos seguintes 
canais de notificação desmaterializados: 
 

 Serviço público de notificações eletrónicas associado 
à morada única digital (MUD) 

 Regime de notificações e citações eletrónicas no Por-
tal das Finanças 

 Caixa postal eletrónica.  
 

A dispensa não é aplicável quando se trate de sociedades e 
outras pessoas coletivas que cessem atividade. 
 
O cancelamento da adesão aos canais de notificação acima 
referidos por sujeitos passivos residentes fora da UE ou do 
Espaço Económico Europeu só produz efeitos após a prévia 
designação de representante fiscal. 
 
A partir de 1 de janeiro de 2023 passa a dispensar-se a obri-
gatoriedade de adesão à caixa postal eletrónica quanto a 
todos os sujeitos passivos que adiram ao serviço público de 
notificações eletrónicas associado à MUD ou ao regime de 
notificações e citações eletrónicas no Portal das Finanças. 
 
 

g PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS 

  AGOSTO      WWW.PORTALDASFINANCAS.GOV.PT  

 
SUMÁRIO 

ATÉ AO DIA 10* 
- SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL - ENTREGA DE DECLARAÇÕES 

(JUL.22) ** 
 - IRS - DECLARAÇÃO MENSAL DE REMUNERAÇÕES AT (JUL.22)  
ATÉ AO DIA 12* 
-  IVA - COMUNICAÇÃO À AT DAS FATURAS EMITIDAS EM JUL.22  
ATÉ AO DIA 22* 
-  IVA - PERIODICIDADE MENSAL - DECLARAÇÃO PERIÓDICA (JUN.22)  
-  IVA - PERIODICIDADE TRIMESTRAL - DECLARAÇÃO PERIÓDICA (2.º TRIM.22) 
-  SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL - PAGAMENTO (JUL.22) *** 
-  SEGURANÇA SOCIAL - INDEPENDENTES - PAGAMENTO (JUL.22) *** 
- FUNDO DE COMPENSAÇÃO - PAGAMENTO (JUL.22) ***  
-  IRC/IRS - RETENÇÕES NA FONTE (JUL.22) 
-  SELO - PAGAMENTO DO RELATIVO A JUL.22 
-  IVA - DECLARAÇÃO RECAPITULATIVA - REGIMES MENSAL E TRIMESTRAL 

-  IVA - PEQUENOS RETALHISTAS - DECLARAÇÃO E PAGAMENTO (2.º TRIM.22) 
ATÉ AO DIA 25* 
- IVA - PERIODICIDADE MENSAL - PAGAMENTO (JUN.22) 
- IVA - PERIODICIDADE TRIMESTRAL - PAGAMENTO (2.º TRIM.22)  
ATÉ AO DIA 31* 
- IUC - PAGAMENTO - VEÍCULOS COM ANIVERSÁRIO DE MATRÍCULA EM 

AGO.22 
- IMI/2021 - PAGAMENTO DA 2.ª PRESTAÇÃO 

__________ 
* PODEM SER CUMPRIDAS ATÉ AO DIA 31 DE AGOSTO, SEM QUAISQUER ACRÉSCIMOS 

OU PENALIDADES, TODAS AS OBRIGAÇÕES DECLARATIVAS E DE PAGAMENTO SUPRA 
REFERIDAS, COM EXCEÇÃO DAS RELACIONADAS COM A SEGURANÇA SOCIAL E FCT, 
FACE AO DISPOSTO NO ART. 57.º-A, N.º 1, DA LEI GERAL TRIBUTÁRIA. 

** PODE SER ENTREGUE ATÉ AO DIA 25, SEM ACRÉSCIMOS OU PENALIDADES (ART. 
351.º DA LEI 12/2012, DE 27/6) 

*** PODE SER EFETUADO ATÉ AO DIA 31, SEM ACRÉSCIMOS OU PENALIDADES (ART. 
351.º DA LEI 12/2012, DE 27/6) 

 
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 
SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL - DECLARAÇÃO REMU-
NERAÇÕES 

Deve ser entregue a declaração de remunerações relativa ao 
mês de JULHO 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 JULHO 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-

https://files.dre.pt/2s/2022/07/135000001/0000200011.pdf
https://www.apcmc.pt/categoria/publicacoes/
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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. 
 
