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DIRETIVA ATRASOS DE PAGAMENTO - CONSULTA PÚBLICA ATÉ 17 MARÇO 2023

Apesar da controvérsia gerada pelo pacote “Mais Habitação” apre-
sentado recentemente pelo governo, motivada sobretudo por al-
gumas más ideias, que parecem radicar num misto de 
desconhecimento e de preconceito sobre o funcionamento do 
mercado imobiliário, a verdade é que, no fundamental, a iniciativa 
reconhece que é preciso fazer mais. E isso é, claramente, um bom 
sinal para o nosso setor. 
 
É verdade que, até ao momento, não temos razões de queixa. O 
mercado tem vindo a crescer há vários anos e o setor da constru-
ção tem a sua capacidade praticamente esgotada. Mesmo as per-
turbações sofridas com o aumento dos preços e falta de produtos 
no último ano e as que agora têm vindo a surgir pelas razões in-
versas não constituem propriamente uma crise. 
 
É certo que as perturbações que referimos, mas sobretudo a in-
flação e a subida rápida e significativa das taxas de juro, estão a 
provocar um abrandamento, que já se sente, na atividade, quer 
porque a queda do poder de compra das famílias é um facto, quer 
porque os encargos com o crédito à habitação e os “travões” co-
locados pelos bancos funcionam como desincentivo ao avanço 
dos projetos direcionados à classe média. 
 
Neste contexto, a prioridade política que agora foi dada ao pro-
blema da habitação, procurando dinamizar a oferta, é uma boa 

notícia para nós e se as medidas forem ajustadas, como deverão 
ser, apesar do tropeção inicial, o setor terá pela frente mais de 
uma década de crescimento. 
 
Esperamos sinceramente que após a discussão pública das pro-
postas apresentadas, as medidas mais radicais de ataque à pro-
priedade e de proibição das atividades do alojamento local e de 
investimento de estrangeiros sejam substituídas pelo incentivo ao 
mercado do arrendamento e do investimento na reabilitação das 
cidades (que não pode parar), reestabelecendo a confiança dos 
proprietários e dos investidores que tem sido fortemente abalada 
nos últimos dias.  
 
Já agora, convém lembrar aquilo que, embora tenha acontecido 
há muito pouco tempo, muitos se estão a esquecer: a construção 
nova parou quando lhe foi cortado o crédito em 2011. 
 
Se não forem criados novos mecanismos de financiamento para 
promotores, construtores e famílias, que terão que ser natural-
mente diferentes dos que vigoraram até ao “resgate”, quando a 
banca financiava três vezes o mesmo ativo, não será possível, in-
dependentemente de outros fatores que naturalmente também 
terão que ser considerados, ter um volume de construção que sa-
tisfaça as necessidades da procura, que, tudo indica, continuará 
a crescer. 

 
 

nº 403, 28.fevereiro.2023

g ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ELEITORAL - APCMC E APC   
 
Está agendada para o próximo DIA 18 DE ABRIL DE 2023 a realização da Assembleia Geral Ordinária e Eleitoral da APCMC, Associação Por-
tuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção, para votar o relatório e contas de 2022, o plano de atividades e orçamento para 
2023 e proceder à eleição dos membros dos órgãos sociais para o biénio 2023/2024, terminado que foi o mandato dos atuais membros. 
 
Para a mesma data está igualmente agendada a Assembleia Geral Ordinária e Eleitoral da APC, Associação do Comércio de Produtos e 
Equipamentos para a Construção, com a mesma ordem de trabalhos.

https://www.apcmc.pt/gold-partner/gold-partner-apcmc/
https://www.apcmc.pt/
https://prt.sika.com/pt/sika-consigo/sikalastic-1k-es.html
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g RELATÓRIO ÚNICO / 2022 - ENTREGA 
ENTRE 16 DE MARÇO E 15 DE ABRIL      
 
Decorre de 16 de março a 15 de abril p.f. o prazo legal de en-
trega, pelas empresas (empregadores), do Relatório Único 
relativo a 2022, documento que permite a identificação da 
empresa e seus estabelecimentos, volume de negócios, VAB, 
pessoas ao serviço, filiação sindical, prestação de trabalho 
suplementar, recurso a trabalhadores temporários e a pres-
tadores de serviços, e que compreende os Anexos: 
 

A – Quadro de pessoal (dados reportados a Outu-
bro/2022) 
B – Fluxo de entrada ou saída de trabalhadores 
C – Formação contínua 
D – Atividade do serviço de segurança e saúde no traba-
lho 
E – Greves 
F – Prestadores de serviços (cujo preenchimento se deve 
manter facultativo. Optando a empresa por não o preen-

cher, deverá assinalar a resposta «Não» à questão «Exis-
tiram contratos de prestação de serviços em algum pe-
ríodo do ano de referência do relatório?»). 
 

Para as empresas que aplicam o CONTRATO COLETIVO DE TRA-
BALHO OUTORGADO ENTRE A APCMC E O SITESC e Outros, 
vulgo CCT – Comércio de Materiais de Construção, os dados 
necessários ao preenchimento do Anexo A (Quadro de Pes-
soal) devem manter os códigos/referências do passado, que 
são as seguintes: 
 
 

a) Código do CCT/IRCT: 26170 
b) Publicação: BTE, I SÉRIE, Nº 1, DE 08/01/2009 (o res-
petivo Regulamento de Extensão foi aprovado pela Por-
taria 663/2009, de 17 de Junho) 
c) Data de produção de efeitos da tabela salarial: 
01/01/2008 
d) Código da APCMC: 0099  

 
 

g LegisLação 

CCT – COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CÓDIGO 26170)  
CÓDIGOS DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS 

00838     ANALISTA DE INFORMÁTICA 
29413     ASSENTADOR OU APLICADOR DE 1. 
29414     ASSENTADOR OU APLICADOR DE 2. 
01085     ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 
01086     ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II 
18384     ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III 
00409     CAIXA 
05909     CAIXA DE COMÉRCIO 
00030     CAIXEIRO DE 1. 
00031     CAIXEIRO DE 2. 
00032     CAIXEIRO DE 3. 
00033     CAIXEIRO ENCARREGADO 
00253     CANALIZADOR DE 1. 
00254     CANALIZADOR DE 2. 
00255     CANALIZADOR DE 3. 
00156     CARPINTEIRO DE 1. 
00157     CARPINTEIRO DE 2. 
00642     CARPINTEIRO DE 3. 
01690     CHEFE DE COMPRAS 
00159     CHEFE DE EQUIPA 
00081     CHEFE DE SECÇÃO 
00080     CHEFE DE SERVIÇOS 
00411     CHEFE DE VENDAS 
00524     COBRADOR 
03444     CONTABILISTA/TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS 
00527     CONTINUO 
11481     CORTADOR SERRADOR DE MATERIAIS (MET) 
00532     COZINHEIRO 
01661     DEMONSTRADOR 
00536     DESENHADOR PROJECTISTA 
00292     DIRECTOR DE SERVIÇOS 
00034     DISTRIBUIDOR 
02087     ECÓNOMO 
24142     ELECTRICISTA PRE-OFICIAL DO 1. ANO 
24143     ELECTRICISTA PRE-OFICIAL DO 2. ANO 
00035     EMBALADOR 
00870     EMPREGADO DE REFEITÓRIO 
00023     ENCARREGADO 
00541     ENCARREGADO DE REFEITORIO 
00184     ENCARREGADO GERAL 
00684     ESTAGIÁRIO DO 1.ANO 
00685     ESTAGIÁRIO DO 2. ANO 
28431     ESTAGIÁRIO DO 3.ANO 
00189     FIEL DE ARMAZÉM 
29410     GERENTE COMERCIAL/LOJA 

00325     GUARDA 
00328     INSPECTOR DE VENDAS 
04298     MAÇARIQUEIRO DE 1. 
04299     MAÇARIQUEIRO DE 2. 
07062     MAÇARIQUEIRO DE 3. 
00996     MECÂNICO DE 1. 
00997     MECÂNICO DE 2. 
00998     MECÂNICO DE 3. 
06324     MEDIDOR ORÇAMENTISTA 
32096     MONTADOR DE ANDAIMES/ESTRUTURAS 
16008     MONTADOR DE 1. 
16026     MONTADOR DE 2. 
16050     MONTADOR DE 3. 
00478     MOTORISTA DE LIGEIROS 
00479     MOTORISTA DE PESADOS 
00567     OFICIAL ELECTRICISTA 
02209     OPERADOR DE MÁQUINAS 
29416     OPERADOR/EMPREGADO DE ARMAZÉM 
03944     OPERÁRIO NÃO ESPECIALIZADO 
02131     ORÇAMENTISTA 
09668     PEDREIRO/TROLHA DE 1. 
09669     PEDREIRO/TROLHA DE 2. 
00488     PINTOR DE 1. 
00489     PINTOR DE 2. 
00490     PORTEIRO 
00418     PROGRAMADOR DE INFORMÁTICA 
26243     QUADRO TÉCNICO SUPERIOR 
01527     RECEPCIONISTA/TELEFONISTA 
00217     SERRALHEIRO DE 1. 
00218     SERRALHEIRO DE 2. 
01530     SERRALHEIRO DE 3. 
00044     SERVENTE 
01531     SOLDADOR DE 1. 
01532     SOLDADOR DE 2. 
01533     SOLDADOR DE 3. 
11288     TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
00843     TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
26897     TÉCNICO DE ENGENHARIA 
03356     TÉCNICO DE SECRETARIADO 
29415     TÉCNICO DE VENDAS (C/COMISSÕES) 
29412     TÉCNICO DE VENDAS (S/COMISSÕES) 
00757     TESOUREIRO 
00101     TRABALHADOR DE LIMPEZA 
96170     RESIDUAL (INCLUI IGNORADO) 
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g MAPA DE FÉRIAS / 2023     
 
As empresas devem elaborar e proceder à afixação nos lo-
cais de trabalho, até ao próximo dia 15 DE ABRIL, do mapa de-
finitivo de férias dos seus trabalhadores. 
 
A MARCAÇÃO DAS FÉRIAS DEVE SER FEITA POR ACORDO entre em-
presa (EP) e trabalhador. Na falta de acordo, compete à EP 
elaborar o mapa de férias, as quais, salvo parecer favorável 
da comissão de trabalhadores e na inexistência de disposição 
de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho em 
contrário (como é o caso do CCT outorgado pela APCMC), 
SÓ PODEM SER MARCADAS ENTRE 1 DE MAIO E 31 DE OUTUBRO 
(não podendo ter início em dia de descanso semanal). 
  

AS MICROEMPRESAS, empresas até 9 trabalhadores, pode-
rão, porém, marcá-las igualmente fora deste período na 
falta de acordo (ou seja, de 1 de janeiro a 31 de dezem-
bro). 

 
Em regra, as FÉRIAS DEVEM SER GOZADAS NO ANO EM QUE SE VEN-
CEM, mas também podem ser gozadas: 

- Integralmente, até 30 de Abril do ano seguinte, em cu-
mulação ou não com as férias vencidas neste ano, por 
acordo entre EP e trabalhador ou se o trabalhador as 
pretender gozar com familiar residente no estrangeiro; 

- Até metade, no ano seguinte, em cumulação com as ven-
cidas neste ano, mediante acordo entre EP e trabalha-
dor. 

 
 

AS FÉRIAS PODEM SER MARCADAS PARA SEREM GOZADAS DE 
MODO INTERPOLADO, desde que haja acordo entre EP e tra-
balhador e seja salvaguardado um período mínimo de 10 
dias úteis consecutivos. NÃO EXISTINDO ACORDO, as férias 
terão que ser marcadas e gozadas integral e consecuti-
vamente. 

 
O PERÍODO ANUAL MÍNIMO DE FÉRIAS É DE 22 DIAS ÚTEIS, não se 
considerando como tais os sábados, domingos e feriados, e 
não pode ter início em dia de descanso semanal do trabalha-
dor. 
 
