
CONSTRUÇÃO & 

MATERIAIS 
B O L E T I M  I N F O R M A T I V O  1 6 6     D E Z E M B R O  D E  2 0 2 2  

Nesta Edição                                                                                                                                                               

                                 

                           Editorial.2 

                        Espaço do Associado: Porta R Edificações , S.A .4  

             Taxas Euribor voltam a subir pela sétima sessão . 5 

                                                                                                                    Aprovada taxa sobre lucros excessivos das empresas .5 

Construtores Açorianos consideram ser urgente  rever a Lei do Arrendamento.6 

Inflação sobe nos Açores para 6,45% .6 

BCE fará mais subidas de juros para controlar a inflação.7 

Atividades .8 

Obrigações Fiscais.8 

 



P Á G I N A  2  

 Os Açores têm sido 

fustigados por uma série de 

acontecimentos exógenos que 

alteraram o equilíbrio deste 

arquipélago, a sua relação 

com o território nacional e o 

resto do mundo. A pandemia 

Covid19, mostrou à humanida-

de que é possível adaptarmo-

nos e alterarmos significativa-

mente o nosso modo de vida se 

assim o quisermos ou precisar-

mos. 

 Foi demonstrado que 

as fronteiras do conhecimento, 

desenvolvimento e inovação 

não são estáticas e que os seus 

limites podem ser desafiados, 

trabalhando em equipa, coo-

perando, partilhando o conhe-

cimento, fazendo uso de toda a 

tecnologia existente e em 

desenvolvimento. 

 No rescaldo da pande-

mia eis que surge um novo 

acontecimento, uma guerra no 

coração da Europa com reper-

cussões globais e consequên-

cias previsivelmente mais 

impactantes do que a Covid19. 

 O bloqueio dos forneci-

mentos de energia e matérias-

primas e as configurações de 

forças geopolíticas decorrentes 

desta situação estão a provo-

car um aumento generalizado 

dos preços em todos os secto-

res de atividade, uma inflação 

histórica e uma série de outras 

consequências, muitas delas 

não totalmente quantificadas. 

 Os Açores são nova-

mente chamados a responder 

e a superar este desafio. Inte-

grados num país com uma pro-

jeção transatlântica e num 

espaço europeu que confere 

apoio e proteção, conseguirão 

ultrapassar todas as dificulda-

des que virão. 

 A Engenharia desem-

penhará um papel fundamen-

tal no apoio à resolução dos 

problemas que nos estão a ser 

colocados, através da otimiza-

ção e desmaterialização de 

processos, do desenvolvimento 

de tecnologias inovadoras e 

sua adequação a cada 

ambiente e localização. 

 Ao nível da Engenharia 

Civil o aumento dos preços das 

matérias-primas, energia e 

materiais de construção e a 

falta de mão-de-obra são os 

dois principais constrangimentos 

identificados pelas empresas do 

setor. 

 Efetivamente, e de 

acordo com o último Inquérito 

da Associação dos Industriais 

da Construção Civil e Obras 

Públicas à situação do setor, 

relativo ao segundo trimestre de 

2022, publicado na última edi-

ção da revista INGENUM da 

Ordem dos Engenheiros, “o 

aumento dos preços das maté-

rias-primas, energia e dos mate-

riais de construção foi o princi-

pal constrangimento identifica-

do, assinalado por 71% das 

empresas que operam no seg-

mento das Obras Públicas e 

82% das empresas no segmento 

de Obras Privadas. A falta de 

mão-de-obra especializada é a 

segunda dificuldade mais iden-

tificada, indicada por 66% e 

79% das empresas dos segmen-

tos de Obras Públicas e de 

Obras Privadas, respetivamen-

te”. 

 Não obstante ter ocor-

rido o número mais elevado de 

sempre de colocações de estu-

dantes no Ensino Superior, na 

primeira fase do Concurso 

Nacional de Acesso, os cursos 

de engenharia civil apenas 

conseguiram colocar perto de 

60% do número total de vagas 

oferecidas, 500 em 855 vagas. 

 Mesmo registando-se 

uma forte procura de enge-

nheiros civis por parte das 

empresas e instituições públicas, 

e verificando-se um crescimen-

to das atividades relacionadas 

com os Atos de Engenharia 

Civil, a procura dos cursos desta 

especialidade de engenharia 

continua muito aquém das 

necessidades. 