   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 JULHO DE 
2022.  
 
   g ATÉ AO DIA 22 
IVA – PERIODICIDADE MENSAL – DECLARAÇÃO PERIÓDICA 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de perio-
dicidade mensal devem proceder à entrega da declaração pe-
riódica relativa ao IVA apurado no mês de JUNHO DE 2022, com 
os anexos que forem devidos. 
 
IVA – PERIODICIDADE TRIMESTRAL – DECLARAÇÃO PERIÓDICA 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de perio-
dicidade trimestral devem proceder à entrega da declaração 
periódica relativa ao IVA apurado no 2.º TRIMESTRE DE 2022, 
com os anexos que forem devidos. 
 
SEGURANÇA SOCIAL – REGIME GERAL – PAGAMENTO  

Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas ao 
mês de JULHO DE 2022. 
 
SEGURANÇA SOCIAL – INDEPENDENTES – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas ao 
mês de JULHO 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 JULHO 
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 JULHO 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 JULHO 
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 
JULHO 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 

g FiscaLidade 

https://www.apcmc.pt/congresso-apcmc/21o-congresso-apcmc-2022-programa/
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imposto do selo liquidado no mês de JULHO 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 JULHO DE 2022 efetuaram transmissões intra-
comunitárias de bens e ou prestações de serviços a sujeitos 
passivos registados noutros Estados Membros, quando tais 
operações sejam aí localizadas nos termos do artº 6º 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 artº 53º do 
CIVA que tenham efetuado prestações de serviços a sujeitos 
passivos registados noutros Estados Membros, em JULHO DE 
2022 quando tais operações sejam aí localizadas nos termos 
do artº 6º do CIVA, devem proceder à entrega da Declaração 
Recapitulativa, via Internet. 
 
IVA – PEQUENOS RETALHISTAS 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime especial dos pe-
quenos retalhistas deverão proceder ao pagamento, na tesou-
raria de finanças competentes, do IVA apurado no 2.º 
TRIMESTRE DE 2022, ou, não havendo imposto a pagar, apre-
sentar a declaração mod. 1074.  
 
   g ATÉ AO DIA 25 
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 JUNHO DE 2022. 
 
Nos termos do Despacho SEAF n.º 135/2022-XXIII, de 6 de 

julho, o pagamento pode ser efetuado até ao dia 6 de setem-
bro, sem acréscimos ou penalidades. 
 
IVA – PERIODICIDADE TRIMESTRAL – PAGAMENTO 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de perio-
dicidade trimestral devem, se for caso disso, proceder ao pa-
gamento do IVA apurado no 2.º TRIMESTRE DE 2022. 
 
Nos termos do Despacho SEAF n.º 135/2022-XXIII, de 6 de 
julho, o pagamento pode ser efetuado até ao dia 6 de setem-
bro, sem acréscimos ou penalidades. 
 
   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 AGOSTO. 
 
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. 
 
IMI / 2021 – 2.ª PRESTAÇÃO 

Deve ser efetuado o pagamento da 2.ª prestação do imposto 
municipal sobre imóveis relativo a 2021, se o montante deste 
é superior a € 500 e o SP não optou pelo seu pagamento inte-
gral em maio p.p.. 
 
Lembramos que o IMI é pago numa única 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, e em 
3 prestações, em maio, agosto e novembro, se superior a € 
500. Pode ainda ser pago na totalidade e de uma vez só, em 
maio, quando de valor superior a € 100.  

https://www.apcmc.pt/noticias/apcmc-datacheck-empresas-aderentes/
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g CÓDIGO DA ESTRADA - HABILITAÇÃO PARA 
CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR ESTRANGEIROS    
 
O Decreto-Lei 46/2022, de 12 de julho, alterou o Código da 
Estrada, habilitando a condução de veículos a motor por titu-
lares de cartas/títulos de condução emitidos por Estados 
membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Económico (OCDE). 

