
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTO INOVAÇÃO CRIATIVIDADE EFICIÊNCIA VALOR  

POTENCIAMOS O VALOR DAS ORGANIZAÇÕES 

NEWSLETTER—Nº 8 | AGOSTO 

A cimeira europeia de quinta-feira  - 21 de Julho - acalmou os analistas e os políticos. Os analistas acreditaram, de 

imediato, que o default iminente grego tinha sido afastado. Os políticos dos três países resgatados sublinharam, 

efusivamente, a baixa das taxas de juro dos empréstimos da FEEF (Facilidade Europeia de Estabilização Financeira) e 

o reescalonamento dos prazos de pagamento (de 7,5 para entre 15 e 30 anos).  

 

Portugal e Irlanda beneficiam do acordo assinado para a Grécia, à excepção da participação do sector privado. Isto é, 

vão ter taxas de juro mais baixas e terão mais tempo para pagar o empréstimo.  Para a Grécia de referir ainda o 

alargamento do prazo de vencimento dos futuros empréstimos do Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF), 

passando dos actuais sete anos e meio para um mínimo de 15 anos, que poderão ir até 30 com um período de carên-

cia de 10 anos. 

Resultado da cimeira "particularmente positivo para Portugal" 

Novo imposto extraordinário sobre o Rendimento  

 

 

O novo imposto constitui uma contribuição especial de IRS, a título extraordinário.  Corresponde a 50% do 

subsídio de Natal, acima do salário mínimo nacional (SMN) e será aplicado só em 2011. A correspondência é 

em termos financeiros e não quer dizer que incida sobre subsídio de Natal. 

Tipos de Rendimentos em que incide: 

Sobre todos os tipos de rendimentos já englobados no IRS. Ou seja, rendimentos de trabalhadores depen-

dentes e independentes, pensionistas, titulares de rendimentos comerciais, industrias e agrícolas, rendi-

mentos prediais e mais-valias. Apenas cidadãos com rendimentos inferiores ao SMN de 485 euros, serão 

dispensados desse esforço. 



 

 

 

Impacto nos rendimentos dos Contribuintes: 

Será o equivalente a 50% da parte do subsídio de Natal acima do salário mínimo nacional, que está fixado 

em 485 euros mensais. Ou seja, um contribuinte com um subsídio de Natal de 1000 euros, por exemplo, 

pagará o imposto em valor equivalente a 50% da diferença entre 1.000 euros e 485 euros. Ou seja: 50% 

x (1.000 - 485 ) = 50% x 515 euros = 257,5 euros. Ou seja, o imposto extraordinário para este exemplo 

seria de 257,5 euros. No caso dos trabalhadores independentes como não recebem subsídio de Natal, 

desconhece-se ainda qual é o rendimento de referência para se aplicar este cálculo. Também não foi 

esclarecido como é que esta regra é aplicada no caso de haver englobamento de vários tipos de rendi-

mentos. 

 

Crise no Sector Imobiliário 

 

O impacto do ‘subprime’ em Portugal implicou uma crise financeira, a perda de confiança dos 

consumidores e a descida dos preços das casas. Espanha registou impactos superiores.  

Os preços médios das casas nas zonas periféricas de Lisboa e Porto terão caído entre 15 e 20% no pri-

meiro trimestre do ano. No entanto, estes números diferem grandemente das estatísticas oficiais. O 

Instituto Nacional de Estatística, com base nas avaliações bancárias, aponta para uma redução de 2,6% 

no primeiro trimestre do ano, para 1.141 euros o metro quadrado.  

 

Dados da APEMIP 

- De acordo com a APEMIP, no primeiro semestre de 2011 foi possível contabilizar 3.060 imóveis entre-

gues em dação em pagamento aos bancos. 

- No mês de Junho, os imóveis entregues ao banco chegaram a 600 - são os resultados mais penalizado-

res desde o início do ano. 

- Os concelhos das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto concentram 50% das ocorrências registadas 

no primeiro semestre. 

 

A crise, a queda da confiança dos consumidores e o aperto no acesso ao crédito criaram excesso 

de oferta residencial em Portugal.  

 

Portugal tem cerca de 350 mil casas à venda e a tendência é para o seu crescimento a prazo.  
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Este número é uma das faces da crise do ‘subprime' a partir de 2007, que teve o epicentro nos EUA e que 

se alastrou ao mercado imobiliário português nos anos seguintes. A dificuldade do acesso ao crédito colo-

cou pressão do lado da oferta, ou seja, ao haver menos pessoas com financiamento o número de compra-

dores baixou, tendo criado uma situação em que a oferta é superior à procura. Esse número não irá dimi-

nuir facilmente, tendo em conta a escassez de liquidez dos bancos e a quantidade de pessoas que está 

actualmente a entregar as suas casas aos bancos por incumprimento no pagamento das suas obrigações. 

