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A escassez e o elevado preço da habitação, quer seja para compra, 
seja para arrendamento, que se fazem sentir sobretudo nos maiores 
centros urbanos do litoral, estão a causar um stress social (e também 
económico) grave. 
 
Não é caso para menos. O acesso a uma habitação condigna tem um 
valor essencial para os cidadãos e para as famílias e a própria Cons-
tituição aponta esse direito como o primeiro entre os que o Estado 
deve garantir. 
 
Por outro lado, sabemos como o preço da habitação se reflete no or-
çamento das famílias e como se reflete nas condições de mobilidade 
profissional. Acresce que um país que precisa, como nós, de traba-
lhadores migrantes tem que ter condições para os alojar. 
 
Podíamos aqui continuar a desfilar um sem número de razões, mas 
basta que observemos a importância dada ao tema na “agenda polí-
tica” para o considerarmos avassalador e urgente. 
 
O problema, para nós, cuja atividade depende sobretudo dos traba-
lhos de construção e reabilitação de edifícios, até poderia ser consi-
derado como algo favorável e uma oportunidade. 
 
A expetativa normal seria que as políticas fossem no sentido de dina-
mizar a oferta, dando novo impulso à atividade de construção e rea-
bilitação de edifícios. Mas, ao contrário, é estranhamente porque o 
problema da falta de habitação está “sob os holofotes” que nos temos 
que preocupar. 
 
É que a política dos governos nos últimos sete ou oito anos tem sido 
a de responder à necessidade com proibições de despejar inquilinos, 
de atualizar rendas, de fazer alojamento local, de atribuir “vistos gold” 
para os investimentos em imobiliário nas grandes cidades… Isto para 
além de continuar a aumentar taxas e impostos sobre o imobiliário. 
Agora até falam em proibir a venda de casas a não residentes! 

Quase tudo ao contrário do que deveria ser feito. 
 
Resultado: não se constrói para os segmentos médio e baixo, retiram-
se habitações do mercado do arrendamento e a própria reabilitação 
dos centros urbanos, que já foi o motor da construção e do turismo, 
está a abrandar a olhos vistos. Qualquer dia estaremos confrontados 
com centenas ou milhares de prédios entaipados nos centros históri-
cos. 
 
Agora a esperança está no PRR e nas 26 mil habitações que serão 
construídas ou reabilitadas até 2026, o que seriamente nos suscita 
dúvidas (e não é certamente pela falta de capacidade da indústria...). 
Essas habitações ajudariam a resolver o problema? Certamente que 
sim, mas a verdade é que se destinam fundamentalmente ao realoja-
mento de famílias e são uma pequena gota face ao que é necessário 
para responder às necessidades da procura. 
 
Construir novo será sempre necessário, mas demorará tempo e, diz-
nos o Censos 2021, temos atualmente cerca de 1,8 milhões de habi-
tações não utilizadas. Para além das que são segunda habitação 
(mais de 1 milhão), muitas das 700 mil efetivamente vagas estarão 
em zonas do país em processo de desertificação e muitas outras es-
tarão em ruína, mas haverá certamente duas ou três centenas de mi-
lhares de habitações que poderiam ser colocadas no mercado de 
habitação já amanhã. Bastava que aos proprietários fossem dadas 
garantias mínimas e assegurado um quadro legal e fiscal estável, res-
peitando o direito de propriedade, permitindo atualização das rendas, 
possibilitando a amortização dos custos com obras e criando um re-
gime de tributação favorável. 
 
Querem apostar que se voltássemos às regras do arrendamento que 
tínhamos em 2015 e se a taxa da tributação autónoma das rendas 
baixasse para 10% não iam faltar casas para arrendar a rendas com-
patíveis com os salários dos portugueses? 
 

 
 

nº 402, 31.janeiro.2023

https://www.apcmc.pt/gold-partner/gold-partner-apcmc/
https://www.apcmc.pt/
https://prt.sika.com/pt/sika-consigo/sika-monotop-4012es.html
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g LINHAS TELEFÓNICAS PARA CONTACTO DO 
CONSUMIDOR – FAQ    
 
A ASAE já disponibilizou no seu site algumas perguntas e res-
postas (FAQ) que elaborou sobre o regime de disponibiliza-
ção e divulgação de linhas telefónicas para contacto do 
consumidor, aprovado pelo Decreto-Lei59/2021, de 14 de 
julho, cuja fiscalização lhe compete, no objetivo, como o faz 
com outros diplomas das áreas económica e alimentar, de 
clarificar e auxiliar na interpretação e respetiva implementa-
ção. 
 
São as seguintes as FAQ (que pode consultar também aqui): 
 
«1. QUEM ESTÁ OBRIGADO AO CUMPRIMENTO DESTE DIPLOMA? 
Numa perspetiva de clarificação e de auxilio na interpretação 
de diplomas legais, a ASAE procede periodicamente à elabo-
ração de FAQ para melhor interpretação e respetiva imple-
mentação dos respetivos interlocutores. Assim, no âmbito do 
Decreto-Lei nº 59/2021, de 14 de julho, relativo à disponibi-
lização e divulgação de linhas telefónicas de contacto com o 
consumidor,  divulgam-se desde já, algumas FAQ para me-
lhor transparência na prestação de informação mais clara e 
objetiva, sem prejuízo de estas serem aditadas a todo o 
tempo. 
 
Nos termos do n.º 1 do art.º 2.º do DL n.º 59/2021, de 14 de 
julho, este diploma aplica-se: 
 

• aos operadores económicos fornecedores de bens ou 
prestadores de serviços que disponibilizem uma linha 
telefónica para contacto do consumidor e, 

• às entidades prestadoras de serviços públicos essen-
ciais. 

 
2. O QUE É UMA "ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
ESSENCIAIS"? 
Considera-se "entidade prestadora de serviços públicos es-
senciais" a empresa que preste serviços públicos essenciais, 
designadamente serviços de fornecimento de água, energia 
elétrica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos canaliza-
dos, comunicações eletrónicas, serviços postais, recolha e 
tratamento de águas residuais, gestão de resíduos sólidos ur-
banos e transporte de passageiros, bem como outros servi-
ços que venham a ser qualificados como tal no âmbito da Lei 
n.º 23/96, de 26 de julho, na sua redação atual (cfr. n.º 2 do 
art.º 5.º do DL n.º 59/2021, de 14 de julho). 
 
3. AS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS 
SÃO OBRIGADAS A DISPONIBILIZAR UMA LINHA TELEFÓNICA PARA 
CONTACTO DO CONSUMIDOR? 
Sim. As entidades prestadoras de serviços públicos essen-

ciais são obrigadas a disponibilizar uma linha para contacto 
telefónico com o consumidor e a dar cumprimento ao previsto 
no DL n.º 59/2021, de 14 de julho. 
 
4. O DECRETO-LEI N.º 59/2021, OBRIGA A QUE OS OPERADORES 
ECONÓMICOS FORNECEDORES DE BENS OU PRESTADORES DE SERVI-
ÇOS DISPONIBILIZEM UMA LINHA TELEFÓNICA PARA CONTACTO DO 
CONSUMIDOR? 
Não. O DL n.º 59/2021, de 14 de julho, não obriga que os 
operadores económicos fornecedores de bens e prestadores 
de serviços a disponibilizar uma linha para contacto telefónico 
com o consumidor. Contudo, sempre que o façam devem dar 
cumprimento ao previsto no diploma. 
 
5. O DIPLOMA É APLICÁVEL AOS OPERADORES ECONÓMICOS FORNE-
CEDORES DE BENS OU PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE NÃO ESTA-
BELEÇAM CONTACTO COM O CONSUMIDOR? 
Não. O DL n.º 59/2021, de 14 de julho, não se aplica aos ope-
radores económicos fornecedores de bens e prestadores de 
serviços que não estabeleçam contacto com o consumidor. 
 
6. ESTE DIPLOMA APLICA-SE A QUALQUER LINHA DE CONTACTO TE-
LEFÓNICO OU APENAS ÀS LINHAS TELEFÓNICAS PARA CONTACTO COM 
CONSUMIDOR? 
O DL n.º 59/2021, de 14 de julho, não exige que as linhas te-
lefónicas sejam exclusivas para contacto com o consumidor 
(de modo que podem também ser utilizadas para outro efeito, 
ex. ser utilizadas por fornecedores), porém, sempre que 
sejam disponibilizadas para contacto com o consumidor, de-
verá ser dado cumprimento ao diploma. 
 
7. ONDE É QUE DEVEM SER DIVULGADOS, O NÚMERO OU NÚMEROS 
TELEFÓNICOS DISPONIBILIZADOS PARA CONTACTO COM O CONSUMI-
DOR?  
Qualquer entidade que disponibilize linhas telefónicas para 
contacto do consumidor deve divulgar, nas suas comunica-
ções comerciais, na página principal do seu sítio na Internet, 
nas faturas, nas comunicações escritas com o consumidor e 
nos contratos com estes celebrados, quando os mesmos as-
sumam a forma escrita, o número ou números telefónicos dis-
ponibilizados (cfr. n.º 1 do art.º 3.º do DL n.º 59/2021, de 14 
de julho). 
 
8. DE QUE FORMA DEVEM SER DIVULGADOS, O NÚMERO OU NÚMEROS 
TELEFÓNICOS DISPONIBILIZADOS PARA CONTACTO COM O CONSUMI-
DOR? 
Nos termos do n.º 1 do art.º 3.º do DL n.º 59/2021, de 14 de 
julho, o número ou números telefónicos disponibilizados para 
contacto com o consumidor, devem ser divulgados: 
 

• de forma clara e visível; e, 
• deve ser associada, de forma igualmente clara e visí-

vel, informação atualizada relativa ao preço das cha-
madas. 

 
9. PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO DIPLOMA, É 
POSSÍVEL AO OPERADOR ECONÓMICO COLOCAR UMA ETIQUETA COM 
A INFORMAÇÃO EXIGIDA OU MESMO ESCREVÊ-LA À MÃO? 
Sim. Porém, o número ou números telefónicos disponibiliza-
dos para contacto com o consumidor, devem ser divulgados 
"de forma clara e visível" e "deve ser associada, de forma 
igualmente clara e visível, informação atualizada relativa ao 
preço das chamadas" (cfr. n.º 1 do art.º 3.º do DL n.º 59/2021, 
de 14 de julho). 
 
10. A INFORMAÇÃO RELATIVA AOS NÚMEROS E AO PREÇO DAS CHA-
MADAS, DEVE SER DISPONIBILIZADA ATRAVÉS DE QUE ORDEM? 
A informação relativa aos números e ao preço das chamadas, 

g LegisLação 

https://www.asae.gov.pt/espaco-publico/perguntas-frequentes/perguntas-frequentes/listagem/area-economica.aspx
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/59-2021-167281002
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/23-1996-408366
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/23-1996-408366
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/23-1996-408366
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/59-2021-167281002
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/59-2021-167281002
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/59-2021-167281002
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/59-2021-167281002
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/59-2021-167281002
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/59-2021-167281002
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g LegisLação

nos termos do n.º 2 e 3 do art.º 3.º do DL n.º 59/2021, de 14 
de julho, deve ser disponibilizada começando pelas linhas 
gratuitas e pelas linhas geográficas ou móveis, apresentando 
de seguida, se for o caso, em ordem crescente de preço, o 
número e o preço das chamadas para as demais linhas. 
Quando, não seja possível apresentar um preço único para a 
chamada, pelo facto de o mesmo ser variável em função da 
rede de origem e da rede de destino, deve, em alternativa, 
ser prestada a seguinte informação, consoante o caso: "Cha-
mada para a rede fixa nacional" e/ou "Chamada para rede 
móvel nacional".» 
 
