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Aproxima-se a data da apresentação da proposta de Orçamento do Es-
tado para 2023 e, através dela, vamos ficar a saber quais são as opções 
da governação para enfrentar os desafios que o país tem preferido igno-
rar há vários anos e os novos que as mudanças geopolíticas em curso 
já estão a colocar, para não falar dos problemas conjunturais que o pós-
pandemia e a guerra na Ucrânia nos trouxeram. 
 
A situação é complexa e, em boa verdade, temos algumas dúvidas que, 
sob a pressão de acorrer aos “fogos” que estão a aparecer por todo o lado, 
haja capacidade e vontade de gizar medidas com maior alcance, que exi-
gem reflexão e discussão a um outro nível e que, em grande parte, podem 
concorrer, em termos dos recursos disponíveis, com a opção pelo aumento 
do peso do Estado e com as políticas sociais de subsidiação “a la carte” 
que os governos tradicionalmente preferem… 
 
Há aqui um problema cultural de descrença e desconfiança na capaci-
dade dos cidadãos normais e, em particular, dos empreendedores, como 
não se vê em qualquer outro país da Europa mais desenvolvida, para 
gerir recursos, criar riqueza social e assumir responsabilidades na co-
munidade, como se tal desígnio pudesse ser melhor alcançado através 
de uma legião de funcionários públicos, enquadrados num sistema bu-
rocrático e tutelados por comissários partidários, onde o ânimo, a inicia-
tiva, a  motivação e, por vezes, as competências, não são as melhores 
ou mais adequadas, ou, de outra forma, muitos não teriam “escolhido” 
trabalhar na administração pública. 
 
O problema visível, há muito por resolver, é o da produtividade, que está 
mais de 30% abaixo da média europeia. A raiz do problema está identi-
ficada e já não é, como muitos ainda insistem, a falta de qualificações 
da mão-de-obra, ainda que, por outro lado, as leis do trabalho sejam um 
claro handicap para a competitividade. A grande questão está na insufi-
ciência de capital do tecido empresarial – as micro e as muito pequenas 
empresas são prevalecentes. Sem uma intensidade capitalística compa-
rável à das outras economias concorrentes, não há escala, capacidade 
organizacional, nem integração tecnológica suficientes para acrescentar 
e reter valor. Porque é assim? Porque o capital e os seus rendimentos 
são negativamente discriminados e maltratados, quer em termos de atua-
ção do Estado (custos de contexto), quer, sobretudo, em termos fiscais. 

Desde a tributação do capital, até à tributação dos lucros reinvestidos, 
tudo é excessivo e inapropriado, chegando a tributar-se os custos! As 
célebres tributações autónomas… 
 
Mas o mesmo acontece com os outros rendimentos, nomeadamente os 
salários, em que a progressividade das taxas é perfeitamente iníqua e 
afeta logo os rendimentos mais baixos, fazendo com que em Portugal as 
empresas suportem um custo superior para o mesmo salário nominal 
bruto e os trabalhadores recebam efetivamente muito menos do que em 
Espanha, Holanda ou Reino Unido. Depois atribuem-se subsídios e tari-
fas socias para compensar alguma coisa, mas pelo caminho prejudicou-
se a competitividade das empresas, o reconhecimento do mérito e a 
promoção social pelo trabalho. 
 
Mas, como referimos, refletir sobre estas questões ou sobre os cenários 
que as alterações geopolíticas poderão produzir em relativamente pouco 
tempo, de forma a adaptar o posicionamento da nossa economia ba-
seada nos serviços turísticos de baixo valor acrescentado e num setor 
industrial fragmentado, de cariz essencialmente manufatureiro e depen-
dente da subcontratação, afigura-se difícil num contexto em que a infla-
ção galopa, os serviços públicos arriscam o colapso por claras 
deficiências de gestão agravadas pelo desinvestimento recorde do con-
sulado de Mário Centeno (3 anos seguidos o país da OCDE com menor 
percentagem de investimento público em relação ao PIB), e em que o 
endividamento endémico de todos os setores institucionais, a começar 
pelo Estado, nos remete para um cenário de pânico face ao aumento 
acelerado das taxas de juro. 
 
O mais provável (e o mais errado) é que a resposta venha pela forma do 
costume: mais umas migalhas aos mais desfavorecidos, subsídios a gra-
nel para colmatar a falta de rentabilidade das empresas e financiar os 
organismos do Estado, mais uns investimentos públicos para a coesão 
social, tudo “à pala” dos fundos comunitários e, claro, de mais impostos 
dos portugueses que escapam ao limiar da pobreza e das empresas que, 
supremo sacrilégio, dão lucro. 
 
Sim, não espantaria que, mais uma vez mais, fossemos “nós, os ricos”, 
a ser convocados para pagar a crise. 

 
 

nº 397, 31.agosto.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/sistema-isolamento-termico-exterior-etics.html
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g ALTERADO REGIME DE ENTRADA,  
PERMANÊNCIA E SAÍDA DE ESTRANGEIROS   
 
A Lei 18/2022, de 25 de agosto, alterou e procedeu à republi-
cação do regime jurídico de entrada, permanência, saída e 
afastamento de estrangeiros do território nacional, aprovado 
pela Lei 23/2007, de 4 de julho, criando ainda condições para 
a implementação do Acordo sobre a Mobilidade entre os Es-
tados membros da Comunidade dos Países de Língua Por-
tuguesa, assinado em Luanda, em 17 de julho de 2021. 
 