 

O CCT outorgado pela APCMC dispõe (cláusula 24.ª) 
que a DURAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS É AUMENTADA ATÉ 3 
DIAS ÚTEIS quando o trabalhador, no ano a que as férias 
se reportam (neste caso, 2021): 

 
- Não faltou ou faltou justificadamente até 1 dia ou 2 
meios-dias → 3 dias úteis 
- Faltou justificadamente até 2 dias ou 4 meios-dias → 
2 dias úteis 
- Faltou justificadamente até 3 dias ou 6 meios-dias → 
1 dia útil. 

 
Qualquer falta injustificada determina a perda total da 
majoração e não se consideram como faltas (apenas) as 
licenças por maternidade e por paternidade previstas na 
lei (são pois, faltas, por exemplo, afetando a majoração, 
as faltas decorrentes de isolamento profilático no âmbito 
da Covid-19).  

  
No ANO DA ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO, o trabalhador, contra-
tado a termo ou sem termo, tem direito a 2 dias úteis de férias 
por cada mês de duração do contrato, com o limite máximo 
de 20 dias úteis, direito que se vence, cujo gozo pode ser exi-
gido, após 6 meses completos de execução do contrato. 

 
Ocorrendo, porém, o final do ano sem se terem completado 
os 6 meses de execução do contrato, as férias ainda podem 
ser gozadas até 30 de Junho do ano seguinte, mas com o li-
mite, com as férias desse ano, de 30 dias úteis... [ex.: trabalhador 
admitido em 01/07/2022 vence em 01/01/2023 o direito a gozar 12 dias úteis 
relativo ao ano de admissão (6 meses x 2), bem como o direito a 22 dias úteis 
de férias (este no pressuposto de que o contrato não cessa em 2023), mas 
não gozará em 2023 mais de 30 dias úteis...]. 
 
Os TRABALHADORES ADMITIDOS AO ABRIGO DE CONTRATO, A TERMO 
OU SEM TERMO, CUJA DURAÇÃO SEJA INFERIOR A 6 MESES têm di-
reito a um período de férias equivalente a 2 dias úteis por 
cada mês completo de duração do contrato, que, salvo 
acordo em contrário, deve ser gozado imediatamente antes 
da respetiva cessação.  
 
SE O CONTRATO CESSAR NO ANO SEGUINTE AO DA SUA CELEBRA-
ÇÃO, o trabalhador tem apenas direito às férias proporcionais 
à duração integral do contrato [ex.: um trabalhador admitido em 
01/06/2022, com a retribuição de €800, rescinde o contrato com efeitos a 
30/04/2023. Tendo gozado 14 dias úteis de férias em 2022 (7 meses x 2), tem 
direito a receber o valor correspondente das férias proporcionais aos 4 meses 

de contrato de 2023, isto é, € 266,67 (800/12*4), caso as não tenha gozado]. 

 
 
O TRABALHADOR PODE RENUNCIAR PARCIALMENTE AO DIREITO A FÉ-
RIAS, recebendo a retribuição e o subsídio respetivos, sem 
prejuízo de ser assegurado o gozo efetivo de 20 dias úteis 
(ou a correspondente proporção, no ano de admissão). 
  

AS FALTAS INJUSTIFICADAS E AS JUSTIFICADAS QUE DETERMI-
NEM PERDA DE REMUNERAÇÃO PODEM SER SUBSTITUÍDAS, a pe-
dido expresso do trabalhador, por perda de dias de férias, 
na proporção de 1 dia de férias por cada dia de falta, mas 
deve ser sempre salvaguardado o gozo efetivo de 20 DIAS 
ÚTEIS DE FÉRIAS (ou da correspondente proporção, no ano 
da admissão). 

  
CESSANDO O CONTRATO DE TRABALHO (sem que seja no ano se-
guinte ao da sua celebração…), o trabalhador tem direito a 
receber a retribuição correspondente a um período de férias 
(e respetivo subsídio) proporcional ao tempo de serviço pres-
tado nesse ano. E se ainda não tiver gozado as férias já ven-
cidas no início desse ano e tal gozo já não for possível, 
receberá ainda a retribuição a elas correspondente e o res-
petivo subsídio. 
 
O MAPA DE FÉRIAS DEVE ESTAR AFIXADO ENTRE 15 DE ABRIL E 31 
DE OUTUBRO. 
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g TACÓGRAFO - CARTÕES EMITIDOS PELO 
IMT COM ANOMALIA TÉCNICA   
 
Foi notícia recente a apreensão pelas autoridades italianas 
dos cartões tacográficos a 5 motoristas portugueses, emitidos 
por Portugal com falha técnica e, por conseguinte, inválidos, 
e a instauração das competentes contraordenações. 

 
A falha técnica consiste na falta do código/referência de ho-
mologação («e21») nos cartões emitidos pelo Instituto da Mo-
bilidade e dos Transportes (IMT) no último ano, obrigatória 
desde 2014. 
 
Face ao ocorrido e à intervenção das associações empresa-
riais e sindicais, o IMT emitiu a 22 de fevereiro p.p. o seguinte 
Comunicado, dando conta de um plano para resolver o pro-
blema que em muito pode afetar o transporte internacional 
(apenas), o qual passa por reportar a situação à Comissão 
Europeia, para minimizar no imediato tal risco, e pela emissão 
de novos cartões tacográficos sem quaisquer custos para os 
respetivos titulares: 
 
 

«COMUNICADO IMT - ANOMALIAS TÉCNICAS E 

M CARTÕES TACOGRÁFICOS 

 
O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e a 
Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) definiram 
esta tarde um plano de ação conjunto para mitigar as 
anomalias técnicas já identificadas na certificação dos 
cartões tacográficos de 2.ª geração emitidos em Portu-
gal. 
 
Até ao momento, o IMT foi informado, pelos represen-
tantes do sector, da aplicação de contraordenações, e 
apreensão de documentos, a cinco motoristas, todas na 
região italiana de Trento e na primeira quinzena de fe-
vereiro. 
 
O plano de ação passa por, numa primeira fase, concluir 
o processo de homologação, da responsabilidade da 
INCM, e, num segundo momento, pela atualização dos 
cartões tacográficos, sem custos para o titular, num pro-
cedimento logístico que será articulado e definido em 
conjunto com os sindicatos e associações empresariais 
do sector. O IMT tem estado em contacto com os agen-
tes do sector desde o primeiro momento e continua dis-
ponível para prestar todos os esclarecimentos, tal como 
a INCM. 
 
O plano de ação será comunicado em primeira instância 
à Comissão Europeia, de forma a minimizar o risco de 
ocorrências semelhantes às verificadas no norte de Itá-
lia.» 

  

g PACOTE MAIS HABITAÇÃO EM CONSULTA 
PÚBLICA   
 
Aprovado pelo Conselho de Ministros do passado dia 16 de 
fevereiro, o pacote «Mais Habitação», que consagra um con-
junto de medidas ditas estruturais e conjunturais que «pre-
tendem concretizar o desígnio de ter um parque habitacional 
capaz de garantir habitação digna a toda a população», en-
contra-se em consulta pública até ao próximo dia 10 de 
março, pretendendo o Governo aprová-lo em versão final a 
16 de março. 
 
Os interessados, cidadãos, empresas ou associações, em 
participar na consulta pública deverão fazê-lo exclusivamente 
pelo portal ConsultaLEX, o que pressupõe a respetiva ins-
crição/registo na plataforma.  
 
 

g PARIDADE SALARIAL ENTRE HOMENS 

E MULHERES - ACT NOTIFICA EMPRESAS      
 
Como será do conhecimento geral, a Autoridade para as Con-
dições de Trabalho (ACT) procedeu recentemente à notifica-
ção de mais de 1500 empresas por apresentarem 
disparidades no balanço das diferenças remuneratórias entre 
homens e mulheres, as quais dispõem de 120 dias para de-
monstrarem que as diferenças remuneratórias não resultam 
de práticas discriminatórias. 
 
Lembramos que a Lei 60/2018, de 21 de agosto, em vigor 
desde Fevereiro de 2019, aprovou medidas de promoção da 
igualdade remuneratória entre mulheres e homens por traba-
lho igual ou de igual valor, prevendo, entre outros aspetos, a 
exigência às empresas de uma política remuneratória trans-
parente, através de mecanismos de avaliação das compo-
nentes das funções e com base em critérios objetivos. 
 
Face à relevância de que o tema se reveste, a CCP, Confe-
deração do Comércio e Serviços de Portugal, cuja Direção a 
APCMC integra, divulgou no passado dia 16, em Circular, da 
autoria do seu Auditor Jurídico, Prof. Dr. Alberto Sá e Mello, 
a seguinte  
 
«INFORMAÇÃO EM ARTICULAÇÃO DE UM PLANO DE 

RESPOSTA DA EMPRESA À INTERPELAÇÃO DA AUTO-
RIDADE PARA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO (ACT) 
SOBRE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE HO-

MENS E MULHERES NA EMPRESA 
 

I) INTRODUÇÃO INFORMATIVA 
 
1. Nos termos da lei, passa a ser exigida às empresas uma 
política remuneratória transparente, através de mecanismos 
de avaliação das componentes das funções e com base em 
critérios objetivos. 
As empresas passam a ter de demonstrar junto dos trabalha-
dores/as, da Autoridade para as Condições de Trabalho 
(ACT), da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Em-
prego (CITE) e dos tribunais, se necessário, que os salários 
que praticam estão de acordo com critérios objetivos que de-
corram do mérito, produtividade, assiduidade ou antiguidade 
e que são comuns a homens e mulheres. 
 
Os sistemas de descrição de tarefas e de avaliação de fun-
ções devem assentar em critérios objetivos comuns a ho-
mens e mulheres, de forma a excluir qualquer discriminação 
baseada no sexo. 
 

g LegisLação 

C:UsersAntonioAbreuDownloadsMaisHabitacao_ConsultaPublica vf-1.pdf
https://www.consultalex.gov.pt/ConsultaPublica_Detail.aspx?Consulta_Id=287
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É também consagrada a presunção de discriminação remu-
neratória, nos casos em que o/a trabalhador/a alegue estar a 
ser discriminado/a e a entidade empregadora não apresente 
uma política remuneratória transparente. Cabe a quem alega 
discriminação indicar o trabalhador ou trabalhadores em re-
lação a quem se considera discriminado, incumbindo ao em-
pregador provar que a diferença de tratamento não assenta 
em qualquer fator de discriminação. 
 
2. Nos termos da lei, os trabalhadores têm direito à igualdade 
de condições de trabalho, em particular quanto à retribuição, 
devendo os elementos que a determinam não conter qualquer 
discriminação fundada no sexo. Considera-se: «DISCRIMINA-
ÇÃO», qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência, 
em razão do sexo, que tenha por objetivo ou efeito a anulação 
ou restrição do reconhecimento, gozo ou exercício, em con-
dições de igualdade, de direitos, liberdades e garantias ou de 
direitos económicos sociais e culturais; e «DISCRIMINAÇÃO RE-
MUNERATÓRIA EM RAZÃO DO SEXO», a diferença, direta e indireta, 
em termos remuneratórios, em razão do sexo e não assente 
em critérios objetivos comuns a homens e mulheres. 
 
A definição de «discriminação» acima referida, contida na lei, 
não prejudica que se considere também existir:  

a) Discriminação direta, sempre que, em razão de um fator 
de discriminação, uma pessoa seja sujeita a tratamento 
menos favorável do que aquele que é, tenha sido ou venha 
a ser dado a outra pessoa em situação comparável;  
b) Discriminação indireta, sempre que uma disposição, cri-
tério ou prática aparentemente neutro seja suscetível de 
colocar uma pessoa, por motivo de um fator de discrimi-
nação, numa posição de desvantagem comparativamente 
com outras, a não ser que essa disposição, critério ou prá-
tica seja objetivamente justificado por um fim legítimo e 
que os meios para o alcançar sejam adequados e neces-
sários. 

 
3. A igualdade de retribuição implica que, para trabalho igual 
ou de valor igual: 

a) Qualquer modalidade de retribuição variável, nomeada-
mente a paga à tarefa, seja estabelecida na base da 
mesma unidade de medida; 
b) A retribuição calculada em função do tempo de trabalho 
seja a mesma. 

 
4. As diferenças de retribuição não constituem discriminação 
quando assentes em critérios objetivos, comuns a homens e 
mulheres, nomeadamente, baseados em mérito, produtivi-
dade, assiduidade ou antiguidade. No entanto, as licenças, 
faltas ou dispensas relativas à proteção na parentalidade não 
podem fundamentar diferenças na retribuição dos trabalha-
dores. 
 