 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA APROVA ALTERAÇÃO DO DL 
59/2021 
 
A Iniciativa Liberal propôs e o Parlamento aprovou na 
generalidade, no passado dia 13 de janeiro, uma alte-
ração ao Decreto-Lei 59/2021, no objetivo de eliminar 
a obrigatoriedade de explicitar «Chamada para a rede 
fixa nacional» e «Chamada para rede móvel nacional» 
nas linhas telefónicas para contacto do consumidor. 
 
O Projeto de Lei n.º 410/XV/1, que pode consultar aqui, 
foi aprovado com os votos a favor da IL e do PSD, a 
abstenção do PS, Chega e BE e os votos contra do 
PCP, PAN e L, tendo baixado à especialidade (6.ª Co-
missão) para debate e votação.  
 
Se tudo correr como se deseja – aprovação, promulga-
ção, referenda e publicação em Diário da República –, 
os agentes económicos verão reconhecida a inutilidade 
flagrante e o encargo excessivo que representa a obri-
gação criada pelo DL 59/2021.   

 
 
 

g PENSÕES E OUTRAS PRESTAÇÕES SOCIAIS  
- ATUALIZAÇÃO 2023     
 
A Portaria 24-B/2023, de 9 de janeiro, procedeu à atualização 
anual, para o ano de 2023, das pensões e de outras presta-
ções sociais atribuídas pelo sistema de segurança social 
(SS), das pensões do regime de proteção social convergente 
atribuídas pela Caixa Geral de Aposentações (CGA) e das 
pensões por incapacidade permanente para o trabalho e por 
morte decorrentes de doença profissional. 

 
A atualização das pensões e outras prestações atribuídas 
pela SS e das pensões de aposentação, reforma e invalidez 
atribuídas pela CGA, é de:  

- 4,83%, as de valor até 2 IAS (€ 960,86), com o mínimo 
de € 13,43 
- 4,49%, as de valor superior a 2 IAS e igual ou inferior a 
6 IAS (€ 2.882,58), com o mínimo de € 46,41; 
- 3,89%, as de valor superior a 6 IAS (€ 2.882,58), com o 
mínimo de € 129,43.  

 
Não são atualizadas as pensões de valor superior a 12 IAS 
(€ 5.765,16).  
 
PENSÕES MÍNIMAS DE INVALIDEZ E DE VELHICE DO REGIME GERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENSÕES MÍNIMAS DE APOSENTAÇÃO, REFORMA E INVALIDEZ PAGAS 
PELA CGD 
 
 
 
 
 
 
 
 
OUTRAS PENSÕES:  
Pensão de velhice do regime não contributivo     - € 224,24  
Pensão provisória de invalidez                             - € 224,41  
Pensão de velhice/invalidez do regime 
especial das atividades agrícolas                         - € 269,07  
Pensão de velhice dos regimes  
transitórios dos trabalhadores agrícolas              - € 224,24 
 
Da mesma data, a Portaria 24-A/2023 atualizou em 8,4% as 
PENSÕES DE ACIDENTES DE TRABALHO para o ano de 2023. 
 
 

g PENSÕES DE REFORMA INICIADAS EM 2022 
– COEFICIENTES DE REVALORIZAÇÃO     
 
Depois de se «esquecer» de o fazer em 2022 (em 2020 e 
2021 fê-lo em agosto e em 2019 em fevereiro…), o Governo 
só agora, 9 de janeiro, fez publicar a Portaria 24-C/2023, pelo 
qual aprova os valores dos coeficientes de revalorização a 
aplicar na atualização das remunerações anuais a considerar 
para a determinação da remuneração de referência que serve 
de base de cálculo das pensões de velhice e invalidez do sis-
tema previdencial e das pensões de aposentação, reforma e 
invalidez do regime de proteção social convergente iniciadas 
durante o ano de… 2022! 
 
Pelo facto de a taxa de variação média dos últimos 12 meses 
do IPC, sem habitação, verificada em dezembro de 2021, ter 
sido de 1,24%, os coeficientes de revalorização das remunera-
ções registadas a considerar para a determinação da remune-
ração de referência são atualizados na mesma percentagem. 
 
Já os coeficientes de revalorização das remunerações regis-
tadas a partir de 1 de janeiro de 2002 para efeitos do cálculo 
da pensão com base em toda a carreira contributiva são atua-
lizados em 1,74%. 
 

Escalões por anos de carreira 
contributiva 
Menos de 15 anos  
15 a 20 anos  
21 a 30 anos  
31 e mais anos 

Valores mínimos  
(€) 

291,48 
305,77 
337,41 
421,75 

Tempo de serviço 
 
De 5 a 12 anos  
Mais de 12 a 18 anos  
Mais de 18 a 24 anos 
Mais de 24 a 30 anos 
Mais de 30 anos 

Valor mínimo da pensão 
(€) 

272,40 
283,92 
303,51 
339,65 
450,02 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/59-2021-167281002
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152142
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g JUROS DE MORA COMERCIAIS  
- 1.º SEMESTRE 2023   
 
O Aviso n.º 1672/2023 da Direção-Geral do Tesouro e Finan-
ças, de 29/12/2022, publicado na 2.ª série do D.R. de 25 de 
janeiro, fixou em:  
 

• 10,5% – a taxa supletiva de juros de mora relativa a 
créditos de que sejam titulares empresas comerciais, 

singulares ou coletivas, nos termos do § 5º do artigo 
102º do Código Comercial e do Decreto-Lei 62/2013, 
de 10 de Maio;  

 
• 9,5% – a taxa supletiva de juros de mora relativa a cré-

ditos de que sejam titulares empresas comerciais, sin-
gulares ou coletivas, nos termos do § 3º do artigo 102º 
do Código Comercial. 

 

g LegisLação 

JUROS DE MORA COMERCIAIS 
(EVOLUÇÃO DAS TAXAS SUPLETIVAS DESDE 17 DE ABRIL DE 1999)

1.º semestre de 2023 
 
2.º semestre de 2022 
 
1.º semestre de 2022 
 
2.º semestre de 2021 
 
1.º semestre de 2021 
 
2.º semestre de 2020 
 
1.º semestre de 2020 
 
2.º semestre de 2019  
 
1.º semestre de 2019 
 
2.º semestre de 2018 
 
1.º semestre de 2018 
 
2.º semestre de 2017 
 
1.º semestre de 2017 
 
2.º semestre de 2016 
 
1.º semestre de 2016 
 
2.º semestre de 2015 
 
1.º semestre de 2015 
 
2.º semestre de 2014 
 
1.º semestre de 2014 
 
2.º semestre de 2013 
 
1.º semestre de 2013 
2.º semestre de 2012 
1.º semestre de 2012 
2.º semestre de 2011 
1.º semestre de 2011 
2.º semestre de 2010 
1º semestre de 2010 
2.º semestre de 2009 
1.º semestre de 2009 
2.º semestre de 2008 
1.º semestre de 2008 
2.º semestre de 2007 
1.º semestre de 2007 
2.º semestre de 2006 
1.º semestre de 2006 
2.º semestre de 2005 
1.º semestre de 2005 
01.10.2004 a 31.12.2004 
17.04.1999 a 30.09.2004 

10,50% 
9,5% 

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

Aviso nº 1672/2023, de 25/1 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso de 1672/2023, de 25/1 (outras operações) 
Aviso nº 13997/2022, de 14/7 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 13997/2022, de 14/7 (outras operações) 
Aviso nº 1535/2022, de 25/1 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 1535/2022, de 25/1 (outras operações) 
Aviso nº 13486/2021, de 16/7 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 13486/2021, de 16/7 (outras operações) 
Aviso n.º 2239/2021, de  4/1 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso n.º 2239/2021, de  4/1 (outras operações) 
Aviso nº 10974/2020, de 29/7 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 10974/2020, de 29/7 (outras operações) 
Aviso nº 1568/2020, de 30/1 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 1568/2020, de 30/1 (outras operações) 
Aviso nº 11571/2019, de 17/7 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 11571/2019, de 11/7 (outras operações) 
Aviso nº 2553/2019, de 15/2 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 2553/2019, de 15/2 (outras operações) 
Aviso nº 9939/2018, de 26/7 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 9939/2018, de 26/7 (outras operações) 
Aviso nº 1989/2018, de 13/2 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 1989/2018, de13/2 (outras operações) 
Aviso nº 8544/2017, de 1/8 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 8544/2017, de 1/8 (outras operações) 
Aviso nº 2583/2017, de 14/3 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 2583/2017, de 14/3 (outras operações) 
Aviso nº 8671/2016, de 12/7 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 8671/2016, de 12/7 (outras operações) 
Aviso nº 890/2016, de 27/1 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 890/2016, de 27/1 (outras operações) 
Aviso nº 7758/2015, de 14/7 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 7758/2015, de 14/7 (outras operações) 
Aviso nº 563/2015, de 19/1 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 563/2015, de 19/1 (outras operações) 
Aviso nº 8266/2014, de 16/7 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 8266/2014, de 16/7 (outras operações) 
Aviso nº 1019/2014, de 24/1 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 1019/2014, de 24/1 (outras operações) 
Aviso nº 11617/2013, de 17/9 (operações sujeitas ao DL 62/2013) 
Aviso nº 10478/2013, de 23/8 
Aviso nº 594/2013, de 11/1 
Aviso nº 9944/2012, de 24/7 
Aviso nº 692/2012, de 17/1 
Aviso nº 2284/2011, de 14/7 
Aviso nº 2284/2011, de 21/1 
Despacho nº 13746/2010, de 12/7 
Despacho nº 597/2010, de 11/1 
Aviso (extrato) nº 12184/2009, de 10/7 
Aviso (extrato) nº 1261/2009, de 14/1 
Aviso (extrato) nº 19 995/2008, de 14/7 
Aviso nº 2 152/2008, de 28/1 
Aviso (extrato) 13665/2007, de 30/7 
Aviso (extrato) 191/2007, de 5/1 
Aviso 7705/2006 (2ª série), de 10/7 
Aviso 240/2006 (2ª série), de 11/1 
Aviso 6 923/2005 (2ª série), de 25/7 
Aviso 310/2005 (2ª série), de 14/1 
Aviso 10 097/2004 (2ª série), de 30/10 
Portaria 262/99, de 12/4 
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g LegisLação

Taxas em vigor no 1.º SEMESTRE DE 2023, que quebram a con-
tinuidade que se registava desde o 2.º semestre de 2016 nos 
valores de 9% e 8%, respetivamente.  
 
Lembramos que o Decreto-Lei 62/2013, em vigor desde 
01/07/2013, aplica-se a todas as transações comerciais, quer 
as estabelecidas entre empresas, incluindo profissionais libe-
rais, quer entre empresas e entidades públicas, apenas não 
se aplicando às transações com os consumidores, aos juros 
relativos a outros pagamentos (como os efetuados em maté-
ria de cheques e letras, ou a título de indemnização por per-
das e danos efetuados ou não por seguradoras) e às 
operações de crédito bancário.  
 
