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NOVOS SERVIÇOS 
SEGURANÇA 
SOCIAL DIRETA
Desde o início de abril que está disponível 
na Segurança Social Direta uma nova ver-
são do serviço “Comunicar vínculo do tra-
balhador”, que substitui o atual “Admitir 
trabalhador”.  ... (pág. 9)

HIDROTRUCK
Rui Dias – Chief Operation Officer

Investir na modernização das infraestrutu-
ras, dos equipamentos e continuar a apos-
tar na formação dos recursos humanos são 
objetivos que a HidroTruck quer cumprir a 
médio prazo. ... (pág. 3)
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02 . EDITORIAL

II – Há um mistério na água…
1. A eclosão da vida na Terra evoluiu, através 
do homem, para vida inteligente e reflexiva 
– isto é, que a si própria se reconhece. Cons-
tituindo uma singularidade, é um desafio à 
nossa capacidade de não apenas reconhe-
cer mas participar (ser parte) na corrente da 
única forma de vida – a humana! – capaz de 
se mudar… e  de mudar a realidade. – É mais 
uma dívida que temos para com a água… e 
o seu mistério. – Que mistério?
Tenhamos presente que a unidade elemen-
tar da água – a sua molécula – é formada 
por um átomo de oxigénio e dois átomos 
de hidrogénio. Ou seja: inclui o componen-
te (oxigénio) indispensável à combustão (ou 
oxidação) do outro componente (o hidrogé-
nio), sendo que a energia libertada por esta 
combustão é, por sua vez, cedida ao suporte 
material de todos os seres vivos (o carbono). 
Esta é, portanto, a trilogia que torna possí-
vel a eclosão da vida, e o mistério reside no 
facto de todas as suas formas i) serem su-
portadas na água, ii) capazes de se auto - 
reproduzir, isto é, de se copiarem, cada uma 
a seu modo, e de iii) se modificarem, tam-
bém fisicamente, para adaptação às con-
dições naturais, variáveis, do meio em que 

O VALOR DA ÁGUA E O ESTADO 
DOS SERVIÇOS DO ESTADO QUE 
O DEVEM PROTEGER
JOSÉ DE OLIVEIRA GUIA
PRESIDENTE DA DIREÇÃO DA ANEME

vivem, tal como às necessidades de sobre-
vivência – subsistência e defesa – impostas 
pelo meio físico envolvente e pelos perigos 
representados por outros seres vivos… que 
também o habitam.
Os três elementos vitais são, portanto, o hi-
drogénio (1), o carbono (14) e o oxigénio (16). 
Ou seja: i) todas as moléculas que integram 
o suporte vital (orgânico) de todos os seres 
vivos contêm estes três elementos: carbo-
no (C), oxigénio (O2) e hidrogénio (H); ii) a 
ausência de um qualquer deles anula a pos-
sibilidade da existência de qualquer forma 
de vida; iii) os números entre parêntesis in-
dicam o número de electrões que gravitam 
os respectivos núcleos atómicos - e estes 
integram, basicamente, protões e neutrões.
Resulta claro e natural, portanto, que a in-
vestigação internacional em curso sobre os 
planetas interiores e exteriores vizinhos da 
Terra incida na busca sistemática de vestí-
gios da eventual existência, livre ou com-
binada, de água à superfície ou a pouca 
profundidade das respectivas crostas. De 
facto, a água é o indicador por excelência 
da viabilidade da hipótese de vida… sob for-
mas conhecidas ou ainda (eventualmente) 
desconhecidas.

2. É claro que a probabilidade da existência 
de água sob as formas que nos são familia-
res - líquida, relativamente sólida ou vapor -, 
nos planetas vizinhos (os interiores, mais 
quentes; os exteriores, mais frios), é objec-
tivamente nula. De facto, se os estados da 
água na Terra dependem das condições  
atmosféricas – pressão e temperatura – e 
estas são radicalmente distintas naquelas 
atmosferas, é óbvia a impossibilidade de 
uma tal hipótese. – O que justificará, por-
tanto, a decisão de prosseguir missões, re-
colher amostras do solo, instalar robots ou 
eventuais estações permanentes? 
Para já, e sem prejuízo da continuidade das 
explorações ou investigações… planetárias, 
talvez seja razoável prosseguir o estudo do 
nosso planeta: dos seus equilíbrios cósmi-
cos, sem dúvida, mas sobretudo do aperfei-
çoamento das relações no interior da nossa 
humanidade e das relações da nossa huma-
nidade com a Terra que nos foi dada por ha-
bitação - que devemos proteger; e das re-
lações com os irmãos e irmãs das espécies 
vivas, animais e vegetais, que connosco ha-
bitam a mesma Casa e, portanto, nos foram 
dadas como vizinhos que nos servem, ali-
mentam - e devemos respeitar.

INFORMAÇÕES DA ANEME EM FEVEREIRO 

Nº Título Data

14-JURÍDICA ABERTURA DE CANDIDATURAS À MEDIDA ESTÁGIOS ATIVAR.PT 16.02.22

15-JURÍDICA QUOTIZAÇÃO PARA O ANO 2022 (TABELA DE QUOTAS) 17.02.22

16-JURÍDICA SITUAÇÃO DE ALERTA E ALTERAÇÃO DAS MEDIDAS APLICÁVEIS NO ÂMBITO DA PANDEMIA 21.02.22

17-JURÍDICA CONTAGEM DE PRAZOS DO APOIO PARA MICROEMPRESAS À MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO 21.02.22

18-JURÍDICA COVID-19-FIM DO ISOLAMENTO PROFILÁCTICO DOS CONTACTOS DE ALTO RISCO 24.02.22

19-ECONÓMICA TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE DE IRS PARA 2022 24.02.22

20-JURÍDICA DESTAQUES DA LEGISLAÇÃO NACIONAL - FEVEREIRO 28.02.22

Texto escrito segundo a ortografia tradicional
(Continua)
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Breve apresentação da 
empresa 
A Hidrotruck, fundada em 

2011, é uma empresa familiar, es-
pecializada em serviços de repa-
ração e manutenção de veículos 
de transporte de resíduos sólidos 
urbanos e de outros equipamen-
tos pesados. Diferencia-se pela 
sua versatilidade e adaptabilida-
de, intervindo em todo o tipo de 
equipamentos, situações e loca-
lizações.  A diversidade dos ser-
viços que presta prende-se com 
a polivalência da sua equipa, dis-
tribuída pelos departamentos de 
Mecânica, Serralharia, Tornearia, 
Pintura e Eletromecânica.