 

g INSOLVÊNCIA - AGILIZADA VERIFICAÇÃO E 
GRADUAÇÃO DE CRÉDITOS    
 
O Decreto-Lei 57/2022, de 25 de agosto, alterou o CIRE, Có-
digo da Insolvência e Recuperação de Empresas, aprovado 
pelo Decreto-Lei 53/2004, de 18 de março, simplificando e 
agilizando a tramitação do incidente de verificação do passivo 
e graduação de créditos no processo de insolvência. 
 
O administrador da insolvência passa a ter a responsabili-
dade de apresentar com a lista de créditos reconhecidos uma 
proposta da respetiva graduação, permitindo ao juiz, caso 
concorde e na falta de impugnação, limitar-se a homologar 
ambos os documentos. 
 

 
 

g COVID-19 - COMPARTICIPAÇÃO DE TESTES 
RÁPIDOS DE ANTIGÉNIO PROLONGADA PARA 
SETEMBRO   
 
O Governo decidiu prolongar de novo por mais um mês, até 
30 de setembro, via Portaria 217/2022, de 31 de agosto, o re-
gime excecional e temporário de comparticipação dos testes 
rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional, aprovado 
pela Portaria 151-B/2022, de 23 de maio. 
 
Lembramos que o regime, que comparticipa em 100% os tes-
tes realizados nas farmácias, desde que prescritos pelo Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS), e fixa em € 10 o preço 
máximo de realização de tais testes para efeitos de compar-
ticipação, foi aprovado para vigorar de 24 de maio a 30 de 
junho, tendo sido prorrogado para os meses de julho e agosto 
pelas Portarias 169/2022, de 4 de julho, e 202/2022, de 3 de 
agosto, respetivamente. 

g ALTERADO REGIME JURÍDICO  
DA CONCORRÊNCIA   
 
A Lei 17/2022, de 17 de agosto, alterou o regime jurídico da 
concorrência, aprovado pela Lei 19/2012, de 8 de maio, que 
igualmente republica, e os estatutos da Autoridade da Con-
corrência, aprovados pelo Decreto-Lei 125/2014, de 18 de 
agosto, transpondo para o Direito nacional a Diretiva (UE) 
2019/1, de 11 de dezembro de 2018, que visa atribuir às au-
toridades da concorrência dos Estados-Membros competên-
cia para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom 
funcionamento do mercado interno. 
 

 
A lei entra em vigor a 16 de setembro, aplicando-se aos pro-
cedimentos desencadeados após tal data. 
 
 
 

g CONSTRUÇÃO CIVIL - ATUALIZAÇÃO DAS 
CLASSES DOS ALVARÁS   
 
A Portaria 212/2022, de 23 de agosto, procedeu à atualização 
dos valores das classes dos alvarás que haviam sido fixados 
há 10 anos atrás, pela Portaria 119/2012, de 30 de abril. 
 
Lembramos que as habilitações nas várias categorias e sub-
categorias contidas nos alvarás das empresas de construção 
são atribuídas por classes, de acordo com o valor máximo 
dos trabalhos/obras que os seus titulares ficam habilitados a 
realizar. 
 
São os seguintes os novos valores das classes, em vigor 
desde 24 de agosto p.p.: 
 

g LegisLação 

Classes  
de habilitações 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

Valores máximos  
das obras  

permitidas (€) 
 

200 000 
400 000 
800 000 

1 600 000 
3 200 000 
6 400 000 

12 500 000 
19 000 000 

mais de 19 000 000 

(valores  
anteriores) 

 
 

170 000 
350 000 
700 000 

1 400 000 
2 800 000 
5 500 000 

11 000 000 
17 000 000 

mais de 17 000 000 
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g CONTROLO METROLÓGICO  
- REGULAMENTADO O NOVO REGIME   
 
Em execução do Decreto-Lei 29/2022, de 7 de abril, que 
aprovou o novo regime geral do controlo metrológico legal 
dos métodos e instrumentos de medição, foram publicadas, 
do D.R. de 23 de agosto, as Portarias 
 

     210/2022 – aprova o Regulamento de Qualificação de 
Entidades para Instalação ou Reparação dos Instru-
mentos de Medição, relativo à qualificação das entida-
des que efetuam intervenção prévia ao controlo 
metrológico legal após instalação ou reparação dos 
instrumentos de medição, revogando a Portaria 
299/86, de 20 de junho; 

     211/2022 – aprova o Regulamento Geral do Controlo 
Metrológico Legal dos Métodos e dos Instrumentos de 
Medição, revogando a Portaria 962/90, de 9 de outu-
bro. 

 
As Portarias entram em vigor a 1 de setembro de 2022. 
 
 

g COVID-19 – ESTADO DE ALERTA  
PRORROGADO POR MAIS UM MÊS (ATÉ 30/09)   
 
De prorrogação em prorrogação, Estado de Alerta mantém-
se por mais 1 mês, até 30 de setembro p.f.! 
 