Transações comerciais emergentes de contratos celebrados 
a partir de 01/07/2013, salvo quando esteja em causa (a) a 
celebração ou renovação de contratos públicos decorrentes 
de procedimentos de formação iniciados antes da sua en-
trada em vigor e à execução dos contratos que revistam na-
tureza de contrato administrativo celebrados na sequência de 
procedimentos de formação iniciados antes dessa data, ou 
(b) prorrogações, expressas ou tácitas, do prazo de execução 
das prestações que constituem o objeto de contratos públicos 
cujo procedimento tenha sido iniciado previamente à data de 
entrada em vigor do presente diploma.  
 
O DL 62/2013 permite ainda ao credor o direito de cobrar e 
receber do devedor que se atrase no pagamento, para além 
dos juros de mora, uma indemnização de valor não inferior a 
€ 40,00, sem necessidade de interpelação, pelos custos ad-
ministrativos internos de cobrança da dívida, sem prejuízo do 
direito a provar que suportou custos razoáveis que excedem 
aquele montante, nomeadamente com o recurso a advogado, 
solicitador ou agente de execução, e exigir do devedor indem-
nização superior. 
 
 
 

g ARRENDAMENTO - LOJAS COM HISTÓRIA   
 
A Lei 1/2023, de 9 de janeiro, alterou a Lei 42/2017, de 14 de 
junho, que aprovou o regime jurídico de reconhecimento e 
proteção dos estabelecimentos e entidades de interesse his-
tórico e cultural ou social local, no objetivo de assegurar até 
31 de dezembro de 2027 a proteção das «lojas com história» 
que tenham transitado para o NRAU. 

 
Nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 13.º da Lei 42/2017, na 
redação ora dada, o contrato de arrendamento não habitacio-
nal cujo inquilino, em resposta à comunicação do senhorio vi-
sando a transição do contrato para o NRAU e a atualização 
da renda, invoque que respeita a uma loja com história (esta-

belecimento ou entidade de interesse histórico e cultural ou 
social local reconhecido pelo município): 
 

- Não pode, salvo acordo em contrário, transitar para o 
NRAU até 21 de dezembro de 2027 (restrição que já havia 
sido estabelecida pelo art. 228.º, n.º 6, da Lei 12/2022, de 
27/6, que aprovou o OE/2022); 
 
- Caso já tenha transitado para o NRAU, ao abrigo da lei 
então aplicável, não pode o senhorio opor-se à respetiva 
renovação até 31 de dezembro de 2027. 
 

 

g TERÇA-FEIRA DE CARNAVAL É FERIADO     
 
Para as empresas que aplicam o Contrato Coletivo de Traba-
lho (CCT) outorgado pela APCMC, a terça-feira de Carnaval, 
que este ano ocorre no próximo dia 21 DE FEVEREIRO, é fe-
riado, podendo porém, nos termos do n.º 3 da Cláusula 23.ª, 
ser observado noutro dia em que acordem a empresa e a 
maioria dos trabalhadores.  

 
E é feriado para as empresas que observam este CCT como 
o é para a generalidade das empresas que observam outros 
CCT ou outros IRCT (instrumentos de regulamentação cole-
tiva de trabalho), setoriais ou regionais/locais, pois consa-
gram regime idêntico.  
 
O Código do Trabalho dispõe que, para além dos feriados ob-
rigatórios, PODEM SER OBSERVADOS A TÍTULO DE FERIADO, me-
diante IRCT ou contrato individual de trabalho, A TERÇA-FEIRA 
DE CARNAVAL E O FERIADO MUNICIPAL DA LOCALIDADE, e que estes 
feriados podem ser observados noutro dia em que acordem 
empregador e trabalhador. 
 
O que vale por dizer que o feriado de 3.ª feira de Carnaval e 
o feriado municipal só são de observância obrigatória, como 
se fossem feriados obrigatórios, quando previstos em IRCT, 
o que acontece na maioria deles, ou contrato individual de 
trabalho, e que, ao contrário do que acontece com os feriados 
obrigatórios, podem ser observados noutro dia (assim a maio-
ria dos trabalhadores aceite, no caso das empresas que apli-
cam o CCT outorgado pela APCMC). 
 
 

g GÁS NATURAL – APOIO ÀS EMPRESAS COM 
CONSUMO SUPERIOR A 
10.000 M³     
 
O Decreto-Lei 84-D/2022, de 9 de 
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dezembro, aprovou, 
para vigorar até 31 de 
dezembro de 2023, um 
regime transitório de 
estabilização de preço 
do gás natural direcio-
nado para as pessoas 
coletivas ligadas em 
baixa, média e alta 
pressão com consumos 
anuais superiores a 
10.000 m³. 
 
O apoio é concedido via 
alocação ao Sistema Nacional de Gás de uma verba de € 
1000 milhões, que permitirá a criação de um regime transitó-
rio de estabilização de preço. Os beneficiários têm direito a 
um desconto sobre o preço do gás natural, equivalente à di-
ferença entre o preço da componente de energia, constante 
da fatura, e o seu valor de referência. 
 
Lembramos que o Decreto-Lei 57-B/2022, de 6 de setembro, 
já tinha aprovado um regime de apoio aos clientes finais liga-
dos em regime de baixa pressão (famílias e pequenos negó-
cios) com consumos anuais inferiores ou iguais a 10 000 m³, 
permitindo-lhes o regresso ao regime de tarifas reguladas. 
 

g IDADE DE ACESSO À REFORMA EM 2024 E 
FATOR DE SUSTENTABILIDADE EM 2023    
 
A Portaria 292/2022, de 9 de dezembro, manteve nos 66 anos 
e 4 meses a idade normal de acesso à pensão de velhice do 
regime geral de segurança social em 2024, a mesma que a 
definida para 2023 e inferior em 3 meses à fixada para 2022.  
 
Lembramos que a idade normal de acesso à pensão de ve-
lhice após 2014, na sequência das alterações operadas pelo 
Decreto-Lei 167-E/2013, de 31 de dezembro, no Decreto-Lei 
187/2007, de 10 de outubro, que consagra o regime jurídico 
de proteção na invalidez e velhice do regime geral de segu-
rança social, varia em função da esperança média de vida 
aos 65 anos de idade verificada entre o 2.º e 3.º anos ante-
riores ao início da pensão, de acordo com a fórmula prevista 
no seu artigo 20.º.  
 
Por outro lado, tendo em conta a evolução da esperança 
média de vida aos 65 anos entre 2000 e o ano anterior ao do 
início da pensão, elemento do cálculo das pensões de velhice 
do regime geral, já divulgada pelo INE, a portaria supra refe-
rida fixa em 0,8617 o fator de sustentabilidade a aplicar às 
pensões estatutárias de velhice iniciadas em 2023 e atribuí-
das antes da idade normal de acesso à pensão (o que signi-
fica um corte de 13,83% no valor da pensão).

g LegisLação 

 
Ano 

 
2024 
2023 
2022 
2021 
2020 
2019 
2018 
2017 
2016 
2015 
2014 

Fator de 
 Sustentabilidade  

(corte de…) 
- 

0,8617 (13,83%) 
0,8594 (14,06%) 
0,8446 (15,54%) 
0,8480 (15,20%) 
0,8533 (14,67%) 
0,8550 (14,50%) 
0,8612 (13,88%) 
0,8666 (13,34%) 
0,8698 (13,02%) 
0,8766 (12,34%) 

 
Portaria 

 
292/2022, de 9/12 

307/2021, de 17/12 
53/2021, de 10/3 
30/2020, de 31/1 

50/2019, de 8/2 
25/2018, de 18/1 

99/2017, de 7/3 
67/2016, de 1/4 

277/2014, de 26/12 
387-G/2013, de 31/12 
387-G/2013, de 31/12 

 
Portaria 

 
- 

292/2022, de 9/12 
307/2021, de 17/12 

53/2021, de 10/3 
30/2020, de 31/1 
50/2019, de 8/2 

25/2018, de 18/1 
99/2017, de 7/3 
67/2016, de 1/4 

277/2014, de 26/12 
387-G/2013, de 31/12 

Idade normal de 
acesso à reforma 

 
66 anos e 4 meses 
66 anos e 4 meses 
66 anos e 7 meses 
66 anos e 6 meses 
66 anos e 5 meses 
66 anos e 5 meses 
66 anos e 4 meses 
66 anos e 3 meses 
66 anos e 2 meses 

66 anos 
66 anos 

https://app.apcmc.pt/
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g IRS – NOVAS TABELAS DE RETENÇÃO NA 
FONTE PARA O 1.º SEMESTRE DE 2023   
 
Foram aprovadas pelo Despacho 1296-A/2023, de 25 de ja-
neiro, do SEAF, as novas tabelas de retenção de IRS na fonte 
a aplicar, no 1.º semestre de 2023, aos rendimentos do tra-
balho dependente e de pensões pagos ou colocados à dis-
posição de titulares residentes no continente. 
 
As novas tabelas resultam da necessidade de proceder a al-
guns ajustamentos às tabelas de retenção que haviam sido 
aprovadas pelo Despacho 14043-A/2022, de 5 de dezembro, 
reduzindo as taxas de retenção na fonte de cada escalão e 
ajustando os limiares desses escalões, aplicáveis a rendi-
mentos de trabalho dependente até € 964/mês, sem depen-
dentes. 
 
O Despacho mantém em vigor as tabelas relativas a rendi-
mentos de trabalho dependente auferidos por pessoas com 
deficiência e as tabelas relativas a rendimentos de pensões. 
 
 

g TELETRABALHO - ENQUADRAMENTO EM IRS 
DAS DESPESAS     
 
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) procedeu, através 
do Ofício Circulado n.º 20249/2023, de 18 de janeiro, à divul-
gação do seu entendimento relativo ao enquadramento em 
IRS das despesas incorridas com o regime do teletrabalho, 
que passamos, pela sua importância, a reproduzir: 
 
«ASSUNTO: LEI N.º 83/2021, DE 06/12 – ENQUADRAMENTO 
EM IRS DAS DESPESAS COM TELETRABALHO 
 
Tendo sido suscitadas dúvidas sobre o enquadramento fiscal 
das despesas incorridas com o regime de teletrabalho em 
função de recentes alterações legislativas em matéria do re-
gime do teletrabalho, previsto no Código do Trabalho, divulga-
se o seguinte entendimento sancionado por despacho da 
Diretora-Geral, de 26.02.2022: 
 
Regime do teletrabalho: 
 
1. A Lei n.º 83/2021, de 6 de dezembro (Lei n.º 83/2021), veio 
modificar o regime de teletrabalho, alterando o Código do Tra-
balho (aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro). 
 
Nos termos do n.º 1 do artigo 165.º do Código do Trabalho 
(na redação dada pela Lei n.º 83/2021), considera-se teletra-
balho “a prestação de trabalho em regime de subordinação 
jurídica do trabalhador a um empregador, em local não deter-
minado por este, através do recurso a tecnologias de infor-
mação e comunicação.” 
 