 É necessário definir 

uma estratégia para o futuro 

sustentável da construção. Para 

este efeito, estão a decorrer 

inúmeros projetos e iniciativas 

de âmbito nacional e interna-

cional, mas o nível regional e 

local serão determinantes para 

o sucesso e adequação da 

aplicação destas estratégias. 
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O quadro comunitário, Horizonte Europa, 

já por si desafiante, exponencialmente 

incrementado pelo Plano de Recupera-

ção e Resiliência, obrigará o Estado, as 

empresas, as associações e a sociedade 

em geral a um reforço e adaptação da 

sua atividade, mas será também uma 

oportunidade para o sector. 

 Um passo importante foi dado 

com a concentração da gestão das 

obras públicas num único departamento 

do Governo dos Açores, a Secretaria 

Regional do Turismo, Mobilidade e 

Infraestruturas, criando sinergias que 

promovam uma mais eficaz e profícua 

gestão do investimento público em 

matéria de obras públicas, uniformizan-

do os procedimentos e adotando medi-

das de rentabilização de recursos huma-

nos e financeiros adequados. 

 Os Açores face ao seu posicio-

namento e distribuição arquipelágica e 

dependência de importação de produ-

tos, afigura-se como um laboratório úni-

co para implementação de soluções 

que diminuam a dependência de maté-

rias-primas e produtos de construção 

civil e fomentem a circularidade e redu-

ção de desperdício do sector.  

 Para cumprir este desiderato, 

no âmbito da formalização da assinatu-

ra da Cartilha de Sustentabilidade dos 

Açores por parte da Secretaria Regional 

do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, 

foram identificados e assumidos três 

compromissos públicos alinhados com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-

vel das Nações Unidas, sendo de ressal-

var, no que diz respeito ao sector da 

construção, o objetivo de assegurar a 

manutenção evolutiva de um Market-

place de Economia Circular no setor da 

Construção, através da Plataforma Re-

Build17.  

 A Plataforma Rebuild17, corolá-

rio de um projeto que teve como pro-

motor o Laboratório Regional de Enge-

nharia Civil, pretende fomentar a circu-

laridade no sector da construção civil e 

permitir a redução das necessidades de 

importação de matérias-primas e produ-

tos de fora da Região, criando condi-

ções para agilizar a comunicação entre 

todos os stakeholders envolvidos neste 

processo e fomentando a utilização de 

RCD’s em produtos que possam ser utili-

zados no mercado da construção, incre-

mentando a circularidade e a resiliência 

deste sector. 

 Será necessário repensar a for-

ma de planear e executar as obras. De 

igual modo, quanto mais a montante 

forem definidas as novas metodologias e 

os fatores de inovação, mais eles serão 

impactantes. Por esta razão, Dono de 

Obra e Projetista desempenham um 

papel determinante para que ocorra 

uma relevante evolução e inovação na 

indústria da construção civil. 

 Uma tendência do setor é a 

mineração urbana, também conhecida 

por urban mining, na qual uma zona 

urbana passa a ser vista como um 

potencial armazém de matérias-primas, 

a partir do qual se poderão obter mate-

riais para projetos novos ou realizar pro-

jetos em função das matérias-primas 

existentes na área envolvente. 

 Relacionado com esta tendên-

cia temos o processo de desconstrução 

ou demolição seletiva, que se caracteri-

za pelo desmantelamento cuidadoso de 

um edifício, de modo a possibilitar a 

recuperação de materiais e componen-

tes da construção, promovendo a sua 

reutilização e reciclagem. A desconstru-

ção abre caminho à valorização e reuti-

lização de elementos e materiais de 

construção que de outra forma seriam 

tratados como resíduos sem qualquer 

valor, e removidos para locais de depó-

sito por vezes não autorizados para esse 

fim. 

 A qualidade do projeto é apon-

tada como um fator determinante para 

atingir o sucesso na construção. O Buil-

ding Information Modelling (BIM) surge, 

neste setor, como uma solução de 

modernização e reestruturação da 

indústria, integrando a fileira da constru-

ção, estimulando a colaboração, incen-

tivando a desmaterialização e elevando 

a importância de melhores desempe-

nhos e processos mais eficientes. Por um 

lado, o BIM é uma tecnologia 3D que 

representa virtualmente um edifício ou 

uma infraestrutura e incorpora toda a 

informação existente e que é gerada ao 

longo do seu ciclo de vida. Por outro 

lado, é uma metodologia de trabalho 

mais colaborativa, que implementa pro-

cessos mais ágeis, capaz de valorizar a 

informação gerada como até hoje nun-

ca foi conseguido na indústria da cons-

trução. 