A HidroTruck é responsável por 
serviços de mecânica, retifica-
ção, serralharia, eletricidade e 
pintura de equipamentos multi-
marca. Qual destes domínios as-
sume maior preponderância no 
volume de faturação da empresa?
Todos os departamentos têm um 
papel importante no decurso de 
uma reparação, não havendo ne-
nhum que se destaque. A maioria 
dos nossos clientes procura uma 
resposta versátil, um serviço all-in-
-one de chave na mão, que impli-
ca a intervenção e a colaboração 
entre os vários departamentos. 
Desta forma, existem fases em 
que um departamento pode ter 
mais volume de trabalho do que 
outros, mas há uma grande osci-
lação ao longo do ano. Só atra-
vés desta polivalência e dinâmi-
ca de trabalho conseguimos que 
os equipamentos sejam integral-
mente reparados por nós, com re-
curso reduzido a parceiros exter-
nos, o que aumenta a eficiência 
na resposta aos nossos clientes.

HIDROTRUCK
Rui Dias – Chief Operation Officer

Investir na modernização das infraestruturas, dos equipamentos e continuar a 
apostar na formação dos recursos humanos são objetivos que a HidroTruck quer 
cumprir a médio prazo.

HIDROTRUCK – INDÚSTRIA 
METALOMECÂNICA, LDA.
R. Com. Ramiro Carreira, 98
Bairro do Espinhal
2680-443 Unhos – Loures
T +351 219 409 504
E geral@hidrotruck.pt
S www.hidrotruck.pt

Para prestar um melhor serviço e 
corresponder às expetativas dos 
clientes, a Hidrotruck desenvol-
veu uma Política Integrada (Qua-
lidade, Ambiente e Segurança). 
De que forma, isso contribuiu pa-
ra modernizar e aumentar a efi-
ciência da empresa? 
Somos uma empresa Certificada 
pela Norma ISO 9001 e anualmen-
te aferimos os aspetos a melhorar 
e os que queremos manter. Consi-
deramos fundamental esta atuali-
zação permanente. Através da pro-
cura de novas soluções e parcerias 
conseguimos aumentar a qualidade 
dos serviços prestados, assegurar 
a segurança da nossa equipa e de 
quem trabalha com os equipamen-
tos em que intervimos e, ao mesmo 
tempo, adotar um comportamen-
to ambientalmente mais responsá-
vel.  Por exemplo, um dos aspetos a 
que temos dado primazia, prende-
-se com a formação disponibiliza-
da. Uma equipa atualizada e a par 
das novas tendências é uma equi-
pa que trabalha com maior segu-

rança e conhecimento. Em relação 
a novas parcerias e serviços, de for-
ma a aumentar a eficiência da em-
presa, para além da manutenção e 
reparação de equipamentos, a Hi-
drotruck representa duas marcas 
europeias. Em 2017, tornou-se a re-

presentante oficial em Portugal da 
VDK, uma marca belga de caixas 
compactadoras de recolha trasei-
ra de resíduos, marca com qualida-
de inegável dos seus produtos, que 
nos dá garantias ao nível da longe-
vidade de operação e da seguran-
ça. Paralelamente, representamos 
também a UDOR, empresa italia-
na fabricante de bombas de água 
de alta pressão com grande quali-
dade e fiabilidade. Recentemente, 
em 2019, após a análise das neces-
sidades dos nossos clientes, a em-
presa passou a disponibilizar ser-
viços de aluguer de equipamentos 
em pequena escala.

Para o futuro, quais os investi-
mentos previstos e em que áreas 
específicas?

No futuro, pretendemos aumentar 
a qualidade e diversidade das so-
luções que apresentamos aos nos-
sos clientes. Por um lado, a médio/ 
/longo prazo queremos investir gra-
dualmente na modernização de in-
fraestruturas e de equipamentos. 
Por outro, continuaremos a investir 
em formação de qualidade para a 
nossa equipa e na busca de novas 
parcerias com vista a melhorar os 
serviços prestados.

Como veem a atividade da ANE-
ME na defesa e na promoção 
dos interesses dos associados 
e do sector?
Ao longo dos anos, a ANEME tem 
tido um papel fundamental atra-
vés do acompanhamento e escla-
recimento de questões, fazendo-o 
de forma eficiente e adequada às 
necessidades da Hidrotruck. Para 
nós, esta associação defende os 
interesses das empresas associa-
das, não só através do apoio presta-
do (em questões relacionadas com 
contabilidade, recursos humanos, 
entre outros), mas também atra-
vés da formação profissional que 
disponibiliza. É sem dúvida uma 
mais-valia, a que todas as empre-
sas deveriam associar-se.



04 . INFORMAÇÃO FISCAL

LEI N.º 3/2022, DE 4 DE JANEIRO
CONTA-CORRENTE ENTRE OS CONTRIBUINTES E O ESTADO
ABÍLIO SOUSA 
IVOJOMA FORMAÇÃO E FISCALIDADE, LDA

INFORMAÇÃO FISCAL n.º  04/2022                                                                            
2022-02-01

Introdução

Foi publicada no passado dia 4 de janei-
ro, a lei acima referida, a qual prevê a 
possibilidade de os contribuintes so-

licitarem a extinção das dívidas fiscais por 
compensação com créditos tributários que 
detenham sobre o Estado. 