2. Da nova redação conferida ao artigo 168.º do Código do 
Trabalho, sob a epígrafe "Equipamentos e sistemas", que 
prevê o pagamento integral aos trabalhadores das despesas 
adicionais que comprovadamente o trabalhador suporte, de-
corre, com relevância para o enquadramento fiscal a efetuar 
em sede de Imposto sobre o Rendimento (IRS), o seguinte: 
 

a) São consideradas "despesas adicionais" em regime de 
teletrabalho, as despesas suportadas com a aquisição ou 
uso dos equipamentos e sistemas informáticos ou telemá-
ticos necessários à realização do trabalho; 
 
b) O empregador deve compensar integralmente o traba-

lhador de todas as "despesas adicionais" que, comprova-
damente, este suporte com aquelas despesas, como di-
reta consequência da aquisição ou uso dos equipamentos 
e sistemas informáticos ou telemáticos necessários à rea-
lização do trabalho, incluindo os acréscimos de custos de 
energia e da rede instalada no local de trabalho em con-
dições de velocidade compatível com as necessidades de 
comunicação de serviço, assim como os custos de manu-
tenção dos mesmos equipamentos e sistemas; 
 
c) As "despesas adicionais" respeitam às aquisições de 
bens e/ou serviços de que o trabalhador não dispunha 
antes da celebração do acordo a que se refere o artigo 
166.º do Código do Trabalho (na redação dada pela Lei 
n.º 83/2021) e são calculadas por comparação com as 
despesas homólogas do trabalhador no mesmo mês do 
último ano anterior à aplicação desse acordo; 
 
d) O pagamento da compensação é devido imediata-
mente após a realização das despesas pelo trabalhador; 
 
e) A compensação é considerada, para efeitos fiscais, 
custo para o empregador e não constitui rendimento do 
trabalhador. 

 
3. Deste modo, consideram-se despesas adicionais as cor-
respondentes à aquisição de bens e ou serviços de que o tra-
balhador não dispunha antes da celebração do acordo a que 
se refere o artigo 166.º do Código do Trabalho. Quanto ao 
valor da compensação a pagar pelo empregador é apurado 
por comparação com os custos suportados no mesmo mês 
do último ano antes de se encontrar em regime de teletraba-
lho, mediante a apresentação dos respetivos documentos 
comprovativos referentes a esse mês e os documentos com-
provativos do mês a que respeita o acréscimo dos custos. 

 
4. Neste caso, os pagamentos efetuados ao trabalhador con-
figuram compensação pelas “despesas adicionais” devidas 
pelo regime de teletrabalho, não sendo considerados rendi-
mento para efeitos de tributação, em sede de IRS. 
 
5. Situação distinta verifica-se quando o pagamento é efe-
tuado pela entidade patronal através de valor fixo sem cone-
xão com documentos que sustentem a realização daquelas 
despesas, ou quando o trabalhador não comprova as despe-
sas efetivamente incorridas, nos termos supra identificados. 
 
6. Ora, os valores pagos pelas entidades empregadoras aos 
seus trabalhadores que não correspondam ao ressarcimento 
direto e comprovado de “despesas adicionais” com o teletraba-
lho, mas, antes, constituam compensação pelo acréscimo de 
encargos do trabalhador em razão da situação específica da 
prestação do trabalho em regime de teletrabalho, subsumem-

g FiscaLidade 

https://app.apcmc.pt/
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se no n.º 2 do artigo 2.º do Código do IRS, sendo rendimento 
do trabalho sob a forma de compensação pecuniária. 
 
7. Considerando o presente enquadramento, deve observar-
se o seguinte: 
 

a) O reembolso das “despesas adicionais” suportadas 
pelo trabalhador em regime de teletrabalho, quando devi-
damente comprovadas e apuradas de acordo com o pre-
visto no artigo 168.º do Código do Trabalho (na redação 
dada pela Lei n.º 83/2021), em especial o seu n.º 5, não 
são rendimento em sede de IRS para o trabalhador e 
constituem um encargo para o empregador; 
 
b) Para efeitos da comprovação das “despesas adicionais”, 
deve ser considerado, desde logo, o acordo estabelecido 
entre o trabalhador e a entidade empregadora, bem como 
a evidência do acréscimo de despesas, pela documenta-
ção/faturação apresentada pelo trabalhador, mediante a 
comparação com as despesas homólogas no mesmo mês 
do último ano anterior à aplicação desse acordo e que indi-
que, inequivocamente, que respeita ao local de trabalho que 
foi identificado no acordo celebrado com a entidade empre-
gadora, apesar de não ser exigível que o trabalhador figure 
como titular na documentação/faturação; 
 
c) O documento comprovativo do pagamento das “despe-
sas adicionais” deve aferir-se pelo processamento salarial 
ou documento idêntico, sendo este o documento fiscal-
mente relevante para a entidade empregadora, a qual re-
fletirá essa compensação paga para “despesas 
adicionais” do trabalhador na Declaração Mensal de Re-
munerações (DMR), como rendimento do trabalho não su-
jeito (código A23); 

 
d) O pagamento de um valor a título de compensação pe-
cuniária para fazer face ao acréscimo de encargos em 
razão da prestação do trabalho em regime de teletraba-
lho, sem que haja uma conexão direta com as “despesas 
adicionais” efetivas por parte do trabalhador, determinam 
a tributação em sede de IRS, conforme disposto no n.º 2 
do artigo 2.º do Código do IRS. Consequentemente, a en-

tidade empregadora deverá refletir a compensação pecu-
niária paga na DMR, no âmbito dos rendimentos sujeitos. 

 
A Subdiretora-Geral 
Maria Helena Martins» 
 
 

g NOVA DECLARAÇÃO MODELO 10  
- ENTREGA ATÉ 24 DE FEVEREIRO      
 
A Portaria 8/2023, de 4 de janeiro, aprovou o novo modelo da 
Declaração modelo 10, para comunicação à AT dos rendi-
mentos pagos ou colocados à disposição e retenções efetua-
das a residentes, a vigorar nos anos de 2023 e seguintes, 
face às alterações introduzidas pela Lei 12/2022, de 27 de 
junho (OE/2022), no regime do IRS jovem e no artigo 12.º-A 
do Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados relativo 
ao justo impedimento de curta duração. 
 
Prorrogou igualmente o prazo limite para entrega da Decla-
ração mod. 10 relativa a 2022, que pode ser efetuada até 24 
de fevereiro p.f. sem quaisquer acréscimos ou penalidades. 
 
 

g IMI / 2023 - VALOR MÉDIO DA  
CONSTRUÇÃO POR M² SOBE PARA € 532   
 
A Portaria 7-A/2023, de 3 de janeiro, fixou em € 532, para 
2023, o valor médio da construção por metro quadrado a que 
se refere ao artigo 39.º do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (CIMI), para efeitos de avaliação de prédios urbanos 
e determinação do respetivo valor patrimonial tributário.  
 

Um aumento de 3,9% sobre o valor fixado para 2022 (€ 512), 
8,1% mais que o valor que vigorou de 2019 a 2021 (€ 492)! 
 

É, assim, de € 665 (€532 + 25%) o valor base para efeitos de 
avaliação dos prédios edificados, para vigorar em 2023.  
 

Os novos valores aplicam-se a todos os prédios urbanos 
cujas declarações modelo 1 sejam entregues a partir de 4 de 
janeiro de 2023. 

 
Ano 

 
2023 
2022 
2021 
2020 
2019 
2018 
2017 
2016 
2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 

2004/2003 

Valor médio da  
construção por m² (€) 

 
532 
512 
492 
492 
492 

482,40 
482,40 
482,40 
482,40 
482,40 
482,40 
482,40 
482,40 
482,40 
487,20 

492 
492 
492 
490 
480 

Valor base dos prédios  
edificados por m² (€) 

 
665 
640 
615 
615 
615 
603 
603 
603 
603 
603 
603 
603 
603 
603 
609 
615 
615 
615 

612,50 
600 

 
Portaria 

 
7-A/2023, de 3/1 

301/2021, de 20/12 
289/2020, de 17/12  

3/2020, de 13/1  
330-A/2018, de 20/12 
379/2017, de 19/12 

345-B/2016, de 30/12 
419/2015, de 31/12 
280/2014, de 30/12 
370/2013, de 27/12 
424/2012, de 28/12 
307/2011, de 21/12 

1330/2010, de 31/12 
1456/2009, de 30/12 
1545/2008, de 31/12 

16-A/2008, de 8/1 
1433-C/2006, de 29/12 

90/2006, de 27/1 
99/2005 (2ª série), de 17/1 

982/2004, de 4/8 

EVOLUÇÃO DO VALOR MÉDIO DO PREÇO DA CONSTRUÇÃO POR METRO QUADRADO
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g IMPOSTOS – FICHEIRO SAF-T (PT) DA 

CONTABILIDADE ADIADO DE NOVO  
E OUTRAS MEDIDAS   
 
O Decreto-Lei 85/2022, de 21 de dezembro, aprovou medidas 
de flexibilização de diversas obrigações declarativas, de pa-
gamento e de faturação, algumas já oportunamente objeto de 
despachos do SEAF e conhecidas dos contribuintes, e sim-
plificou as obrigações fiscais decorrentes da venda à rede do 
excedente da eletricidade produzida para autoconsumo, al-
terando designadamente o Código do IVA, o Decreto-Lei 
198/2012, de 24 de agosto, que estabelece medidas de con-
trolo da emissão de faturas e outros documentos com rele-
vância fiscal e define a forma da sua comunicação à AT, o 
Regime de Bens em Circulação e o Decreto-Lei 84/2017, de 
21 de julho, neste caso para tornar permanente o regime de 
restituição do IVA suportado e não dedutível com as despesas 
relativas à organização de congressos, feiras, exposições, 
seminários, conferências e similares para empresas que te-
nham como atividade principal a organização desses eventos 
(CAE 82300). 
 
FICHEIRO SAF-T (PT) RELATIVO À CONTABILIDADE ADIADO MAIS 1 
ANO 

 
Depois de adiados para 2023, com entrega em 2024, os ter-
mos a que deve obedecer o envio da IES/DA e a submissão 
do ficheiro SAF-T (PT) relativo à contabilidade, bem como a 
forma como a informação prestada através da IES e os dados 
do ficheiro SAF-T (PT) são disponibilizados às entidades des-
tinatárias, nos termos definidos pela Portaria 31/2019, de 24 
de janeiro, é apenas aplicável à IES/DA dos períodos de 2024 
e seguintes, a entregar em 2025 ou em períodos seguintes. 
 
3.º PAGAMENTO POR CONTA DE IRC/2022 PAGO POR METADE 

 
Já havia sido objeto de despacho do SEAF (Despacho 
317/2022-XXIII, de 14/11) a possibilidade de as empresas 
consideradas como micro, pequenas ou médias empresas 
(PME) ou empresas de pequena-média capitalização (small 

mid cap), nos termos do Decreto-Lei 372/2007, de 6 de no-
vembro, com a sua situação tributária e contributiva regulari-
zada, poderem não efetuar o pagamento de metade do 3.º 
pagamento por conta relativo ao exercício em curso. 
 
PAGAMENTO DO IVA EM PRESTAÇÕES 

 
Também já objeto dos Despachos SEAF 317/2022-XXIII, de 
14/11, e 318/2022-XXIII, de 15/11, os sujeitos passivos de IVA 
do regime mensal de periodicidade mensal podem proceder 
ao pagamento em 3 ou 6 prestações mensais, de valor igual 
ou superior a € 25, sem juros, do IVA relativo ao meses de 
setembro e outubro p.p., a pagar em novembro e dezembro, 
respetivamente. 
 