Assim o determina a Resolução do Conselho de Ministros 73-
A/2022, de 26 de agosto, que, a exemplo de anteriores pror-
rogações, não procede a qualquer alteração às medidas 
vigentes, designadamente as aprovadas pela Resolução do 
Conselho de Ministros 41-A/2022, de 21 de abril. 

g TRABALHO – NOVO REGIME DE  
PUBLICIDADE DO HORÁRIO EM VEÍCULOS.  
PRORROGAÇÃO DO REGIME TRANSITÓRIO   
 
Como referimos oportunamente, designadamente nos Bole-
tins de janeiro e julho passado, a Portaria 7/2022, de 4 de ja-
neiro, aprovou a nova regulamentação das condições de 
publicidade dos horários de trabalho e da forma de registo 
dos respetivos tempos de trabalho dos trabalhadores afetos 
à exploração de veículos automóveis e dos trabalhadores mó-
veis e trabalhadores independentes em atividade de trans-
porte rodoviário não sujeito a tacógrafo, incluindo os 
motoristas afetos à atividade de transporte em veículo des-
caracterizado a partir de plataforma eletrónica (TVDE). 
 
Em vigor desde 1 de janeiro passado, com algumas normas 
a produzir efeitos a partir de 1 de setembro próximo, extinguiu 
o livrete individual de controlo (LIC) e o respetivo processo 
de autenticação pela ACT (…), tendo consolidado num só di-
ploma as diversas exigências regulamentares referidas, os 
casos em que há publicitação do horário de trabalho e em 
que se procede ao registo dos tempos de trabalho e disponi-
bilizando um leque de opções ao empregador/empresa na es-
colha dos suportes que mais se adaptem ao seu modelo de 
negócio e à sua frota, como o uso do tacógrafo ou do sistema 
informático certificado, sendo estes, aliás, os únicos possíveis 
para suporte de publicidade do horário de trabalho móvel. 
 
Acontece, porém, como referimos em julho passado, que se 
desconhece quem esteja a comercializar o sistema informá-
tico certificado, sendo que o IPAC, Instituto Português de 
Acreditação, a quem compete acreditar as entidades que o 
possam certificar, ainda não tinha acreditado qualquer enti-
dade a 15 desse mês….! 
 
Por isso, e como antevimos, o Governo decidiu prorrogar o 
regime transitório (que acabava agora em 31 de agosto) por 
mais 6 meses, até final de fevereiro de 2023, via Portaria 
216/2022, de 30 de agosto, período durante o qual pode 
ainda a empresa que pretenda optar pela utilização do sis-
tema informático efetuar a publicidade dos horários de traba-
lho recorrendo a qualquer uma das restantes modalidades 
previstas (ver quadro infra) ou à utilização do livrete individual 
de controlo (LIC), sem necessidade de autenticação prévia 
deste por parte da ACT. 
 

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)

https://www.apcmc.pt/projetos/formacao-acao-2019-2021/formacao-acao-2019-2021/
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g COVID-19 – ELIMINADO USO OBRIGATÓRIO 
DA MÁSCARA EM TRANSPORTES E FARMÁCIAS   
 
O Decreto-Lei 57-A/2022, de 26 de agosto, alterou o regime 
relativo ao uso da máscara ou viseira, eliminando a sua obri-
gatoriedade nos transportes coletivos de passageiros, in-
cluindo transporte aéreo, táxis e TVDE, bem como em 
farmácias e em locais em que tal seja determinado pela DGS. 
 

Desde 27 de agosto p.p..! 
 
O uso obrigatório de máscara ou viseira mantém-se apenas 
nos estabelecimentos e serviços de saúde e em estruturas 
residenciais ou de acolhimento ou serviços de apoio domici-
liário para populações vulneráveis, pessoas idosas ou pes-
soas com deficiência, bem como unidades de cuidados 
continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Con-
tinuados Integrados. 

 

g LegisLação 

https://www.apcmc.pt/congresso-apcmc/21o-congresso-apcmc-2022-programa/
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g IRS – INCAPACIDADE FISCALMENTE  
RELEVANTE. EFEITOS DOS PROCESSOS  
DE REVISÃO/REAVALIAÇÃO   
 
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) divulgou o seu novo 
entendimento, via Ofício Circulado n.º 20244/2022, de 29 de 
agosto, sobre os efeitos em sede de IRS da atribuição ao su-
jeito passivo com deficiência, em resultado de processo de 
revisão ou reavaliação, de grau de incapacidade inferior ao 
anteriormente atribuído (e a 60%). 
 
A causa mais próxima para a reapreciação pela AT do enten-
dimento vertido no seu anterior Ofício Circulado 20215/2019, 
de 3 de dezembro, reside na alteração operada pela Lei 
80/2021, de 29 de novembro, no Decreto-Lei 202/96, de 23 
de outubro, que aprovou o regime de avaliação de incapaci-
dade das pessoas com deficiência para efeitos de acesso às 
medidas e benefícios previstos na lei, que com caráter inter-
pretativo veio clarificar os processos de revisão ou reavalia-
ção do grau de incapacidade. 
 
