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Nos últimos dias foi noticiado que apenas 5% das verbas 
do PRR chegaram aos beneficiários, o que quer dizer 
que ainda está quase tudo por fazer. 
 
A questão não é apenas o facto de que os 18,2 mil milhões 
a fundo perdido terem que ser usados, o mais tardar, até 31 
de dezembro de 2026, mas principalmente a constatação 
de que estamos a atrasar as respostas às inúmeras dificul-
dades que hoje enfrentam as famílias e as empresas por-
tuguesas, mais agudas e mais dramáticas do que as que 
existiam ao tempo em que este programa foi desenhado. 
 
Recordamos, apenas, que em 2020 não existia crise 
energética, nem inflação, nem taxas de juro a escalar. 
 
A velocidade a que as condições se alteraram é inacre-
ditável. Até abril deste ano a taxa Euribor a 12 meses 
ainda era negativa e agora já está perto dos 3%! E a 
única certeza é que irá continuar a subir. 
 
No nosso setor, embora as coisas tenham corrido bem 
até agora, as perspetivas que tínhamos de um cresci-
mento sustentado até 2030 poderão ser postas em 
causa. Mais do que o crescimento dos preços dos ma-
teriais que ocorreu no último ano, é a volatilidade da si-
tuação e o aumento das taxas de juro que podem 
perturbar o investimento no imobiliário. 
 

A política monetária dirigida ao controlo da inflação e a 
crise energética irão retirar muita da liquidez à economia 
e reduzir o crédito, fazendo baixar o consumo, o investi-
mento empresarial e a despesa pública (orientação para 
a redução da dívida), o que tem que ter consequências 
ao nível da procura do imobiliário, a menos que este se 
mantivesse como ativo refúgio de eleição, o que não é 
provável, podendo mesmo vir a perder atratividade por 
deterioração da respetiva rentabilidade em comparação 
com outras alternativas. 
 
Nada disto ocorrerá de um dia para o outro e, neste mo-
mento, apesar do arrefecimento que se nota relativa-
mente ao arranque de novos projetos de habitação 
(particularmente no segmento emergente dirigido aos 
rendimentos médios), as obras em curso e a dinâmica 
do mercado da renovação, motivado sobretudo pela me-
lhoria da eficiência energética, dão-nos uma expetativa 
de estabilidade para os próximos doze meses. 
 
Se a economia do setor começar a “derrapar”, os inves-
timentos previstos no PRR na área da construção, em 
particular nos equipamentos sociais e na habitação, po-
derão vir a fazer uma diferença significativa. 
 
Mas, para isso, vão ter que sair do papel. 
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g ENCERRAMENTO PARA FÉRIAS EM DIAS DE 
«PONTE» / 2023   
 
O artigo 242.º do Código do Trabalho permite que as empre-
sas encerrem total ou parcialmente para férias dos trabalha-
dores em dia de «ponte», isto é, «em dia que esteja entre um 
feriado que ocorra à terça-feira ou quinta-feira e um dia de 
descanso semanal».  
 
Tal possibilidade está porém subordinada ao dever de infor-
mar os trabalhadores abrangidos pelo encerramento a efetuar 
no ano seguinte até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior.  

 
Até ao próximo dia 15 de Dezembro deverão, em conformi-
dade, as empresas interessadas comunicar aos trabalhado-
res o(s) dia(s) de «ponte» em que pretendem, total ou 
parcialmente, encerrar para férias em 2023.  
 
Em 2023 são dias de «ponte» os dias:  
 
    24 DE ABRIL (2.ª feira)  
    9 DE JUNHO (6.ª feira)  
    14 DE AGOSTO (2.ª feira)  
    6 DE OUTUBRO (6.ª feira) 
 
A eles se somam eventualmente a «segunda-feira de carna-
val» (20 DE FEVEREIRO) e «o dia que esteja entre o feriado mu-
nicipal e um dia de descanso semanal» (caso, por exemplo, 
dos dias 12 DE JUNHO, 2.ª feira, anterior ao feriado municipal 
de Santo António, e 30 DE JUNHO, 6.ª feira, posterior ao feriado 
municipal de São Pedro, ou 22 DE SETEMBRO, 6.ª feira, poste-
rior ao feriado de S. Mateus…), se o instrumento de regula-
mentação coletiva de trabalho aplicável na empresa 
considerar de observação obrigatória a terça-feira de carnaval 
e o feriado municipal da localidade, como é o caso do CCT 
outorgado pela APCMC e da generalidade dos CCT.  

g COVID-19 - CESSAÇÃO DE VIGÊNCIA DE 
VÁRIAS RESOLUÇÕES    
 
Em prol da clareza e certeza jurídicas, e por forma a permitir 
aos cidadãos e empresas identificarem, sem margem para 
dúvidas, que normas relativas à pandemia da Covid-19 se 
mantêm em vigor, a Resolução do Conselho de Ministros 
96/2022, de 24 de outubro, aprovou a cessação de vigência 
de várias Resoluções do Conselho de Ministros, publicadas 
entre 16 de março de 2020 e 29 de julho de 2022, já caducas, 
anacrónicas ou ultrapassadas pelo evoluir da pandemia, de-
signadamente as que aprovaram ou prorrogaram estados de 
calamidade ou alerta. 
 
 

g ATUALIZAÇÃO DAS RENDAS PARA 2023  
FIXADA EM 2%   
 
A Lei 19/2022, de 21 de outubro, aprovou a não aplicação em 
2023 do coeficiente de atualização das rendas previsto no ar-
tigo 24.º da Lei 6/2006, de 27 de fevereiro, que aprovou o 
NRAU, segundo o qual o coeficiente de atualização anual das 
rendas, se as partes não tiverem estabelecido outro regime, 
é o resultante da totalidade da variação do índice de preços 
no consumidor, sem habitação, correspondente aos últimos 
12 meses e para os quais existam valores disponíveis à data 
de 31 de Agosto. 
 
Em alternativa ao coeficiente que daí resultaria, na ordem dos 
5,43%, a LEI FIXOU EM 1,02 (2%) O COEFICIENTE DE ATUALIZAÇÃO 
DAS RENDAS DOS DIVERSOS TIPOS DE ARRENDAMENTO URBANO (isto 
é, para habitação, em regime de renda livre, condicionada ou 
apoiada, comércio, indústria, exercício de profissão liberal e 
outros fins não habitacionais) E RURAL, PARA VIGORAR NO ANO 
CIVIL DE 2023, que se aplica igualmente às rendas de contra-
tos que remetam para a atualização de renda segundo o re-
gime do art. 24.º do NRAU ou para o respetivo aviso no Diário 
da República. 
 
O senhorio interessado na atualização da renda – que só 
pode ser exigida 1 ano após a data de início do contrato ou 
da última atualização – deve comunicar ao arrendatário, atra-
vés de carta registada com aviso de receção (ou entregue em 
mão, com protocolo de receção na cópia) e com a antece-
dência mínima de 30 dias (art. 9.º NRAU e 1077.º Código 
Civil), o novo montante (que o art.º 25º do NRAU permite ar-
redondar para o cêntimo superior) e o coeficiente e demais 
fatores relevantes utilizados no seu cálculo (a não atualização 
prejudica a recuperação dos aumentos não feitos, mas o se-
nhorio pode aplicar os coeficientes em anos posteriores, 
desde que não tenham passado mais de 3 anos sobre a data 

g LegisLação 
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g LegisLação

em que teria sido inicialmente possível a sua aplicação). 
 
Caso o local arrendado constitua a casa de morada de famí-
lia, a comunicação supra deve ser dirigida a cada um dos 
cônjuges, de acordo com o disposto no artigo 12.º do NRAU. 
 