5. A «REMUNERAÇÃO» inclui a retribuição base e outras pres-
tações regulares e periódicas, feitas, direta ou indiretamente, 
em dinheiro ou em espécie, bem como as prestações seguin-
tes, que o Código do Trabalho considera não retributivas: 

a) As importâncias recebidas a título de ajudas de 
custo, abonos de viagem, despesas de transporte, abonos 
de instalação e outras equivalentes, devidas ao trabalha-
dor por deslocações, novas instalações ou despesas feitas 
em serviço do empregador, salvo quando, sendo tais des-
locações ou despesas frequentes, essas importâncias, na 
parte que exceda os respetivos montantes normais, te-
nham sido previstas no contrato ou se devam considerar 
pelos usos como elemento integrante da retribuição do tra-
balhador; 
b) As gratificações ou prestações extraordinárias concedi-

das pelo empregador como recompensa ou prémio dos 
bons resultados obtidos pela empresa; 
c) As prestações decorrentes de factos relacionados com 
o desempenho ou mérito profissionais, bem como a assi-
duidade do trabalhador, cujo pagamento, nos períodos de 
referência respetivos, não esteja antecipadamente garan-
tido; 
d) A participação nos lucros da empresa. 

 
5. A entidade empregadora deve assegurar a existência de 
uma política remuneratória transparente, assente na avalia-
ção das componentes das funções, com base em critérios ob-
jetivos, comuns a homens e mulheres. 
 

6. Em caso de alegação de discriminação remuneratória, 
cabe à entidade empregadora demonstrar que possui uma 
política remuneratória nos termos acima referidos, nomeada-
mente no que respeita à retribuição de quem alega estar a 
ser discriminado face à retribuição do trabalhador ou traba-
lhadores em relação a quem se considere discriminado. 
 

II) PLANO DE RESPOSTA A INTERPELAÇÃO DA ACT 
 
1. A entidade empregadora deve assegurar a existência de 
uma política remuneratória transparente, assente na avalia-
ção das componentes das funções, com base em critérios ob-
jetivos, comuns a homens e mulheres. 
 
2. O serviço do Ministério do Trabalho competente para pro-
ceder ao apuramento estatístico desenvolve e disponibiliza, 
no primeiro semestre do ano civil, a seguinte informação es-
tatística: 

a) Barómetro geral e sectorial das diferenças remunerató-
rias entre mulheres e homens; 
b) BALANÇO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE MULHE-
RES E HOMENS POR EMPRESA, PROFISSÃO E NÍVEIS DE QUALIFI-
CAÇÃO. 

 
O plano de avaliação das diferenças remuneratórias de todos 
os trabalhadores evidenciadas no Balanço estatístico produ-
zido pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento pode ser 
consultado em Relatório Único - Gabinete de Estratégia e 
Planeamento. Significa isto que esta informação está dispo-
nível para consulta pelas empresas. 
 
A referida informação estatística é desenvolvida com base em 
fontes legais e administrativas disponíveis, designadamente 
a informação sobre a atividade social da empresa prestada 
pela entidade empregadora, nos termos do Regulamento do 
Código do Trabalho. 
Esta informação é enviada à ACT. 
 
3. A ACT, no prazo de 60 dias após a receção do balanço re-

https://www.relatoriounico.pt/ru/login.seam
https://www.relatoriounico.pt/ru/login.seam
https://www.relatoriounico.pt/ru/login.seam
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ferido supra, notifica a entidade empregadora para, no prazo 
de 120 dias, apresentar um plano de avaliação das diferenças 
remuneratórias. 
 
O plano referido deve assentar na avaliação das componen-
tes das funções, com base em critérios objetivos, comuns a 
mulheres e homens de forma a excluir qualquer possibilidade 
de discriminação em razão do sexo. 
 
Para a elaboração do plano poderá ser consultada a orienta-
ção técnica: “Guia de avaliação de postos de trabalho com 
base em critérios objetivos a homens e mulheres da Co-
missão para a Igualdade e Emprego” (CITE). 
 
O referido plano é aplicado durante 12 meses e assenta na 
avaliação das componentes das funções, com base em cri-
térios objetivos, de forma a excluir qualquer possibilidade de 
discriminação em razão do sexo. Findo o período indicado, a 
entidade empregadora comunica à ACT os resultados da apli-
cação do plano, demonstrando as diferenças remuneratórias 
justificadas e a correção das diferenças remuneratórias não 
justificadas. 
 
4. A ACT pode, sempre que entenda necessário, articular a 
sua atuação com a entidade competente na área da igual-
dade de oportunidades entre homens e mulheres (Comissão 
para a Igualdade no Trabalho e no Emprego – CITE) e solici-
tar informações às estruturas representativas dos trabalha-
dores e entidades empregadoras. 
 
5. A resposta à interpelação da ACT depende da situação 
concreta de cada empresa constante do “Balanço das dife-
renças remuneratórias entre mulheres e homens por em-
presa, profissão e níveis de qualificação”, referido em 2. 
Em todo o caso, recomenda-se que: 

 
A) No plano a apresentar por cada empresa, se evidencie, 
sendo o caso, que as diferenças remuneratórias assinaladas 
no Relatório / Balanço notificado assentam em critérios obje-
tivos, comuns a homens e mulheres, admitidos por lei, no-
meadamente, baseados em: 
 
 a) mérito; 
 b) produtividade; 

 c) assiduidade¹; ou 
 d) antiguidade. 
 
B) Deve ter-se presente que, nos termos da lei, no cálculo da 
retribuição entram componentes que, normalmente, se con-
sidera que não a integram. Assim, além da retribuição base 
e de outras prestações regulares e periódicas, feitas, direta 
ou indiretamente, em dinheiro ou em espécie, também são 
aqui relevantes as prestações seguintes: 
 

a) Ajudas de custo, abonos de viagem, despesas de trans-
porte, abonos de instalação e outras equivalentes, devidas 
ao trabalhador por deslocações, novas instalações ou des-
pesas feitas em serviço do empregador, salvo quando, 
sendo tais deslocações ou despesas frequentes, essas im-
portâncias, na parte que exceda os respetivos montantes 
normais, tenham sido previstas no contrato ou se devam 
considerar pelos usos como elemento integrante da retri-
buição do trabalhador; 
b) As gratificações ou prestações extraordinárias concedi-
das pelo empregador como recompensa ou prémio dos 
bons resultados obtidos pela empresa; 
c) As prestações decorrentes de factos relacionados com 
o desempenho ou mérito profissionais, bem como a assi-
duidade do trabalhador; 
d) A participação nos lucros da empresa. 

 
C) Visto que as micro, pequenas e médias empresas não são 
excecionadas da aplicação deste normativo legal e conside-
rando a escassez de quadros técnicos de que habitualmente 
dispõem, aconselha-se que, no caso de terem sido objeto de 
notificação, recorram a um técnico especialista em gestão de 
recursos humanos para a elaboração do plano acima refe-
rido. 
 
Esse plano deve evidenciar que a empresa visa adotar medi-
das de correção das situações de desigualdade salarial que 
não consiga demonstrar que são justificadas pelas razões 
enunciadas em A). 
 
Esse plano deve conter, também, avaliação das componentes 
das funções, com base em critérios objetivos, comuns a mu-
lheres e homens. Deve, assim, evidenciar-se no plano que 
as funções desempenhadas por homens e mulheres contêm, 

g LegisLação 

https://cite.gov.pt/documents/14333/297943/CITE+-+Guia+de+avalia%C3%A7%C3%A3o+de+diferen%C3%A7as+remunerat%C3%B3rias.pdf/2a55800d-328a-465f-ad63-12853d3da9d6
https://cite.gov.pt/documents/14333/297943/CITE+-+Guia+de+avalia%C3%A7%C3%A3o+de+diferen%C3%A7as+remunerat%C3%B3rias.pdf/2a55800d-328a-465f-ad63-12853d3da9d6
https://cite.gov.pt/documents/14333/297943/CITE+-+Guia+de+avalia%C3%A7%C3%A3o+de+diferen%C3%A7as+remunerat%C3%B3rias.pdf/2a55800d-328a-465f-ad63-12853d3da9d6
https://cite.gov.pt/documents/14333/297943/CITE+-+Guia+de+avalia%C3%A7%C3%A3o+de+diferen%C3%A7as+remunerat%C3%B3rias.pdf/2a55800d-328a-465f-ad63-12853d3da9d6
https://app.apcmc.pt/
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se for o caso, diferenças que podem justificar desigualdade 
salarial. No caso de tal não ser evidenciado do conteúdo das 
funções, deve apresentar-se, em resposta à interpelação da 
ACT, um plano de correção das diferenças salariais entre ho-
mens e mulheres existentes na empresa. Em suma para tra-
balho igual deve existir um salário igual, como determina a 
Constituição da República Portuguesa. 
 
A igualdade de retribuição implica que, para trabalho igual ou 
de valor igual: 

a) Qualquer modalidade de retribuição variável, nomeada-
mente a paga à tarefa, seja estabelecida na base da 
mesma unidade de medida; 
b) A retribuição calculada em função do tempo de trabalho 
seja a mesma. 

______________ 
1 Note-se que as licenças, faltas ou dispensas relativas à proteção na paren-
talidade não podem fundamentar diferenças na retribuição dos trabalhadores. 
 
ASM | 13-2-2023» 

 
 

A ACT disponibiliza no seu portal os seguintes guias 
práticos sobre esta temática: 
 
- A Promoção da Igualdade - Avaliação dos postos 
de trabalho sem enviesamento de género 
- Balanço das diferenças remuneratórias entre ho-
mens e mulheres - Como interpretar?  
- Instrumentos de apoio à ação inspetiva no com-
bate à discriminação de género no trabalho 
- Inspeção do Trabalho e Igualdade de Género 

 
 
 

g PROGRAMA QUALIFICA - RECONHECIMENTO, 
VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO  
DE COMPETÊNCIAS   
 
A Portaria 45/2023, de 10 de fevereiro, alterou a Portaria 
61/2022, de 31 de janeiro, que regula o reconhecimento, a 
validação e a certificação de competências no âmbito do Pro-
grama Qualifica (RVVC), processo através do qual o adulto 
demonstra competências adquiridas e desenvolvidas ao 
longo da vida por vias formais, não formais e informais, as 
quais são passíveis de validação e certificação para efeitos 
de obtenção de uma qualificação. 
 
A atribuição dos apoios de natureza financeira previstos no 
Programa fica, assim, dispensada da prévia apresentação de 
certidão comprovativa de situação tributária e contributiva re-
gularizada. 
  
 

g REFORMA E SIMPLIFICAÇÃO  
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL   
 
O Decreto-Lei 11/2023, de 10 de fevereiro, aprovou um con-
junto de medidas de redução dos encargos e simplificação 
dos procedimentos administrativos que recaem sobre as em-
presas no quadro dos licenciamentos existentes, em particu-
lar em matéria ambiental. 
 
Destacamos: 
 
>> Redução ou eliminação dos casos em que é obrigatória a 
realização de avaliação de impacte ambiental (AIA), como, 

por exemplo, nos seguintes casos: 
- Modernização de vias-férreas; 
- Projetos das indústrias alimentar, têxtil, curtumes, ma-
deira e papel e da borracha com área inferior a 1 ha e ins-
talada em parque localizado a mais de 500 metros de zona 
residencial; 

- Substituição de equipamentos industriais, mesmo que 
exista aumento da capacidade industrial, desde que cum-
pridas certas condições; 
- Centros produtores de energia solar, quando a área ocu-
pada seja igual ou inferior a 100 ha; 
- Produção de energia eólica com utilização de uma torre, 
desde que fique a mais de 2 km de outras torres; 
- Produção de hidrogénio verde a partir de fontes renová-
veis e da eletrólise da água; 
- Loteamentos urbanos localizados fora de áreas sensíveis 
quando se encontrem em zona urbana consolidada ou te-
nham menos de 2 ha. 