 Num mundo em constante 

transformação, as próximas décadas da 

indústria da construção serão segura-

mente influenciadas pelos desenvolvi-

mentos nas áreas dos materiais, da infor-

mática, do processamento de dados, 

da industrialização e da automação. A 

pré-fabricação é, hoje em dia, uma 

alternativa de construção segura, durá-

vel e arquitetonicamente versátil. Uma 

forma industrializada de construção com 

diversas vantagens, pois permite incor-

porar, de forma mais rápida, económi-

ca, adequada e sustentável, a inova-

ção em materiais, sistemas e processos. 

 A produção em fábrica signifi-

ca processos de fabrico racionais e efi-

cientes, controlo de qualidade, traba-

lhadores qualificados, repetição de tare-

fas, e menor custo de mão-de-obra por 

m² devido à automação do processo de 

produção. Deste modo, a industrializa-

ção da construção transfere a maioria 

dos trabalhos do local da obra para a 

fábrica. Este será, seguramente, um 

caminho para a evolução do sector da 

construção civil. 

 O Governo dos Açores, através 

da Secretaria Regional do Turismo, Mobi-

lidade e Infraestruturas e do seu Labora-

tório Regional de Engenharia Civil, em 

colaboração com todo o sector da 

construção civil e obras públicas, será 

parte integrante da evolução para um 

sector de construção civil mais sustentá-

vel, incrementando a utilização de pro-

dutos que contenham materiais endó-

genos e resíduos de construção e demo-

lição, um sector mais industrializado, 

informatizado e automatizado, fazendo 

uso da tecnologia BIM e incorporação 

de processos de pré-fabricação, um 

sector mais circular que incorpore em 

obras novas e obras de reabilitação a 

abordagem da desconstrução e que 

considere as zonas urbanas construídas 

como um potencial armazém de maté-

rias-primas para utilização em futuros 

projetos. 

 Termino desejando a todos os 

associados da AICOPA um Santo e Feliz 

Natal e um promissor ano de 2023. 
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Espaço do 

Associado 

 Como caracterizaria a 

“Porta R – Edificações Urbanas, 

S.A.” relativamente à sua área 

de negócio e que balanço 

geral faz da actividade da 

empresa desde a sua constitui-

ção? 

 A Porta R – Edificações 

Urbanas, S.A. (Porta R) é uma 

pequena e média empresa 

(PME) regional do sector da 

construção civil e obras públi-

cas fundada em Maio de 2003. 

 Durante o seu percur-

so, que contará com 20 anos 

de actividade em 2023, a Porta

-R, até ao ano de 2019, focou-

se essencialmente na reabilita-

ção urbana, na qual possui um 

vasto portfolio, conseguindo, 

ao longo do seu percurso, con-

solidar a sua posição no merca-

do de uma forma estável e cre-

dível. Por este trajecto, a Porta 

R tem vindo desde 2019 a apos-

tar na melhoria do seu quadro 

técnico, facto que hoje lhe per-

mite desenvolver a sua activi-

dade em obras de maior 

dimensão e responsabilidade 

com merecida confiança. 

 O crescimento e 

desenvolvimento alcançado 

pela Porta R só foi possível gra-

ças às relações de confiança 

estabelecidas com os clientes, 

fornecedores, subempreiteiros e 

demais colaboradores. 

 Em Janeiro de 2022 a 

Porta R, tendo presente a alte-

ração da sua estrutura accio-

nista, isto em conjunto com a 

empresa Ask4tradition, Lda., 

constitui um grupo empresarial 

com cerca de 120 colaborado-

res, ocupando um lugar de des-

taque no mercado no sector 

da construção civil e obras 

públicas. 

 A Administração e os 

Accionistas do grupo já anun-

ciaram que no início de 2023 o 

grupo irá crescer com a inclu-

são de uma empresa com 

competências estratégicas, 

situação que nos permitirá ofe-

recer ao mercado uma melhor 

resposta e com maior amplitu-

de. 