PAGAMENTO DO IVA EM PRESTAÇÕES EM 2023 E ANOS SEGUINTES 

 
O pagamento do IVA no 1.º semestre pode ser efetuado até 
3 prestações mensais, de valor igual ou superior a € 25, sem 
juros ou penalidades ou dependência de quaisquer garantias; 
no 2.º semestre pode ser efetuado nos mesmos termos, mas 
o n.º de prestações não pode exceder o número de meses 
restantes até ao final do ano em causa (o que significa que o 
IVA a pagar em novembro pode sê-lo em 2 prestações, en-
quanto o IVA a pagar em dezembro tem que ser pago pela 
totalidade). 
 
A 1.ª prestação é paga na data do cumprimento da obrigação 
e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, de-
vendo o pedido ser apresentado pelo sujeito passivo, com a 
situação fiscal e contributiva regularizada, por via eletrónica 
até ao termo do prazo legal de pagamento. 
 
DOCUMENTOS DE TRANSPORTE 

 
No âmbito do regime de bens em circulação, aprovado pelo 
Decreto-Lei 147/2003, de 11 de julho, a partir de 1 de janeiro 
de 2023 passam a considerar-se exibidos os competentes 
documentos de transporte (DT) comunicados à AT desde que 
lhes tenha sido atribuído o código (AT) e sejam apresentados 
o código único de documento (ATCUD) e o código de barras 
bidimensional (código QR), quando este seja obrigatório. 
 
PRODUÇÃO DE ELETRICIDADE A PARTIR DE FONTES RENOVÁVEIS 
PARA AUTOCONSUMO 

 
O diploma altera o Código do IVA, com efeitos a 1 de janeiro 
de 2023, de modo a consagrar uma derrogação à regra geral 
de incidência subjetiva do IVA relativamente a certas trans-
missões do excedente de eletricidade produzida em regime 
de autoconsumo de energia renovável. 
 
Passam, assim, a ser sujeitos passivos de IVA as pessoas 
singulares ou coletivas revendedores de gás, de eletricidade, 
de calor ou de frio (cuja atividade consiste na aquisição, para 
revenda, de gás, de eletricidade, de calor ou de frio, e cujo 
consumo próprio desses bens não seja significativo) que dis-
ponham de sede, estabelecimento estável ou domicílio em 
território nacional, quando sejam adquirentes de eletricidade 
produzida em unidades de produção para autoconsumo, com 
potência instalada igual ou inferior a 1 MW, a autoconsumi-
dores cujo enquadramento no regime normal do imposto re-
sulte unicamente da prática destas transmissões. 
 
São, em conformidade, obrigados a emitir faturas pela aqui-
sição de eletricidade e a autoliquidar o imposto, nelas indi-
cando a expressão «IVA – autoliquidação», bem como a 
comunicar à AT os respetivos elementos. 

https://www.apcmc.pt/projetos/formacao-acao-2019-2021/formacao-acao-2019-2021/
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Também no âmbito da atividade de produção de eletricidade 
a partir de fontes de energia renováveis para autoconsumo, 
com potência instalada igual ou inferior a 1 MW, a venda de 
excedentes à rede elétrica de serviço público é compatível 
com o exercício de funções em regime de exclusividade, quer 
esta seja legal ou contratualmente imposta, quer a mesma 
decorra de opção do interessado. 
 

 
REUNIÃO DA AT COM A ASSOFT - ASSOCIAÇÃO PORTU-
GUESA DE SOFTWARE 

 
Pelo seu manifesto interesse, passamos a reproduzir 
a Circular 107/2022 da CCP, Confederação do Co-
mércio e Serviços de Portugal, cuja Direção a APCMC 
integra, que dá conta dos resultados de uma reunião 
recente da ASSOFT com a AT sobre questões relacio-
nadas com serviços de comunicação das empresas à 
AT em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023, no que 
concerne a documentos de transporte, comunicação 
dos elementos das faturas e outros documentos fis-
calmente relevantes e comunicação das séries dos 
documentos. 

 
 
 

g FLEXIBILIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL  
- FATURAS EM PDF ATÉ FINAL/2023 E OUTRAS 
MEDIDAS      
 
O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, através do 
Despacho n.º 8/2022-XXIII, de 13 de dezembro, procedeu à 
flexibilização do calendário fiscal e à adoção de medidas em 
prol da promoção da relação de confiança da AT com os con-
tribuintes, determinando: 
 
     A ACEITAÇÃO DE FATURAS EM PDF ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 

2023, sendo até tal data consideradas como faturas ele-
trónicas para todos os efeitos fiscais; 

 
     A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE COMUNICAÇÃO DE INVENTÁ-

RIOS RELATIVOS A 2022 ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2023, sem 
quaisquer acréscimos ou penalidades; 

 
     A COMUNICAÇÃO ATÉ AO DIA 8 DO MÊS SEGUINTE DOS ELE-

MENTOS DAS FATURAS E DE OUTROS DOCUMENTOS FISCAL-
MENTE RELEVANTES EMITIDOS EM 2023, bem como a 
comunicação da sua não emissão, sem quaisquer 
acréscimos ou penalidades (assim «suspendendo» tem-
porariamente a data limite – dia 5 do mês seguinte – 
aprovada pela Lei do OE/2022). 

     A implementação pela AT, durante 2023, de alertas in-

formativos e de apoio ao cumprimento junto de contri-
buintes que não comuniquem os elementos das faturas 
(e outros documentos fiscalmente relevantes) até ao dia 
5 do mês seguinte à sua emissão (ou ao primeiro dia 
útil seguinte, quando aplicável). 

 
 

g DOUTRINA FISCAL  
IVA – ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2023 
ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO IVA E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR 

(OFÍCIO CIRCULADO N.º 30254/2023, DE 5 DE JANEIRO, DA AT) 
 
«Foi publicada no Diário da República, 1.ª Série, n.º 251, de 
30 de dezembro, a Lei n.º 24-D/2022, que aprova o Orça-
mento do Estado para 2023 (OE2023), introduzindo altera-
ções ao Código do IVA, à Lista I que lhe é anexa e à 
legislação complementar. 
 
Tendo em vista a clarificação das alterações mais significati-
vas, procede-se à divulgação das presentes instruções. 
 
PARTE I – CÓDIGO DO IVA E LISTA I ANEXA 
 
São alterados os artigos 27.º, 41.º, 53.º e 59.º-D do Código 
do IVA e as verbas 1.6.4 e 2.24 da Lista I que lhe é anexa. 
São ainda aditadas a esta lista as verbas 2.39, 2.40 e 2.41. 
 
A - ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO IVA 
 
1. ARTIGO 27.º 
 
É aditado o n.º 10 ao artigo 27.º, com a seguinte redação: 
 
“10 - O prazo de entrega do montante de imposto exigível, 
nos termos da alínea a) do n.º 1, relativo ao mês de junho, e 
nos termos da alínea b) do n.º 1, relativo ao segundo trimes-
tre, é prolongado até 25 de setembro.” 
 
Esta norma acompanha a alteração efetuada ao artigo 41.º, 
prolongando até ao dia 25 de setembro de cada ano, a obri-
gação de pagamento do imposto apurado nas declarações 
periódicas referentes ao mês de junho e ao segundo trimes-
tre, até aqui exigível durante o mês de agosto¹. 
 
2. ARTIGO 41.º 
 
É aditado o n.º 9 ao artigo 41.º, com a seguinte redação: 
 
“9 - As declarações periódicas, nos termos da alínea a) do n.º 
1, relativas ao mês de junho, e nos termos da alínea b) do n.º 
1, relativas ao segundo trimestre, devem ser enviadas até 20 
de setembro.” 
 
Com a presente alteração, procede-se à transferência, para 
20 de setembro de cada ano, do termo do prazo para cum-
primento da obrigação de entrega das declarações periódicas 
referentes ao mês de junho e ao segundo trimestre. 
 
3. ARTIGO 53.º 
 
3.1 O n.º 1 do artigo 53.º passa a ter a seguinte redação: 
 
“1 - Beneficiam da isenção do imposto os sujeitos passivos 
que, não possuindo nem sendo obrigados a possuir contabi-
lidade organizada para efeitos de IRS ou IRC, nem praticando 
operações de importação, exportação ou atividades conexas, 
nem exercendo atividade que consista na transmissão dos 
bens ou prestação dos serviços mencionados no anexo E do 

https://www.apcmc.pt/wp-content/uploads/circular-107-2022.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_8_2022_XXIII.pdf
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presente Código, não tenham atingido, no ano civil anterior, 
um volume de negócios superior a 15 000 €.” 
 
O limiar de inclusão no regime especial de isenção passa, 
assim, a abranger os sujeitos passivos que, no ano civil ante-
rior, tenham atingido um volume de negócios igual ou inferior 
a € 15 000, verificadas que sejam a s restantes condições 
previstas na norma. 
 
Não obstante, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 
282.º da Lei do OE2023, aquele limiar não aplicável de ime-
diato, sendo de € 13 500 em 2023 e € 14 500 em 2024. 
 
Quer isto dizer que durante o ano de 2023 apenas podem be-
neficiar da aplicação do regime especial de isenção os sujei-
tos passivos que: 
 

– no ano civil anterior (2022), tenham atingido um volume 
de negócios igual ou inferior a € 13 500; 
– tendo iniciado a atividade em 2022, o volume de negó-
cios atingido, convertido num volume de negócios anual 
correspondente, seja inferior ou igual a € 13 500; 
– iniciando a atividade em 2023, o volume de negócios 
previsto, convertido num volume de negócios anual cor-
respondente, seja inferior ou igual a € 13 500. 

 
Durante o ano de 2024, estas regras terão por base o limiar 
de € 14 500 e em 2025 o de € 15 000. 
 
3.2 As alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 53.º passam a ter a 
seguinte redação: 
 
“a) Com um volume de negócios superior a 10 000 €, mas in-
ferior a 15 000 €, que, se tributados, preencheriam as condi-
ções de inclusão no regime dos pequenos retalhistas; 
b) Que, não tendo atingido um volume de negócios superior 
a 15 000 € no ano civil anterior e nos três anos civis prece-
dentes, tenham cumprido as condições previstas no n.º 1”. 
 
Uma vez que, por força do disposto no n.º 3 do artigo 282.º 
da Lei do OE2023, já referido, o limiar de isenção estabele-
cido no n.º 1 do artigo 53.º é de € 13 500 relativamente ao 
ano civil de 2023, a alteração introduzida ao n.º 2, baseada 
no mesmo limiar, não lhe confere qualquer eficácia, encon-
trando-se este número esvaziado de conteúdo. 
 
4. ARTIGO 59.º-D 
 
A alínea a) do n.º 3 do artigo 59.º-D passa a ter a seguinte re-
dação: 
 
“a) Durante o mês de janeiro do ano seguinte àquele em que 
tenha sido atingido um volume de negócios relativo ao con-

junto das suas operações tributáveis superior a 15 000 €;” 
 
A presente redação procede ao alinhamento do limiar de per-
manência no regime forfetário dos produtores agrícolas com 
o limite do regime especial de isenção previsto no artigo 53.º. 
 
Também aqui é aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 282.º 
da Lei do OE2023, que determina que o limiar de isenção es-
tabelecido na alínea a) do n.º 3 do artigo 59.º-D é de € 13 500 
em 2023 e de € 14 500 em 2024. 
 