 
>> Eliminação da duplicação de avaliação ambiental (avalia-
ção ambiental estratégica e avaliação de impacte ambiental 
do loteamento) no caso de parques industriais e plataformas 
logísticas; 
 
>> Clarificação das situações de sujeição a AIA; 
 
>> Criação do procedimento de «análise ambiental de corre-
dores», referente a projetos de infraestruturas de serviços pú-
blicos que impliquem «corredores» (ex: transporte de 
eletricidade), que permite a realização de AIA apenas em fase 
de projeto de execução; 
 
>> Clarificação sobre o conteúdo da declaração de impacte 
ambiental (DIA) favorável condicionada e da decisão de con-
formidade ambiental do projeto de execução; 
 
>> Após obtenção da decisão de impacte ambiental favorável, 
deixa de ser necessário realizar qualquer procedimento adi-
cional nas matérias abrangidas nessa decisão (ex: deixa de 
ser necessária a autorização para o corte ou arranque de so-
breiros, azinheiras e oliveiras, o parecer para utilizações não 
agrícolas em áreas de Reserva Agrícola Nacional ou o pare-
cer em sede de Reserva Ecológica Nacional); 
 
>> A licença ambiental deixa de ter prazo de validade e, por-
tanto, deixa de ser renovada ao fim de 10 anos; 
 
>> É dispensada a licença ambiental em certas instalações 
do setor químico sem escala industrial (ex: quando esteja em 
causa a experiência de uma nova tecnologia, a preparação 
final de produtos em loja, a produção em estabelecimentos 
comerciais e as pequenas atividades de fabrico artesanal); 
 
>> É dispensado o Título de Emissões para o Ar para quem 

https://app.apcmc.pt/
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Noticias/Paginas/Balan%C3%A7odasdiferen%C3%A7asremunerat%C3%B3riasentrehomensemulheres.aspx
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Igualdade laboral entre homens e mulheres/Documents/Guia_Igualdade_Salarial_OIT.pdf
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Igualdade laboral entre homens e mulheres/Documents/Guia_Igualdade_Salarial_OIT.pdf
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Igualdade laboral entre homens e mulheres/Documents/Guia_Igualdade_Salarial_OIT.pdf
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Igualdade laboral entre homens e mulheres/Documents/Como Interpretar_BdD (00B).pdf
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Igualdade laboral entre homens e mulheres/Documents/Como Interpretar_BdD (00B).pdf
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Instrumentos_apoio_a%C3%A7ao_inspetiva_combate_discrimina%C3%A7ao.pdf
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Instrumentos_apoio_a%C3%A7ao_inspetiva_combate_discrimina%C3%A7ao.pdf
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/trabalho_e_genero.pdf
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já tem ou possa vir a ter licença ambiental; 
 
>> Deixa de ser obrigatória a contratação de entidades acre-
ditadas ou verificadores ambientais para obter a licença am-
biental ou para enviar reportes ambientais; 
 
>> A licença ambiental passa a poder ser emitida antes de 
ser obtida aprovação do plano de gestão de efluentes pecuá-
rios; 
 
>> Criação do Reporte Ambiental Único (RAU) em matéria 
ambiental, o que permite unificar num único website todos os 
reportes (atualmente mais de 20) e reaproveitar dados sub-
metidos; 
 
>> Simplificação do regime para a produção e utilização de 
água para reutilização, por exemplo, através da: 

- Eliminação de licenças de produção e utilização quando 
esteja em causa a mesma empresa ou empresas do 
mesmo grupo; e 
- Substituição de licenças por procedimentos mais simples 
(comunicações prévias com prazo); 

 
>> Renovação automática das licenças de utilização de re-
cursos hídricos; 
 
>> Eliminação da licença para utilização de recursos hídricos 
e sua substituição por uma simples comunicação às entida-
des competentes (mera comunicação prévia), nos seguintes 
casos: 

- Quando esteja em causa a realização de construções, 
inseridas em malha urbana com Plano Diretor Municipal 
de segunda geração; 
- Quando esteja em causa a recuperação de estruturas já 
existentes sem alteração das características iniciais. 

 
>> Em matéria de resíduos, são aprovadas algumas novida-
des [como, por exemplo: possibilidade de depósito de resí-
duos em aterros em mais situações; desnecessidade de 
obtenção de licença de resíduos por estabelecimento indus-
trial que já tenha obtido um título abrangido pelo regime de li-

cenciamento industrial (SIR); exclusão do regime de gestão 
de resíduos das explorações de depósitos minerais e de mas-
sas minerais; diminuição do n.º de produtores de resíduos pe-
rigosos que estão 
sujeitos ao cumprimento da obrigação de apresentação de 
plano de minimização de produção de resíduos; caracteriza-
ção dos resíduos passa a ser efetuada através do sistema in-
tegrado de registo eletrónico, permitindo a desmaterialização 
do procedimento atual]; 
 
>> Os edifícios novos ou sujeitos a obras deixam de estar ob-
rigados a ter instalações de gás. 
 
O diploma aprovou igualmente várias medidas com impacto 
transversal, aplicáveis a toda a atividade administrativa e da 
atuação das entidades públicas e não apenas à área do am-
biente, como: 
 
>> Implementação, de forma gratuita e desmaterializada, de 
um mecanismo de certificação dos deferimentos tácitos (uma 
entidade administrativa, num curto prazo, emite um docu-
mento comprovando que a licença ou autorização foi obtida 
por deferimento tácito); 
 
>> Determina-se que as entidades administrativas apenas 
podem solicitar elementos complementares por uma única 
vez e isso não provoca a suspensão dos prazos de decisão 
(caso os elementos sejam enviados no prazo de 10 dias úteis 
ou 7 dias úteis, no caso de procedimentos de avaliação de 
impacte ambiental); 
 
>> Relativamente a pareceres, para além da redução dos pra-
zos para a sua emissão, estes não podem ser emitidos fora 
do prazo previsto na lei, sendo a entidade responsável pelo 
procedimento obrigada a avançar com o mesmo, não po-
dendo ficar à espera da emissão do parecer. 
 
O Decreto-Lei 11/2023 produz efeitos a 1 de março de 2023. 
 
 

g ALTERADO SISTEMA DE INCENTIVOS  
EMPRESAS 4.0 
    
A Portaria 43/2023, de 10 de fevereiro, alterou o Regulamento 
do Sistema de Incentivos «Empresas 4.0», aprovado pela 
Portaria 135-A/2022, de 1 de abril, que visa reforçar a digita-
lização das empresas em linha com o processo de transição 
digital em curso, apenas para permitir a prorrogação, até ao 
máximo de 90 dias úteis, do prazo de 40 dias úteis para a de-
cisão de financiamento dos projetos a tomar pelo IAPMEI, a 
contar da data limite para a submissão de candidatura cons-
tante no aviso de abertura de concurso, em função da natu-
reza e complexidade das medidas de investimento. 
 
 

g ALTERADA MEDIDA EMPREENDE XXI     
 
A Portaria 44/2023, de 10 de fevereiro, alterou e republicou a 
Portaria 26/2022, de 10 de janeiro, que criou e regula a me-
dida Empreende XXI, que se traduz num apoio à criação e 
desenvolvimento de novos projetos empresariais por jovens 
à procura do primeiro emprego e desempregados inscritos no 
IEFP, no objetivo de alargar o respetivo âmbito e assim po-
tenciar a dinâmica de criação de novas empresas em setores 
emergentes e inovadores e no interior do País e, consequen-
temente, estimular a criação de mais e melhores empregos. 
 

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


g TRABALHO - PUBLICIDADE DO HORÁRIO  
DE TRABALHO EM VEÍCULOS 
 
SISTEMA INFORMÁTICO CERTIFICADO INEXISTENTE NO MERCADO? 

 
Previsto na Portaria 7/2022, de 4 de janeiro, diploma que es-
tabelece a nova regulamentação das condições de publici-
dade dos horários de trabalho e a forma de registo dos 
tempos de trabalho dos trabalhadores afetos à exploração de 
veículos e dos trabalhadores móveis, o SISTEMA INFORMÁTICO 
DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR ENTIDADE ACREDITADA PELO IPAC 
OU POR ORGANISMO DE ACREDITAÇÃO SIGNATÁRIO DO ACORDO DE 
RECONHECIMENTO MÚTUO RELEVANTE DA EUROPEAN COOPERATION 
FOR ACCREDITATION (EA) OU DO INTERNATIONAL ACCREDITATION 
FORUM (IAF) continua a não existir no mercado! 
 
Não há, pelo menos, evidências de que esteja disponível no 
mercado, de quem o esteja a comercializar ou de quem o 
tenha instalado, pese a prorrogação do prazo por 6 meses, 
efetuada pela Portaria 
216/2022, de 30 de 
agosto, que, com o 
mesmo fundamento, 
adiou a entrada em 
vigor de tal modali-
dade de publicidade e 
registo de 1 de se-
tembro p.p. para 1 de 
março de 2023…! 
 
Interpelado, com efeito, no passado dia 2, o IPAC, Instituto 
Português de Acreditação, I.P., informou a APCMC, como o 
fizera já em julho passado, que «à data não existem ainda or-
ganismos de certificação acreditados para dar resposta à Por-
taria em questão», não tendo igualmente «conhecimento de 
que exista qualquer organismo de certificação acreditado por 
organismo homólogo do IPAC para dar resposta à Portaria nº 
7/2022»! 
 
 

Presumimos, em conformidade, que o prazo seja de 
novo prorrogado, e que em substituição do referido sis-
tema informático possam as empresas continuar, rela-
tivamente a trabalhador com horário de trabalho móvel, 
a utilizar o extinto Livrete Individual de Controlo, sem 
necessidade de o autenticarem junto da ACT. 

 
 
Lembramos que a Portaria 7/2022 estabeleceu as seguintes  

 
Noções: 
   »» TRABALHADOR AFETO À EXPLORAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL – o condu-
tor de veículos pesados de mercadorias ou de passageiros não abrangido 
pela regulamentação da UE e/ou de veículos ligeiros de passageiros, 
mercadorias ou mistos, cuja atividade não possa ser desenvolvida sem 
recurso à utilização de veículo automóvel (caso, por exemplo, do moto-
rista, taxista, distribuidor, distribuidor postal…)  
   »» TRABALHADOR MÓVEL – o trabalhador, incluindo o formando e o apren-
diz, que faz parte do pessoal viajante ao serviço de empregador que 
exerça a atividade de transportes rodoviários abrangida pelo regulamento 
(CE) 561/2006 ou pelo Acordo Europeu Relativo ao Trabalho das Tripu-
lações dos Veículos Que Efetuam Transportes Internacionais Rodoviários 
(AETR)  
   »» HORÁRIO DE TRABALHO MÓVEL – aquele que consagra horas de início 
e termo de atividade variáveis (definição da ACT). 

 
 

A Portaria 7/2022 revogou a Portaria 983/2007, de 27 de 
agosto, extinguindo o livrete individual de controlo e o respe-
tivo processo de autenticação pela ACT (…), e consolidou 
num único diploma as diversas exigências regulamentares 
supra referidas, clarificando conteúdos, os casos em que há 
publicitação do horário de trabalho e em que se procede ao 
registo dos tempos de trabalho, e pretendendo disponibilizar 
um leque de opções ao em-pregador/empresa na escolha dos 
suportes que mais se adaptem ao seu modelo de negócio e 
à sua frota, como o uso de suportes digitais (ao que o mer-
cado, pelos vistos, não correspondeu…).  
 
1. TRABALHADORES SUJEITOS A HORÁRIO DE TRABALHO FIXO 

 
Como já acontecia anteriormente, a publicidade dos horários de 
trabalho (HT) dos trabalhadores sujeitos a horário de trabalho 
fixo faz-se através de mapa de horário de trabalho, incluindo os 
turnos e escalas de serviço quando aplicável, elaborado com as 
referências constantes do art. 215.º do Código do Trabalho (CT), 
o qual deve estar disponível em local acessível nas instalações 
da empresa/estabelecimento e no veículo.  
 