 De que forma a “Porta 

R – Edificações Urbanas, S.A.”, 

procura diferenciar-se no mer-

cado face aos seus concorren-

tes?  

 Não obstante o cresci-

mento verificado, a Porta R não 

esquece o seu foco no que 

respeita à suas características, 

procurando sempre dar conti-

nuidade numa construção com 

qualidade, em harmonia com 

os clientes e no exacto cumpri-

mento dos seus contratos. 

 Sem esconder o objec-

tivo de crescer como empresa 

de referência no sector da 

construção civil e obra públi-

cas, a Porta R entende que 

investir cada vez mais na sua 

organização interna é, sem 

dúvida, um factor fundamental 

não só para a qualidade que 

pretende oferecer aos seus 

clientes, mas também para a 

melhoria da qualidade de vida 

dos seus colaboradores, assim 

como para a criação de valor. 

 O cumprimento da 

responsabilidade social empre-

sarial é encarado pela Porta R 

como um factor essencial nos 

dias de hoje sem o qual as 

empresas terão muitas dificul-

dades em se posicionar no mer-

cado. 

 Tal como todas as 

empresas, A Porta R, nos dias 

C O N S T R U Ç Ã O  &  M A T E R I A I S  
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de hoje, está a aprender a mudar e de 

forma célere. As organizações do pre-

sente têm forçosamente de ser adap-

táveis e possuir agilidade organizacio-

nal com intuito de poder tomar a deci-

são certa, no local certo e na altura 

certa. 

 O sucesso empresarial passa, 

sem qualquer dúvida, por possuir des-

de logo alinhamento e autonomia 

assentes numa estratégia. 

 O plano estratégico do grupo 

na qual a Porta R se insere, visa não só 

aumentar a capacidade e qualidade 

da empresa, enquanto construtora, 

como também investir na promoção 

imobiliária diferenciada e com recurso 

a parceiros estratégicos. 

 Qual o balanço que faz de 

2022 e as suas perspectivas para 2023? 

 Em virtude do quadro comuni-

tário que terminará no Verão de 2023, 

a Porta R teve no ano de 2022, grande 

parte da sua capacidade de produ-

ção afecta ao mercado de capitais 

privados, na sua maioria relacionados 

com o investimento no sector do turis-

mo. 

 Neste sentido, o balanço refe-

rente ao ano de 2022, embora se pos-

sa considerar como sendo positivo, foi 

manifestamente condicionado pelo 

aumento abrupto dos preços da maté-

ria-prima que dificultou e atrasou, seria-

mente, a celebração de contratos de 

empreitada e, por outro lado, a escas-

sez de mão-de-obra qualificada impe-

diu o ritmo desejável dos trabalhos. 

 Para o ano de 2023 e no que 

respeita a obras provenientes de capi-

tal privado, espera-se um primeiro 

semestre muito forte, com muito intensi-

dade e desafiante, mas, infelizmente, 

com tendência para um abrandamen-

to no segundo semestre. 

 A Porta R no ano de 2023 tem 

a expectativa de aumentar o volume 

de obras públicas, de modo a poder 

complementar uma eventual quebra 

de investimento privado, resultante do 

panorama económico actual caracte-

rizado, sobretudo, pela inflação e 

aumento das taxas de juro que se 

espera ser coisa breve e com o menor 

impacto possível. 

Noticias 

 As taxas Euribor voltaram 

ontem a subir, pela sétima sessão con-

secutiva, a seis e a 12 meses, para 

novos máximos desde janeiro de 2009 

e dezembro de 2008, respetivamente, 

enquanto o prazo a três meses baixou. 

  A taxa Euribor a seis meses, a 

mais utilizada em Portugal nos créditos 

à habitação e que entrou em terreno 

positivo em 6 de junho, pela sétima 

sessão consecutiva, para 2,703%, mais 

0,002 pontos e um novo máximo desde 

janeiro de 2009.  

 A média da Euribor a seis 

meses subiu de 1,997% em outubro 

para 2,321% em novembro, estando a 

média no atual mês nos 2,533%. A Euri-

bor a seis meses esteve negativa 

durante seis anos e sete meses (entre 6 

de novembro de 2015 e 3 de junho de 

2022).  