(MINUTA DA COMUNICAÇÃO A ENVIAR AO INQUILINO) 
“Exmo. Senhor 
Na qualidade de senhorio do prédio (estabelecimento, fração...) sito 
em ___________, de que V. Exa. é arrendatário, venho pela presente 
comunicar, ao abrigo do art.º 1077º do Código Civil, que irei proceder 
à atualização da renda atualmente em vigor, de € ____, assim fixada 
em ___ de _____ de _____, pela aplicação do coeficiente 1,02, fixado 
pela Lei 19/2022, de 21 de outubro. 
Em conformidade, a renda que se vence no próximo dia ___ de 
_______ de ____, relativa ao mês de ______, e as sucessivas até 
nova atualização, será de € _____, (renda atual x 1,02). 
Com os melhores cumprimentos...” 
 

COEFICIENTES DE ATUALIZAÇÃO DAS RENDAS PUBLICADOS ATÉ À DATA  [ 1982 – 2023 ] 

Habitação, Habitação, Não habitacional 
Ano renda livre renda (comércio, Diplomas  

condicionada indústria…)  
 
2023 1,02 1,02 1,02 LEI 19/2022, DE 21/10 
2022 1,0043 1,0043 1,0043 Aviso INE 17989/2021, de 23/9 
2021 0,9997 0,9997 0,9997 Aviso INE 15365/2020, de 2/10 
2020 1,0051 1,0051 1,0051 Aviso INE 15225/2019, de 1/10 
2019 1,0115 1,0115 1,0115 Aviso INE 13745/2018, de 26/9 
2018 1,0112 1,0112 1,0112 Aviso INE 11053/2017, de 25/9 
2017 1,0054 1,0054 1,0054 Aviso INE 11562/2016, de 22/09 
2016 1,0016 1,0016 1,0016 Aviso INE 10784/2015, de 23/09 
2015 0,9969 0,9969 0,9969 Aviso INE 11680/2014, de 21/10 
2014 1,0099 1,0099 1,0099 Aviso INE 11753/2013, de 20/09 
2013 1,0336 1,0336 1,0336 Aviso INE 12912/2012, de 27/09 
2012 1,0319 1,0319 1,0319 Aviso INE19512/2011, de 30/09 
2011 1,003 1,003 1,003 Aviso INE 18370/2010, de 17/09 
2010 1,000 1,000 1,000 Aviso INE 16 247/2009, de 18/09 
2009 1,028 1,028 1,028 Aviso INE 23 786/2008, de 23/09 
2008 1,025 1,025 1,025 Aviso INE 19 303/2007, de 10/10 
2007 1,027 1,027 1,027 Aviso INE 9635/2006, de 07/09  
2006 1.021 1.021 1.021 Aviso INE 8457/2005 (2ª série), de 30/09 
2005 1,025 1,025 1,025 Aviso INE 9277/2004 (2ª série), de 07/10 
2004 1,037 1,037 1,037 Aviso INE 10280/2003 (2ª série), de 03/10 
2003 1,036 1,036 1,036 Aviso INE 10012/2002 (2ª série), de 26/09 
2002 1,043 1,043 1,043 Aviso INE 13052-A/2001 (2ª série), de 30/10 
2001 1,022 1,022 1,022 Aviso INE 1062-A/2000 (2ª série), de 31/10 
2000 1,028 1,028 1,028 Portaria 982-A/99, de 30/10 
1999 1,023 1,023 1,023 Portaria 946-A/98, de 31/10 
1998 1,023 1,023 1,023 Portaria 1089-C/97, de 31/10 
1887 1,027 1,027 1,027 Portaria 616-A/96, de 30/10 
1996 1,037 1,037 1,037 Portaria 1300-A/95, de 31/10 
1995 1,045 1,045 1,045 Portaria 975-A/94, de 31/10 
1994 1,0675 1,0675 1,0675 Portaria 1103-A/93, de 30/10 
1993 1,080 1,080 1,080 Portaria 1024/92, de 31/10 
1992 1,1150 1,1150 1,1150 Portaria 1133-A/91, de 31/10 
1991 1,11(1) 1,11(2) 1,11(3) Port. (1) 1101-A/90, (2) 1101-B/90, (3) 1101-E/90, 31/10 
1990 1, 10 (1) 1, 10 (1) 1, 10 (2) Portarias (1) 965-A/89 e (2) 965-D/89, de 31/10 
1989 1,073 (1) 1,073 (1) 1,073 (2) Port. (1) 715/88, de 28/10, e (1) 725-A/88, de 31/10 
1988 1,074 (1) 1,074 (2) 1,074 (3) Port. (1) 845/87, (2) 846/87, (3) 847-A/87, de 31/10 
1987 1,085 (1) 1,090 (2) 1,090 (3) Port. (1) 604/86 e (2) 605/86, de 16/10, e (3) 617/86, de 23/10 
1986 1,13 (1) 1,14 (2) 1,14 (3) Port. (1) 179/86, 6/5; (2) 29/86, 22/1; (3) 926/85, 3/12 
1085 - 1,18 (1) 1,18 (2) Portarias (1) 842-C/84 e (2) 842-B/84, de 31/10 
1984 - 1,17 (1) 1,17 (2) Port. (1) 1007/83, 30/11; (2 ) 43-B/83, 2/3; (2) 1006/83, 30/11 
1983 - 1,17 (1) 1,17 (2) Portarias (1) 1014-B/82, e (2) 1014-A/82, de 30/10 
1982 - 1,15 (1) 1,17 (2) Portarias (1) 63/82 e (2) 62/82, de 15/1 
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Lembramos que senhorio e inquilino dispõem de toda a liber-
dade para estipularem a possibilidade de atualização da 
renda e o respetivo regime, desde que o façam por escrito. 
Não o fazendo, aplica-se o regime supletivo de atualização 
anual da renda com base no coeficiente fixado pelo INE (art. 
1077.º Código Civil), ora suspenso para 2023 pela lei em 
apreço, que se aplica igualmente às rendas condicionadas, 
ou rendas de contratos habitacionais celebrados em regime 
de renda condicionada (art. 4.º da Lei 80/2014, de 19/12) e 
às rendas apoiadas, ou rendas de arrendamentos apoiados 
para habitação (art. 23.º da Lei 81/2014, de 19/12).  
 
 

g ATUALIZAÇÃO DAS PENSÕES PARA 2023, 
IMPENHORABILIDADE DOS APOIOS E RESGATE 
DE PPR    
 
A Lei 19/2022, de 21 de outubro, aprovou ainda a atualização, 
com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2023, das pensões de 
invalidez e de velhice e demais pensões, subsídios e com-
plementos referidos na Portaria 301/2021, de 15/12, atribuí-
dos anteriormente a 1 de janeiro de 2022, em: 
 

 4,43% – as  pensões de valor igual ou inferior a 2 IAS (€ 
886,40) 

 4,07% – as pensões de valor superior a 2 IAS e até 6 IAS 
(€ 2.659,20) 

 3,53% ¬– as pensões de valor superior a 6 IAS e até 12 
IAS (€ 5.318,40). 

 
Atualização que decorre do regime transitório que aprova 
para 2023 e com o qual «suspende» a aplicação do regime 
jurídico aprovado pela Lei 53-B/2006, de 29 de dezembro, e 
que complementa, com prejuízo futuro para os pensionistas, 
o valor de meia pensão que lhes foi pago durante o corrente 
mês de outubro. 
 
IMPENHORABILIDADE DOS APOIOS ÀS FAMÍLIAS 

 
São impenhoráveis os apoios extraordinários a titulares de 
rendimentos e prestações sociais (€ 125 e € 50 por depen-

dente) e o complemento excecional a pensionistas (meia pen-
são), aprovados pelo Decreto-Lei 57-C/2022, de 6 de setem-
bro. 
 