No novo ofício circulado, que pode consultar aqui, a AT en-
tende, em síntese, que: 
 
1. Os atestados médicos de incapacidade multiusos emiti-

dos ao abrigo do DL 202/96 que atestem um grau de in-
capacidade fiscalmente relevante, mantêm-se válidos 
desde que certifiquem incapacidades definitivas, ou seja, 
não suscetíveis de reavaliação; 

 
2. Os atestados médicos de incapacidade multiusos emiti-

dos ao abrigo do DL 202/96 que comprovem a detenção 
de uma incapacidade temporária, fiscalmente relevante, 
tendo como condição a reavaliação desta ao fim de de-
terminado prazo, são válidos enquanto estiverem dentro 
do seu “prazo de validade”, sendo de considerar para 
este efeito a prorrogação dos atestados médicos de in-
capacidades multiusos, decorrente do disposto no artigo 
5.º do DL 10-A/2020, de 13/3, com a redação dada pelo 
DL 104/2021, de 27/11, no âmbito das medidas excecio-
nais e temporárias de resposta à Covid-19, devendo ser 
observadas para o efeito as Instruções de Serviço divul-
gadas nesta matéria pela DSRC, nomeadamente a ins-
trução de Serviço n.º 90044/2021, Série I, de 02.12.2021, 
sem prejuízo do determinado nos n.ºs 3 e 4 infra; 

 
3. Caso, no ano em que decorra o processo de revisão/rea-

valiação, resulte a emissão de um novo atestado médico 
de incapacidade multiusos emitido ao abrigo do DL 
202/96, que certifique uma incapacidade para um grau 

inferior a 60%, aplica-se a norma de salvaguarda da ava-
liação mais favorável, tendo o sujeito passivo em IRS o 
direito de beneficiar durante todo esse ano civil do re-
gime fiscal aplicável às pessoas com deficiência fiscal-
mente relevante, conforme artigo 4.º-A do DL 202/96, 
aditado pela Lei 80/2021 e n.ºs 7 e 8 do artigo 4º do DL 
202/96, aditados pelo DL 291/2009; 

 
4. Nos anos seguintes àquele em que se verifica o pro-

cesso de revisão/reavaliação, em que resulte desse pro-
cesso a atribuição de um grau de incapacidade inferior 
a 60%, o mesmo já não é fiscalmente relevante por-
quanto os contribuintes não reúnem os pressupostos 

previstos na lei, nos termos do n.º 5 do artigo 87.º do 
CIRS, em qualquer momento do respetivo período de tri-
butação, pelo que não lhes assiste o direito à aquisição 
do regime fiscal das pessoas com deficiência; 

 
5. Nas situações de revisão ou reavaliação, de que resulte 

a atribuição de um grau de incapacidade inferior a 60%, 
isto é, inferior ao anteriormente certificado, em virtude, 
exclusivamente, da utilização de diferentes critérios téc-
nicos, constantes da Tabela nacional de incapacidades 
atualmente em vigor, face aos critérios técnicos constan-
tes da Tabela vigente à data da primeira ou última rea-
valiação, não havendo evolução do estado clínico, 
mantém-se inalterado aquele outro mais favorável ao su-
jeito passivo considerando o disposto no n.º 9 do artigo 
4.º, bem como do artigo 4.º-A, em conjugação com o n.º 
5 do artigo 87.º do CIRS; 

 
6. Nas situações em que houve perda de direitos/benefícios 

g FiscaLidade 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20244_2022.pdf
https://www.apcmc.pt/noticias/apcmc-datacheck-empresas-aderentes/
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g FiscaLidade 

fiscais no ano em que foi certificada uma incapacidade 
inferior a 60%, a lei interpretativa deve ser considerada 
fundamento para apresentação de declaração de rendi-
mentos modelo 3, de substituição, no prazo previsto no 
n.º 2 do artigo 140.º do CIRS, de 2 anos a contar do 
termo do prazo legal para a entrega da declaração, ou, 
no mesmo prazo, para apresentação de reclamação gra-
ciosa nos termos daquele artigo; 

 
7. A lei interpretativa é, ainda, fundamento para apresenta-

ção de reclamação graciosa, nos termos dos n.ºs 1 e 4 
do artigo 70.º do CPPT, no prazo de 120 dias contados 
a partir da data de publicação da Lei 80/2021, para as li-
quidações que não aproveitem do prazo referido no 
ponto anterior. Porém, considerando que este prazo já 
se encontra expirado à presente data e que a AT altera, 
agora, o seu entendimento divulgado no Oficio-Circulado 
n.º 20215, de 03-12-2019, quanto à lei interpretada, a di-
vulgação do presente entendimento da AT é equiparada 
a facto superveniente para efeitos de contagem do prazo 
de reclamação aqui em causa, contando-se os 120 dias 
a partir da datada divulgação das presentes instruções; 

 
8. Ainda assim, mostrando-se ultrapassado o prazo para 

as reclamações referidas supra, podem os contribuintes 
ver reconhecido o direito a que lhes seja regularizada a 
situação tributária, através do pedido de revisão dos atos 
tributários de liquidação de IRS, previsto no n.º 1 do ar-
tigo 78.º da LGT, a apresentar no prazo de 4 anos após 
a liquidação ou a todo o tempo se o tributo ainda não 
tiver sido pago, com fundamento em erro imputável aos 
serviços. 