Âmbito e objeto
A presente lei estabelece o regime de extin-
ção de prestações tributárias por compen-
sação com créditos de natureza tributária, 
por iniciativa do contribuinte, incluindo as 
retenções na fonte, tributações autónomas 
e respetivos reembolsos, relativas aos se-
guintes impostos:
a) IRS;
b) IRC;
c) IVA;
d) Impostos especiais de consumo;
e) IMI;
f) Adicional ao IMI;
g) IMT;
h) Imposto do selo;
i) IUC; e
j) ISV.
Sobre esta matéria parece-nos importan-
te clarificar o que se entende por um crédi-
to tributário. 
Por exemplo, em nossa opinião, um repor-
te de IVA não configura um crédito tributá-
rio suscetível de compensação, cabendo ao 
contribuinte solicitar o respetivo reembolso. 
A presente lei não prejudica o disposto no 
artigo 90.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, o qual prevê, igualmen-

te, a compensação com créditos tributários 
por iniciativa do contribuinte. 
Neste particular, o n.º 4 desta disposição le-
gal mostra-se até mais ambicioso que o regi-
me agora aprovado, dado que prevê a com-
pensação com créditos sobre o Estado de 
natureza não tributária de que o contribuin-

te seja titular, podendo esta ser efetuada em 
processo de execução fiscal se a dívida cor-
respondente a esses créditos for certa, líqui-
da e exigível e tiver cabimento orçamental.

Procedimentos
A extinção das prestações tributárias por 
compensação com créditos desta mesma 
natureza é efetuada a pedido do contribuinte, 
mediante requerimento dirigido ao Diretor-
-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira. 
O pedido operacionaliza-se, por transmissão 
eletrónica de dados, através do Portal das 
Finanças, onde o contribuinte vai requerer o 
pagamento das suas obrigações tributárias 
por compensação, indicando os créditos e as 
dívidas objeto de compensação.
O requerimento acima referido, pode ser 
apresentado a partir do momento da liqui-
dação do tributo e até à extinção do proces-
so de execução fiscal.
A Autoridade Tributária efetua 
a compensação da dívida, ex-
tinguindo a obrigação quando 
o montante do crédito seja su-
ficiente para satisfazer a totali-
dade dessa obrigação ou, quan-
do inferior, admitindo-o como 

pagamento parcial.
Quando exista compensação parcial é apli-
cável, com as necessárias adaptações, o dis-
posto nos n.º 2, 3 e 4 do artigo 89.º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário.
Isto significa desde logo que sendo o crédi-
to insuficiente para o pagamento da totali-
dade das dívidas, a sua aplicação efetua-se 
segundo a seguinte ordem:
a) Com as dívidas mais antigas;
b) Dentro das dívidas com igual antiguida-
de, com as de maior valor;
c) Em igualdade de circunstâncias, com qual-
quer das dívidas.
Não são devidos juros de mora desde o pe-
dido de compensação até à decisão da AT.

Prazo de resposta da AT e ineficácia da 
compensação 
O prazo para a AT proferir decisão sobre a 
compensação requerida é de 10 dias.
Decorrido este prazo sem que tenha sido pro-
ferida uma decisão, considera-se tacitamente 
deferido e concedido o pedido de compensa-
ção de créditos efetuado pelo contribuinte.
Contudo, nesta situação, a AT pode, no pra-
zo de um ano contado da data em que foi re-
querida a compensação, intentar ação judi-
cial visando a declaração da ineficácia, total 
ou parcial, da compensação, por não esta-
rem verificados os respetivos pressupostos.
O deferimento tácito implica a extinção do 
crédito tributário ou a extinção do processo 
executivo, por pagamento, salvo se o mon-
tante da compensação for insuficiente, sen-
do a extinção, nesse caso, apenas parcial.

Entrada em vigor
A conta-corrente entre os contribuintes e o 
Estado entra em vigor a 1 de julho de 2022. 



BARÓMETRO

COMÉRCIO INTERNACIONALRADAR

As exportações 
de produtos 

metalúrgicos e 
eletromecânicos 

em janeiro de 2022 
aumentaram, face ao 

mês anterior

 

Comparativamente ao 
período homólogo, 
aumentaram 7,9% e 
no mesmo período, 

para a União 
Europeia

O setor metalúrgico e 
e l e t r o m e c â n i c o ,  e m 

j a n e i r o  d e  2 0 2 2  f a c e  a o 
mês homólogo registou um 
aumento, tanto nas expor-
tações como nas impor ta-
ções de produtos de 7,9% 
e  2 8,6 % ,  re s p e t i va m e nte . 
N o  m e s m o  p e r í o d o,  p a r a 
a União Europeia as expor-
tações aumentaram 13,6%, 
sendo que para fora da zona 
da União Europeia diminuí-
ram 11,8%.

Comparativamente ao 
mês anterior, as expor-

t a ç õ e s  e  a s  i m p o r t a ç õ e s 
também aumentaram 7,5% 
e 4,6%, respetivamente.  O 
deficit  da balança comer-
cial teve uma diminuição no 
montante de 15,8 milhões 
de euros, sendo que a taxa 
de cober tura das impor ta-
ções pelas expor tações se 
situou em 74%. 

IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE BENS
Milhões €

2021
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TOTAL IMPORTAÇÕES 
TOTAL EXPORTAÇÕES

(dados preliminares)

Variação 
Homóloga

Total
Exp.

Total
Imp.

Saldo Taxa de
Cobert.

Exp. Exp.Imp. Imp.

Variação 
Mensal

FONTE: INE/ANEME

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

jan

  1 447,4   1 640,3   (192,9)  88,2   (5,7)  (15,9)  20,0   (4,8)
  1 549,6   1 713,8   (164,2)  90,4   1,2   (21,7)  7,1   4,5 
  1 827,8   2 153,8   (325,9)  84,9   51,4   18,7   18,0   25,7 
  1 679,8   2 028,1   (348,2)  82,8   179,2   131,4   (8,1)  (5,8)
  1 610,4   1 977,3   (366,9)  81,4   62,8   65,4   (4,1)  (2,5)
  1 439,5   2 015,0   (575,5)  71,4   9,9   28,4   (10,6)  1,9 
  1 640,2   2 073,4   (433,2)  79,1   9,2   17,5   13,9   2,9 
  1 020,5   1 508,0   (487,5)  67,7   3,1   6,1   (37,8)  (27,3)
  1 612,4   1 978,5   (366,2)  81,5   (4,2)  4,4   58,0   31,2 
  1 618,9   2 160,4   (541,5)  74,9   (10,5)  6,8   0,4   9,2 
  1 868,8   2 312,6   (443,8)  80,8   10,2   20,2   15,4   7,0 
  1 452,8   2 016,3   (563,5)  72,1   20,5   17,0   (22,3)  (12,8)
  1 561,4   2 109,1   (547,8)  74,0   7,9   28,6   7,5   4,6 