RESGATE DE PLANOS DE POUPANÇA 

 
A lei aprovou igualmente a possibilidade de reembolso/res-
gate, sem penalizações, do valor de planos poupança-re-
forma (PPR), de planos poupança-educação (PPE) e de 
planos poupança-reforma/educação (PPR/E) até ao limite 
mensal de 1 IAS (€ 443,20), impondo às instituições de cré-
dito e entidades autorizadas a comercializar este tipo de pro-
dutos financeiros a divulgarem de forma visível, nos seus 
sítios na Internet e nos extratos de conta (…) a possibilidade 
de resgate ao abrigo deste regime. 
 
 
 

g INFLAÇÃO - APOIOS ÀS EMPRESAS  
E ECONOMIA SOCIAL    
 
O Decreto-Lei 67/2022, de 4 de outubro, aprovou as seguin-
tes medidas excecionais de apoio às empresas e à economia 
social, para mitigação dos efeitos da inflação: 
 
 Prorrogação da vigência, até 30 de junho de 2023, do 

mecanismo de revisão extraordinária de preços nas em-
preitadas de obras públicas, aprovado pelo Decreto-Lei 
36/2022, de 20 de maio; 

 
 Prorrogação do mecanismo de gasóleo profissional ex-

traordinário previsto no Decreto-Lei 43-A/2022, de 6 de 
julho, para os abastecimentos elegíveis que ocorram até 
31 de dezembro p.f.; 

 
 Suspensão dos efeitos, entre 1 de outubro e 31 de de-

zembro p.f., da disposição transitória do imposto sobre 
os produtos petrolíferos e energéticos aplicável ao gás 
natural usado na produção de eletricidade ou cogeração 
por entidades que desenvolvam essas atividades como 
sua atividade principal. 

 

g LegisLação 
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g IRS/IRC - APOIO EXTRAORDINÁRIO  
AO ARRENDAMENTO   
 
Por forma a atenuar o impacto da limitação que impôs à atua-
lização das rendas para 2023, a Lei 19/2022, de 21 de outu-
bro, aprovou um apoio extraordinário e temporário (vigora só 
em 2023…) à tributação em sede de IRS e IRC dos rendi-
mentos prediais decorrentes de contratos de arrendamento 
auferidos em 2023. 
 
EM SEDE DE IRS: 
 
 Rendimentos prediais decorrentes de contratos de arren-
damento enquadráveis na categoria F a que se aplicam as 
taxas gerais previstas no art. 68.º (optando o senhorio pelo 
englobamento) ou a taxa especial/ tributação autónoma de 
28% prevista no n.º 1 do artigo 72.º – a sua determinação 
obtém-se pela aplicação do coeficiente de 0,91 após as de-
duções legalmente previstas; 
 
 Rendimentos prediais decorrentes de contratos para ha-
bitação permanente com duração igual ou superior a 2 anos 
que beneficiam de redução (entre 2 e 18 p.p.) da taxa autó-
noma de IRS (28%) – a sua determinação obtém-se pela apli-
cação de um coeficiente que varia entre 0,70 e 0,90, 
consoante a duração do contrato e suas renovações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EM SEDE DE IRC: 
 A determinação dos rendimentos tributáveis de rendas 
obtém-se através da aplicação do coeficiente de 0,87, exceto 
para os sujeitos passivos abrangidos pelo regime simplifi-
cado. 
 
Os coeficientes de apoio em sede de IRS e IRC aplicam-se 
apenas a rendas que, cumulativamente, (i) sejam devidas e 
pagas em 2023, (ii) resultem de arrendamentos em vigor 
antes de 1 de janeiro de 2022, comunicados à AT, e (iii) não 
respeitem a contratos que sejam objeto de atualização a um 
valor superior ao do coeficiente de 1,02. 
 
 
 

g IVA – REDUÇÃO TEMPORÁRIA DO IVA NA 
ELETRICIDADE    
 
Para além de limitar a 2% a atualização das rendas em 2023 
e estabelecer um apoio temporário à tributação dos rendi-
mentos prediais auferidos no mesmo ano, a Lei 19/2022, de 
21 de outubro, aprovou ainda a redução temporária e transi-
tória, entre 1 de outubro de 2022 e 31 de dezembro de 2023, 
da taxa do IVA aplicável a fornecimentos de eletricidade. 
 
Segundo a nova verba 2.38 da Lista I anexa ao Código do 
IVA, a taxa reduzida de IVA aplica-se apenas ao consumo de 

eletricidade na parte que não exceda 100 kWh por período 
de 30 dias, ou 150 kWh no mesmo período quando respei-
tante a famílias numerosas (agregados familiares com 5 ou 
mais pessoas), quando a potência contratada não seja supe-
rior a 6,90 kVA. 

 
«2.38 — Fornecimento de eletricidade para consumo, 
com exclusão das suas componentes fixas, relativamente 
a uma potência contratada que não ultrapasse 6,90 kVA, 
na parte que não exceda: 
a) 100 kWh por período de 30 dias; 
b) 150 kWh por período de 30 dias, quando adquirida 
para consumo de famílias numerosas, considerando-se 
como tais os agregados familiares constituídos por cinco 
ou mais pessoas. 
As regras a que deve obedecer a aplicação da verba, no-
meadamente no que respeita à eletricidade adquirida 
para consumo de famílias numerosas, ao seu apura-
mento em tarifas multi-horárias ou à definição das regras 
aplicáveis ao cálculo da proporção dos limites a que se 
referem as alíneas a) e b) para os casos em que se veri-
fiquem períodos inferiores ou superiores a 30 dias, são 
determinadas por portaria dos membros do Governo res-
ponsáveis pelas áreas das finanças e da energia.» 

 
Lembramos que este consumo de eletricidade estava antes 
sujeito à taxa intermédia de IVA (verba 2.8 da Lista II anexa 
ao CIVA, ora revogada).   
 

Taxa especial aplicável 
 

26% 
24% 
23% 
22% 
20% 
18% 
16% 
14% 
10% 

Coeficiente de apoio 
 

0,90 
0,89 
0,89 
0,88 
0,87 
0,85 
0,82 
0,79 
0,70 

g fiscaLidade
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g fiscaLidade 

 

g IRC/IRS – MAIS-VALIAS. CORREÇÃO  
MONETÁRIA 2022   
 
A PORTARIA 253/2022, de 20 de outubro, aprovou os coeficien-
tes de desvalorização da moeda a aplicar aos BENS E DIREITOS 
ALIENADOS DURANTE O ANO DE 2022 (que não investimentos fi-
nanceiros, exceto em imóveis e partes de capital), cujo valor 
deva ser atualizado nos termos dos artigos 47.º do CIRC e 
50.º do CIRS, para efeitos de determinação da matéria cole-
tável dos referidos impostos. 
 
Lembramos que, para efeito de determinação das mais-valias 
ou das menos-valias resultantes da alienação (transmissão 
onerosa) de elementos do ativo imobilizado – as quais cor-
respondem à diferença entre os respetivos valores de reali-
zação, líquido de encargos, e de aquisição, deduzido das 
reintegrações e amortizações praticadas (...) –, dispõe o ar-
tigo 47.º do CIRC que o valor de aquisição (...) deve ser atua-
lizado mediante aplicação de coeficientes para o efeito 
publicados, sempre que, à data da realização, tenham decor-
rido pelo menos 2 anos desde a data de aquisição, sendo o 
valor dessa correção monetária deduzido para efeito de de-
terminação do lucro tributável. 
 
O mesmo se diga para efeito de determinação do rendimento 
sujeito a IRS, atento o disposto no artigo 50.º do respetivo 
Código. 

 
Os coeficientes refletem uma atualização de 1,24% relativa-
mente aos aprovados para vigorar em 2021 e são os seguin-
tes: 
 
 

g ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2023  
– PROPOSTAS FISCAIS   
 
O Governo apresentou à Assembleia da República, no pas-
sado dia 10 de outubro, a proposta de Orçamento do Estado 
para 2022, que será votada na generalidade e em votação 
final global nos próximos dias 27 de outubro e 25 de novem-
bro, respetivamente. 
 