 
 

g CONTRIBUIÇÃO SOBRE AS EMBALAGENS  
DE UTILIZAÇÃO ÚNICA    
 
A AT publicou no seu site algumas Perguntas Frequentes 
(FAQ) relativas à contribuição, sujeita a IVA, sobre as emba-
lagens de plástico ou alumínio de utilização única em refei-
ções prontas a consumir, que pode consultar aqui. 
 
Consulte também aqui as FAQ da APA, Agência Portuguesa 
do Ambiente sobre o mesmo tema. 

g PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS 
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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 12 
SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL - DECLARAÇÃO REMUNE-
RAÇÕES 

Deve ser entregue a declaração de remunerações relativa ao mês 
de AGOSTO DE 2022, exclusivamente através da Segurança Social 
Direta, incluindo pelo empregador que seja pessoa singular e com 
apenas um trabalhador ao seu serviço. 
 
IRS - DECLARAÇÃO MENSAL DE REMUNERAÇÕES (AT) 
As entidades que pagaram ou colocaram à disposição de residen-
tes em território português, em AGOSTO DE 2022, rendimentos do 
trabalho dependente sujeitos a IRS, ainda que dele isentos ou ex-
cluídos de tributação, nos termos dos artigos 2.º e 12.º do CIRS, 
devem proceder ao envio, pela Internet, da Declaração Mensal de 
Remunerações (AT) para comunicação de tais rendimentos e res-
petivas retenções de imposto, das deduções efetuadas relativa-
mente a contribuições obrigatórias para regimes de proteção social 
e subsistemas legais de saúde e quotizações sindicais. 
 
Estão DISPENSADAS DESTA OBRIGAÇÃO as entidades que não exer-
çam atividades empresariais ou profissionais ou, exercendo-as, 
tais rendimentos não se relacionem exclusivamente com essas ati-
vidades, 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 eletró-
nica, os elementos das faturas que emitiram em AGOSTO DE 2022.  
 
   g ATÉ AO DIA 20 
IVA – PERIODICIDADE MENSAL – DECLARAÇÃO PERIÓDICA 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de periodici-
dade mensal devem proceder à entrega da declaração periódica 
relativa ao IVA apurado no mês de JULHO DE 2022, com os anexos 
que forem devidos. 
 
SEGURANÇA SOCIAL – REGIME GERAL – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas ao 
mês de AGOSTO DE 2022. 
 

https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_aduaneira/Contribuicoes_ambientais/Documents/FAQ_Contribuicoes_Embalagens_utlizacao_unica.pdf
https://apambiente.pt/sites/default/files/_Residuos/Portaria 331-E_2021/FAQ_Portaria331_v3.pdf
https://www.apcmc.pt/congresso-apcmc/21o-congresso-apcmc-2022-programa/
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g FiscaLidade 

SEGURANÇA SOCIAL – INDEPENDENTES – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas ao 
mês de AGOSTO DE 2022. 
 
FUNDO DE COMPENSAÇÃO – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das entregas devidas ao Fundo 
de Compensação do Trabalho (FCT) e ao Fundo de Garantia de 
Compensação do Trabalho (FGCT) relativas a AGOSTO 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 contabilidade 
organizada, atribuíram no mês de AGOSTO DE 2022 rendimentos 
enquadráveis nas CATEGORIAS B (empresariais e profissionais), E 
(capitais) e F (prediais). 
 
Também as entidades, com ou sem contabilidade organizada, que 
tenham pago ou colocado à disposição no mês de agosto de 2022 
rendimentos enquadráveis nas CATEGORIAS A (trabalho depen-
dente) 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 AGOSTO 
DE 2022 sobre rendimentos sujeitos a IRC.  
 
IMPOSTO DO SELO – PAGAMENTO 

Deve ser declarado através da Internet e entregue pelas empresas 
e outras entidades sobre quem recaia tal obrigação o imposto do 
selo liquidado no mês de AGOSTO 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 AGOSTO DE 2022 efetuaram transmissões intracomunitárias de 
bens e ou prestações de serviços a sujeitos passivos registados 
noutros Estados Membros, quando tais operações sejam aí loca-
lizadas nos termos do artº 6º do CIVA, e para os sujeitos passivos 
do regime normal trimestral quando o total das transmissões intra-
comunitárias 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 AGOSTO DE 2022 quando 
tais operações sejam aí localizadas nos termos do artº 6º do CIVA, 
devem proceder à entrega da Declaração Recapitulativa, via In-
ternet. 

IRS – 2.º PAGAMENTO POR CONTA / 2022 
Os sujeitos passivos de IRS titulares de rendimentos da categoria 
B (rendimentos empresariais e profissionais) deverão, se for o 
caso, proceder ao 2.º PAGAMENTO POR CONTA DO IRS devido a final, 
relativo ao exercício fiscal em curso. 
 
Podem não efetuar este pagamento por conta e ou ainda o 3.º 
caso verifiquem, pelos elementos de que dispõem, que as reten-
ções já efetuadas, acrescidas, quando for o caso, do pagamento 
por conta entretanto feito (em julho) relativo ao mesmo ano, são 
iguais ou superiores ao IRS devido a final, bem como se deixarem 
de auferir rendimentos da categoria B. 
 