 No prazo de 12 meses, a Euri-

bor também subiu hoje, pela sétima 

sessão consecutiva, ao ser fixada em 

3,265%, mais 0,027 pontos do que na 

sexta-feira e um novo máximo desde 

dezembro de 2008.  

 Após ter disparado em 12 de 

abril para 0,005%, pela primeira vez 

positiva desde 05 de fevereiro de 2016, 

a Euribor a 12 meses está em terreno 

positivo desde 21 de abril. 

      Fonte: Açoriano Oriental 

Taxas Euribor voltam a subir pela sétima sessão  

Aprovada taxa sobre lucros excessivos das empresas  

 O parlamento aprovou, em 

votação final global, a taxa extraordi-

nária que vai ser aplicada aos lucros 

excessivos das empresas dos setores 

energético e da distribuição alimentar, 

relativos aos anos de 2022 e 2023.  

 A medida, que resulta de uma 

proposta do Governo, teve os votos 

favoráveis do PS, Bloco de Esquerda, 

PAN e Livre, a abstenção do PSD e PCP 

e o voto contra do Chega e da Iniciati-

va Liberal.  

 Em causa está a aplicação de 

uma contribuição de solidariedade 

temporária (CST) aos setores da ener-

gia e da distribuição alimentar sobre os 

lucros excedentários apurados nos 

períodos de tributação que se iniciem 

nos anos de 2022 e 2023.  

 Para efeitos de aplicação des-

ta taxa considera-se que constituem 

lucros excedentários a parte dos lucros 

tributáveis, relativamente a cada um 

dos períodos de tributação que exce-

dam o correspondente a 20% de 

aumento em relação à média dos 

lucros tributáveis nos quatro períodos 

de tributação com início nos anos de 

2018 a 2021.  

 Assim, na parte em que exce-

dam em 20% a média dos lucros tribu-

táveis, as empresas serão chamadas a 

pagar uma taxa de 33%.       

Fonte: Açoriano Oriental 

 

“Casa de Belém” - futuro Hotel Delta by Marriot 
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 A taxa de inflação 

média dos últimos doze meses 

nos Açores subiu para 4,54%, 

no país foi de 7,26%.  

 A taxa de variação 

homóloga regional foi de 

6,45%, sendo a nacional de 

9,94%. A taxa de variação 

mensal foi de 0,39% nos Açores 

e 0,26% no país.  

 Com efeito, segundo 

revelou ontem o SREA, a taxa 

de variação média dos últimos 

doze meses, terminados em 

novembro, do Índice de Preços 

no Consumidor, “Total”, subiu 

para 4,54%.  

 As maiores variações 

médias positivas verificaram-se 

nas classes: “Restaurantes e 

hotéis”(10,98%),“Transportes”(1

0,17%)e “Produtos alimentares 

e bebidas alcoólicas” (7,51%). 

Em sentido contrário, a única 

classe que apresentou uma 

variação média negativa foi a 

do “Vestuário e calçado” com 

-2,63%.  

 A taxa de inflação 

nacional foi de 7,26%. A taxa 

de variação homóloga do Índi-

ce de Preços no Consumidor, 

“Total” de novembro, situou-se 

nos 6,45%, aumentando 0,18 

pontos percentuais em relação 

à taxa divulgada no mês ante-

rior. A taxa homóloga a nível 

nacional foi de 9,94%. A taxa 

mensal do índice de novem-

bro, “Total”, foi de 0,39%, cres-

cendo 0,38 pontos percentuais 

em relação ao mês de ante-

rior. A classe “Produtos alimen-

tares e bebidas alcoólicas”, 

com 2,63%, foi a que mais se 

realçou no sentido da alta, 

enquanto no sentido da baixa 

surge a classe “Restaurantes e 

hotéis” com -4,74%. A taxa 

mensal a nível nacional foi de 

0,26 %, 

Fonte: Diário dos Açores 
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 A Associação dos 

Industriais da Construção Civil 

e Obras Públicas dos Açores 

defende a aposta na reabilita-

ção de edifícios devolutos no 

arquipélago para efeitos de 

arrendamento  

 A Associação dos 

Industriais da Construção Civil 

e Obras Públicas dos Açores 

(AICOPA) considera ser urgen-

te rever a Lei do Arrendamen-

to, defendendo a aposta na 

reabilitação de edifícios devo-

lutos no arquipélago para essa 

modalidade habitacional.  