B – ALTERAÇÃO À LISTA I ANEXA AO CÓDIGO DO IVA 
 
1. Verba 1.3.2 
 
A verba 1.3.2 da lista I anexa ao Código do IVA passa a ter a 
seguinte redação: 
 
“1.3.2 — Conservas à base de peixes e moluscos (inteiros, 
em filetes ou pedaços, em água, azeite, óleo ou outros mo-
lhos, em caldeirada, escabeche, recheadas e similares, em 
qualquer embalagem), com teor de peixe ou molusco superior 
a 50 %, com exceção do peixe fumado, do espadarte e do es-
turjão, quando secos, salgados ou em conserva e preparados 
de ovas (caviar).” 
 
Com a nova redação, beneficiam da aplicação da taxa redu-
zida do imposto as conservas de peixe ou de moluscos: 

– inteiros, em filetes ou pedaços; 
– em água, azeite, óleo ou outros molhos, em caldeirada, 
escabeche, recheadas e similares; 
– em qualquer embalagem,  

 
desde que possuam um teor de peixe ou molusco superior a 
50%. Mantêm-se excluídos da verba o peixe fumado, do es-
padarte e do esturjão, quando secos, salgados ou em con-
serva e preparados de ovas (caviar). 
 
Constata-se, assim, que a nova redação dada à verba exclui da 
aplicação da taxa reduzida as conservas de peixe em pasta. 
 
Contrariamente, o salmão, quando seco, salgado ou em con-
serva, que se encontrava excluído na anterior redação da 
verba, passa a beneficiar da aplicação da taxa reduzida. 
 
2. VERBA 1.4.3 
 
A verba 1.4.3 da lista I anexa ao Código do IVA passa a ter a 
seguinte redação: 
 
“1.4.3 — Manteiga, margarina e creme vegetal para barrar ob-
tido a partir de gorduras de origem vegetal, com ou sem adi-
ção de outros produtos.” 

https://www.apcmc.pt/noticias/apcmc-datacheck-empresas-aderentes/
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Além da manteiga, com ou sem adição de outros produtos, 
esta verba passa a contemplar margarina e creme vegetal 
para barrar obtido a partir de gorduras de origem vegetal. 
 
3. VERBA 1.4.9 
 
A verba 1.4.9 da lista I anexa ao Código do IVA passa a ter a 
seguinte redação: 
 
“1.4.9 — Bebidas e iogurtes de base vegetal, sem leite e la-
ticínios, produzidos à base de frutos secos, cereais, prepara-
dos à base de cereais, frutas, legumes ou produtos 
hortícolas.” 
 
Com a nova redação, a verba vê o seu âmbito de aplicação 
alargado, passando a contemplar produtos com as seguintes 
características: 
 
– sejam bebidas ou iogurtes; 
– não possuam leite ou lacticínios; e 
– sejam produzidos à base de: i) frutos secos; ii) cereais; iii) 
preparados à base de cereais; iv) frutas; v) legumes; ou vi) 
produtos hortícolas. 
 
4. VERBA 2.25 
 
A verba 2.25 da lista I anexa ao Código do IVA passa a ter a 
seguinte redação: 
 
“2.25 — As empreitadas de construção de imóveis e os con-
tratos de prestações de serviços com ela conexas cujos pro-
motores sejam cooperativas de habitação e construção, 
incluindo as realizadas pelas uniões de cooperativas de ha-
bitação e construção económica às cooperativas suas asso-
ciadas no âmbito do exercício das suas atividades 
estatutárias, desde que as habitações se integrem no âmbito 
da política social de habitação, designadamente quando res-
peitem o conceito e os parâmetros de habitação de custos 
controlados, majorados em 20%, desde que certificadas pelo 
IHRU, I. P., ou, quando promovidas na Região Autónoma da 
Madeira ou na Região Autónoma dos Açores, pelo IHM ou 
pela Direção Regional de Habitação dos Açores, respetiva-
mente.” 
 

Com a nova redação, as empreitadas de construção de imó-
veis e os contratos de prestações de serviços com ela cone-
xos ali previstas, passam a ser certificadas pela IHM – 
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM ou pela 
Direção Regional de Habitação dos Açores, quando promo-
vidas na Região Autónoma da Madeira ou na Região Autó-
noma dos Açores, respetivamente. 
 
5. VERBA 2.31 
 
A verba 2.31 da lista I anexa ao Código do IVA passa a ter a 
seguinte redação: 
 
“2.31 — Aquisição e reparação de velocípedes.” 
 
Com a nova redação, a transmissão de velocípedes passa, 
também, a beneficiar da aplicação da taxa reduzida. 
 
Considerando que a verba não estabelece qualquer limitação 
quanto ao tipo de velocípedes, deve entender-se que a 
mesma abrange os veículos assim classificados nos termos 
do Código da Estrada. 
 
Não obstante, quando estiver em causa a mera transmissão 
de partes, peças ou acessórios, a mesma é tributada à taxa 
normal (23%), a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 
18.º do Código do IVA. 
 
C – ADITAMENTO À LISTA I ANEXA AO CÓDIGO DO IVA 
 
São aditadas à lista I anexa ao Código, as verbas 2.39, 2.40 
e 2.41. 
 
1. VERBA 2.39 
 
É aditada a verba 2.39 à lista I anexa ao Código do IVA, com 
a seguinte redação: 
“2.39 — Acesso à transmissão em direto de espetáculos e 
eventos de teatros, feiras, parques de diversões, concertos, 
museus, cinemas ou outros similares.” 
 
Esta verba contempla a transmissão em direto, por via digital, 
de espetáculos de natureza cultural. 
 
2. VERBA 2.40 
 
É aditada a verba 2.40 à lista I anexa ao Código do IVA, com 
a seguinte redação: 
 
“2.40 — Fornecimento e instalação de aquecedores de am-
biente local a biomassa sólida com potência calorífica nomi-
nal não superior a 50 kW e caldeiras a biomassa sólida com 
uma potência calorífica nominal não superior a 500 kW, in-
cluindo as integradas em sistemas mistos compostos por 
uma caldeira a combustível sólido, aquecedores complemen-
tares, dispositivos de controlo da temperatura e dispositivos 
solares, aos quais tenha sido atribuída uma etiqueta energé-
tica da União Europeia de uma das duas classes de eficiência 
energética mais elevadas e que cumpram os valores de re-
ferência indicativos previstos nos respetivos requisitos espe-
cíficos de conceção ecológica.” 
 
Passam, assim, a beneficiar da aplicação da taxa reduzida 
do imposto a transmissão e a instalação de aquecedores de 
ambiente local e caldeiras, a combustível sólido (biomassa), 
aos quais tenha sido atribuída uma determinada etiqueta 
energética da União Europeia² ³, ou seja, “A++ ou A+” no caso 
dos aquecedores e “A+++ ou A++”, no caso das caldeiras. 
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3. VERBA 2.41 
 
É aditada a verba 2.41 à lista I anexa ao Código do IVA, com 
a seguinte redação: 
 
“2.41 — Péletes e briquetes produzidos a partir de biomassa.” 
 
A introdução desta verba pretende tributar à taxa reduzida do 
imposto as péletes e briquetes produzidos a partir de bio-
massa, utilizados como combustível, nomeadamente em 
aquecedores de ambiente local e caldeiras a biomassa só-
lida. 
 

4. Quaisquer esclarecimentos adicionais relativamente ao 
âmbito de aplicação das verbas 2.39, 2.40 e 2.41, nomeada-
mente quanto à sua vigência, serão oportunamente divulga-
dos sobre a forma de FAQ’s no Portal das Finanças, em: 
 
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contri-
buinte/questoes_frequentes/Pages/faqs-00930.aspx 
 
PARTE II – LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR 
 
DECRETO-LEI N.º 84/2017, DE 21 DE JULHO – REGULA O BENEFÍCIO 
A CONCEDER A CERTAS ENTIDADES DE INTERESSE PÚBLICO ATRAVÉS 
DA RESTITUIÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO MONTANTE EQUIVALENTE AO 
IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA) SUPORTADO EM DE-
TERMINADAS AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS. 
 
A alínea d) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 84/2017, 
de 21 de julho, passa a ter a seguinte redação: 
 
“d) As instituições de ensino superior e entidades sem fins lu-
crativos do sistema nacional de ciência e tecnologia inscritas 
no Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional, 
relativamente a: 

i) Instrumentos, equipamentos, reagentes, consumíveis e 
licenças específicos adquiridos no âmbito da sua ativi-
dade de investigação e desenvolvimento (I&D), desde que 
o IVA das despesas não se encontre excluído do direito à 
dedução nos termos do artigo 21.º do Código do IVA; e 
ii) Adaptação de edifícios e instalações quando impres-
cindível à realização do projeto, nomeadamente por ques-
tões ambientais e de segurança, na medida em que sejam 
considerados custos diretos elegíveis para financiamento 
por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia, I. P, no sentido de incluir no seu âmbito 
os consumíveis e licenças adquiridos no âmbito da sua 
atividade de investigação e desenvolvimento (I&D) por 
instituições de ensino superior e entidades sem fins lucra-
tivos do sistema nacional de ciência e tecnologia inscritas 
no Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacio-
nal (IPTCN), conferindo-lhes o tratamento dado aos ins-

trumentos, equipamentos e reagentes adquiridos para o 
mesmo fim.” 

 
O item i), que até aqui fazia parte do corpo da alínea d), passa 
a exigir que os instrumentos,equipamentos, reagentes, con-
sumíveis e licenças adquiridos, sejam específicos no âmbito 
da atividade de investigação e desenvolvimento prosseguida 
pelas instituições ali mencionadas, por forma a poder benefi-
ciar da restituição do montante equivalente ao IVA que assim 
tenha sido suportado. 
 
Passa, também, a beneficiar da restituição de montante equi-
valente ao IVA suportado na adaptação de edifícios e insta-
lações quando imprescindível à realização do projeto, 
nomeadamente por questões ambientais e de segurança, na 
medida em que sejam considerados custos diretos elegíveis 
para financiamento por fundos nacionais através da Funda-
ção para a Ciência e a Tecnologia, I. P.. 
 
LEI N.º 10-A/2022, DE 28 DE ABRIL – APROVA MEDIDAS EXCECIO-
NAIS E TEMPORÁRIAS DE RESPOSTA AO AUMENTO DOS PREÇOS DOS 
COMBUSTÍVEIS. 
 
O artigo 4.º da Lei n.º 10-A/2022, de 28 de abril, estabelece 
uma isenção temporária⁴, com direito a dedução do imposto 
suportado a montante, aplicável à transmissão de: 
 

– Adubos, fertilizantes e corretivos de solos; e 
– Farinhas, cereais e sementes, incluindo misturas, resí-
duos e desperdícios das indústrias alimentares, e quais-
quer outros produtos próprios para alimentação de gado, 
aves e outros animais, referenciados no Codex Alimenta-
rius, independentemente da raça e funcionalidade em 
vida, incluindo os peixes de viveiro, destinados à alimen-
tação humana,  

 
quando normalmente utilizados no âmbito das atividades de 
produção agrícola. 
 
Conforme resulta do artigo 5.º da referida Lei, a isenção pre-
vista no artigo 4.º cessava a sua vigência em 31 de dezembro 
de 2022. 
 
No entanto, o n.º 2 do artigo 283.º da Lei do OE2023 vem de-
terminar que a Lei n.º 10-A/2022, de 28 de abril, se mantém 
vigente até 31 de dezembro de 2023. 
 