Os efeitos do ‘subprime' no mercado imobiliário estenderam-se a outras áreas, por arrastamento. Um dos 

efeitos mais directos foi a súbita procura do arrendamento e a subida dos valores das rendas, já para não 

falar  do aumento  das vendas judiciais e da insolvência de muitas empresas de construção e imobiliárias. 

 

Malparado subiu 64% em quatro anos 

O crédito malparado subiu 64% entre Julho de 2007 e Maio deste ano, o que equivale a um aumento de 

778 milhões de euros - passou de 1.216 milhões em Julho de 2007, para 1.994 milhões em Maio passado, 

revelam as estatísticas do Banco de Portugal. Parte destes processos de incumprimento das famílias 

traduzem-se em milhares de residências que vão parar às mãos dos bancos e das quais se tentam desfa-

zer através de mediadoras ou de leilões. 

 

 

QREN/Turismo 2015 apoia investimentos na área da investigação e desenvolvimento tec-

nológico” 

 

 As empresas do sector turístico que pretendam candidatar-se a investimentos na área da investigação e 

desenvolvimento de novas tecnologias, ao abrigo dos financiamentos do Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN), podem fazê-lo até dia 30 de Setembro.  

 

O concurso abrange os “Projectos em Co-Promoção”, no âmbito do Sistema de Incentivos à Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT), realizados em parceria entre empresas ou entre estas e entidades 

do Sistema Científico e Tecnológico (SCT), que pretendam investir na investigação e desenvolvimento das 

seguintes áreas: novas tecnologias que apostem na melhoria da eficiência energética e ambiental no sec-

tor do Turismo; sistemas de informação turística inovadores e distintivos baseados em tecnologias móveis 

e em modelos de recomendação; novas tecnologias que contribuam significativamente para a gestão das 

redes de negócio turístico. 
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Podem candidatar-se empresas que exerçam a sua actividade nas áreas do alojamento turístico, restaura-

ção, rent-a-car, agências de viagens, operadores turísticos e animação turística, desde que preenchidas 

as condições de acesso e elegibilidade. 

  

O incentivo máximo a conceder por projecto é de 1 milhão de € (não reembolsável), para projectos inseri-

dos nas EEC com dotação orçamental específica, nas quais se inclui o Pólo Turismo 2015, e de 500 mil € 

para projectos enquadrados nos Programas Operacionais (PO) Regionais que concorrem à dotação orça-

mental geral.  

  

O financiamento destes projectos é comparticipado pelo QREN através do COMPETE (Programa Operacional 

Factores de Competitividade) e pelos Programas Operacionais Regionais – POR Lisboa, Mais Centro, O Novo 

Norte, InAlentejo e Algarve 21.  

 Consulte os sites www.turismo2015.pt ou www.incentivos.qren.pt. 

 

Observatório Legal – Julho 

• Decreto-Lei n.º 86/2011. D.R. n.º 125, Série I de 2011-07-01 

        Estabelece as regras comuns aplicáveis à cobrança de taxas aeroportuárias, transpondo a  

        Directiva n.º 2009/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março, procedendo à pri-    

         meira alteração ao Decreto-Lei n.º 217/2009, de 4 de Setembro 

 

• Portaria n.º 256/2011. D.R. n.º 127, Série I de 2011-07-05 

Aprova a parte uniforme das condições gerais da apólice de seguro obrigatório de acidentes de 

trabalho para trabalhadores por conta de outrem, bem como as respectivas condições especiais 

uniformes 

 

• Declaração de Rectificação n.º 18/2011. D.R. n.º 129, Série I de 2011-07-07 

Rectifica o Mapa Oficial n.º 6-A/2011, de 17 de Junho 

 

• Resolução da Assembleia da República n.º 112/2011. D.R. n.º 131, Série I de 2011-07-11 

Constituição de uma comissão eventual para acompanhamento das medidas do programa de assis-

tência financeira a Portugal 
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• Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2011. D.R. n.º 131, Série I de 2011-07-11 

Cria a estrutura de missão para o acompanhamento da execução do memorando conjunto com a 

União Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu 

 

• Decreto-Lei n.º 88/2011. D.R. n.º 138, Série I de 2011-07-20 

Visa reforçar os requisitos de fundos próprios para a carteira de negociações e para as retitularizações, 

bem como os poderes do Banco de Portugal em matéria de políticas de remuneração, transpondo a Di-

rectiva n.º 2010/76/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro, que altera as Directi-

vas n.os 2006/48/CE e 2006/49/CE, procedendo à vigésima terceira alteração ao Regime Geral das 

Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 104/2007, de 3 

de Abril, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 103/2007, de 3 de Abril 

 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2011. D.R. n.º 140, Série I de 2011-07-22 

Reintroduz o pagamento de portagens na Ponte de 25 de Abril durante o mês de Agosto 

 

• Decreto-Lei n.º 90/2011. D.R. n.º 141, Série I de 2011-07-25 

Elimina os direitos especiais detidos pelo accionista Estado na EDP - Energias de Portugal, S. A., na GALP 

Energia, SGPS, S. A., e na Portugal Telecom, SGPS, S. A. 
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