Destacamos, em matéria fiscal, as seguintes propostas: 
 
1. IRC 
 

 ELIMINAÇÃO DO LIMITE TEMPORAL PARA DEDUÇÃO DOS PREJUÍ-
ZOS FISCAIS, que passam a poder ser deduzidos ao lucro 
tributável de qualquer um dos exercícios seguintes (e não 
apenas nos 12 seguintes para as micro e PME e 5 seguin-
tes para os demais SP) e simplificação dos procedimentos 
de prejuízos fiscais no âmbito dos processos de reestru-
turação de sociedades, que passam a ser diretamente de-
clarados pelas empresas; 

Ano 
 
Até 1903 
De 1904 a 1910 
De 1911 a 1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
De 1925 a 1936 
De 1937 a 1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
De 1944 a 1950 
De 1951 a 1957 
De 1958 a 1963 
1964 
1965 
1966 

Ano 
 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
21004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
De 2012 a 2015 
2016 
2017 
2018 e 2020 
2021 
 

Coeficiente 
 
4848,38 
4 513,28 
4 328,74 
3 851,25 
3 152,27 
2 516,45 
1 795,41 
1 375,98 
909,19 
593,22 
439,32 
268,85 
226,32 
195,07 
189,44 
159,41 
141,58 
122,24 
104,89 
88,35 
81,06 
76,22 
72,85 
70,16 
67,05 

Coeficiente 
 
1,67  
1,60 
1,56 
1,54  
1,49  
1,47  
1,44  
1,35  
1,30 
1,26  
1,24  
1,21 
1,17 
1,15  
1,11  
1,13  
1,11 
1,07 
1,04 
1,03 
1,02  
1,01 
1,00 

Ano 
 
De 1967 a 1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Coeficiente 
 
62,70 
58,06 
55,26 
51,66 
46,97 
36,02 
30,78 
25,78 
19,75 
15,47 
12,21 
11,00 
9,00 
7,47 
5,98 
4,64  
3,89 
3,51  
3,22 
2,90 
2,60 
2,33 
2,06 
1,89  
1,75 

DE 1989 ATÉ À DATA (2022) FORAM PUBLICADAS AS SEGUINTES PORTARIAS, PARA OS BENS E DIREITOS ALIENADOS EM: 
 

2022: Portaria 253/2022, de 20/10                   2021: Portaria 220/2021, de 22/10                  2020: Portaria 220/2020, de21/9  
2019: Portaria 362/2019, de 9/10                     2018: Portaria 317/2018, de 11/12                  2017: Portaria 326/2017, de 30/10 
2016: Portaria 316/2016, de 14/12                  2015: Portaria 400/2015, de 6/11                    2014: Portaria 281/2014, de 30/12 
2013; Portaria 376/2013, de 30/12                  2012: Portaria 401/2012, de 6/12                    2011: Portaria 282/2011, de 21/10 
2010: Portaria 785/2010, de 23/8                    2009: Portaria 772/2009, de 21/7                    2008: Portaria 362/2008, de 13/5 
2007: Portaria 768/2007, de 9/7                       2006: Portaria 429/2006, de 3/5                      2005: Portaria 488/2005, de 20/5 
2004: Portaria 376/2004, de 14/4                    2003: Portaria 287/2003, de 3/4                      2002: Portaria 553/2002, de 3/6  
2001: Portaria 1040/2001, de 28/8                   2000: Portaria 390/2000, de 7/10                    1999: Portaria 393/99, de 29/5  
1998: Portaria 280/98, de 6/5                           1997: Portaria 222/97, de 2/4                          1996: Portaria 107/96, de 10/4  
1995: Portaria 388/95, de 21/4                         1994: Portaria 277/94, de 10/5                        1993: Portaria 470/93, de 5/5 
1992: Portaria 395/92, de 12/5                         1991: Portaria 332/91, de 1/4                         1990: Portaria 240/90, de 4/4  
1989: Portaria 237/89, de 30/3 
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 REDUÇÃO DO LIMITE DE DEDUÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS, de 
70% para 65% do lucro tributável de cada período de tri-
butação, mantendo-se porém a majoração deste limite em 
10 p.p. para prejuízos fiscais apurados em 2020 e 2021 
aprovada no âmbito da pandemia da Covid-19; 

 

 Consideração para efeitos de determinação do rendi-
mento coletável, pela aplicação do coeficiente 0,15, aos 
rendimentos relativos a CRIPTOATIVOS que não sejam con-
siderados rendimentos de capitais, nem resultem do saldo 
positivo das mais e menos-valias e dos restantes incre-
mentos patrimoniais. 

 

 Alargamento para o dobro do âmbito de aplicação da TAXA 
REDUZIDA DE 17% DE IRC, que passa a aplicar-se aos pri-
meiros € 50.000 (antes € 25.000) de matéria coletável das 
micro e PME e (outra novidade) das empresas de pe-
quena-média capitalização que não sejam PME (Small 
Mid Cap), nos termos do Decreto-Lei 372/2007 (isto é, que 
empreguem menos de 500 pessoas); 

 

 Aplicação excecional da taxa reduzida de IRC durante 2 
anos a empresas que perderam a sua natureza de PME 
ou Small Mid Caps for força de OPERAÇÕES DE REESTRUTU-
RAÇÃO realizadas entre 2023 e 2026; 

 

 Aplicação da taxa de IRC de 12,5% aps primeiros € 
50.000 de matéria coletável das empresas que sejam qua-
lificadas como micro e PME, médias empresas ou empre-
sas de pequena-média capitalização (Small Mid Cap) e 
que exerçam, diretamente e a título principal, a atividade 
em territórios do interior;  

 

 Tributação autónoma, à taxa de 10%, dos encargos rela-
tivos a VEÍCULOS MOVIDOS EXCLUSIVAMENTE A ENERGIA ELÉ-
TRICA cujo custo de aquisição exceda € 62.500; 

 

 Redução das taxas de tributação autónoma incidentes 
sobre VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS HÍBRIDAS PLUG-IN, 
cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede 
elétrica e que tenham uma autonomia mínima, no modo 
elétrico, de 50 km e emissões oficiais inferiores a 50 
gCO2/km, e de VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS MOVIDAS 
A GNV (gás natural veicular), que passam para 2,5%, 7,5 
e 15%, consoante o custo de aquisição, respetivamente, 
inferior a € 27.500, inferior a € 35.000 ou igual/superior a 
este último (as taxas atuais são de 5%, 10% e 17,5% para 
os primeiros veículos e de 7,5 %, 15 % e 27,5 para os mo-

vidos a GNV); 
 

 SUSPENSÃO NOS EXERCÍCIOS DE 2022 E 2023 DO AGRAVA-
MENTO EM 10 P.P. DAS TRIBUTAÇÕES AUTÓNOMAS nas situa-
ções em que o SP passivo tenha prejuízo fiscal, caso 
tenha obtido lucro tributável num dos 3 exercícios anterio-
res e se verifique o cumprimento das respetivas obriga-
ções declarativas nos 2 períodos precedentes, bem como 
no caso de 2022 e 2023 corresponderem ao exercício de 
início da atividade do SP ou a um dos 2 períodos seguin-
tes; 

 

 Majoração em 20% dos GASTOS E PERDAS COM ELETRICIDADE 
E GÁS NATURAL para o exercício de 2022, na parte que ex-
ceda os gastos e perdas suportados no exercício anterior; 

 

 Majoração em 20% dos encargos salariais (remunerações 
fixas e encargos para a segurança social) com a CRIAÇÃO 
LÍQUIDA DE POSTOS DE TRABALHO NOS TERRITÓRIOS DO INTE-
RIOR; 

 
2. IRS 
 

 ATUALIZAÇÃO DOS ESCALÕES DO RENDIMENTO COLETÁVEL EM 
5,1% E REDUÇÃO DA TAXA DE IRS DO 2.º ESCALÃO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Revisão do regime relativo ao MÍNIMO DE EXISTÊNCIA, sendo 
fixado para 2023 em € 10.640, atualizado nos anos se-
guintes em função da evolução do IAS (indexante de 
apoios sociais);  

 

 AUMENTO PARA O DOBRO DOS ACRÉSCIMOS À DEDUÇÃO PELO 
2.º DEPENDENTE (€ 150 para € 300) e seguintes (€ 75 para 
€ 150) com mais de 3 e até 6 anos nos agregados com 
mais de 1 dependente; 

PROPOSTA OE/2023

Rendimento coletável (€) Taxas (%)

marginal 
14,5 
23 

26,5 
28,5 
35 
37 

43,5 
45 
48 

 
Até 7 116  
7 116 – 10 736  
10 736 - 15 216 
15 216 - 19 696 
19 696 - 25 076 
25 076 - 36 757 
35 757 - 48 033 
48 033 - 75 009 
Mais de 75 009 

média 
14,5 

17,37 
20,06 
21,98 
24,77 
28,66 
32,14 
36,77 
n.a. 