Exemplo:  
 

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

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

(local, data, assinatura) 
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MODALIDADES DE PUBLICIDADE DE HORÁRIO DE TRABALHO E DE REGISTO DOS TEMPOS 

DE TRABALHO NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS E PASSAGEIROS

Trabalhadores objeto 
da Portaria 7/2022 

Trabalhador afeto à  
exploração de veículo  
automóvel

Trabalhador móvel não  
sujeito ao aparelho de  
controlo (tacógrafo)

Trabalhador independente e 
trabalhador TVDE

Horário de trabalho fixo 
 
 
 
Horário de trabalho móvel 
 
 
 
Isenção de horário de trabalho 

- Mapa de horário de trabalho (acessível na empresa ou estabelecimento e viatura) 
ou 
- Instrumentos previstos para o horário de trabalho móvel  
 
- Aparelho de controlo (tacógrafo)  
  ou 
- Sistema informático certificado por organismo acreditado pelo IPAC 
 
- Acordo de isenção (disponível na viatura) 

com:
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Em alternativa à publicidade efetuada por mapa de horário 
de trabalho, a empresa pode optar por qualquer das modali-
dades previstas para o horário de trabalho móvel, referidas 
no n.º seguinte:  
 
2. TRABALHADORES SUJEITOS A HORÁRIO DE TRABALHO MÓVEL  
 
A empresa efetua a publicidade dos horários de trabalho, tem-
pos de condução, intervalos de descanso e descansos diários 
e semanais dos trabalhadores sujeitos a horário de trabalho 
móvel através de uma das seguintes formas:  
 

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

 Por sistema informático certificado por organismo acre-
ditado pelo IPAC (a partir inicialmente de 1 de setembro 
de 2022, mais tarde de 1 de março de 2023, mas ainda 
ao que parece não disponível no mercado…)  

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

 Nos termos previstos no AETR, no caso de operações 
de transporte realizadas em território nacional ao abrigo 
do referido Acordo (o AETR pre¬via a existência de um 
livrete individual de controlo si¬milar ao ora extinto ou 
documentos semelhantes às folhas diárias do mesmo 
livrete…).  

 
3. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA  
 
CASO OPTE PELO APARELHO DE CONTROLO /TACÓGRAFO 

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

 
Caso opte pelo sistema informático certificado (se e quando 
puder…) 
 

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

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

O registo, que deve reunir caraterísticas de integralidade, au-
tenticidade e inviolabilidade e ser visado pelos trabalhadores 
com uma periodicidade quinzenal, podendo ser feito em su-
porte informático, deve conter:  

- as horas de início e de termo do tempo de trabalho, os 
tempos de condução, os intervalos de descanso e os des-
cansos diários e semanais  
- os tempos de disponibilidade em que o trabalhador não 
está obrigado a permanecer no local de trabalho e se man-
tém adstrito à realização da atividade em caso de neces-
sidade  
- os tempos de disponibilidade em que o trabalhador, con-
duzindo em equipa, passa ao lado do condutor ou num be-
liche durante a marcha do veículo  
- os períodos de trabalho prestado pelos seus trabalhado-
res a qualquer outro empregador ou como condutores in-
dependentes.  

 
Sempre que a condução automóvel seja acessória da ativi-
dade principal do trabalhador ou não constitua a maioria do 
tempo de afetação, é dispensada a diferenciação do seu re-
gisto no âmbito do registo do tempo de trabalho prestado.  
 
A empresa deve entregar ao trabalhador, a pedido deste, 
cópia dos registos referidos nos números anteriores no prazo 
de 8 dias úteis, devendo ainda manter em arquivo por 5 anos 
os dados e registos e colocá-los mediante solicitação à dis-
posição das entidades fiscalizadoras.  
 
DEVERES DO TRABALHADOR  
 
O trabalhador deve assegurar a utilização do tacógrafo nos 
termos previstos na respetiva legislação aplicável e, sendo a 
publicidade do HT efetuada com recurso a sistema informá-
tico, utilizá-lo de acordo com as instruções transmitidas pela 
empresa, registar diariamente os dados requeridos de acordo 
com as instruções constantes do mesmo, apresentar relató-
rios semanais à empresa e a esta e às autoridades fiscaliza-
doras os dados registados nos termos por eles determinados.  
 
Deve ainda, se for o caso, informar por escrito a empresa 
sobre os períodos de trabalho prestados a qualquer outro em-
pregador ou como condutor independente.  

 
 

g OBRIGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA POR MÉDIAS  
E GRANDES EMPRESAS        
 
Terminou no passado dia 31 de janeiro o período de transição 
para o cumprimento das quotas de admissão de trabalhado-
res com deficiência por parte de médias empresas com mais 
de 100 trabalhadores ao seu serviço e de grandes empresas 
(250 ou mais trabalhadores). 
 
Tais empresas devem, assim, observar a quota de contrata-
ção reservada a trabalhadores com deficiência, que é de pelo 
menos: 
 
 2% do seu pessoal ao serviço, para as grandes empre-

sas; 
 1% do pessoal ao seu serviço, para as médias empresas 

com mais de 100 trabalhadores. 
 
As médias empresas com 75 a 100 trabalhadores devem ob-
servar o cumprimento da quota de emprego de 1% a partir de 
1 de fevereiro de 2024. 
 

g LegisLação 



Boletim materiais de Construção g 11

Esta obrigação foi imposta pela Lei 4/2019, de 10 de janeiro, 
em vigor desde 1 de fevereiro desse ano, que no entanto 
criou um regime de transição, de 4 e 5 anos, para que as em-
presas se adaptassem para alcançarem o cumprimento da 
quota de emprego estabelecida, segundo a qual deviam as 
mesmas admitir trabalhadores com deficiência em número 
não inferior a: 
 
 1% do pessoal ao seu serviço, para as médias empresas 

com mais de 100 trabalhadores;  
 1% do pessoal ao seu serviço, para as médias empresas 

com 75 ou mais e até 100 trabalhadores; 
 2% do pessoal ao seu serviço, para as grandes empre-

sas. 
 
Mais dispõe a Lei 4/2019 que: 
 

 A percentagem é aplicada à média de trabalhadores do ano 
civil antecedente, com arredondamento para a unidade su-
perior; 

 
 As empresas que atingiram/atinjam durante o período de 

transição ou após o mesmo a dimensão de média com pelo 
menos 75 trabalhadores, ou de grande, dispõem de um 
acréscimo de 2 anos para se adaptarem à lei; 

 
 Durante o período transitório, as empresas deviam/devem 

garantir que, em cada ano civil a partir de 2020, pelo menos 
1% das contratações anuais fosse/seja destinada a pessoas 
com deficiência; 

 
 As empresas podem solicitar junto a ACT a sua dispensa 

de aplicação da presente lei, com a alegação da impossibi-
lidade da sua efetiva aplicação no respetivo posto de traba-
lho, devendo o pedido ser instruído com parecer 
fundamentado emitido pelo INR, Instituto Nacional para a 
Reabilitação; 

 
 As empresas podem ser excecionadas do cumprimento da 

quota que lhes corresponda se junto da ACT fizerem prova, 
designadamente com declaração emitida pelo IEFP, Insti-
tuto de Emprego e Formação Profissional, que ateste a não 
existência, em número suficiente, de candidatos com defi-
ciência, inscritos nos serviços de emprego, que reúnem os 
requisitos necessários para preencher os postos de trabalho 
das ofertas de emprego apresentadas no ano anterior; 

 
 As empresas podem obter candidatos para cumprimento da 

quota de emprego que sobre si recaem formalizando uma 
oferta de emprego através do IEFP Online; 

 
 As empresas podem solicitar o apoio técnico necessário ao 

INR, através de formulário disponível no seu site, quer para 
a adequação do processo de recrutamento e seleção dos 
candidatos com deficiência, quer para a adequação ou 
adaptação do posto de trabalho e ou produtos de apoio 
(neste caso podendo fazê-lo também ao IEFP); 

 
São PESSOAS COM DEFICIÊNCIA as pessoas com grau de in-
capacidade igual ou superior a 60% comprovado por 
atestado médico de incapacidade multiúsos, que possam 
exercer, sem limitações funcionais, a atividade a que se 
candidatam ou, apresentando limitações funcionais, 
essas sejam superáveis através da adequação ou adap-
tação do posto de trabalho e ou produtos de apoio. 

 
A ACT disponibiliza no seu site algumas FAQ sobre esta ma-
téria, sob o título «Quotas de emprego para pessoas com de-
ficiência», com respostas precisas, por exemplo, 
relativamente aos apoios técnicos disponibilizados por IEFP 
e INR. 

Quanto às exceções supra referidas, diz a ACT o seguinte: 
 
«Estão previstas exceções na Lei da quota?  
 
A Lei prevê duas exceções:  
 
   • Exceção relativa à aplicação da Lei.  
 
Podem ser excecionadas da aplicação da Lei as entidades 
empregadoras que comprovem a efetiva impossibilidade da 
sua aplicação aos seus postos de trabalho. 
 
Esta exceção pode aplicar-se a todos ou a alguns dos postos 
de trabalho da entidade empregadora, consoante as suas ca-
racterísticas. 
 
Para o efeito, as entidades empregadoras devem requerer a 
exceção junto da ACT, a efetuar nos termos a divulgar opor-
tunamente.  
 
Por forma a instruir o processo junto da ACT, devem as enti-
dades empregadoras solicitar parecer prévio ao INR, I.P. que, 
se necessário, solicitará o apoio do IEFP.  
 
O pedido de parecer prévio a apresentar ao INR, I.P. (a efetuar 
nos termos a divulgar oportunamente), deve ser acompanhado 
de informação fundamentada que comprove a efetiva impos-
sibilidade da aplicação das quotas aos seus postos de trabalho, 
designadamente, sobre bens e serviços produzidos, número 
de estabelecimentos, organograma, caracterização dos postos 
de trabalho, condições de acessibilidade e mobilidade da em-
presa, sector(es) da empresa e posto(s) de trabalho que não 
podem ser ocupados por pessoas com deficiência. 
 
A decisão compete à Autoridade para as Condições de Tra-
balho (ACT), com base no parecer do INR. 
 
A decisão de exceção da ACT produz efeitos a partir do início 
do ano subsequente ao da entrada do pedido e mantém-se 
enquanto se mantiverem as condições que a fundamentaram. 
 
   • Exceção relativa ao cumprimento da quota.  
 
Podem ser excecionadas do cumprimento da quota (percen-
tagem de trabalhadores com deficiência), a partir da data em 
que o seu cumprimento é obrigatório (ver pergunta 8), as en-
tidades empregadoras que comprovem, junto da ACT, que 
não existiam, inscritos no IEFP, candidatos com deficiência, 
que preenchessem os requisitos necessários para preencher 
as ofertas que apresentaram no ano anterior. 
 
Esta exceção apenas poderá ser solicitada a partir de 2024 
ou 2025, conforme o período transitório aplicável, tendo por 
base as ofertas apresentadas ao IEFP no ano anterior (a par-
tir de 2023 ou 2024, respetivamente). 
 
Para serem excecionadas do cumprimento da quota, as enti-
dades empregadoras devem apresentar, nomeadamente, de-
claração do IEFP que confirme esta situação. 
 
O IEFP apenas emite esta declaração relativamente às ofertas 
de emprego que lhe são apresentadas, para o que as entida-
des empregadoras terão de recorrer ao IEFP para satisfazer 
as suas necessidades de contratação de trabalhadores, sem 
prejuízo de outras formas de recrutamento que adotem.  
 
Os termos em que os pedidos de declaração devem ser soli-
citados ao IEFP e em que devem ser apresentados à ACT 
serão divulgados oportunamente.» 

g LegisLação 

https://iefponline.iefp.pt/IEFP/index2.jsp
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Faqs/Paginas/default.aspx


Boletim materiais de Construção g 12

g FiscaLidade g FiscaLidade 

g APOIOS DESTINADOS A EMPRESAS E  
FAMÍLIAS AFETADAS POR CATÁSTROFES  
(INCÊNDIOS E CHEIAS)    
 
A Portaria 48/2023, de 15 de fevereiro, definiu e regulamen-
tou os termos e condições de atribuição dos apoios destina-
dos às famílias, para fazer face a despesas necessárias à sua 
subsistência ou aquisição de bens imediatos e inadiáveis, e 
aos equipamentos de resposta social, bem como as medidas 
excecionais de isenção e diferimento do pagamento de con-
tribuições para a segurança social destinadas às entidades 
empregadoras e aos trabalhadores afetados pelos seguintes 
eventos: 
 

>> INCÊNDIOS REGISTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (nos 
termos do n.º 3 da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 73-B/2022, de 29 de agosto, e da alínea c) do n.º 1 da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/2022, de 27 
de setembro); 
 
>>  CHEIAS E INUNDAÇÕES REGISTADAS NOS MESES DE DEZEM-
BRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023, declaradas como ocorrên-
cia natural excecional, nos concelhos que preencham os 
critérios identificados nos n.ºs 2 e 3 da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 12-B/2023, de 6 de fevereiro. 