Assim, a isenção prevista no artigo 4.º da Lei n.º 10-A/2022, 
de 28 de abril, é aplicável às transmissões dos bens ali men-
cionados, efetuadas no território nacional, durante o período 
compreendido entre 29 de abril de 2022 e 31 de dezembro 
de 2023. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
O Subdiretor-Geral 
(Fernando Campos Pereira) 
_____________ 
¹ Até ao último dia do mês de agosto, independentemente de ser útil, de acordo 
com o disposto no artigo 57.º-A da Lei Geral Tributária. 
² Ver anexo II do Regulamento Delegado (EU) 2015/1186 da Comissão de 24 
de abril de 2015, relativamente à rotulagem energética dos aquecedores de 
ambiente local. 
³ Ver anexo II do Regulamento Delegado (EU) 2015/1187 da Comissão de 27 
de abril de 2015, relativamente à rotulagem energética das caldeiras a com-
bustível sólido, incluindo as integradas em sistemas mistos compostos por uma 
caldeira a combustível sólido, aquecedores complementares, dispositivos de 
controlo da temperatura e dispositivos solares. 
⁴ Sobre esta matéria, ver Ofício-Circulado n.º 30246, de 2022-04-29, da Área 
de Gestão Tributária IVA.» 
 

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

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/questoes_frequentes/Pages/faqs-00930.aspx
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- IUC - PAGAMENTO - VEÍCULOS COM ANIVERSÁRIO DE MATRÍCULA EM FEV.23 
- IRS/IRC - COMUNICAÇÃO DOS INVENTÁRIOS RELATIVOS A 2022 
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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 8 
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 janeiro 
de 2023, ou a sua não emissão.  
 
A Lei 12/2022, de 27/6 (OE/2022) aprovou a redução do 
prazo limite do dia 12 para o dia 5, a partir de 01/01/2023, 
mas o Despacho n.º 8/2022-XXIII, do SEAF, de 13 de de-
zembro, suspendeu temporariamente tal prazo, permitindo 
que a comunicação seja efetuada até ao dia 8, sem quaisquer 
acréscimos ou penalidades, relativamente às faturas e outros 
documentos fiscalmente relevantes emitidos em 2023. 
 
   g ATÉ AO DIA 10 
SEGURANÇA SOCIAL – REGIME GERAL  
– DECLARAÇÃO DE REMUNERAÇÕES 

Deve ser entregue a declaração de remunerações relativa ao 
mês de JANEIRO DE 2023, 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 JANEIRO DE 2023, rendi-
mentos do trabalho dependente sujeitos a IRS, ainda que 
dele isentos ou excluídos de tributação, devem proceder ao 
envio, pela Internet, da Declaração Mensal de Remunerações 
(AT) para comunicação de tais rendimentos e respetivas re-
tenções de imposto, das deduções efetuadas relativamente 
a contribuições obrigatórias para regimes de proteção social 
e subsistemas legais de saúde e quotizações sindicais. 
 
Estão DISPENSADAS DESTA OBRIGAÇÃO as entidades que não 
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 15 
IRS/2022 – CONSULTA E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS  
DO AGREGADO FAMILIAR 

Os sujeitos passivos de IRS devem, se for o caso, consultar 
e atualizar na área reservada do Portal das Finanças os 
dados relativos à composição do agregado familiar e outros 
elementos pessoais relevantes, a considerar na declaração 
de rendimentos relativa a 2022. 
 
IMI – DECLARAÇÃO DE PRÉDIOS COMUNS 

Os sujeitos passivos casados devem, se for o caso, comuni-
car via Portal das Finanças os dados da titularidade dos pré-
dios que integram a comunhão de bens não refletida na 
matriz, para atualização matricial com efeitos a 1 de janeiro.  
 
IRS – ARRENDAMENTO HABITACIONAL DE LONGA DURAÇÃO – 
COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 

Os sujeitos passivos titulares de rendimentos de arrendamen-
tos para habitação permanente de longa duração com direito 
a redução da taxa de tributação autónoma, nos termos dos 
n.ºs 2 a 5 do artigo 72.º do CIRS, devem comunicar via Portal 
das Finanças as renovações contratuais ocorridas em 2022 
ou, se for o caso, a cessação do contrato ocorrida no mesmo 
ano e respetivo motivo.    
 
IMI – PRÉDIOS URBANOS ARRENDADOS ANTES DO RAU.  
PARTICIPAÇÃO DE RENDAS 

Os sujeitos passivos que sejam proprietários, usufrutuários 
ou superficiários de prédios urbanos, arrendados por 
contra¬tos celebrados antes de 19/11/1990 (habitação) ou de 
05/10/1995 (não habitação) e que estejam a beneficiar do 
re¬gime previsto no artigo 15º-N do Decreto-Lei 287/2003, de 
12/11, que aprovou o Código do IMI, devem proceder à par-
ticipação, exclusivamente via área reservada do portal das fi-
nanças, das rendas relativas a 2022 caso pretendam que o 
valor patrimonial tributário desses prédios para efeitos exclu-
sivos de IMI, não seja superior a 15 vezes o valor anual das 
rendas. 
 
   g ATÉ AO DIA 20 
IVA – PERIODICIDADE MENSAL – DECLARAÇÃO PERIÓDICA 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de pe-
riodicidade mensal devem proceder à entrega, via Internet, 
da declaração periódica relativa ao IVA apurado no mês de 
DEZEMBRO DE 2022, acompanhada dos anexos que forem de-
vidos. 
 
IVA – PERIODICIDADE TRIMESTRAL – DECLARAÇÃO PERIÓDICA 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de pe-
riodicidade trimestral deverão proceder à entrega, via Inter-
net, da declaração periódica relativa ao IVA apurado no 4º 
TRIMESTRE DE 2022, acompanhada dos anexos que forem de-
vidos. 

g FiscaLidade g FiscaLidade 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_8_2022_XXIII.pdf
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SEGURANÇA SOCIAL – REGIME GERAL – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas 
ao mês de JANEIRO DE 2023. 
 
SEGURANÇA SOCIAL – INDEPENDENTES – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas 
ao mês de JANEIRO DE 2023. 
 
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 
JANEIRO DE 2023. 
 
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 JANEIRO DE 2023 
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 JA-
NEIRO DE 2023 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 JA-
NEIRO DE 2023 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 janeiro de 2023. 
 

IVA – DECLARAÇÃO RECAPITULATIVA  
– TRANSMISSÕES INTRACOMUNITÁRIAS 

Deve ser entregue a Declaração Recapitulativa pelos sujeitos 
passivos do regime normal de periodicidade mensal que em 
JANEIRO DE 2023 efetuaram transmissões intracomunitárias de 
bens e ou prestações de serviços a sujeitos passivos regis-
tados noutros Estados Membros, quando tais operações 
sejam aí localizadas nos termos do art. 6.º do CIVA, e para 
os sujeitos passivos do regime normal trimestral quando o 
total das transmissões intracomunitárias de bens a incluir na 
declaração tenha no trimestre em curso (ou em qualquer mês 
do trimestre) excedido o montante de € 50.000.  
 
Também os sujeitos passivos isentos ao abrigo do art.º 53º 
do CIVA que tenham efetuado prestações de serviços a su-
jeitos passivos registados noutros Estados Membros, em JA-
NEIRO DE 2023, quando tais operações sejam aí localizadas 
nos termos do art.º 6.º do CIVA, devem proceder à entrega 
da Declaração Recapitulativa, via Internet. 
 
IVA – PEQUENOS RETALHISTAS 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime especial dos pe-
quenos retalhistas deverão proceder ao pagamento, na te-
souraria de finanças competentes, do IVA apurado no 4º 
TRIMESTRE DE 2022, ou, não havendo imposto a pagar, apre-
sentar a declaração mod. 1074.  
 
   g ATÉ AO DIA 24 
IRS/IRC - DECLARAÇÃO MODELO 10.  
RENDIMENTOS PAGOS EM 2022 
As entidades obrigadas a efetuar a retenção total ou parcial 
do imposto e que em 2022 pagaram ou colocaram à disposi-
ção dos respetivos titulares, mesmo que não residentes, ren-
dimentos enquadráveis nas CATEGORIAS B (empresariais e 
profissionais), E (capitais), F (prediais) e/ou H (pensões), 

https://www.apcmc.pt/noticias/apcmc-datacheck-empresas-aderentes/
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assim como rendimentos da CATEGORIA A (trabalho depen-
dente) não declarados na declaração mensal de remunera-
ções (DMR), devem entregar à AT a declaração modelo 10, 
nela indicando os rendimentos pagos ou colocados à dispo-
sição, incluindo em espécie, o imposto retido na fonte, as de-
duções efetuadas e os rendimentos que não foram objeto de 
retenção na fonte. 
 
O prazo legal, 10/02, foi prorrogado em 2023 para a data 
supra pela Portaria 8/2023, de 4/1. 
 
   g ATÉ AO DIA 27 
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 DEZEMBRO 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 4º TRIMESTRE DE 2022. 
 
IRS/2022 – DEDUÇÕES À COLETA 

CONSULTA, REGISTO E CONFIRMAÇÃO DE FATURAS NO PORTAL E-
FATURA 

Os sujeitos passivos de IRS e os seus dependentes com des-
pesas registadas em seu nome devem, individualmente, no 
Portal das Finanças, proceder à consulta, registo e confirma-
ção das faturas relativas a tais despesas dedutíveis à coleta 
(despesas gerais familiares, saúde, formação e educação, 
rendas de habitação, juros de dívidas com aquisição de ha-
bitação, lares e IVA suportado em faturas relativas a repara-
ção de automóveis e motociclos, restauração e alojamento, 
cabeleireiros, ginásios, institutos de beleza, atividades vete-
rinárias e transportes). 
 
O valor das deduções à coleta é apurado pela AT até 25 de 
fevereiro e disponibilizado no Portal até ao dia 15 de março, 
podendo o sujeito passivo dele reclamar até ao dia 31 de 
março. 
  
   g ATÉ AO DIA 28 
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 

Deve ser liquidado e pago o Imposto Único de Circulação 
(IUC) relativo a 2023 pelos veículos cujo aniversário de ma-
trícula ocorra no mês de FEVEREIRO. 
 
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. 
 
IRS/IRC - COMUNICAÇÃO DOS INVENTÁRIOS RELATIVOS A 2022 
Os sujeitos passivos de IRS e de IRC não enquadrados no 
regime simplificado de tributação, legalmente obrigados a ela-
borar o inventário, incluindo os SP com volume de negócios 
inferior a € 100.000, devem comunicar à AT por transmissão 
eletrónica de dados, via Portal e-fatura, através de ficheiro(s) 

com as características e estrutura definidas pela Portaria 
2/2015, de 6 de janeiro, o inventário respeitante ao último dia 
do exercício de 2022.  
 
As empresas sem existências e obrigadas por lei a comunicar 
o Inventário devem declarar no portal e-fatura que não têm 
existências, não precisando, pois, de construir ficheiro vazio.  
 
O prazo legal, 31/01, foi prorrogado para a data supra pelo 
Despacho n.º 8/2022-XXIII, do SEAF, de 13 de dezembro. 
 
IRC – OPÇÃO PELO REGIME SIMPLIFICADO 

Os sujeitos passivos de IRC residentes, não isentos nem su-
jeitos a um regime especial de tributação, que exerçam a tí-
tulo principal uma atividade de natureza comercial, industrial 
ou agrícola e reúnam, cumulativamente, as condições do n.º 
1 do artigo 86.º-A do CIRC, entre elas um montante de rendi-
mentos não superior a € 200.000 em 2022, podem optar pelo 
regime simplificado de determinação da matéria coletável, en-
tregando a respetiva declaração de alterações, que terá efei-
tos a 1 de janeiro p.p..  
 