 “Urge rever a Lei do 

Arrendamento, no sentido de 

se encontrar um ponto de 

equilíbrio entre os interesses dos 

proprietários e os interesses dos 

locatários, permitindo-se àque-

les um rendimento que lhes 

permita efetuar obras de con-

servação do edificado e a 

estes aceder a um imóvel com 

condições dignas de acolher 

um agregado familiar a um 

preço aceitável, considerando 

o salário médio de um casal 

em início de carreira”, salien-

tou a líder da organização que 

representa as empresas de 

construção açorianas.  

 Alexandra Bragança 

faz notar que a solução para a 

disponibilização de habitação 

nos Açores “nem sempre passa 

pela nova construção, deven-

do apostar-se igualmente na 

reabilitação dos edifícios devo-

lutos para efeitos de arrenda-

mento”. Assim - acrescenta -, 

por um lado,  garante-se a 

existência de moradias “no 

mercado do arrendamento” e, 

por outro, “contribui-se para a 

manutenção do património 

dos respetivos proprietários”.  

 Na perspetiva de Ale-

xandra Bragança, o arrenda-

mento deverá ser sempre 

encarado como uma alternati-

va à compra de habitação 

própria e permanente, habita-

ção essa que “nem todos 

podem almejar alcançar, prin-

cipalmente os casais mais 

jovens em início de vida em 

comum”. AICOPA pede 

“habitação condigna” com 

“apoios”  

 A Associação dos 

Industriais da Construção Civil 

e Obras Públicas dos Açores 

lembra que o Estado é o res-

ponsável pela criação de polí-

ticas públicas que permitam 

garantir habitação condigna a 

todos quantos dela precisam. 

Neste caso, sublinha, “criando 

apoios direcionados aos pro-

prietários para que invistam nos 

imóveis urbanos e não se trans-

formem, como muitos, em risco 

para a segurança dos muníci-

pes, e aos locatários a possibili-

dade de aceder ao arrenda-

mento de uma habitação que 

reúna as condições necessá-

rias ao acolhimento de uma 

família que dela necessite”.  

Fonte: Açoriano Oriental 

 

Inflação sobe 

nos Açores para 

6,45%  

C O N S T R U Ç Ã O  &  M A T E R I A I S  
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BCE fará mais subidas dos juros para controlar inflação  

 O Vice-presidente do Banco 

Central Europeu disse ontem que o BCE 

vai fazer mais subidas das taxas de juro 

para levar inflação à meta de 2%, o 

que espera que aconteça no segundo 

semestre de 2025. 

  O Banco Central Europeu 

(BCE) vai fazer mais subidas das taxas 

de juro para levar inflação à meta de 

2% e a amplitude dessas subidas 

dependerá dos dados económicos, 

segundo o vice-presidente da entida-

de monetária, Luis de Guindos.  

 Numa entrevista à Confedera-

ção Espanhola de Associações de 

Jovens Empresários (CEAJE), publicada 

ontem no ‘site’ do BCE, Luis de Guindos 

afirmou que o BCE decidirá a subida 

das taxas de juro “reunião a reunião e 

segundo os dados”, dada a grande 

incerteza atual. “Tal como anunciámos 

no mês de dezembro, haverá mais 

subidas, as necessárias até que a infla-

ção esteja no caminho para o objetivo 

de 2%”, afirmou o vice-presidente do 

BCE. De momento, com base nos 

dados atuais, o BCE espera que a infla-

ção atinja o objetivo de 2% no segun-

do semestre de 2025.  

 Ainda na mesma entrevista, 

Luis de Guindos disse que o BCE prevê 

“uma recessão breve e pouco profun-

da na zona euro no final do ano”, 

esperando que o crescimento volte no 

segundo trimestre de 2023 e que assim 

permaneça em 2024 e 2025.  

 Na última reunião de política 

monetária, em 15 de dezembro, o BCE 

aumentou em 50 pontos base as taxas 

de juro diretoras, desacelerando assim 

o ritmo das subidas em relação às duas 

registadas anteriormente, que foram 

de 75 pontos base, respetivamente em 

27 de outubro e em 8 de setembro.  

 A inflação na zona euro 

recuou um pouco em novembro, para 

10% contra 10,6% no mês anterior, gra-

ças a uma moderação dos preços da 

energia.  