 

Os apoios contam com uma dotação orçamental de € 2,5 mi-
lhões e destinam-se a permitir aos beneficiários a aquisição 
de bens e serviços de primeira necessidade (alimentação, 
vestuário, habitação, saúde, educação e transporte…), de 
produtos de apoio e, após avaliação da segurança social, de 
outros bens e serviços considerados necessários, bem como 
permitir o pagamento de despesas com rendas de casa ou 
amortização de habitação, dependendo do preenchimento de 
requerimento em modelo próprio disponível no portal da se-
gurança social. 
 
As medidas de apoio incluem ainda regimes excecionais e 
temporários de pagamento de contribuições à segurança so-
cial, que podem revestir as seguintes modalidades: 
 

- Isenção total do pagamento de contribuições a cargo da 
entidade empregadora e dos trabalhadores independen-
tes, nos estabelecimentos cuja atividade tenha sido dire-
tamente afetada pelos eventos, durante um período de 6 
meses, prorrogável até ao máximo de igual período, me-
diante avaliação; 
 
- Dispensa parcial de 50% do pagamento de contribuições 
a cargo da entidade empregadora durante um período de 
3 anos, para as entidades empregadoras que contratem 
trabalhadores em situação de desemprego diretamente 
causado pelos eventos; 

- Diferimento pelo período de 6 meses do pagamento de 
contribuições para as empresas do setor do turismo indi-
retamente afetadas pelos incêndios supra referidos (o pa-
gamento é depois efetuado a partir de setembro/2023 e no 
prazo máximo de 12 meses, em prestações mensais e 
iguais).   

 
 

g IRS - NOVA DECLARAÇÃO MODELO 3 E 
ANEXOS     
 
A Portaria 47/2023, e 15 de fevereiro, aprovou, para declara-
ção dos rendimentos de 2015 e anos seguintes, os novos mo-
delos da Declaração de rendimentos modelo 3 e dos Anexos: 
 

A - rendimentos do trabalho dependente e de pensões 
B - rendimentos empresariais e profissionais (regime sim-
plificado/atos isolados) 
C - rendimentos empresariais e profissionais (contabilidade 
organizada) 
D – transparência fiscal e herança indivisas - imputação 
de rendimentos 
G - mais-valias e outros incrementos patrimoniais 
I - rendimentos de herança indivisa 
J - rendimentos obtidos no estrangeiro 

 
Na «nova» Declaração mod. 3 pode o sujeito passivo indicar 
se pretende que o IBAN indicado seja associado aos seus 
dados pessoais, caso ainda não esteja, para utilização em 
pagamentos de reembolsos e restituições a efetuar pela AT 
(o que não abarca o IBAN afeto à atividade por conta própria, 
caso exista). 
 
 

g IRC - TAXAS DE DERRAMA PARA  
COBRANÇA EM 2023   
 
A AT divulgou, através do Ofício Circulado n.º 20250/2023, de 
31 de janeiro, a lista de Muni-cípios e as taxas de derrama 
por eles lançadas para co¬brança em 2023 necessárias ao 
preenchimento da declaração de rendimentos modelo 22, que 
incidem sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC 
relativo ao exercí¬cio de 2022.  
 
Consulte aqui o ofício circulado.  
  
 
 

g ACORDO PARA EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO  
PORTUGAL - TIMOR-LESTE  
 
Tendo sido cumpridas as formalidades constitucionais inter-
nas de aprovação da Convenção entre Portugal e Timor-
Leste para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão 
Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada 
em Lisboa em 27 de setembro de 2011, aprovada pela Reso-
lução da Assembleia da República 112/2012 e ratificada pelo 
Decreto do Presi-
dente da República 
139/2012, ambos 
de 9 de agosto, en-
trou em vigor a 12 
de outubro de 2022 
(Aviso n.º 4/2023, 
do MNE, de 2 de 
fevereiro). 

https://files.dre.pt/1s/2023/02/03300/0017300182.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/73-b-2022-200360506
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/73-b-2022-200360506
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/73-b-2022-200360506
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/83-2022-201509700
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/12-b-2023-207114479
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/12-b-2023-207114479
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/12-b-2023-207114479
https://www.apcmc.pt
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g DOUTRINA FISCAL   
IMT – TABELAS PRÁTICAS EM VIGOR A PARTIR  

DE 1 DE JANEIRO DE 2023   
(Ofício Circulado n.º 40120/2023, de 2 de fevereiro, da AT) 
 
«No seguimento das alterações aos escalões para efeitos de 
taxas do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas 
de Imóveis, a que se refere o artigo 17.º do respetivo Código, 
introduzidas pela Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro (Or-
çamento do Estado para 2023), foram elaboradas as presen-
tes tabelas práticas.

As tabelas I e II destinam-se ao Continente e as Tabelas III e 
IV, elaboradas em conformidade com o disposto no artigo 
único da Lei n.º 21/90, de 4 de agosto, às Regiões Autónomas 
dos Açores e da Madeira. 
 
A Subdiretora-geral 
(Lurdes Silva Ferreira)»  
 
 
 
PPR, PPE E PPR/E – REGIME EXCECIONAL DE REEM-
BOLSO DE PLANOS DE POUPANÇA 

ARTIGO 6.º DA LEI N.º 19/2022, DE 21 DE OUTUBRO 

(Ofício Circulado n.º 20251/2023, de 7 de fevereiro, da AT) 
 
«Na sequência da aprovação da Lei n.º 19/2022, de 21 de ou-
tubro, suscitaram-se dúvidas sobre o regime de resgate de 
planos de poupança-reforma (PPR), de planos de poupança-
educação (PPE) e de planos de poupança reforma-educação 
(PPR/E), considerando a sua articulação com o regime regra 
do resgate previsto no Decreto-lei n.º 158/2002, de 21 de ou-
tubro, nomeadamente, a relativa à necessidade de observar 
um prazo mínimo de imobilização das aplicações, por forma 
a afastar a penalização em sede fiscal. 
 
Com efeito, o artigo 6.º da Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro, 
aprovou um regime de resgate de planos de poupança sem 
penalização que prevê, no seu n.º 1, a possibilidade de, até 
31 de dezembro de 2023, o valor de planos poupança-re-
forma (PPR), de planos poupança-educação (PPE) e de pla-
nos poupança-reforma/educação (PPR/E) poder ser 
reembolsado até ao limite mensal do IAS (indexante de 
apoios sociais) pelos participantes desses planos, sem pre-
juízo do disposto nos n.ºs 1 a 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei 
n.º 158/2002, de 2 de julho. 
 

Posteriormente, a Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro (Lei 
de Orçamento do Estado para 2023), através do aditamento 
de um novo n.º 2 ao referido artigo 6.º da Lei n.º 19/2022, de 
21 de outubro, aprovou um novo regime de resgate de planos 
de poupança sem penalização, de acordo com o qual, “du-
rante o ano de 2023 é permitido o reembolso parcial ou total 
do valor dos planos-poupança referidos no número anterior 
para pagamento de prestações de contratos de crédito garan-
tidos por hipoteca sobre imóvel destinado a habitação própria 
e permanente do participante, bem como prestações do cré-
dito à construção ou beneficiação de imóveis para habitação 
própria e permanente, e entregas a cooperativas de habitação 
em soluções de habitação própria permanente, sendo dispen-
sadas da obrigação de permanência mínima de cinco anos 
para mobilização sem a penalização prevista no n.º 4 do ar-
tigo 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, à semelhança 
das situações referidas nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 do ar-
tigo 4.º do Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de julho”. 

TABELA II 
 (CONTINENTE - HABITAÇÃO)

 

Valor sobre que incide o IMT (€) 

 

 Até 97.064 

De mais de 97.064 até 132.774 

De mais de 132.774 até 181.034 

De mais de 181.034 até 301.688 

De mais de 301.688 até 603.269 

 

De mais de 603.269 a 1.050.400 

Superior a 1.050.400  

Taxa marginal a 

aplicar (%) 

 

0 

2 

5 

7 

8 

Parcela a abater 

(€) 

 

   0 

1.941,28 

5.924,50 

9.545,18 

12.562,06 

 

 

Taxa Única de 6% 

Taxa Única de 7,5% 

 

Valor sobre que incide o IMT (€) 

 

 Até 97.064 

De mais de 97.064 até 132.774 

De mais de 132.774 até 181.034 

De mais de 181.034 até 301.688 

De mais de 301.688 até 578.598 

 

De mais de 578.598 a 1.050.400 

Superior a 1.050.400 

Taxa marginal a 

aplicar (%) 

 

1 

2 

5 

7 

8 

 

Taxa Única de 6% 

Taxa Única de 7,5% 

Parcela a abater 

(€) 

 

 0 

970,64 

4 953,86 

8 574,54 

11 591,42 

 

TABELA I 
(CONTINENTE - HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE)

TABELA IV 
(REGIÕES AUTÓNOMAS - HABITAÇÃO)

 

Valor sobre que incide o IMT (€) 

 

 Até 121.330 

De mais de 121.330 e até 165.968 

De mais de 165.968 e até 226.293 

De mais de 226.293 e até 377.110 

De mais de 377.110 e até 754.086 

 

De mais de 754.086 e até 1.313.000 

Superior a 1.313.000  

Taxa marginal a 

aplicar (%) 

 

0 

2 

5 

7 

8 

Parcela a abater 

(€) 

 

  0 

2.426.60 

7.405.64 

11.931.50 

15.702.60 

 

 

 

Taxa Única de 6% 

Taxa Única de 7,5% 

 

Valor sobre que incide o IMT (€) 

 

 Até 121.330 

De mais de 121.330 e até 165.968 

De mais de 165.968 e até 226.293 

De mais de 226.293 e até 377.110 

De mais de 377.110 e até 723.248 

 

De mais de 723.248 e até 1.313.000 

Superior a 1.313.000

Taxa marginal a 

aplicar (%) 

 

1 

2 

5 

7 

8 

 

Taxa Única de 6% 

Taxa Única de 7,5% 

Parcela a abater 

(€) 

 

  0 

1.213.30 

6.192.34 

10.718.20 

14.489.30 

 

 

TABELA III 
(REGIÕES AUTÓNOMAS - HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE)
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Assim, 
Considerando o caráter excecional da Lei n.º 19/2022, de 21 
de outubro, e a sua razão de ser, no contexto socioeconómico 
em que se integra, foi, por Despacho do Secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais n.º 28/2023-XXIII, de 30.01.2023, san-
cionado o seguinte entendimento: 
 
1. “Com base no espírito da lei subjacente à Lei n.º 

19/2022, de 21 de outubro, o reembolso até ao limite 
mensal do IAS referido no número 1 do artigo 6.º poderá 
ocorrer antes do decurso dos 5 anos estabelecidos nos 
números 2 e 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 158/2002, 
de 2 de julho, desde que respeitem a valores subscritos 
até à data da entrada em vigor daquela lei, ou seja, até 
30 de setembro de 2022; 

 
2. Aos valores subscritos e investidos após a entrada em 

vigor da Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro, aplicam-se 
os regimes regra plasmados nos artigos 4.º do Decreto-
Lei n.º 158/2002 e 21.º do EBF. 