  1  273 604 
 046   1 561   (288)  81,6   13,6   14,4   −   −

%Milhões €

20
22

20
21

Intra UE 
jan  

2022

2022 

jul set out novago dez janjan fev mar abr mai jun

7,5%

13,6%

Dados referentes a janeiro / disponíveis até 15 de março de 2022
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MERCADO DE TRABALHO p8

do sector metalúrgico
e eletromecânico
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Em janeiro de 2022, só existem dados para 
os subsetores com CAE 24 e 29. O subsetor 

com CAE 24 apresentou uma variação mensal e 
homóloga negativa e evoluiu positivamente em 
termos médios anuais. Já o subsetor com CAE 
29 registou uma variação negativa do volume da 
produção ao nível de todas as variações (mensal, 
homóloga e média anual).
Em dezembro de 2021, a maioria dos subsetores 

com dados disponíveis (não existindo dados para 
os subsetores com CAE 25 e 30) evidenciaram uma 
variação positiva do índice face ao mês homólogo e 
em termos médios anuais, com exceção do subsetor 
com CAE 24 que apresentou um decréscimo face ao 
mês homólogo e o subsetor com CAE 29 que teve 
uma quebra na taxa de variação média anual. Já a 
variação mensal foi positiva nos subsetores com CAE 
27 e 29 e negativa nos subsetores com CAE 24 e 28.

índice de 
produção 
industrial
Corrigido dos efeitos de calendário 
e de sazonalidade. 
Mede as variações do volume  da produção.

índice de 
volume de negócios 
na indústria
Mede as variações do volume de negócios (valor total 
da faturação, com exclusão do IVA, correspondente 
à venda de mercadorias, produtos, desperdícios e à 
prestação de serviços a terceiros).

Podemos observar com base nos dados 
disponíveis (não existindo dados para 

os subsetores com CAE 25, 27 e 30) que em 
janeiro de 2022, o subsetor com CAE 24 evi-
denciou um aumento do volume da produção 
para todas as variações (mensal, homóloga e 
média anual).  O subsetor com CAE 28, em-

bora tenha tido um decréscimo face ao mês 
anterior,  evoluiu de forma posit iva face ao 
mês homólogo e em termos médios anuais. 
Já os subsetores com CAE 29 e 33 observa-
ram uma variação mensal e homóloga nega-
t i va  e  evo l u í ra m  p os i t i va m e nte  e m  te r m os 
médios anuais.

jan/22
dez/21
nov/21

Variação 
Média 

Anual (%)

CAE 25CAE 24 CAE 27 CAE 28 CAE 29 CAE 30

jan/22
dez/21
nov/21

Variação 
Homóloga

(%)

 -7,4 − − − -28,0 −
 -12,6  1,7 2,8 9,5 −
 6,3 6,7 4,0 7,2 -10,8 24,3

jan/22
dez/21
nov/21

Variação 
Mensal

(%)

 -3,9 − − − -34,6 −
 -9,8 − 2,9 -1,7 19,0 −
 -0,7 3,3 -3,4 4,3 19,2 -7,4

 16,4 − − − -10,7 −
 17,8 − 15,2 5,2 -10,0 −
 21,4 6,0 16,4 4,7 -14,3 16,8

(dados preliminares) FONTE: INE/ANEME

CAE 27
CAE 28

CAE 29
CAE 30CAE 25

CAE 24

ATIVIDADE DAS EMPRESAS

jan/22
dez/21
nov/21

Variação 
Homóloga

(%)

 30,4 − − 28,2 -15,9 − -2,0
 43,2 21,0 − 8,7 24,4 − 9,7
 52,8 18,3 4,7 15,3 5,6 − 8,3

jan/22
dez/21
nov/21

Variação 
Mensal

(%)

 25,6 − − -10,2 -0,2 − -36,7
 -24,5 -3,6 − -4,9 -35,3 − 21,4
 4,2 7,1 14,1 12,1 41,8 − 8,2

jan/22
dez/21
nov/21

Variação 
Média 

Anual (%)

 54,1 − − 15,7 6,5 − 4,6
 52,4 14,0 − 12,9 6,7 − 4,2
 50,7 11,7 20,4 11,6 3,1 − 0,1

CAE 25CAE 24 CAE 27 CAE 28 CAE 29 CAE 33CAE 30

(dados preliminares) FONTE: INE/ANEME
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Em janeiro de 2022, a maioria dos 
subsetores com dados disponí-

veis (por motivos de confidencial ida-
d e  n ã o  fo i  p o s s í ve l  a  p u b l i c a ç ã o  d o s 
dados relativos ao subsetor com CAE 
30) evidenciaram uma evolução posi-

tiva do índice, para todas as variações 
(mensal, homóloga e média anual), com 
exceção do subsetor com CAE 29 que 
teve um decréscimo, tanto em termos 
de variação homóloga como em termos 
de variação média anual.

índice de 
preços na produção 
industrial no mercado interno
Preço que os produtores recebem do adquirente de uma unidade de um 
bem ou serviço produzido ou prestado, deduzido dos impostos a pagar e 
acrescido de qualquer subsídio a receber relativamente a essa unidade 
(inclui as margens de transporte cobradas pelo produtor na mesma fatura).

O gráfico abaixo mostra-nos a evolução dos pre-
ços médios dos metais ferrosos e não ferrosos. 

Na tabela observamos a variação mensal dos preços 
nos últimos 3 meses. Assim, quando comparamos o 
mês de janeiro de 2022 com o mês imediatamente 

anterior, observa-se uma evolução positiva dos pre-
ços em todos os metais (ferrosos e não ferrosos).
De referir que o alumínio foi o que evidenciou maior 
aumento (+11,42%),  seguido do níquel (+11,24%) e 
zinco (+5,93%).