A cessação dos pagamentos por conta (a sua redução também é 
possível, quando o pagamento já efetuado for superior ao IRS jul-
gado devido a final…) não está sujeita a qualquer formalidade ou 
comunicação por parte do sujeito passivo. 
 
O prazo para o 3.º pagamento por conta decorre até 20 de De-
zembro p.f.. 
 
   g ATÉ AO DIA 26 
IVA – PERIODICIDADE MENSAL – PAGAMENTO 
Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de periodici-
dade mensal devem, se for caso disso, proceder ao pagamento 
do IVA apurado no mês de JULHO DE 2022. 
 
   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 SETEMBRO. 
 
A liquidação do IUC é efetuada pelo próprio sujeito passivo através 
da Internet (obrigatório para as pessoas coletivas), podendo tam-
bém sê-lo em qualquer serviço de finanças, em atendimento ao 
público. 
 
IRC – 2.º PAGAMENTO POR CONTA / 2022 
Os sujeitos passivos de IRC que exerçam, a título principal, ativi-
dade de natureza comercial, industrial ou agrícola, e os não resi-
dentes com estabelecimento estável no país, devem efetuar o 2.º 
PAGAMENTO POR CONTA do IRC devido a final e relativo ao exercício 
fiscal em curso. 
 
O prazo para o 3.º pagamento por conta decorre até 15 de De-
zembro p.f., podendo, porém, o mesmo não ser efetuado, sem ne-
cessidade de qualquer comunicação ou formalismo, caso os 
sujeitos passivos verifiquem que os já efetuados são iguais ou su-
periores ao IRC devido a final. Pode igualmente o seu valor ser re-
duzido, limitado à diferença entre o imposto total julgado devido e 
o valor dos pagamentos por conta já efetuados. 
 
IRC – 2.º PAGAMENTO ADICIONAL POR CONTA  
DA DERRAMA ESTADUAL / 2022 
Os sujeitos passivos de IRC que exercem, a título principal, ativi-
dade de natureza comercial, industrial ou agrícola e os não resi-
dentes com estabelecimento estável no país que em 2020 
apresentaram lucro tributável superior a 1.500.000€ devem efetuar 
o 2.º PAGAMENTO ADICIONAL POR CONTA da derrama estadual. 
 
O 3.º pagamento adicional por conta decorre até 15 de Dezembro 
p.f.. 
 
AIMI – PAGAMENTO DO IMPOSTO RELATIVO A 2022 
Os sujeitos passivos titulares, a 1 de janeiro de 2022, de prédios 
urbanos (com exceção dos classificados como comerciais, indus-
triais, para serviços e outros) com valor patrimonial tributário su-
perior a € 600 000, devem efetuar o pagamento do AIMI relativo a 
2022, com base na liquidação efetuada pela AT e enviada em 
junho p.p.. 
 
 

https://www.apcmc.pt/projetos/formacao-acao-2019-2021/formacao-acao-2019-2021/
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g diversos 

g REGULAMENTAÇÃO DA GARANTIA PARA A 
INFÂNCIA   
 
O Decreto Regulamentar 3/2022, de 19 de agosto, procedeu 
à regulamentação da Garantia para a Infância, criada pelo ar-
tigo 124.º da Lei 12/2022, de 27 de junho, que aprovou o Or-
çamento do Estado para 2022, estabelecendo os termos e 
condições da sua atribuição. 
 
A Garantia para a Infância destina-se a apoiar as famílias com 
crianças e jovens com idade inferior a 18 anos pertencentes 
a agregados familiares que se encontram em situações de 
extrema pobreza, consistindo numa prestação pecuniária, de 
carácter regular, que complementa o abono de família, e cuja 
implementação será faseada em 2022 e 2023, de modo a que 
neste ano se garanta a todas as crianças e jovens com 
menos de 18 anos, em risco de pobreza extrema, um mon-
tante anual global de € 1200 (€ 840 em 2022). 

 
 

g INCÊNDIOS - DECLARADA SITUAÇÃO  
DE CALAMIDADE NA SERRA DA ESTRELA   
 
Em consequência dos danos causados pelos incêndios rurais 
registados no corrente mês de agosto, a Resolução do Con-
selho de Ministros (RCM) 73-B/2022, de 29 de agosto, pro-
cedeu à declaração da situação de calamidade no Parque 
Natural da Serra da Estrela (PNSE), pelo período 1 ano, para 
efeitos de reposição da normalidade na respetiva área geo-
gráfica.  

A RCM prevê a inventariação, a efetuar em 15 dias, dos 
danos e prejuízos provocados pelos incêndios ao nível das 
atividades económicas, habitações e infraestruturas, entre ou-
tras, para identificação das medidas necessárias, de resposta 
de emergência ou estruturais, destinadas à sua reparação, a 
assegurar as condições básicas para reposição da normali-
dade e paisagem e ao relançamento da economia. 
 