 
Para o efeito, o país emissor do título de condução tem que 
ser subscritor de determinadas convenções ou de um acordo 
bilateral com Portugal, não podem ter decorrido mais de 15 
anos desde a emissão ou última renovação do título e o titular 
tem que ter idade inferior a 60 anos. 
 
Reunidos estes requisitos, é dispensada a troca de cartas de 
condução, em condições de igualdade com os titulares de 
cartas de condução emitidos por Estados membros da UE. 
 
O DL 46/2022 entra em vigor a 1 de agosto de 2022. 
 
 

g CENTROS COMERCIAIS.  
INCONSTITUCIONALIDADE DA ISENÇÃO DO  
PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO MENSAL FIXA   
 
O Tribunal Constitucional, via Acórdão 468/2022, de 22 de 
julho, declarou, com força obrigatória geral, a inconstitucio-
nalidade do n.º 5 do artigo 168.º-A da Lei 2/2020, de 31 de 
março, que aprovou o Orçamento do Estado para 2020, adi-
tado pela Lei 27-A/2020, de 24 de julho, que aprovou o Orça-
mento do Estado Suplementar, na medida em que determina, 
a respeito das formas específicas de contratos de exploração 

de imóveis para comércio e serviços em centros comerciais, 
a isenção de pagamento da remuneração mensal fixa ou mí-
nima devida pelos lojistas além de uma redução proporcional 
à redução da faturação mensal, até ao limite de 50% do valor 
daquela, quando os estabelecimentos tenham uma quebra 
do volume de vendas mensal, face ao volume de vendas do 
mês homólogo do ano de 2019 ou, na sua falta, ao volume 
médio de vendas dos seis meses antecedentes ao Decreto 
do Presidente da República 14-A/2020, de 18 de março, ou 
de período inferior, se aplicável. 
 
Lembramos que, no âmbito das medidas de apoio ao paga-
mento das rendas habitacionais e não habitacionais aprova-
das para fazer face aos efeitos da pandemia da doença 
Covid-19, o referido n.º 5 do art. 168.º-A estabelecia que, nos 
casos em que eram aplicáveis formas específicas de contra-
tos de exploração de imóveis para comércio e serviços em 
centros comerciais, não eram devidos quaisquer valores a tí-
tulo de rendas mínimas, até 31 de dezembro de 2020, sendo 
apenas devido aos proprietários dos centros comerciais o pa-
gamento da componente variável da renda, calculada sobre 
as vendas realizadas pelo lojista, mantendo-se ainda a res-
ponsabilidade, da parte dos lojistas, pelo pagamento de todas 
as despesas contratualmente acordadas, designadamente as 
referentes a despesas e encargos comuns. 

 
O Decreto do Presidente da República supra referido decla-
rou o Estado de Emergência no período de 19 de março a 2 
de abril de 2020. 
 
 

g ATUALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DAS PENSÕES   
 
Em execução da lei 12/2022, de 27 de junho, que aprovou o 
OE/2022, o Decreto Regulamentar 2/2022, de 7 de julho, pro-
cedeu à regulamentação da atualização extraordinária das 
pensões de invalidez, velhice e sobrevivência prevista na Lei 
do Orçamento do Estado de 2022 de valor igual ou inferior, 
em 01/01/2022, a € 1 108 (2,5 IAS). 
 
O valor da atualização extraordinária é de € 10, por pensio-
nista, sendo-lhe deduzido o valor da atualização anual das 
pensões verificado em 1 de janeiro p.p.. 
 
O diploma produz efeitos a 1 de janeiro passado.

https://files.dre.pt/1s/2022/07/14100/0001700058.pdf
https://app.apcmc.pt/