REGIME ATUAL

Rendimento coletável (€) Taxas (%)

marginal 
14,5 
21 

26,5 
28,5 
35 
37 

43,5 
45 
48 

 
Até 7 479 
7 479 - 11 284 
11 284 - 15 992 
15 992 - 20 700 
20 700 - 26 355 
26 355 - 38 632 
38 632 - 50 483 
50 483 - 78 834 
Mais de 78 834 

média 
14,50 
16,69 
19,58 
21,61 
24,48 
28,46 
31,99 
36,67 
n.a. 

https://www.apcmc.pt/categoria/publicacoes/
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 Obrigação das entidades pagadoras de rendimentos de 
trabalho dependente (cat. A) e de pensões (cat. H) de 
apresentarem a TAXA EFETIVA MENSAL DE RETENÇÃO NA FONTE 
(rácio entre valor retido na fonte e valor do rendimento 
pago/colocado à disposição) no documento do qual 
conste o valor dos rendimentos e a respetiva retenção na 
fonte; 

 

 Redução para metade da taxa de retenção na fonte a apli-
car à remuneração proveniente do TRABALHO SUPLEMENTAR 
PRESTADO A PARTIR DA 101.ª HORA, inclusive; 

 

 Tributação os rendimentos provenientes de OPERAÇÕES 
COM CRIPTOATIVOS (definidos como todas as representa-
ções digitais de valor ou direitos que possam ser transfe-
ridas ou armazenadas eletronicamente recorrendo à 
tecnologia de registo distribuído ou outro semelhante) 
como mais-valias (cat. G), à taxa de 28% (sem prejuízo 
da opção pelo englobamento) ou rendimentos empresa-
riais e profissionais (cat. B), ficando isentas as mais-valias 
relativas a criptoativos detidos por um período igual ou su-
perior a 365 dias (ainda que iniciado antes de 1/1/2023); 

 

 Criação em 2023 de um NOVO SISTEMA DE RETENÇÕES NA 
FONTE DE IRS que permita a aplicação de taxas de reten-
ção na fonte sobre rendimentos das categorias A e H mais 
adequadas à situação tributária dos sujeitos passivos 
(SP); 

 

 REDUÇÃO EM 2023 DA RETENÇÃO NA FONTE sobre rendimen-
tos da categoria A auferidos pelo SP devedor de um cré-
dito à sua habitação própria e permanente e que aufira 
uma remuneração mensal até € 2.700, sendo a retenção 
na fonte efetuada, após solicitação do SP, à taxa do es-
calão imediatamente inferior à aplicável; 

 
3. EBF 
 

 Criação do INCENTIVO FISCAL À VALORIZAÇÃO SALARIAL, con-
substanciado na majoração em 50% de todos os custos 
inerentes a valorizações salariais, em linha com o acordo 
de competitividade e rendimentos celebrado entre go-
verno e parceiros sociais, relativos a trabalhadores com 
contrato por tempo indeterminado e com remunerações 
acima do salário mínimo nacional (que implica atualiza-
ções de pelo menos 5,1% em 2023), desde que as em-
presas reduzam ou mantenham o seu leque salarial 
(diferença entre os montantes anuais da maior e menor 
remuneração fixa dos trabalhadores, apurada no último 
dia do período de tributação do exercício em causa); 

 

 Criação do Incentivo à Capitalização das Empresas (ICE), 
via fusão e simplificação dos regimes fiscais atualmente 
contemplados na Dedução por lucros Retidos e Reinves-
tidos e a Remuneração Convencional do Capital Social, e 
com vista a estimular a capitalização das empresas, que 
se consubstancia na dedução, à taxa anual de 4,5% e du-
rante 10 exercícios, do valor dos aumentos líquidos dos 
capitais próprios das empresas (que incluem, entre outros, 
as entradas em dinheiro e em espécie realizadas pelos 
sócios, os prémios de emissão de participações sociais, 
bem como os lucros aplicados em resultados transitados, 
em reservas ou no aumento do capital social), taxa que é 
de 5% para as empresas que se qualifiquem como micro, 
PME e de pequena-média capitalização (Small Mid Cap), 
com o limite do maior dos seguintes valores: 2 milhões de 
euros ou 30% do EBIDTA (podendo o excedente, face a 

este último valor, ser deduzido nos 5 exercícios posterio-
res); 

 

 Consideração para efeitos de IRC e categoria B de IRS, 
em 140% do seu valor, dos donativos em dinheiro ou es-
pécie concedidos à Fundação JMJ-Lisboa 2023 por vir-
tude da JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE (dedutíveis em 
30% do seu valor se concedidos por SP singulares). 

 
4. IMT 
 

 ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS PRÉDIOS URBANOS PARA HA-
BITAÇÃO sobre que incidem as taxas de IMT em 4%, com 
o limite da isenção na aquisição de prédio urbano ou de 
fração autónoma de prédio urbano destinado exclusiva-
mente a habitação própria e permanente a passar de € 
93.331 para € 97.064; 

 
5. SELO 
 

 Sujeição a imposto, à taxa de 4%, das comissões e outras 
contraprestações cobradas na intermediação de opera-
ções relativas a CRIPTOATIVOS; 

 
6. IUC 
 

 ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS aplicáveis aos diversos tipos de 
veículos em 4%; 

 

 MANUTENÇÃO DA TAXA ADICIONAL DE IUC aplicável aos veí-
culos a gasóleo das categorias A e B.  

 
7. SEGURANÇA SOCIAL 
 

 AMPLIADO O PRAZO DE COMUNICAÇÃO DE ADMISSÃO DE TRABA-
LHADOR, que passa das 24h anteriores para os 15 dias an-
teriores (qualquer destes 15 dias…) ao início de produção 
de efeitos do contrato de trabalho; 

 

 POSSIBILIDADE DE CUMPRIR ATÉ AO ÚLTIMO DIA DE AGOSTO, seja 
ou não útil, as obrigações no âmbito da relação jurídica 
contributiva e de regularização de dívida à segurança so-
cial que ocorram nesse mês, como é o caso corrente do 
pagamento das contribuições relativas ao mês anterior. As 
declarações de remunerações devem, porém, ser entre-
gues até ao dia 25 de agosto, e a comunicação de admis-
são de trabalhadores deve observar o prazo para o efeito 
estabelecido, referido no ponto anterior. 