FONTE: LME/ANEME

Metais Não Ferrosos Metais Ferrosos

Alumínio
USD/ton

Liga de 
alumínio
USD/ton

Cobre
USD/ton

Níquel   
USD/ton

Zinco  
USD/ton

Varão 
de aço 

(USD/m)

Resíduo/ 
/sucata 
de aço 

(USD/m)

nov
2021 Preço 2641,41 2470,32 9765,48 19964,32 3317,3 725,03 491,76

Variação
mensal % -10,62 -8,36 -0,13 2,80 -1,57 2,48 3,77

dez
2021 Preço 2695,36 2316,57 9550,31 20070,24 3407,88 697,95 465,29

Variação
mensal % 2,04 -6,22 -2,20 0,53 2,73 -3,74 -5,38

jan
2022 Preço 3003,08 2354,30 9775,93 22326,00 3609,95 702,35 467,96

Variação
mensal % 11,42 1,63 2,36 11,24 5,93 0,63 0,57

Resíduo/sucata de aço

Zinco

Alumínio

Níquel

Cobre

Varão de aço

Metais não ferrosos Metais ferrosos

Liga de alumínio

preço dos 
metais ferrosos 
e não ferrosos

19 000
17 000
15 000
13 000
11 000
9 000
7 000
5 000
3 000
1 000

Metais ferrosos (USD/m)
700
600
500
400
300
200
100

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan
2021 2022

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS

jan/22
dez/21
nov/21

Variação 
Homóloga

(%)

 25,6 10,6 9,7 3,7 -1,8 … 2,9
 25,8 11,4 8,5 3,0 1,6 … 3,5
 29,1 11,5 10,1 3,0 1,7 … 3,6

jan/22
dez/21
nov/21

Variação 
Mensal

(%)

 2,7 1,7 1,4 1,0 -1,6 … 0,3
 -0,6 0,2 0,1 -0,2 0,0 … -0,7
 1,7 0,9 1,5 0,9 0,1 … 1,4

jan/22
dez/21
nov/21

Variação 
Média 

Anual (%)

 22,0 7,5 8,5 1,3 0,7 … 1,2
 20,3 6,9 8,0 1,0 0,9 … 0,9
 18,4 6,0 7,6 0,7 0,8 … 0,6

CAE 25CAE 24 CAE 27 CAE 28 CAE 29 CAE 33CAE 30

(dados preliminares) FONTE: INE/ANEME
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| CAE 24 Indústrias metalúrgicas de base | CAE 25 Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos | CAE 27 Fabricação de equipamento elétrico | CAE 28 Fabricação de máquinas  
e equipamentos, n.e. | CAE 29 Fabricação de veículos automóveis, reboque, semi-reboques e componentes para veículos automóveis | CAE 30 Fabricação de outro equipamento de transporte | CAE 
33 Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos | Taxa de Variação Mensal compara o nível de índice entre dois meses consecutivos | Taxa de Variação Homóloga compara o 
nível de índice entre o mês corrente e o mesmo mês do ano anterior | Taxa de Variação Média Anual compara o nível do índice dos últimos doze meses com os doze meses imediatamente anteriores

CAE 29
CAE 30

CAE 33
CAE 25
CAE 24

CAE 28
CAE 27

índice de 
remunerações  
na indústria
Mede as variações do valor das remuner-
ações (montante ilíquido em dinheiro ou em 
géneros pagos ao pessoal ao serviço).

O índice de remunerações pagas ao pessoal 
ao serviço, em janeiro de 2022 face ao mês 

anterior, evoluiu de forma negativa em todos os 
subsetores com dados disponíveis (não existindo 
dados para os subsetores com CAE 25, 30 e 33). 
A variação homóloga foi positiva nos subsetores 
com CAE 27 e 28 e negativa nos subsetores com 
CAE 24 e 29. Já a variação média anual foi posi-
tiva em todos os subsetores com dados dispo-

níveis. Em dezembro de 2021, sem dados dispo-
níveis para o subsetor com CAE 30, observou-se 
um cenário de crescimento do índice, tanto em 
termos de variação homóloga como em termos 
de variação média anual, com exceção do sub-
setor com CAE 33 que teve uma variação homó-
loga negativa. Face ao mês anterior o índice evo-
lui positivamente nos subsetores com CAE 25 e 
27 e negativamente nos restantes subsetores.

MERCADO DE TRABALHO
Em janeiro de 2022, a maioria dos subsetores 
com dados disponíveis (não existindo dados 

para os subsetores com CAE 25, 30 e 33) apresen-
taram uma variação positiva do volume de emprego 
ao nível de todas as variações (mensal, homóloga e 
média anual), com exceção do subsetor com CAE 24 
que teve uma ligeira diminuição face ao mês anterior 
e o subsetor com CAE 29 que evoluiu negativamente, 

tanto em termos homólogos como em termos médios 
anuais. Em dezembro de 2021, sem dados disponí-
veis para o subsetor com CAE 30, verificou-se que os 
subsetores com CAE 24, 25, 27 e 28 embora tenham 
tido uma variação mensal negativa, evoluíram positi-
vamente face ao mês homólogo e em termos médios 
anuais. Já os subsetores com CAE 29 e 33 registaram 
uma quebra do índice ao nível de todas as variações.

índice de 
emprego 
na indústria
Mede as variações do volume de
emprego (número de pessoas ao serviço).