 
3. Os resgates solicitados ao abrigo do n.º 1 do artigo 6.º 

da Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro, não prejudicam 
que um contribuinte requeira um resgate nos termos do 
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 158/2002, sendo que, para 
este efeito, deverá cumprir com os requisitos legais aí 
definidos (em particular, o critério temporal) e será apli-
cado o regime previsto no artigo 21.º do EBF; 

 
4. Os contribuintes que solicitaram o reembolso entre ou-

tubro e dezembro de 2022, e que o façam até 31 de de-
zembro de 2023, dentro dos limites consagrados no 
artigo 6.º da Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro, não serão 
penalizados em sede de IRS, não lhes sendo aplicáveis 
as penalizações previstas nos números 4 e 5 do artigo 
21.º do EBF; 

 
5. No que concerne ao resgate efetuado ao abrigo do nú-

mero 2 do artigo 6.º da Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro, 
na redação aprovada pelo artigo 273.º da Lei de Orça-
mento do Estado para 2023, poderá ocorrer até 31 de 
dezembro de 2023, não se aplicando limites quanto ao 
valor do resgate, assim como o critério temporal previsto 
nos números 2, 3 e 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
158/2002, de 2 de julho e no artigo 21.º do EBF.  

 
6. Os regimes previstos nos números 1 e 2 do artigo 6.º da 

Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro, são de aplicação cu-
mulativa, porquanto os contribuintes poderão: 
a. Resgatar mensalmente valores até ao limite do IAS, 
nos termos do número 1; e 
b. Solicitar o reembolso parcial ou total dos valores in-
vestidos para o “pagamento de prestações de contratos 
de crédito garantidos por hipoteca sobre imóvel desti-
nado a habitação própria e permanente do participante, 
bem como prestações do crédito à construção ou bene-
ficiação de imóveis para habitação própria e perma-
nente, e entregas a cooperativas de habitação em 
soluções de habitação própria permanente”, nos termos 
do número 2. 

 
7. O valor limite mensal do IAS é apurado por contribuinte 

e não por apólice ou instituição financeira na qual tenha 
subscrito um dos produtos de poupança em causa, pelo 
que apenas é possível solicitar mensalmente um reem-
bolso até ao valor do IAS, podendo esse limite mensal 
resultar de mais do que uma apólice. 

 

8. No momento do pedido de reembolso à(s) 
instituição(ões) financeira(s) em questão, os contribuin-
tes deverão declarar que o valor resgatado (isolada-
mente ou em conjunto com outras apólices) não 
ultrapassa o limite mensal definido no n.º 1 do artigo 6.º 
da Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro, não sendo os res-
gates efetuados desde a entrada em vigor da Lei n.º 
19/2022, de 21 de outubro, até à data do presente des-
pacho abrangidos pela presente obrigação.”. 

 
Considerando que o referido despacho é divulgado através 
do presente ofício circulado, não obstante o referido no ponto 
8 do mesmo, a obrigação aí referida não é aplicável aos res-
gates efetuados entre a data da entrada em vigor da Lei n.º 
19/2022, de 21 de outubro, e a data de divulgação do pre-
sente ofício circulado. 
 
A Subdiretora-Geral 
(Helena Pegado Martins)» 
 
 

g PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS 
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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 FEVEREIRO 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 dezembro, suspendeu temporaria-
mente tal prazo, permitindo que a comunicação seja efetuada até ao 
dia 8, sem quaisquer acréscimos ou penalidades, relativamente às fa-
turas e outros documentos fiscalmente relevantes emitidos em 2023. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_8_2022_XXIII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_8_2022_XXIII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_8_2022_XXIII.pdf
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   g ATÉ AO DIA 10 
SEGURANÇA SOCIAL – REGIME GERAL – DECLARAÇÃO DE REMUNE-
RAÇÕES 

Deve ser entregue a declaração de remunerações relativa ao mês 
de FEVEREIRO DE 2023, exclusivamente através da Segurança Social 
Direta, incluindo pelo empregador que seja pessoa singular e com 
apenas um trabalhador ao seu serviço. 
 
IRS - DECLARAÇÃO MENSAL DE REMUNERAÇÕES (AT) 
As entidades que pagaram ou colocaram à disposição de residentes 
em território português, em FEVEREIRO DE 2023, rendimentos do tra-
balho 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 rendimen-
tos e respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas re-
lativamente 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, exercendo-as, tais ren-
dimentos não se relacionem exclusivamente com essas atividades, 
as quais podem optar por declarar tais rendimentos na declaração 
anual modelo 10. 
 
   g ATÉ AO DIA 15 
IRS/2022 – DEDUÇÕES À COLETA 

CONSULTA E RECLAMAÇÃO DAS DESPESAS APURADAS  
PELA AT NO PORTAL 

Os sujeitos passivos de IRS e os seus dependentes com despesas 
registadas em seu nome devem, individualmente, no Portal das Fi-
nanças, proceder à consulta das despesas apuradas e consideradas 
pela AT até esta data para efeitos de dedução à coleta do IRS de 
2021 e, sendo cado disso, apresentar posteriormente, até 31 de 
março, reclamação de alguma omissão ou desconformidade nas des-
pesas ou no respetivo cálculo. 
 
   g ATÉ AO DIA 20 
IVA – PERIODICIDADE MENSAL – DECLARAÇÃO PERIÓDICA 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de periodicidade 
mensal devem proceder à entrega, via Internet, da declaração perió-
dica relativa ao IVA apurado no mês de JANEIRO DE 2023, acompa-
nhada dos anexos que forem devidos. 
 
SEGURANÇA SOCIAL – REGIME GERAL – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas ao mês 
de FEVEREIRO DE 2023. 
 
SEGURANÇA SOCIAL – INDEPENDENTES – PAGAMENTO  
Deve ser efetuado o pagamento das contribuições relativas ao mês 
de FEVEREIRO 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 Com-
pensação do Trabalho (FGCT) relativas a FEVEREIRO DE 2023. 
 
IRS/IRC – RETENÇÕES NA FONTE 

Deve ser declarado através da Internet e entregue o IRS retido pelas 
entidades que, possuindo ou devendo possuir contabilidade organi-
zada, atribuíram no mês de fevereiro de 2023 rendimentos enqua-
dráveis 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 FEVEREIRO 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 FEVEREIRO 
DE 2023 sobre rendimentos sujeitos a IRC. 
 
IMPOSTO DO SELO – PAGAMENTO 

Deve ser declarado através da Internet e entregue pelas empresas 
e outras entidades sobre quem recaia tal obrigação o imposto do selo 
liquidado no mês de FEVEREIRO DE 2023. 

 
IVA - DECLARAÇÃO RECAPITULATIVA  
- TRANSMISSÕES INTRACOMUNITÁRIAS 

Deve ser entregue a Declaração Recapitulativa pelos sujeitos passi-
vos do regime normal de periodicidade mensal que em FEVEREIRO DE 
2023 efetuaram transmissões intracomunitárias de bens e ou pres-
tações de serviços a sujeitos passivos registados 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 tri-
mestral 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 sujeitos passivos re-
gistados noutros Estados Membros, em FEVEREIRO 2023, quando tais 
operações sejam aí localizadas nos termos do art.º 6.º do CIVA, 
devem proceder à entrega da Declaração Recapitulativa, via Inter-
net. 
 
   g ATÉ AO DIA 27 
IVA – PERIODICIDADE MENSAL – PAGAMENTO 

Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de periodicidade 
mensal devem, se for caso disso, proceder ao pagamento do IVA 
apurado no mês de JANEIRO DE 2023. 
 
   g ATÉ AO DIA 31 
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 

Deve ser liquidado e pago o Imposto Único de Circulação (IUC) re-
lativo a 2023 pelos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no 
mês de MARÇO. 
 
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 – DECLARAÇÃO MODELO 30. RENDIMENTOS PAGOS  
A NÃO RESIDENTES 

As entidades devedoras ou pagadoras de rendimentos a sujeitos 
passivos não residentes em território português devem proceder à 
entrega da declaração modelo 30 relativamente aos rendimentos 
pagos ou colocados à disposição em JANEIRO DE 2023. 
 
IRS – OPÇÃO PELO REGIME DE CONTABILIDADE OU  
PELO REGIME SIMPLIFICADO 

Os sujeitos passivos de IRS titulares de rendimentos empresariais e 
profissionais (categoria B) abrangidos pelo regime simplificado de tri-
butação que pretendam e possam optar pelo regime de contabilidade 
organizada, ou abrangidos pelo regime de contabilidade organizada 
que pretendam e possam optar pelo regime simplificado, devem co-
municar e formalizar tal opção através da apresentação da declara-
ção de alterações de atividade em qualquer serviço de finanças, a 
qual produzirá efeitos a 1 de Janeiro p.p..  
 
IVA – PEQUENOS RETALHISTAS – AQUISIÇÕES EFETUADAS EM 2022 
Os sujeitos passivos enquadrados no regime especial dos pequenos 
retalhistas devem apresentar, em triplicado e no serviço de finanças 
competente, a declaração modelo 1074 (INCM) relativa às aquisições 
efetuadas em 2022. 
 
AIMI – HERANÇA INDIVISA – IDENTIFICAÇÃO DE HERDEIROS 

O cabeça-de-casal de herança indivisa deve apresentar declaração, 
com a identificação de todos os herdeiros e respetivas quotas, caso 
pretenda afastar a equiparação da herança a pessoa coletiva. 
 
Cada herdeiro confirmará posteriormente a respetiva quota, através 
de declaração a apresentar de 1 a 30 de abril p.f.. 
 
 
 

IRS / 2022 
DECLARAÇÃO MODELO 3 ENTRE 1 DE ABRIL E 30 DE JUNHO 

 
O prazo único de entrega da declaração de rendimentos  

modelo 3 de IRS relativa a 2022 decorre de  
1 DE ABRIL A 30 DE JUNHO (exclusivamente via Internet) 
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g CCP AGRACIADA COM A ORDEM DE MÉRITO 
EMPRESARIAL     
 
A CCP, Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, 
cuja Direção a APCMC integra, foi condecorada pelo Sr. Pre-
sidente da República com as insígnias de Membro Honorário 
da Ordem do Mérito Empresarial (Classe do Mérito Comer-
cial), em cerimónia realizada ontem, 16 de fevereiro, no Pa-
lácio de Belém. 

(Fonte: site da Presidência da República) 
 
 

g ATUALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PREÇO  
- CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
PLURIANUAIS    
 
Em cumprimento do acordo de rendimentos e competitividade 
alcançado em sede de concertação social em outubro pas-
sado no âmbito da atualização do salário mínimo nacional 
para 2023, a Portaria 54/2023, de 24 de fevereiro, aprovou o 
âmbito, circuito, prazos, procedimento e termos da autoriza-
ção para a atualização extraordinária do preço dos contratos 
de aquisição de serviços com duração plurianual, celebrados 
em data anterior a 1 de janeiro de 2023 ou, tendo sido cele-
brados após esta data, tenham tido origem em procedimentos 
concursais cujas propostas tenham sido apresentadas em 
data anterior a 1 de janeiro de 2023.  
 
Contratos de aquisição de serviços de limpeza, de serviços 
de segurança e vigilância humana, de manutenção de edifí-
cios, instalações ou equipamentos e de serviços de refeitórios 
com duração plurianual relativamente aos quais, comprova-
damente, a componente de mão-de-obra indexada ao salário 
mínimo tenha sido o fator determinante na formação do preço 
contratual e tenham sofrido impactos substanciais decorren-
tes da entrada em vigor do Decreto-Lei 109-B/2022, de 7/12, 
que aprovou o salário mínimo nacional para 2023.  
 
O prestador de serviços, no prazo de 30 dias, pode requerer 
junto da entidade adjudicante o reconhecimento de que o 
preço contratual sofreu impactos substanciais decorrentes da 
entrada em vigor daquele diploma, e a consequente atualiza-
ção extraordinária do preço, servindo-se para o efeito do mo-
delo aprovado por esta portaria.  
 
O requerimento é acompanhado de um relatório financeiro 
subscrito pelo contabilista certificado do requerente que 
 

• Demonstre que o preço contratual acordado, em virtude 
da entrada em vigor do DL 109-B/2022 sofreu uma alte-
ração não coberta pelos riscos próprios do contrato e 
com impactos substanciais sobre o valor do contrato;  

 

• Evidencie que os motivos que fundamentam o pedido 
de atualização especial do preço não foram devidos a 
defeito de previsão, nem eram inerentes ao risco próprio 
do contrato, demonstrando que não estava no preço ini-
cialmente previsto o aumento antecipadamente espe-
rado do salário mínimo, nem eram inerentes ao risco 
próprio do contrato, designadamente por variações de 
custos com salários, devendo os valores a considerar 
ser deduzidos das atualizações anuais já previstas no 
contrato e ter em consideração que esta componente 
salarial representa apenas parte do valor global do con-
trato.  