 

g GPL COM PREÇOS MÁXIMOS   
 
A Portaria 205-A/2022, de 12 de agosto, aprovou as margens 
máximas e o respetivo preço de venda ao público do gás de 
petróleo liquefeito (GPL) engarrafado, nas tipologias T3 e T5 
(GPL butano T3, GPL propano T3 e GPL propano T5) . 
 
O estabelecimento das margens e preço máximo vigora até 
31 de outubro p.f., podendo o prazo ser prorrogado. 
 
Os termos do preço regulado são publicados diariamente no 
sítio na Internet da ERSE, Entidade Reguladora dos Serviços 
Energéticos, assim como as atualizações mensais. 

De 17 de agosto a 2 de setembro a botija de gás (GPL) tem 
o seguinte preço máximo de venda ao público (a ele podendo 
acrescer custos com o serviço de entrega, que se aplicam às 
situações em que as garrafas são adquiridas por via telefó-
nica ou eletrónica e são disponibilizadas em local diferente 
do ponto de venda): 

- GPL butano, tipologia T3: 2,267 €/kg 
- GPL propano, tipologia T3: 2,646 €/kg 
- GPL propano, tipologia T5: 2,424 €/kg. 

https://app.apcmc.pt/
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g CARTA PORTUGUESA DE DIREITOS  
HUMANOS NA ERA DIGITAL   
 
A Lei 15/2022, de 11 de agosto, procedeu à alteração da Lei 
27/2021, de 17 de maio, que aprovou a Carta Portuguesa de 
Direitos Humanos na Era Digital, revogando os n.ºs 2 a 6 do 
artigo 6.º. 

 
Artigo relativo ao regime do direito de proteção contra a de-
sinformação, que ora fica sem definição (era como tal consi-
derada toda a narrativa comprovadamente falsa ou 
enganadora, como a utilização de textos ou vídeos manipu-
lados ou fabricados, ou as práticas para inundar as caixas de 
correio eletrónico e o uso de redes de seguidores fictícios, 
criada, apresentada e divulgada para obter vantagens eco-
nómicas ou para enganar deliberadamente o público, e que 
seja suscetível de causar um prejuízo público, nomeada-
mente ameaça aos processos políticos democráticos, aos 
processos de elaboração de políticas públicas e a bens pú-
blicos) e que retira à ERC, Entidade Reguladora para a Co-
municação Social o direito de receber e apreciar queixas 
contra as entidades que a praticassem. 
 
 

g BREXIT – MARCAÇÃO UKCA DOS PRO-
DUTOS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EXPORTA-
DOS PARA O REINO UNIDO   
 

Na sequência de notícias anteriores sobre 
o tema, a DGAE solicitou a divulgação de 
informações adicionais recentemente vei-
culadas pela Embaixada do Reino Unido 
em Portugal sobre a marcação UKCA. 
 

Lembramos que a marcação UKCA – Avaliação de Conformi-
dade do Reino Unido – irá ser obrigatória para todos os pro-
dutos que, anteriormente, necessitavam da marcação CE. O 
que significa que os produtos que entrem no mercado do RU 
a partir de 1 de janeiro de 2023 deverão estar identificados 
com a marcação UKCA. 
 
As autoridades britânicas emitiram dois documentos, extre-
mamente úteis para as empresas, que procuram explicar, de 
forma clara: 

1. As medidas desenvolvidas pelas autoridades britânicas 
para reduzir custos e facilitar a transição para as empre-
sas europeias; 
2. A descrição das etapas para obter a marcação UKCA 

para um determinado produto. 
 
Mais informações sobre este sistema de marcação britânico 
podem ser encontradas nos seguintes links: 
   Marcação UKCA, destinada ao mercado do RU de 

forma geral – aqui ou aqui 
   Marcação UKNI, destinada ao mercado da Irlanda do 

Norte – aqui ou aqui 
   Segurança de produtos (Guia para a indústria de A a 

Z) 
   Entidades autorizadas para a avaliação de conformi-

dade para o RU (UKMCAB) 
 
Os requisitos para a marcação UKCA diferem para os seguin-
tes setores: equipamentos médicos, produtos de construção, 
transporte por cabos (como teleféricos), aeronaves não tripu-
ladas, equipamentos de pressão transportáveis, produtos fer-
roviários e equipamento marítimo. A respetiva entidade 
britânica irá proceder a elaboração de normas especializadas 
para a atribuição da marcação UKCA para cada um destes 
setores. 
 
Assim, informações para esses setores especializados 
podem ser encontradas nos seguintes links: 
 
   Produtos de Construção 
   Equipamentos Médicos 
   Explosivos Civis 
   Substâncias Perigosas 
   Transporte Ferroviário 
   Fertilizantes 
   Instalações por Cabo 
 

As autoridades britânicas planeiam organizar um novo webi-
nar sobre a marcação UKCA durante a segunda quinzena de 
setembro. 
 
 

g PT 2030 – CONSULTA PÚBLICA SOBRE O 
PROGRAMA DEMOGRAFIA, QUALIFICAÇÕES E 
INCLUSÃO   
 
Encontra-se em Consulta Pública, no portal ConsultaLEX, a 
proposta de texto do Programa Demografia, Qualificações e 
Inclusão (PDQI), PT 2030. 
 