95

125

115

105

135

90

110

150

130

170

190

CAE 29
CAE 30

CAE 33
CAE 25
CAE 24

CAE 28
CAE 27

jan/22
dez/21
nov/21

Variação 
Homóloga

(%)

 3,7 − 6,0 4,2 -2,3 − −
 3,8 1,8 6,3 3,5 -2,4 − -2,3
 3,9 2,4 6,3 3,4 -2,7 − -2,1

jan/22
dez/21
nov/21

Variação 
Mensal

(%)

 -0,3 − 0,2 0,7 0,7 − −
 -0,1 -0,4 -0,5 -0,7 -1,5 − -1,0
 1,3 0,7 1,3 1,7 0,8 − -0,6

jan/22
dez/21
nov/21

Variação 
Média 

Anual (%)

 1,2 − 3,8 1,5 -2,2 − −
 0,6 0,8 3,2 1,0 -2,3 − -0,4
 0,1 0,3 2,5 0,4 -2,5 − -0,8

CAE 25CAE 24 CAE 27 CAE 28 CAE 29 CAE 33CAE 30

(dados preliminares) FONTE: INE/ANEME

jan/22
dez/21
nov/21

Variação 
Homóloga

(%)

 -0,8 − 8,5 5,3 -3,0 − −
 3,6 7,4 6,6 6,7 12,6 − -1,7
 10,3 4,1 11,6 9,2 1,0 − 4,5

jan/22
dez/21
nov/21

Variação 
Mensal

(%)

 -24,3 − -31,1 -25,7 -21,4 − −
 -7,2 8,6 2,7 -12,5 -26,2 − -2,0
 42,8 26,0 42,7 49,9 83,7 − 28,5

jan/22
dez/21
nov/21

Variação 
Média 

Anual (%)

 7,3 − 10,9 7,0 4,5 − −
 7,9 4,5 10,2 6,4 4,2 − 3,1
 7,6 3,5 9,7 5,8 2,4 − 2,7

CAE 25CAE 24 CAE 27 CAE 28 CAE 29 CAE 33CAE 30

(dados preliminares) FONTE: INE/ANEME
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NOTÍCIAS . 09

CONTRATAÇÃO DE 
TRABALHADORES 
INDIANOS

O Decreto n.º 27/2021, de 20 de de-
zembro, aprova o Acordo entre a 
República Portuguesa e a Repúbli-

ca da Índia sobre o Recrutamento de Cida-
dãos Indianos para Trabalho na República 
Portuguesa.
Este Acordo, que se refere a recrutamento, 
vistos e condições de estada, condições de 
trabalho, segurança social e migração circu-
lar, entre outros, entrou em vigor no dia 3 de 
março na sequência da publicação do Aviso 
n.º 6/2022, de 3 de março.
Assim, a partir dessa data, os empregadores 
que pretendam admitir cidadãos indianos 
para o desempenho de uma atividade pro-
fissional mediante celebração de contrato 
de trabalho em Portugal, podem comunicar 
as oportunidades de emprego ao IEFP, I. P., e 
registar-se no portal «emigrate», gerido pe-
lo Protector General of Emigrants, Ministry 
of External Affairs, para efeitos do proces-
so recrutamento de trabalhadores indianos.
Após informação fornecida pelo IEFP, I. P., o 
portal «emigrate», gerido pelo Protector Ge-
neral of Emigrants (PGE), Ministry of Exter-
nal Affairs, anuncia publicamente a oferta 
de emprego e pré-seleciona os candidatos 
que cumpram a idade mínima de 18 anos e 
quaisquer outros critérios estabelecidos pe-
lo empregador.
Uma vez concluído o processo de seleção 
entre o empregador e o portal «emigrate», o 
empregador indica diretamente ao IEFP, I. P., 
os candidatos que pretende recrutar.

O IEFP, I. P., informa a Direção -Geral dos As-
suntos Consulares e das Comunidades Por-
tuguesas (DGACCP), o Serviço de Estrangei-
ros e Fronteiras (SEF) e a Autoridade para as 
Condições do Trabalho (ACT) sobre a iden-
tidade do empregador em causa, dos traba-
lhadores a recrutar e do local de trabalho.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 
decide sobre a emissão do visto, devendo 
expedir os pedidos de visto no prazo de 10 
a 15 dias.

NOVOS SERVIÇOS  
SEGURANÇA SOCIAL DIRETA

D esde o início de abril de 2022 que 
está disponível na Segurança So-
cial Direta uma nova versão do ser-

viço “Comunicar vínculo do trabalhador”, 
que substitui o atual “Admitir trabalhador”. 
O novo serviço está disponível em Empre-
go > Vínculos de trabalhadores > Comu-
nicar vínculo do trabalhador. 
Com este serviço, para além dos campos 
recolhidos atualmente, passará a ser reco-
lhida a seguinte informação no momento 
da comunicação: 
›  Novos campos obrigatórios: 
›  Prestação de trabalho - indicação se a 

prestação de trabalho é presencial ou 
em teletrabalho; 

›  Profissão; 
›  Remuneração base; 
›  Percentagem de trabalho - percenta-

gem de trabalho prestado por referên-
cia ao período normal semanal a tem-
po completo - campo obrigatório para 
contratos a tempo parcial. Permite va-
lores decimais; 

›  Horas de trabalho - campo obrigatório 
para contratos a tempo total ou parcial 
(horas semanais) ou contratos intermi-
tentes (neste caso, o número de horas 
a indicar será anual); 

›  Dias trabalho - campo obrigatório para 
contratos a tempo parcial (dias mensais) 
ou contratos intermitentes (neste caso, 
o número de dias a indicar será anual); 

›  Motivo do contrato (lista disponível para 
escolha, com base nos motivos existen-
tes no código do trabalho) - campo obri-
gatório para contratos a termo. 

Novo campo opcional: 
›  Diuturnidades. 
Para além destes novos campos passa-
rá a estar disponível a atualização, pelas 
entidades empregadoras, da Modalida-
de de Contrato e respetiva data de pro-
dução de efeito e a gestão de contratos 
ativos, através do novo serviço em “Con-
sultar trabalhadores”, permitindo assim 
a atualização da informação do contrato. 
Para garantir a atualização de todos os 
contratos vigentes, entre 1 de abril e 31 de 
dezembro de 2022, a entidade emprega-
dora ou o seu representante, deve atuali-
zar e registar os dados de contratos para 
vínculos ativos já comunicados à Segu-
rança Social. 
Este novo serviço também estará dispo-
nível a partir da mesma data através da 
plataforma de serviços de interoperabi-
lidade da Segurança Social.  