 

O MESMO SE DIGA PARA AS OBRIGAÇÕES NO ÂMBITO DA RELA-
ÇÃO COM O FCT, Fundo de Compensação do Trabalho, 
mecanismo equivalente e o FGCT e de regularização de 
dívida aos referidos Fundos cujo prazo termine no decurso 
do mês de agosto, que podem ser cumpridas até ao último 
dia desse mês, seja ou não útil; 

 

 SUSPENSÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO dos prazos relativos 
aos procedimentos de fiscalização resultantes da aplica-
ção dos regimes contributivos do sistema previdencial de 
segurança social; 

 

 TRANSFERÊNCIA PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL DE SETEMBRO dos 
prazos relativos aos atos praticados nos procedimentos 
contraordenacionais, bem como ao exercício do direito de 
audição ou de defesa em quaisquer procedimentos, exer-
cício do direito à redução de coimas, dispensa de coima, 
bem como de pagamento antecipado de coimas, ou de 
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esclarecimentos solicitados pelas instituições de segu-
rança social ou ACT, que terminem no decurso do mês de 
agosto. 

 
 
UNIDADE DE CONTA (UC) 
 
É mantida a suspensão da atualização automática da unidade 
de conta processual (UC), que assim fica em 2023 com o 
mesmo de 2022 (€ 102). 
 
 
Consulte aqui a Proposta e o respetivo Relatório, podendo 
consultar aqui os mapas de receitas, despesas e transferên-
cias que a integram. 
 
 

g PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS 

  NOVEMBRO      WWW.PORTALDASFINANCAS.GOV.PT  

 
SUMÁRIO 

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

(OUT.22) 
- IRS - DECLARAÇÃO MENSAL DE REMUNERAÇÕES AT (OUT.22) 
ATÉ AO DIA 14 
- IVA - COMUNICAÇÃO À AT DAS FATURAS EMITIDAS EM OUT.22  
ATÉ AO DIA 21 
- IVA - PERIODICIDADE MENSAL - DECLARAÇÃO PERIÓDICA (SET.22) 
- IVA - PERIODICIDADE TRIMESTRAL - DECLARAÇÃO PERIÓDICA (3.º 

TRIM.2022) 
- SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL - PAGAMENTO (OUT.22) 
- SEGURANÇA SOCIAL - INDEPENDENTES - PAGAMENTO (OUT.22) 
- FUNDO DE COMPENSAÇÃO - PAGAMENTO (OUT.22)  
- IRC/IRS - RETENÇÕES NA FONTE (OUT.22) 
- SELO - PAGAMENTO DO RELATIVO A OUT.22 
- IVA - DECLARAÇÃO RECAPITULATIVA - REGIMES MENSAL E TRIMESTRAL 

- IVA - PEQUENOS RETALHISTAS - DECLARAÇÃO E PAGAMENTO (3.º 
TRIM.2022) 

ATÉ AO DIA 25 
- IVA - PERIODICIDADE MENSAL - PAGAMENTO (OUT.22)   
- IVA - PERIODICIDADE TRIMESTRAL - PAGAMENTO (3.º TRIM.2022) 
ATÉ AO DIA 30 
- IUC - PAGAMENTO - VEÍCULOS COM ANIVERSÁRIO DE MATRÍCULA EM 

NOV.22 
- IMI - PAGAMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DO IMI RELATIVO A 2021 
 

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 REMUNERAÇÕES 

Deve ser entregue a declaração de remunerações relativa ao 
mês de OUTUBRO DE 2022, exclusivamente através da Segu-
rança Social Direta, incluindo pelo empregador que seja pes-
soa singular e com apenas um trabalhador ao seu serviço. 
 
IRS - DECLARAÇÃO MENSAL DE REMUNERAÇÕES (AT) 
As entidades que pagaram ou colocaram à disposição de re-
sidentes em território português, em OUTUBRO DE 2022, rendi-
mentos do trabalho dependente sujeitos a IRS, ainda que 
dele isentos ou excluídos de tributação, nos termos dos arti-
gos 2.º e 12.º do CIRS, devem proceder ao envio, pela Inter-
net, da Declaração Mensal de Remunerações (AT) para 
comunicação de tais rendimentos e respetivas retenções de 
imposto, das deduções efetuadas relativamente a contribui-

ções obrigatórias para regimes de proteção social e subsis-
temas legais de saúde e quotizações sindicais. 
 
Estão DISPENSADAS DESTA OBRIGAÇÃO as entidades que não 
exerçam atividades empresariais ou profissionais ou, exer-
cendo-as, tais rendimentos não se relacionem exclusiva-
mente com essas atividades, as quais podem optar por 
declarar tais rendimentos na declaração anual modelo 10. 
 
   g ATÉ AO DIA 14 
 
IVA – COMUNICAÇÃO DAS FATURAS À AT 
Os sujeitos passivos de IVA devem comunicar à AT, por via 
eletrónica, os elementos das faturas que emitiram em OUTU-
BRO DE 2022.  
 
   g ATÉ AO DIA 21 
 
IVA – PERIODICIDADE MENSAL – DECLARAÇÃO PERIÓDICA 
Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de pe-
riodicidade mensal devem proceder à entrega da declaração 
periódica relativa ao IVA apurado no mês de SETEMBRO DE 
2022, com os anexos que forem devidos. 
 
IVA – PERIODICIDADE TRIMESTRAL – DECLARAÇÃO PERIÓDICA 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de pe-
riodicidade trimestral devem proceder à entrega da declara-
ção periódica relativa ao IVA apurado no 3.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 OUTUBRO DE 2022. 
 
SEGURANÇA SOCIAL – INDEPENDENTES – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas 
ao mês de OUTUBRO 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 
OUTUBRO DE 2022. 
 
IRS/IRC – RETENÇÕES NA FONTE 

Deve ser declarado através da Internet e entregue o IRS re-
tido pelas entidades que, possuindo ou devendo possuir con-
tabilidade organizada, atribuíram no mês de OUTUBRO DE 2022 
rendimentos enquadráveis nas CATEGORIAS B (empresariais e 
profissionais), E (capitais) e F (prediais). 
 
Também as entidades, com ou sem contabilidade organizada, 

g fiscaLidade 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338354e6a51304e474e6a4d7930305a4451794c5451784e6a59744f44526a4f43316b4d4441314d4
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c325953396c4d6d59314e4745794d53307a596a55314c5451305a6a45745957457a4e69307959575a6c5a5
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152005
https://www.apcmc.pt
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que tenham pago ou colocado à disposição no mês de OUTU-
BRO 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 OU-
TUBRO 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 OUTUBRO 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 OUTUBRO DE 2022 efetuaram transmissões in-
tracomunitárias de bens e ou prestações de serviços a sujei-
tos 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 su-
jeitos passivos registados noutros Estados Membros, em OU-
TUBRO 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 
pequenos retalhistas devem proceder ao pagamento, na te-
souraria de finanças competentes, do IVA apurado no 3.º TRI-
MESTRE DE 2022, ou, não havendo imposto a pagar, 
apresentar a declaração mod. 1074. 
 
   g ATÉ AO DIA 25 
 
IVA – PERIODICIDADE MENSAL – PAGAMENTO 
Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de pe-
riodicidade mensal devem, se for caso disso, proceder ao pa-
gamento do IVA apurado no mês de SETEMBRO DE 2022. 
 

IVA – PERIODICIDADE TRIMESTRAL – PAGAMENTO 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de pe-
riodicidade trimestral devem, se for caso disso, proceder ao 
pagamento do IVA apurado no 3.º TRIMESTRE 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 ma-
trícula ocorra no mês de NOVEMBRO. 
 
A liquidação do IUC é efetuada pelo próprio sujeito passivo 
através da Internet (obrigatório para as pessoas coletivas), 
podendo também sê-lo em qualquer serviço de finanças, em 
atendimento ao público. 
 
IMI / 2021 – PAGAMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO 

Deve ser efetuado o pagamento da última prestação do im-
posto municipal sobre imóveis relativo a 2021, se o montante 
deste é superior a € 500 e o SP não optou pelo seu paga-
mento integral em maio p.p..  
 