 
A entidade adjudicante procede à apreciação do requeri-
mento no prazo máximo de 15 dias, durante o qual submete 
o processo, caso entenda que o requerente tem razão, aos 
membros do Governo responsáveis pela área setorial e pela 
área das finanças, que autorizam em despacho conjunto, a 
emitir no prazo máximo de 30 dias úteis e reporta os seus 
efeitos a 1 de janeiro de 2023. 
 
 

g INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR  
NO ESTABELECIMENTO     
 
O portal www.comunicarconsumidor.gov.pt permite ao ti-
tular do estabelecimento organizar e disponibilizar, de forma 
mais simples e acessível, colocando-a em painel ou painéis, 
todas as informações que são de afixação obrigatória no es-
tabelecimento comercial e outras facultativas. 
 
Informação que substitui os vários documentos em formato 
papel afixados voluntariamente ou em resultado de obrigação 
legal nas paredes ou balcão do estabelecimento, como os re-
lativos à proibição/permissão de fumar, livro de reclamações, 
período de funcionamento, resolução alternativa de litígios 
(se aderente), identificação do estabelecimento (restauração 
e bebidas), existência de sistema de videovigilância, condi-
ções para pessoas com mobilidade condicionada, obrigação 
de prestação de atendimento prioritário, website, wi-fi, app, 
ar condicionado, terminal eletrónico de pagamento, etc.. 
 
Basta aceder ao website, identificar o CAE da empresa, 
preencher a informação dos dísticos com as informações ob-
rigatórias e as informações não obrigatórias que quer acres-
centar e imprimir o ou os painéis de informação ao 
consumidor ou disponibilizá-lo em formato digital no estabe-
lecimento comercial.  
 
 

g SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  
- FILMES NAPO   
 
Protagonista de uma série de filmes de animação, o Napo 
apresenta de uma forma lúdica, estimulando o debate, ques-
tões relacionadas com a segurança e saúde no trabalho 
(SST) e a prevenção dos riscos.  
 
O Napo e os seus colegas expressam-se numa linguagem 
simples e sem palavras, de modo que as pessoas de todas 
as origens e culturas possam compreender e identificar-se 
com a personagem, desde os jovens trabalhadores até aos 
quadros superiores. 
 
O Napo representa um típico trabalhador de qualquer indús-
tria ou setor de atividade. Muitas vezes, ele e os seus colegas 
de trabalho estão expostos a perigos comuns e a situações 

https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2023/02/condecoracao-da-confederacao-do-comercio-e-servicos-e-da-confederacao-do-turismo/
http://www.comunicarconsumidor.gov.pt/
https://www.apcmc.pt
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de risco no local de trabalho. No entanto, estão ativamente 
envolvidos na apreciação de riscos e na proposta de soluções 
práticas para os seus gestores. 
 
O Napo tornou-se no principal embaixador das Campanhas 
«Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis» da EU-OSHA, 
sendo que muitos dos seus filmes estão relacionados com 
essas campanhas ou servem de apoio às mesmas. 
 

Napo é uma ideia original, concebida por um grupo de profis-
sionais de comunicação no domínio da SST, que responde à 
necessidade de produtos de informação de alta qualidade 
para derrubar as fronteiras nacionais e dar resposta às diver-
sas culturas, línguas e necessidades práticas das pessoas 
no trabalho. 
 
OS FILMES NAPO ABRANGEM UMA GRANDE VARIEDADE DE TEMAS DE 
SEGURANÇA E SAÚDE, POR EXEMPLO:  

Perturbações músculoesqueléticas 
Segurança na estrada 
Escorregadelas e tropeções 
Substâncias perigosas 
Trabalho em altura 
Stresse profissional 
Stresse térmico 
Poeira no trabalho 
Avaliação de riscos 
Choques elétricos 
Ergonomia e postura 
Cultura/comportamento de segurança 
Os pulmões no trabalho 
Movimentos seguros 
Prevenção de acidentes (avaliação de riscos, manuten-
ção, ergonomia) 
Equipamentos de proteção individual 
Movimentação de cargas (empilhadores) 
Estaleiro com segurança.    

 
O Consórcio Napo é atualmente composto por oito membros: 
AUVA (Áustria), CIOP (Polónia), DGUV (Alemanha), EU-
OSHA (UE), INAIL (Itália), INRS (França), SUVA (Suíça) e 
TNO (Países Baixos), realizando regularmente novos filmes. 
 
Veja e descarregue os filmes em https://www.napofilm.net/pt 
e siga #napofilms nas redes sociais. 
 
NAPO NO LOCAL DE TRABALHO 

Os filmes do Napo podem ser utilizados de diversas formas 
– em sessões de informação de segurança, reuniões prévias 
ao trabalho e debates no local de trabalho ou para apoiar a 
formação profissional e a formação inicial. 
 
Veja aqui o Folheto.  
 
(Fonte: CCP, Newsletter SST) 

g RUÍDO AMBIENTE – INDICADORES, MÉTODOS 
DE AVALIAÇÃO E EFEITOS   
 
Em execução do Decreto-Lei 146/2006, de 31 de julho, n re-
dação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 84-A/2022, de 9 de 
dezembro, a Portaria 42/2023, de 9 de fevereiro, procedeu 
(nas suas 1008 páginas…) à definição dos indicadores de 
ruído, dos métodos de avaliação dos indicadores de ruído, 
dos métodos de avaliação dos efeitos prejudicais do ruído 
sobre a saúde, dos requisitos mínimos para os mapas estra-
tégicos de ruído e para os planos de ação e da identificação 
dos dados a enviar à Comissão Europeia. 
 
O Decreto-Lei 146/2006 aprovou o regime de avaliação e 
gestão do ruído ambiente, aplicando-se ao ruído ambiente a 
que os seres humanos se encontram expostos em zonas que 
incluam usos habitacionais, escolares, hospitalares ou simi-
lares, espaços de lazer, em zonas tranquilas de uma aglome-
ração, em zonas tranquilas em campo aberto e noutras zonas 
cujo uso seja sensível ao ruído e que seja produzido nas aglo-
merações ou por grandes infraestruturas de transporte rodo-
viário, ferroviário ou aéreo, excluindo o ruído produzido pela 
própria pessoa exposta, o ruído de vizinhança, o ruído em lo-
cais de trabalho ou no interior de veículos de transporte e 
ainda ao ruído gerado por atividades militares em zonas mi-
litares. 
 
 

g DIRETIVA ATRASOS DE PAGAMENTO  
- CONSULTA PÚBLICA ATÉ 17 MARÇO 2023     
 
A atual Diretiva Atrasos de Pagamento, adotada em 2011, de-
sencadeou uma redução dos atrasos nos pagamentos. No 
entanto mais de 60% das empresas da UE continuam com 
pagamentos em atraso, sendo as PME as mais afetadas. 
Também as avaliações da Diretiva efetuadas desde 2015 têm 
demonstrado um conjunto de lacunas que urge combater. 
 
Neste enquadramento, a Comissão Europeia lançou no dia 
20 de janeiro uma consulta pública que estará aberta até ao 
dia 17 de março 2023, para recolher informações sobre prá-
ticas de pagamento tardias ou desleais e comportamentos 
em matéria de pagamentos nas transações comerciais. 
 
O objetivo da revisão da Diretiva é promover uma cultura de 
pagamento sem demora, baseada em três pilares: 
 

1. Integrar na legislação o que se entende por pagamento 
atempado, combatendo «proativamente» os atrasos de 
pagamento. Estabelecer medidas para evitar que os cre-
dores (especialmente os operadores de menor dimen-
são) incorram em atrasos de pagamento; 

 
2. Facilitar a pontualidade dos pagamentos ao promover a 

utilização de ferramentas de pagamento digitais moder-
nas e ao criar um ambiente empresarial «favorável às 
PME», que apoie os pagamentos atempados; 

 
3. Reforçar a prevenção e a execução para que os paga-

mentos atempados se tornem uma norma em todos os 
setores industriais. Estabelecer vias de recurso eficazes 
contra os atrasos de pagamento quando estes ocorrem 
(abordagem «reativa»). 

 
Para além de refletir sobre as medidas políticas a tomar, a 
Comissão prestará especial atenção à escolha dos instru-
mentos para atingir os objetivos acima indicados (legislação 
vinculativa, incluindo a utilização de um regulamento em vez 

https://www.napofilm.net/pt
https://mcusercontent.com/c47f35216971d8a5e09079101/files/157fabb4-5c97-5798-85b0-00418033794a/napo_flyer_2019_pt.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13665-Pagamentos-em-atraso-Atualizacao-das-regras-da-UE_pt
https://www.apcmc.pt
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de uma diretiva revista, ou instrumentos jurídicos não vincu-
lativos, tais como códigos de práticas, orientações, etc.). 
 
Os contributos da consulta servirão de base para a próxima 
revisão da diretiva relativa aos atrasos de pagamento, que 
fará parte do «pacote de medidas de apoio às PME» anun-
ciado pela presidente Ursula von der Leyen no seu discurso 
sobre o estado da União de 2022, prevendo-se a publicação 
da revisão da Diretiva no terceiro trimestre de 2023. 
 
Neste contexto, e pela importância de que se reveste a Dire-
tiva Atrasos de Pagamento na economia europeia e nacional, 
com as PME nacionais a serem altamente impactadas pelos 
atrasos de pagamento, convidamos as empresas associadas 
a apresentarem os seus contributos diretamente aqui até ao 
próximo dia 17 de março, ou a fazê-los chegar à APCMC 
(geral@apcmc.pt), neste caso até 15 de março p.f..  
 

g MEDIDAS ANTI-DUMPING – LADRILHOS DE 
CERÂMICA DA ÍNDIA E TURQUIA   
 
O Regulamento de Execução (UE) 2023/265, publicado no 
JOUE de 10 de fevereiro, aprovou um direito anti-dumping 
definitivo sobre as importações de ladrilhos e placas (lajes), 
para pavimentação ou revestimento, de cerâmica, cubos, 
pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de cerâmica, 
mesmo com suporte, e de peças de acabamento, de cerâ-
mica, atualmente classificados nos códigos NC 6907 21 00, 
6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 e 6907 40 00, originários 
da Índia ou da Turquia. 
 
As taxas do direito anti-dumping definitivo aplicáveis ao preço 
líquido, franco-fronteira da UE, dos produtos não desalfande-
gados supra referidos e produzidos pelas empresas a seguir 
indicadas são as seguintes: 

 
País 
 
 
 
 
Índia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turquia 
 
 
 

 
Empresa 
 
Conor Granito Pvt Ltd.; Corial Ceramic Pvt Ltd. 
 
Acecon Vitrified Pvt Ltd.; Avlon Ceramics Pvt Ltd.; 
 
Duracon Vitrified Pvt Ltd.; Eracon Vitrified Pvt Ltd.; 
Evershine Vitrified Pvt Ltd.; Icon Granito Pvt Ltd.; 
Venice Ceramics Pvt Ltd 
 
Outras empresas que colaboraram no inquérito, 
enumeradas no anexo I 
 
Todas as outras empresas 
Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
 
Qua Granite ve Hayal Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ş.; 
Bien Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ş. 
 
Outras empresas que colaboraram no inquérito, 
enumeradas no anexo II 
 
Todas as outras empresas 

Direito anti-dumping 
definitivo 

 
8,7% 

 
6,7% 

 
 

7,3% 
 
 

8,7% 
 
 

20,9% 
 
 

4,8% 
 

9,2% 
 
 
 

20,9% 

Código adicional  
TARIC 

 
C898 

 
C899 

 
 
 
 
 

C999 
 
 
 

C900 
 
 

C901 
 
 
 
 

C999 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13665-Pagamentos-em-atraso-Atualizacao-das-regras-da-UE_pt
geral@apcmc.pt
geral@apcmc.pt
geral@apcmc.pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0265&from=PT
https://www.apcmc.pt/noticias/apcmc-datacheck-empresas-aderentes/