Índices de revisão de preços 
relativos ao 4º trimestre de 2021

Os índices de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio re-
lativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021 foram publica-
dos no Aviso n.º 5953/2022, de 22 de março.

Este aviso divulga as tabelas dos índices ponderados de custos de mão-de-obra (glo-
bal, por fórmula tipo e por profissão), materiais e equipamentos de apoio relativas ao 
4º trimestre de 2021, para efeitos de aplicação das fórmulas de revisão de preços.



10 . ACORDÃOS

ACIDENTE DE TRABALHO 
- ACIDENTE DE VIAÇÃO - 
REGULAMENTO ROMA I - LEI 
APLICÁVEL - CIDADANIA UNIÃO 
EUROPEIA - ESTRANGEIRO 
RESIDÊNCIA

1. O acidente de viação sofrido, no dia 
12.05.2017, pelo autor /sinistrado, cidadão 
espanhol, ocorrido na Alemanha, quando 
seguia como ocupante numa viatura pesa-
da de transporte de mercadorias ao serviço 
da sua entidade empregadora portuguesa, 
trata-se, simultaneamente, de um aciden-
te de trabalho. 

2. O acidente em causa tem conexão com 
ordenamentos jurídicos distintos, uma 
vez que o autor é trabalhador espanhol ao 
serviço de um empresa portuguesa, com 
a qual celebrou, em Portugal, um contra-
to de trabalho, reside em Espanha e o aci-
dente correu na Alemanha, impõe-se, por 
isso, de forma a determinar qual a lei ma-
terial aplicável, que se recorra ao Regula-
mento (CE) n.º 593/2008, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 
2008, sobre a Lei aplicável às obrigações 
contratuais (Roma I), 
3. A obrigação da celebração do contrato de 
seguro de responsabilidade civil emergen-

SELEÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
te do acidente de trabalho decorre direta-
mente do contrato de trabalho, sendo este 
um dever principal do empregador no âm-
bito da relação laboral, dado que uma das 
obrigações que para o empregador emerge 
do contrato de trabalho é a de prevenção 
dos riscos e doenças profissionais e de in-
demnização dos prejuízos emergentes de 
acidente de trabalho, cf. artigo 127.º, n.º 1, 
al. g), do Código do Trabalho, sendo obri-
gado a transferir a responsabilidade pela 
reparação dos danos emergentes de aci-
dente de trabalho para entidades legal-
mente autorizadas a realizar este seguro, 
nos termos do artigo 283.º, n.º 5, do Códi-
go do Trabalho. 
4. Face ao disposto no artigo 8.º do refe-
rido Regulamento, a lei material a aplicar 
na resolução do acidente a que se repor-
tam os autos, sendo a portuguesa, será a 
que regula a matéria dos acidentes de tra-
balho, ou seja, a Lei n.º 98/2009, de 4 de 
setembro, LAT. 
5. Não residindo o sinistrado estrangeiro 
em Portugal, mas tratando-se de um cida-
dão de Estado-membro da União Europeia, 
não configura um entendimento compatí-
vel com a Constituição da República Por-
tuguesa, a interpretação do artigo 6.º, n.º 1 
da LAT, segundo a qual um trabalhador es-
trangeiro não residente em Portugal sinis-
trado no estrangeiro ao serviço de empre-
sa portuguesa não se encontra abrangido 
por aquela lei e, consequentemente, não 
tem direito às prestações nela previstas. 

Acórdão do STJ de 16-12-2021



FONTE:
INE – Instituto Nacional 
de Estatística, Banco  
de Portugal, Gabinete 
de Estratégia e Estudos 
do M.E.T.D

NOTAS: 
Exportações 
e Importações mensais 
– Dados preliminares
Exportações e 
Importações anuais 
e trimestrais – Dados 
encadeados em volume

UNIDADES: 
VH – Variação 
Homóloga (%)
VM12 – Variação 
Homóloga Média dos 
últimos 12 meses

PRINCIPAIS INDICADORES MACROECONÓMICOS – FEVEREIRO de 2022
INDICADOR UNIDADE 2020 2021 4º Trim 21 nov|21 dez|21 jan|22 fev|22

PIB pm 
preços const 2016

106  Euro
VH

186 644,5
-8,4

195 830,6
4,9

50 727,2
  

5,8
PIB pm 
preços correntes

106  Euro
VH

200 087,6
-6,7

211 461,1
5,7

54 563,4
6,4

Exportações Totais 106  Euro
VH

71 683,2
-18,6

81 007,9
13,0

22 348,4 6 061 5 281 5 629
 

15,8 16,7 24,1 22,2

Importações Totais 106  Euro
VH

76 228,8
-12,1

86 001,4
12,8

23 095,0 8 270 7 706 7 568  
 12,8 34,9 35,1 37,5

Índice de Produção Industrial
total

VH
VM12 -7,0 3,0 -2,7

1,0 0,8 -3,2
2,5 3,0 3,3

Índice de Produção Industrial
indústria transformadora

VH
VM12 -8,3 4,1 -1,2

1,8 1,6 -1,7
3,8 4,1 4,5

Emprego Total VH % -1,9 2,7 3,1     

Taxa de Desemprego % 7,0 6,6 6,3     

Índice de Preços 
no Consumidor

VH
VM12

-0,2 2,7 2,4 2,6 2,7 3,3 4,2
1,0 1,3 1,5 1,8

Taxa de câmbio do euro  
valores médios dólares 1,141 1,130 1,131 1,134

Brent  valores médios (barril) dólares 81,05 74,17 86,51 97,13

Taxas de Juro 
Euribor (3M), fim do período % -0,55 -0,57 -0,57 -0,57 -0,55 -0,53

CALENDÁRIO FISCAL

PAGAMENTOS

Até ao dia 20 Entrega das importâncias retidas, no mês anterior, 
para efeitos do IRS, IRC e Imposto do Selo; 

Até ao dia 26 Pagamento do IVA, correspondente ao imposto apu-
rado na declaração de fevereiro - periodicidade mensal;

Até ao fim do mês Liquidação e pagamento do Imposto Único de 
Circulação – IUC.