O PDQI, que inclui tipologias atualmente incluídas no POISE 
- Programa Opera-
cional Inclusão So-
cial e Emprego e no 
POCH - Programa 
Operacional Capital 
Humano, visa con-
tribuir na resposta 
ao desafio demo-
gráfico, através do 
apoio nas diferentes 
políticas públicas, incidindo nas seguintes dimensões: apoiar 
a criação de emprego sustentável e de qualidade e prever 
medidas de conciliação da vida profissional e pessoal e en-
velhecimento mais ativo. 
 
Todos os cidadãos e entidades podem contribuir para melho-
rar o documento que estabelece as prioridades para o inves-
timento europeu e nacional nas pessoas durante o próximo 
período de programação 2021-2027 até ao próximo dia 8 de 
setembro. 

g diversos 

https://app.apcmc.pt/
https://www.apcmc.pt/wp-content/uploads/circular-63-2022.pdf
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukni-marking
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-northern-ireland
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance
https://www.gov.uk/uk-market-conformity-assessment-bodies
https://www.gov.uk/guidance/construction-products-regulation-in-great-britain
https://www.gov.uk/guidance/regulating-medical-devices-in-the-uk
https://www.hse.gov.uk/explosives/ce-marking/index.htm
https://www.gov.uk/guidance/rohs-compliance-and-guidance
https://www.gov.uk/guidance/rail-transport-domestic-and-cross-border-operations#interoperability-constituents
https://www.gov.uk/guidance/manufacturing-and-marketing-fertilisers
https://www.gov.uk/government/publications/designated-standards-cableway-installations
https://www.consultalex.gov.pt/Portal_Consultas_Publicas_UI/DetalheConsultaPublica.aspx?Consulta_Id=257
https://www.apcmc.pt/wp-content/uploads/PDQI_Versao-Submetida_Consulta-Publica-1.pdf
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g MEDIDAS ANTI-DUMPING - AÇOS RESISTEN-
TES À CORROSÃO DA RÚSSIA E TURQUIA   
 
O Regulamento de Execução (UE) 2022/1395, publicado no 
JOUE de 12 de agosto, aprovou um direito anti-dumping de-
finitivo sobre as importações de determinados aços resisten-
tes à corrosão originários da Rússia e da Turquia. 
 
Os produtos em questão são os produtos laminados planos 
de ferro, de liga de aço ou de aço não ligado; galvanizados 
por imersão a quente e/ou revestidos com zinco e/ou alumínio 
e/ou magnésio, mesmo com liga de silício; tratados com pas-
sivação química; com ou sem qualquer tratamento de super-
fície adicional, como oleamento ou vedação; contendo, em 
peso: não mais de 0,5% de carbono, não mais de 1,1 % de 
alumínio, não mais de 0,12% de nióbio, não mais de 0,17% 
de titânio e não mais de 0,15% de vanádio; apresentados em 
rolos, folhas de corte longitudinal e de arco ou banda, atual-
mente classificados nos códigos NC ex 7210 41 00, ex 7210 
49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 
30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 
92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (códigos 
TARIC: 7210 41 00 20, 7210 41 00 30, 7210 49 00 20, 7210 

49 00 30, 7210 61 00 20, 7210 61 00 30, 7210 69 00 20, 7210 
69 00 30, 7210 90 80 92, 7212 30 00 20, 7212 30 00 30, 7212 
50 61 20, 7212 50 61 30, 7212 50 69 20, 7212 50 69 30, 7212 
50 90 14, 7212 50 90 92, 7225 92 00 20, 7225 92 00 30, 7225 
99 00 22, 7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 92, 7225 
99 00 93, 7226 99 30 10, 7226 99 30 30, 7226 99 70 13, 7226 
99 70 93 e 7226 99 70 94). 
 
São excluídos: 
- produtos de aço inoxidável, de aço ao silício denominado 
«magnético» e produtos de aço de corte rápido 
- produtos simplesmente laminados a quente ou laminados a 
frio. 
 
As taxas do direito anti-dumping definitivo aplicáveis ao preço 
líquido, franco-fronteira da UE, dos produtos não desalfande-
gados supra referidos e produzidos pelas empresas a seguir 
indicadas são as seguintes: 

País 
 
 

Rússia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turquia 
 
 
 
 

Empresa 
 
PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works 
Novolipetsk Steel 
PAO Severstal 
Todas as outras empresas 
MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman 
İşletmeciliği A.Ş. 
TatMetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş 
Tezcan Galvanizli Yapi Elemanlari Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Outras empresas que colaboraram no inquérito (Atakaş 
Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.; Borçelik Çelik Sanayii Ticaret 
A.Ş.; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.; Erdemir Çelik 
Servis Merkezi San. ve T. A.Ş.; Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.; Yil-
dizdemir Çelik San.A.Ş.) 
Todas as outras empresas 

Direito anti-dumping 
definitivo 
36,6% 
10,3% 
31,3% 
37,4% 
10,5% 

 
2,4% 
11% 

 
 

8% 
 
 

11% 

Código adicional  
TARIC 
C217 
C216 
C218 
C999 
C865 

 
C866 
C867 

 
 
 
 
 

C999 

g diversos 

https://www.apcmc.pt/congresso-apcmc/21o-congresso-apcmc-2022-programa/
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