Lembramos que o IMI é pago: 

- numa única prestação, em maio, se igual ou inferior a € 
100 
- em 2 prestações, em maio e novembro, se superior a € 
100 e não superior a € 500 
- em 3 prestações, em maio, agosto e novembro, se su-
perior a € 500 

 
Pode ainda ser pago na totalidade e de uma vez só, em maio, 
se de valor superior a € 100.  
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g diversos 

g ACORDO DE RENDIMENTOS E  
COMPETITIVIDADE - COMENTÁRIOS DA CCP    
 
Em Circular datada do passado dia 10, dia seguinte ao da ce-
lebração do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendi-
mentos, dos Salários e da Competitividade, a CCP, 
Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, cuja Di-
reção a APCMC integra, elencou as principais medidas que 
dele constam e teceu os seguintes comentários (destaques 
nossos): 
 
«Relativamente ao MERCADO DE TRABALHO, são definidas va-
lorizações anuais durante os anos de 2023 a 2026 (valoriza-
ções, respetivamente de 5,1%, 4,8%, 4,7% e 4,6%), estando 
as mesmas, naturalmente, condicionadas pelo que cada as-
sociação de empregadores ou empresa, pretendam fazer em 
sede de negociação coletiva. É evidente que as negociações 
salariais vão estar fortemente influenciadas pelo aumento do 
salário mínimo, o qual terá um aumento de 7,8%, já em 2023, 
conduzindo, com grande probabilidade, a um novo “achata-
mento” das tabelas salariais. 
 
Ainda EM MATÉRIA DE MERCADO DE TRABALHO, registam-se duas 
medidas com impacto negativo nas empresas: 

- Aumento da remuneração por trabalho suplementar a 
partir das 100 horas (*), e o 
- Aumento da compensação por cessação do contrato de 
trabalho para 14 dias nas situações de despedimento co-
letivo ou extinção do posto de trabalho. 

 
Recorde-se que em sede da discussão da Agenda do Traba-
lho Digno, o Governo já tinha manifestado intenção de rever 
estas matérias, tendo aceite não as introduzir na Proposta de 
Lei 15/XV – Agenda Trabalho Digno e deixá-las para discus-
são no âmbito do acordo em análise. 
 
Finalmente, em MATÉRIA LABORAL, refira-se o fim das contri-
buições para o Fundo de Compensação do Trabalho, FCT, e 
a suspensão, até 2026, das contribuições para o Fundo de 
Garantia de Compensação do Trabalho, FGCT.  
 
O destino das verbas existentes no Fundo de Compensação 
do Trabalho, e que rondam os seiscentos milhões de euros, 
será objeto de uma discussão posterior, sendo evidente para 
a CCP que nenhuma empresa com montantes alocados no 
FCT, poderá ser prejudicada com as alterações que vierem a 
ser introduzidas. 
 
Em MATÉRIA FISCAL, muitas medidas não têm ainda a neces-
sária concretização. Não obstante esse facto, há algumas 

medidas que podem, desde já, ser realçadas: 
 

- “Em 2023, aumento do limite da matéria coletável a que 
se aplicam as taxas especiais de IRC para Pequenas e 
Médias Empresas (PME), bem como para empresas em 
atividade nos territórios do Interior, de 25.000 alargamento 
às Small Mid Caps e, durante o período de vigência do 
Acordo, alargamento da aplicação da taxa reduzida por 
dois anos a empresas que resultem de operações de 
fusão de PME.” € para 50.000€, Sendo um passo positivo 
é ainda um patamar que está muito longe do proposto 
pela CCP. 

 
- “Limitação, para micro, pequenas e médias empresas 
(MPME), em 50% do 3.º Pagamento por Conta de IRC de 
2022.” 

 
- “Prorrogação para os anos de 2022 e 2023 da regra 
constante do artigo 375.º da Lei n.º 75/2020, de 31 de de-
zembro, no sentido do não agravamento de 10 pontos 
percentuais das tributações autónomas para as empresas 
com prejuízos fiscais.” 

 
- “Redução imediata de 2.5 pontos percentuais das taxas 
de tributação autónoma aplicáveis ao custo associado a 
veículos híbridos plug-in e redução das taxas de tributa-
ção autónoma aplicáveis a veículos ligeiros movidos a 
Gás Natural Veicular (GNV). Adicionalmente, no capítulo 
das tributações autónomas deverá proceder-se, no pe-
ríodo do Acordo, à redução gradual da tributação em 
aproximadamente 10%.” 

 
- “Atualização do valor de isenção do subsídio de alimen-
tação para 5,20€” e introdução de algumas alterações em 
sede de IRS, cuja vantagem só será verdadeiramente 
percetível com a evolução do contexto macroeconómico. 

 
- “Alargamento do mecanismo de reembolso do montante 
equivalente ao IVA em projetos financiados pelo Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR) às associações empre-
sariais e às associações de empregadores e de trabalha-
dores.” 

 
Estão previstas OUTRAS MEDIDAS EM TERMOS FISCAIS cujo al-
cance não é ainda mensurável, como é o caso da “majoração 
em 50% dos custos com a valorização salarial” em termos 
que, em nosso entender, dificilmente serão atingíveis pela ge-
neralidade das nossas empresas. 
 
Quanto a OUTRAS MATÉRIAS, refira-se o montante de 3.000M€ 
que será injetado nos sistemas de eletricidade e gás que es-
peramos possa beneficiar todos os sectores e a Agenda para 
a competitividade do Comércio e dos Serviços que espera-
mos venha a ser rapidamente concretizada em moldes que 
possam efetivamente beneficiar os sectores abrangidos. 
 
Em síntese, apesar de haver medidas positivas, teria sido 
possível, como um diferente processo negocial, alcançar um 
acordo que aprofundasse não só muitas das matérias elen-
cadas neste acordo, mas que incluísse outras dimensões e 
as reformas que são necessárias tornando este acordo um 
efetivo acordo de médio prazo.» 
 
___________ 
(*) Os Instrumentos de Regulamentação Coletiva de Trabalho que 
contenham disposições contrárias ao enquadramento legal estabe-
lecido no presente acordo dispõem de um período transitório, até 1 
de janeiro de 2024, para efeitos de negociação e alteração destas 
disposições. 
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Lembramos que o CCT outorgado pela APCMC já remunera o traba-
lho suplementar desde a 1.ª hora nas percentagens ora propostas 
para o prestado a partir das 100 horas. 
 
 

g GOVERNO E PARCEIROS SOCIAIS  
ALCANÇAM ACORDO DE RENDIMENTOS E 
COMPETITIVIDADE    
 
O Governo e os Parceiros Sociais – Confederações do Co-
mércio e Serviços, cuja Direção a APCMC integra, da Indús-
tria, do Turismo e da Agricultura e UGT – assinaram ontem, 
9 de outubro, um Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos 
Rendimentos, dos Salários e da Competitividade. 
 
Destacamos do Acordo as seguintes medidas: 
 

 Aumento do salário mínimo nacional para € 760 (2023), 
no objetivo de o ficar em € 900 em 2026 (€ 810 em 2024 
e € 855 em 2025) 

 

 Admissão de uma atualização extraordinária do preço nos 
contratos de aquisição de serviços de limpeza, de serviços 
de segurança e vigilância humana e de serviços de refei-
tórios com duração plurianual, para fazer face a estes au-
mentos do salário mínimo 

 

 Valorização nominal das remunerações por trabalhador 
de 4,8%, em média, nos anos 2023 a 2026, no objetivo de 
assegurar um aumento não inferior a 20% do rendimento 
médio por trabalhador em 2026 face a 2022 

 

 Majoração em 50% dos custos com a valorização salarial 
(remunerações e contribuições sociais), em sede de IRC, 
para todas as empresas que, entre outros requisitos, te-
nham contratação coletiva dinâmica (CCT celebrado ou 
renovado há menos de 3 anos) 

 

 Aumento da percentagem e dos limites máximos do be-
nefício anual do IRS Jovem 

 

 Programa anual de apoio à contratação sem termo de jo-
vens qualificados com salários iguais ou superiores a 
1.320€ 