DECLARATIVAS

IRS
Até ao dia 11 Entrega da Declaração Mensal de Remunerações;

Durante este mês e até fim de junho Envio ou confirmação, no 
caso de declaração automática, por transmissão eletrónica, da 
declaração de rendimentos Modelo 3.

iRC
Durante este mês e até ao dia 31 Entrega da declaração Modelo 22.

IVA
Até ao dia 12 Comunicação por transmissão eletrónica de dados 
dos elementos das faturas emitidas no mês anterior pelas pes-
soas singulares ou coletivas; 

Até ao dia 20 Envio da declaração periódica, pelos contribuintes do 
regime normal mensal, relativa às operações efetuadas em fevereiro;

Até ao dia 20 Envio da Declaração Periódica, contribuintes do regime 
normal trimestral, relativa às operações efetuadas no 1º trimestre;

Durante este mês Entrega do pedido de restituição IVA pelos su-
jeitos passivos cujo imposto suportado, no corrente ano civil, nou-
tro Estado-membro ou país terceiro, quando o montante a reem-
bolsar for superior a € 400.

 Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira

INFORMAÇÃO . 11

Registo Central do 
Beneficiário Efetivo (RCBE)
 

O Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE) identifica todas 
as pessoas singulares que, ainda que de forma indireta ou atra-
vés de terceiros, detenham a propriedade ou o controlo efetivo 

das entidades jurídicas.
O Registo Central de Beneficiário Efetivo foi criado pela Lei n.º 89/2017, 
de 21 de agosto, alterada pela Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto e regu-
lamentada pela Portaria n.º 233/2018, de 21 de agosto, e pela Portaria 
n.º 200/2019, de 28 de junho.
A declaração do RCBE deve ser preenchida por todas as entidades cons-
tituídas em Portugal ou que aqui pretendam fazer negócios nos seguin-
tes prazos:
›  Declaração inicial: 30 dias após o registo de constituição da pessoa co-

letiva ou da primeira inscrição no ficheiro Central de Pessoas Coletivas;
›  Atualização da informação: 30 dias a partir da data do facto que de-

termina a alteração;
›  Confirmação anual da informação: até ao dia 31 de dezembro, ou quan-

do da apresentação da Informação Empresarial Simplificada (IES), 
conforme aplicável.

As falsas declarações para efeitos de registo de beneficiário, para além 
de incorrerem em responsabilidade criminal, respondem civilmente pe-
los danos causados.
As penalizações por incumprimento incluem, para além das coimas, 
que podem ir até 50 mil euros, o impedimento de concorrer à concessão 
de serviços públicos, ou de beneficiar dos apoios de fundos europeus.
Consulte: https://rcbe.justica.gov.pt/
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Tektónica, a feira líder em Portugal do sector 
da construção regressa em 2022, 
na sua data habitual, de 12 a 15 de maio

A próxima edição da Tektónica – Feira Internacional da Cons-
trução realiza-se de 12 a 15 de maio, regressando assim à data 
de calendário habitual, após duas edições em que aconteceu, 

por força de circunstâncias externas, no segundo semestre do ano. 
As empresas participantes e parceiros também manifestaram essa 
intenção, com o objetivo de continuar o caminho da retoma económi-
ca já iniciada e de aceleração dos negócios. As últimas edições, 2020 
e 2021, ocorreram em condições especiais, mas ainda assim permi-
tiram às empresas que estiveram presentes obter resultados positi-
vos e transmitir ao mercado a resiliência e a confiança deste sector. 
A próxima edição da Tektónica realiza-se de 12 a 15 de maio de 2022, 
em simultâneo com o SIL – Salão Imobiliário de Portugal, para cor-
responder à opinião manifestada quer pelos expositores quer pelos 
visitantes, que consideram haver um elevado potencial de sinergias 
entre os dois sectores, oportunidades de network e concretização 
de negócio, como também proporcionam o debate sobre as tendên-
cias e o futuro da construção e do imobiliário, através do desenvolvi-
mento de iniciativas para os profissionais dos sectores em questão. 
Com base no inquérito realizado aos expositores da última edição, 
foi considerado que o Marketplace gerado pela Tektónica permitiu a 
concretização de negócios para cerca de 67% das empresas partici-
pantes, tendo 66% manifestado que a sua participação teve um im-
pacto positivo nos seus negócios, considerando igualmente 88,9% 
dos expositores que foi muito importante estarem presentes.

Os destaques para esta edição de 2022 foram debatidos com os 
vários players do sector, Associações Sectoriais e Ordens Profis-
sionais:
›  A Eficiência Energética, não só pela sua atualidade como essencial-

mente pela importância e impacto que terá nos projetos e investi-
mentos futuros neste sector;

›  o Prémio Inovação, que será apresentado num novo modelo de de-
senvolvimento;  

›  Os Tek Talks, com a organização de novas temáticas, abordagens 
e tendências para 2022;

›  O Tek Hub, um espaço inovador, de partilha de conhecimentos e  
network entre empresas e profissionais.

O sector da construção tem vindo a demonstrar a sua importância e 
presença no mercado nacional promovendo e divulgando o melhor 
que se faz em Portugal, igualmente dando a conhecer as boas prá-
ticas adotadas, mostrando o porquê de ser um dos motores da eco-
nomia do país. 
A Tektónica é um evento agregador de pequenas e médias empre-
sas, startups e das empresas líderes. É o principal ponto de encontro 
do sector para as empresas expositoras, para os profissionais, para 
os visitantes interessados e para os parceiros. 

FORMAÇÃO   1º SEMESTRE 

AÇÕES À DISTÂNCIA
O regime do destacamento de trabalhadores  7 de abril

Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial - SIFIDE  13 de abril

Contratação Pública 21 de abril

A declaração Modelo 22 do período de 2021 - Alterações, situações especiais e memorandos 29 de abril

“SIMCA - Uma ferramenta para a Ecoeficiência e Sustentabilidade” 3 de maio

WORKSHOPS PRESENCIAIS

“Como tornar a sua empresa mais ecoeficiente e sustentável?”
12 de maio - Lisboa

17 de maio - Leiria
19 de maio - Porto