IRS/IRC – DECLARAÇÃO MODELO 39. RENDIMENTOS DO ARTIGO 
71.º DO CIRS PAGOS EM 2022 
As entidades devedoras e as que tenham pago ou colocado 
à disposição dos respetivos titulares, que sejam residentes e 
não beneficiem de isenção ou redução de taxa, em 2022, ren-
dimentos sujeitos a taxas liberatórias previstos no art. 71.º do 
CIRS ou quaisquer rendimentos sujeitos a retenção na fonte 
a título definitivo, devem proceder à entrega da declaração 
modelo 39. 
 
IRS/IRC – DECLARAÇÃO MODELO 30. RENDIMENTOS PAGOS A NÃO 
RESIDENTES 

As entidades devedoras ou pagadoras de rendimentos a su-
jeitos passivos não residentes em território português devem 
proceder à entrega da declaração modelo 30 relativamente 
aos rendimentos pagos ou colocados à disposição em DEZEM-
BRO DE 2022. 

https://www.apcmc.pt/projetos/speed-up-materiais-de-construcao-4-0/
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_8_2022_XXIII.pdf
https://www.apcmc.pt
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g REFORÇADO APOIO ÀS INDÚSTRIAS  
INTENSIVAS EM GÁS   
 
O Decreto-Lei 6/2023, de 27 de janeiro, reforçou o sistema 
de incentivos «Apoiar as Indústrias Intensivas em Gás», apro-
vado pelo Decreto-Lei 30-B/2022, de 18 de abril, criando duas 
novas modalidades de apoio, na forma de subvenção não 
reembolsável: 
 

Uma, designada por «APOIAR INDÚSTRIAS INTENSIVAS EM GÁS 
2M», que se destina essencialmente a mitigar os efeitos 
decorrentes dos aumentos acentuados do preço do gás 
natural; e 
 
Outra, designada «APOIAR INDÚSTRIAS INTENSIVAS EM GÁS 
5M», que visa promover a continuação da atividade eco-
nómica das empresas com utilização intensiva de energia 
que tenham perdas de exploração. 

 
Consulte aqui o DL 6/2023 e o DL 30-B/2022, com as altera-
ções ora introduzidas. 
 
 
 

g PORTUGAL 2030 E OUTROS FUNDOS EURO-
PEUS - MODELO DE GOVERNAÇÃO     
 
O Decreto-Lei 5/2022, de 25 de janeiro, aprovou o modelo de 
governação dos fundos europeus para o período de progra-
mação 2021-2027 e respetivos programas, definindo a estru-
tura orgânica relativa ao exercício das funções de 
coordenação, gestão, acompanhamento, certificação, paga-
mento, auditoria, monitorização, avaliação e comunicação. 
 
O novo modelo de governação aplica-se: 

• Aos fundos que integram o Portugal 2030  [ou seja, o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 
o Fundo Social Europeu Mais (FSE+), o Fundo de Coe-
são (FC), o Fundo para uma Transição Justa (FTJ) e o 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e 
da Aquicultura (FEAMPA)];~ 

• Ao Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração 
(FAMI); 

• Ao Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) e ao 

Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER), e respetivo plano estratégico da Política 
Agrícola Comum para Portugal (PEPAC); 

• Aos Programas de Cooperação Territorial (INTERREG) 
e a outros fundos europeus (com as devidas adapta-
ções). 

A estrutura operacional do Portugal 2030 integra: 
• 4 programas temáticos: 

• Demografia, Qualificações e Inclusão;  
• Inovação e Transição Digital;  
• Ação Climática e Sustentabilidade;  
• Mar; 

• 5 programas regionais no continente: Norte, Centro, Lis-
boa, Alentejo e Algarve; 

• 2 programas regionais, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira; 

• 1 programa de assistência técnica; 
• Programas de cooperação territorial europeia. 

 
Constituem áreas transversais do modelo de governação do 
Portugal 2030: 
 

• Monitorização e avaliação — funções asseguradas pela 
Agência, I. P., em articulação com as autoridades de 
gestão; 

• Comunicação e transparência — o plano global de co-
municação do Portugal 2030 bem como os planos de 
comunicação de cada programa integram, nomeada-
mente, ações de comunicação específicas e ações de 
promoção e disseminação de resultados. Todas as ope-
rações aprovadas são objeto de publicitação no Portal 
dos Fundos Europeus, no sítio da Internet do respetivo 
programa e no Portal Mais Transparência. 

• É disponibilizada uma plataforma de serviço multicanal 
de apoio aos utilizadores (Linha dos Fundos); 

• Sistemas de informação e dados – o Sistema de Infor-
mação é constituído pelo Balcão dos Fundos, pela pla-
taforma de conceção e implementação de formulários, 
o Sistema de Informação dos Fundos Europeus, a Pla-
taforma de Dados, entre outros; 

• Sistema de gestão e controlo – assegura a legalidade e 
a regularidade das despesas, a mitigação do risco e a 
prevenção de fraudes e conflitos de interesses. 

 
 
 

g BARREIRAS DE ACESSO AO MERCADO - 
EUA E TURQUIA   
 
Na próxima reunião do Comité Consultivo de Acesso ao Mer-
cado, em que a DGAE, Direção-Geral das Atividades Econó-
micas, estará presente, será discutido o acesso ao mercado 
nos Estados Unidos da América e na Turquia. 
 
Os Estados Unidos da América têm presentemente 25 bar-
reiras ativas que afetam diversos setores, com destaque para 
o sector agroalimentar, metalúrgico, acesso aos concursos 
públicos (Buy American), restrições aos transportes maríti-
mos, medidas anti-dumping sobre certas categorias de bens 
(mais informação aqui sobre estas barreiras). 
 
A Turquia regista 23 barreiras ativas, de que se destacam o 
regime de vigilância das importações, os direitos aduaneiros 
adicionais, as restrições no setor farmacêutico, os testes de 
avaliação de conformidade e os requisitos de conteúdo local 
(mais informação aqui sobre estas barreiras) 
 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/barriers/results?isSps=false&countries=US
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/barriers/results?isSps=false&countries=TR
https://www.apcmc.pt
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A DGAE pretende apurar o real impacto de tais barreiras de 
acesso aos mercados dos EUA e da Turquia, ou de outras 
não identificadas, na atividade das empresas nacionais, de-
vendo as respostas ser envidas até ao dia 19 de janeiro para 
barreiras.mercado@dgae.gov.pt. 
 
 

g CALAMIDADES NATURAIS - REPOSIÇÃO DAS 
CAPACIDADES PRODUTIVAS E  
DA COMPETITIVIDADE     
 
O Decreto-Lei 4/2023, de 11 de janeiro, aprovou o Sistema 
de Apoio à Reposição das Capacidades Produtivas e da 
Competitividade, que visa a recuperação dos ativos empre-
sariais danificados, total ou parcialmente, causados por situa-
ções adversas (calamidades naturais ou ocorrências naturais 
excecionais, reconhecidas por resolução do Conselho de Mi-
nistros, como incêndios, inundações, deslizamento de terras, 
tornados, terramotos e furacões), que permitem a aplicação 
do regime de auxílios às empresas destinados a remediar os 
danos causados por tais calamidades naturais e o regime de 
auxílios de minimis. 

 
São elegíveis os projetos inseridos em todos os setores de 
atividade e beneficiários as empresas que cumpram os crité-
rios de acesso, elegibilidade e seleção (como situação fiscal 
e tributária regularizada e seguro ativo que garanta a cober-
tura dos danos e prejuízos de correntes da situação adversa 
em causa). 
 
O diploma produz efeitos à data da situação adversa reco-
nhecida por resolução do Conselho de Ministros, com início 
a 1 de julho de 2022, e o apoio, sob a forma de subvenção 
não reembolsável, tem o limite de € 200.000 por projeto. 
 
 

g PLÁSTICOS DE UTILIZAÇÃO ÚNICA   
 
O Decreto-Lei 83/2022, de 9 de dezembro, alterou o Decreto-
Lei 78/2021, de 24 de setembro, completando a transposição 
da Diretiva (UE) 2019/904, de 5 de junho, relativa à redução 
do impacto de determinados produtos de plástico no am-
biente, através da definição dos regimes de responsabilidade 
alargada do produtor de determinados produtos de plástico 
de utilização única, bem como dos custos a suportar pelos 
mesmos. 

Os produtos de plástico em questão são, para além dos já 
previstos (plásticos de utilização única, produtos feitos de 
plástico oxodegradável e artes de pesca que contêm plás-
tico), os produtos do tabaco com filtros e filtros comercializa-
dos para uso em combinação com produtos do tabaco que 
contêm plástico.  
 
O diploma estabelece o regime de responsabilidade alargada 
do produtor relativamente a produtos de plástico de utilização 
única relativamente aos quais não estão facilmente disponí-
veis alternativas adequadas, sustentáveis e conformes com 
o princípio do «poluidor-pagador», como é o caso dos reci-
pientes para alimentos e para bebidas, copos para bebidas, 
sacos e invólucros dos sacos de plásticos leves, toalhetes 
pré-humedecidos ou dos balões. 
 
No âmbito de tal regime, recaem sobre os respetivos produ-
tores os custos relativos à adoção das medidas de sensibili-
zação e de limpeza do lixo proveniente desses produtos e do 
seu posterior transporte e tratamento, através de sistemas in-
dividuais ou integrados de gestão.   
 
 
 

g PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. MEDIDAS 
ORGANIZATIVAS E DE SEGURANÇA     
 
A CNPD, Comissão Na-
cional de Proteção de 
dados, divulgou no pas-
sado dia 27 de janeiro a 
Diretriz/2023/1, aprovada 
em 10 de janeiro, com 
orientações para as orga-
nizações sobre medidas 
de segurança que devem adotar para minimizar as conse-
quências para os direitos das pessoas decorrentes de ata-
ques a sistemas de informação.  
 
As medidas são dirigidas particularmente aos responsáveis 
pelos tratamentos e aos subcontratantes, pretendendo sen-
sibilizá-los para as suas obrigações legais no domínio da se-
gurança dos tratamentos e para a necessidade de realizarem 
um maior investimento nesta área – são os mesmos «incen-
tivados a definir antecipadamente e a colocar em prática pla-
nos de prevenção, para que possam proteger os seus 
sistemas e infraestrutura e ter mecanismos prontos a detetar 
uma violação de dados pessoais e mitigar rapidamente os 
efeitos negativos sobre os direitos dos respetivos titulares. 
Esse plano de resposta a incidentes deve incluir uma avalia-
ção do risco para estas pessoas singulares, que permita ao 
responsável pelo tratamento concluir se deve notificar a vio-
lação de dados, quer à autoridade de controlo, quer aos titu-
lares dos dados afetados». 
 
Refere a CNPD que os crescentes ataques a sistemas de in-
formação verificados no último ano afetaram na sua grande 
maioria dados pessoais, revelando que os riscos teriam sido 
menores e o impacto nos direitos dos titulares dos dados mais 
reduzidos se as organizações estivessem dotadas de medi-
das de segurança adequadas. 
 
A Diretriz elenca um conjunto de medidas organizativas e de 
medidas técnicas que devem ser consideradas pelas organi-
zações nos seus planos de prevenção e de minimização dos 
riscos.

g diversos 
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