 

 Atualização, em 2023, dos escalões do IRS, com base no 
critério de valorização nominal das remunerações por tra-

balhador (5,1%), por forma a garantir o não agravamento 
fiscal em função dos aumentos salariais 

 

 Aproximação e, se possível, eliminação da diferença entre 
a retenção na fonte de IRS e o imposto devido a final 

 

 Alteração das regras de funcionamento do mínimo de 
existência (…),beneficiando os rendimentos até 1.000€ 
por mês 

 

 Incentivo de Regresso ao Mercado de Trabalho direcio-
nado aos desempregados de longa duração, permitindo 
acumulação parcial de subsídio de desemprego com o sa-
lário 

 

 Aumento para o dobro da retribuição devida por trabalho 
suplementar a partir das 100 horas e correspondente re-
dução para metade da taxa de retenção na fonte de IRS 

 

 Atualização do subsídio de refeição dos funcionários pú-
blicos para € 5,20 (atualmente € 4,77), ficando o Governo 
de avaliar o modelo que estabelece a isenção e o valor ao 
longo do período de vigência do Acordo 

 

 Enquadramento fiscal próprio para bonificar ao trabalha-
dor a frequência de formação profissional certificada  

 

 Aprofundar a progressividade do IRS, continuando a ga-
rantir o desagravamento fiscal sobre os rendimentos do 
trabalho 

 

 Aumento em 2 dias da compensação por cessação de 
contrato de trabalho (12 para 14) nas situações de des-
pedimento coletivo ou extinção do posto de trabalho 

 

 Majoração em 50% dos custos com a valorização salarial 
(remunerações e contribuições sociais), em sede de IRC, 
para todas as empresas que, entre outros requisitos, te-
nham contratação coletiva dinâmica (CCT celebrado ou 
renovado há menos de 3 anos) 

 

 Simplificação dos incentivos fiscais à capitalização e ao 
investimento, criando o Regime Fiscal de Incentivo à Ca-
pitalização de Empresas (ICE), por fusão do DLRR e da 
RCSS, e melhorando o RFAI 

 

 Reformulação do sistema de reporte e dedução dos pre-
juízos fiscais gerados em exercícios financeiros anterio-
res, no sentido da sua simplificação, retirando-se o limite 
temporal de reporte de prejuízos fiscais, limitando a 65% 
da coleta a sua dedutibilidade 

 

 Aumento em 2023, de 25.000€ para 50.000€, do limite da 
matéria coletável a que se aplicam as taxas especiais de 
IRC para PME, bem como para empresas em atividade 
nos territórios do Interior, alargamento às Small Mid Caps 
e, durante o período de vigência do Acordo, alargamento 
da aplicação da taxa reduzida por 2 anos a empresas que 
resultem de operações de fusão de PME 

 

 Prorrogação para os anos de 2022 e 2023 do não agra-
vamento de 10 p.p. das tributações autónomas para as 
empresas com prejuízos fiscais 

 

 Redução imediata de 2.5 p.p. das taxas de tributação au-
tónoma aplicáveis ao custo associado a veículos híbridos 

g diversos 
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plug-in e redução das taxas de tributação autónoma apli-
cáveis a veículos ligeiros movidos a GNV (adicionalmente, 
no capítulo das tributações autónomas, redução gradual 
da tributação em aproximadamente 10% no período do 
Acordo) 

 

 Operacionalização de medidas de apoio às empresas no 
âmbito de formação certificada em contexto de trabalho 

 

 Implementação de um plano de abate de automóveis li-
geiros de passageiros em fim de vida 

 

 Criação do Regime Geral de Taxas que determine os prin-
cípios aplicáveis e a incidência objetiva e subjetiva, bem 
como a sistematização das taxas já existentes e do re-
gime de criação e substituição das mesmas 

 

 Eliminação e simplificação de processos burocráticos no 
âmbito da Reforma dos Licenciamentos, iniciada com a 
eliminação de licenças, autorizações, atos e procedimen-
tos redundantes em matéria ambiental e a ser replicada 
noutras áreas como urbanismo, ordenamento do território, 
indústria, comércio e serviços, agricultura, turismo e 
saúde. 

 

 Reconversão do Fundo de Compensação do Trabalho 
(FCT) para permitir às empresas que para ele tenham 
contribuído, nomeadamente, financiar a qualificação e a 
formação certificada dos trabalhadores 

 

 Fim das contribuições para o FCT e, durante a vigência 
do acordo, a suspensão das contribuições mensais para 
o FGCT 

 

 Simplificação do regime que permite a regularização do 
IVA relativo a créditos de cobrança duvidosa 

 

 Eliminação da obrigação de comunicação mensal das de-
clarações retributivas à Segurança Social (só em caso de 
alterações) 

 

 Eliminação da obrigação de declaração trimestral à Segu-
rança Social por parte dos independentes 

 

 Limitação, para micro e PME, em 50% do 3.º Pagamento 
por Conta de IRC de 2022 

 

 Avaliação de medidas de simplificação fiscal 
 

 Simplificação de procedimentos de licenciamento para 
produção de energia e eficiência energética e hídrica 

 

 Efetivação do mecanismo de restituição do IVA suportado 
e não dedutível com as despesas relativas à organização 
de congressos, feiras, exposições, seminários, conferên-
cias e similares 

 

 Injeção nos sistemas de eletricidade e de gás cerca de 
3.000 M€ adicionais, no quadro da mitigação do aumento 
dos custos de energia para famílias e empresas, por 
forma a limitar o aumento dos preços da energia. 

 
O Acordo, que pode consultar integralmente aqui, não deixou 
de merecer o desagrado da CCP, designadamente quanto à 
forma como o Governo conduziu o processo, expresso na 
mesma data no seguinte  
 
 

«COMUNICADO 
ACORDO DE RENDIMENTOS E COMPETITIVIDADE 

 
A CCP SUBSCREVEU E ASSINOU O ACORDO, depois de assegura-
das pelo governo algumas questões importantes para o uni-
verso empresarial que representa, e consciente que os 
momentos complexos que se vivem exigem uma mobilização 
dos parceiros sociais na procura das melhores soluções para 
empresas e trabalhadores.  
 
Do acordo assinado, a CCP tem a destacar, sem ser exaus-
tiva, os seguintes pontos: 
 
     - Apesar das medidas positivas, consideram-se insuficien-
tes em termos fiscais, entre outros, as matérias relativas ao 
IRC e às tributações autónomas, o incentivo ao abate de via-
turas e a ausência de apoios às renovações de frotas nos 
transportes. As soluções para o fundo de compensação do 
trabalho carecem ainda de um adequado aprofundamento.  
 
     - Considera-se positiva a inclusão da agenda para a com-
petitividade do comércio e serviços, embora necessite de um 
muito maior aprofundamento.  
 
     - O salário mínimo nacional é difícil de aplicar em muitos 
sectores, em particular nas micro e PME, e não está expresso 
no acordo nenhuma medida de apoio às empresas.  
 
     - Quanto à meta dos aumentos salariais em geral, os con-
tratos coletivos não são conduzidos pela CCP mas sim pelas 
associações. Será de esperar que as metas se concretizem 
se as empresas considerarem suficientes as medidas e se o 
contexto económico permitir a atualização de salários.  
 
A CCP ASSINOU O ACORDO mas, em manifestação do seu de-
sagrado pela condução do processo, não considera dever 
estar presente em cerimónias públicas. As negociações ar-
rastaram-se durante meses, tendo apenas em cima da mesa 
propostas vagas e inegociáveis, culminando nos últimos dias 
numa negociação apressada, não compaginável com deci-
sões serenas e bem fundamentadas.  
 
CCP  
09.10.22»  
 

g diversos 

https://www.apcmc.pt/wp-content/uploads/circular-88-2022.pdf
https://www.apcmc.pt/projetos/speed-up-materiais-de-construcao-4-0/