Fonte: Açoriano Oriental 
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No passado dia 11 de novembro 

a Direção da AICOPA reuniu com o Gru-

po Parlamentar do PS, para debater as 

medias apresentadas pelos deputados 

em Assembleia Legislativa , que podem 

salvaguardar o emprego no setor da 

Construção Civil. 

Os deputados socialistas já 

haviam apresentado um pacote de 

medidas a implementar ainda este ano, 

tais como a redução da taxa de com-

bustíveis (ISP), a criação de um fundo 

regional de capitalização de micro e 

pequenas empresas e de uma linha de 

crédito regional, com garantia bancária 

pública. 

Quanto a medidas aplicáveis 

diretamente ao setor o PS propõe a 

redução de custos com o apoio ao 

transporte de matérias-primas e de mer-

cadorias. 

Atividades 

Assembleia Geral para apresentação do Plano de Atividades e Orça-

mento para o ano de 2023. 

 Até 31 de dezembro, deve ser 

efetuada a confirmação da exatidão, 

suficiência e atualidade da informação 

de beneficiário efetivo constante do 

Registo Central do Beneficiário Efetivo 

(RCBE). 

 Com efeito, esta confirmação 

anual foi dispensada em 2021, mas volta 

a ter de ser feita em 2022, designada-

mente quanto a declarações existentes 

no ano transato relativamente às quais 

não tenha sido submetida qualquer 

atualização de informação ao longo 

deste ano: alteração da identidade do 

beneficiário efetivo; atualização de 

dados quanto à identificação do bene-

ficiário efetivo; informação quanto à 

entidade jurídica.  

 O registo deverá ser feito em:  

https://justica.gov.pt/servicos/Registo-de

-Beneficiario-Efetivo 

 Na sequência de alterações 

introduzidas ao regime jurídico do RCBE, 

salienta-se que as entidades que devam 

apresentar a Informação Empresarial 

Simplificada (IES) podem efetuar a con-

firmação da exatidão, suficiência e 

atualidade da informação constante do 

RCBE aquando daquela apresentação. 

 No dia 13 de Dezembro, a 

AICOPA reuniu em Assembleia Geral os 

associados, para  apresentação do 

Plano de Atividade e Orçamento para 

o ano de 2023, o qual foi aprovado por 

unanimidade pelos sócios presentes. 

 A utilização do ATCUD - Código 

Único de Documento, estava prevista 

(de acordo com a Portaria n.º 195/2020, 

de 13 de agosto) para o início de 2021, 

mas acabou por ser adiada, primeiro 

para janeiro de 2022 e mais tarde para o 

mesmo mês de 2023, devido às dificul-

dades criadas pela pandemia e à 

necessidade de permitir às empresas 

prepararem os seus sistemas de fatura-

ção eletrónica para a nova obrigação. 

 Na sequência de questões fre-

quentes colocadas pelos contribuintes, 

a AT - Autoridade Tributária esclarece no 

seu portal da internet um conjunto de 

dúvidas relativas à menção do ATCUD, 

obrigatória a partir do dia 1 de janeiro, 

em todas as faturas e outros documen-

tos fiscalmente relevantes. 

 Informamos que é necessário 

comunicarem à AT as séries de todos os 

documentos fiscalmente relevantes para 

aposição do ATCUD a partir de 1 de 

janeiro de 2023 

Obrigações Legais 

AT esclarece âmbito de aplicação do ATCUD – Código Único de 

Documento.  

Registo Central do Beneficiário Efetivo. 

AICOPA reúne com Secretário Regional das Finanças, Planeamento e 

Administração Pública—Dr. Duarte Freitas 

 No dia 10 de novembro, a 

Direção da AICOPA reuniu em audiên-

cia com o Senhor Secretário Dr. Duarte 

Freitas, para debater o PO Açores 2030. 

AICOPA reúne com Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

AICOPA reúne com Presidente do Governo Regional dos Açores—Dr. 

José Manuel Bolieiro 

 A Direção da AICOPA  esteve 

reunida com o Senhor Presidente do 

Governo Regional dos Açores no dia 16 

de setembro a propósito do Plano e 

Orçamento da RAA para 2023.  

https://justica.gov.pt/servicos/Registo-de-Beneficiario-Efetivo
https://justica.gov.pt/servicos/Registo-de-Beneficiario-Efetivo

