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Destinátarios
Ativos/Empregados: associados ou 
colaboradores de entidades associadas 
da ACIPS.

Condições de Acesso
Ativos/Empregados: Nível 2 - 
Habilitações iguais ou superiores ao 
1º ciclo do ensino básico (4ª classe); 
Nível 4 - Habilitações iguais ou superiores 
ao 3º ciclo do ensino básico (9º ano).

Abertas as inscrições
0371 - Língua inglesa - Vendas (50 horas) N2

3426 - Língua inglesa - Manutenção hotelaria (50 horas) N2

Documentação Obrigatória
Dados da Documentação de identificação pessoal 
(BI, NIF e NISS);
Certificado de Habilitações;
Prova de emprego através do Recibo de vencimento 
ou declaração da entidade empregadora;
Declaração comprovativa de horário de trabalho para 
validação da atribuição de subsídio de alimentação;
Comprovativo bancário com titularidade do 
formando onde conste o IBAN.

Área de Formação
215 - Artesanto
341 - Comércio
343 - Marketing e publicidade
346 - Secretariado e trabalho administrativo
481 - Ciências informáticas
347 - Enquadramento na organização/empresa
541 -  Indústrias alimentares
761 - Serviços de apoio a crianças e jovens
762 - Trabalho social e orientação
811 - Hotelaria e restauração
815 - Cuidados de beleza
861 - Protecção de pessoas e bens
862 - Segurança e higiene do trabalho

FORMAÇÃO MODULAR
CERTIFICADA

módulos de 25 ou 50 horas, em horário pós-laboral, 
com sessões entre 3 a 4 horas/dia
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Exmo. Sr. Presidente do 

Municipio, Exmos. Srs. 

Vereadores, Exmos Srs. 

Presidentes de Junta, restantes 

Edilidades, caros colegas de 

Direção , restantes membros 

dos corpos sociais,

Ex.mos. Srs e Sras
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Caros sócios, 
Comemoramos hoje os 25 anos da ACIPS.

A nossa Associação nasceu da vontade e do empenho de um grupo de  
12 empresários, a quem agradecemos a existência daquela que é hoje uma das 
mais representativas Associações empresariais do Norte Alentejano.

Aos seus fundadores um bem haja:
- Alberto Fernando Moura Albuquerque
- António José Esteves Ferreira
- António Manuel Nobre Centeio
- Armando Ferreira da Silva
- Domingos Marques
- Inácio Augusto Fernandes
- João António Rosa Depas
- José Carlos Lobato
- Luís Pereira Marques
- Manuel Casimiro da Conceição da Silva
- Raúl Martins Lobato
- Reinaldo Joaquim Gonçalves

Nestes 25 anos, a ACIPS tem feito um percurso de crescimento sustentado e 
economicamente viável, contanto hoje com cerca de 850 sócios.

Na visão dos seus Presidentes, e das suas equipas que têm composto os 
órgãos sociais, a Associação tem desenvolvido inúmeras iniciativas, focadas no 
sucesso empresarial de todos os que investem no concelho de Ponte de Sor, 
indo hoje mais além, representando empresários de todo o Norte Alentejano, 
das mais diferentes áreas de negócio.

A todos um especial obrigado pela forma voluntariosa como se dedicaram a esta 
Associação e a fizeram crescer, tornando-a numa realidade no cumprimento 
da sua Missão de defender e representar os interesses dos seus associados, 
contribuindo para o seu desenvolvimento económico, técnico e social.

Àqueles que assumiram o compromisso de liderar estas equipas, aos nossos 
Presidentes um bem-haja:
- António José Esteves Ferreira
- António José Jesus
- Francisco Silva Carapeta
- José dos Santos Campino
- Reinaldo Joaquim Gonçalves

Aos nossos parceiros e colaboradores, agradecemos o apoio e suporte, que 
tanto tem contribuído para nos fazer chegar mais longe, em especial ao 
Município de Ponte de Sor, na pessoa do seu Presidente, Eng.º Hugo Hilário, 
pelo reconhecimento da importância desta Associação no desenvolvimento 
empresarial do Concelho.

E por último, aos nossos Associados. A Associação existe porque há pessoas 
que arriscam ser empresários. Ser empresário não é tarefa fácil: é preciso 
espírito de sacrifício, é preciso dedicação, é preciso coragem. Obrigado a todos 
aqueles que contribuem para o desenvolvimento económico da nossa região, 
está em cada um de vós a razão de existência da ACIPS.

Parabéns a todos aqueles que têm sido e são parte desta Associação, obrigado 
pelo Vosso contributo neste percurso de 25 anos de ACIPS.

Obrigado pela Vossa presença. 
Bem hajam.
 
Domingos Marques
Presidente da ACIPS
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ASSOCIADOS COM HISTÓRIA
Esta entrevista é a 1ª de uma sequência que vamos divulgar a cada edição da Newsletter da ACIPS. 
O objetivo é dar a conhecer os nossos associados com mais história, evidenciando dessa forma a 
importância de cada um para os 25 Anos que celebramos este ano. Nesta edição, o convidado é o 
nosso sócio nº1 - Sr. Luís Pereira Marques, com 71 anos, natural de São Pedro do Esteval - Proprietário 
da empresa Electro Sor. Leia aqui a 1ª de muitas histórias que temos para partilhar:

qualidade de Sócio Fundador. O 
que representa para si a ACIPS? 
Como recorda a sua passagem 
pela ACIPS?
Todos nós sentíamos que uma 
Associação como a ACIPS fazia 
falta em Ponte de Sor, na altura 
só havia uma do mesmo tipo em 
Portalegre. Juntei-me com mais 4 ou 
5 empresários, e decidimos avançar 
com a constituição da Associação. Fui 
Sócio Fundador e Presidente Fiscal, 
e por ter uma vida muito ocupada 
deixei de pertencer ao quadro. Os 
momentos que me recordo são 
vários, inicialmente complicados, 
mas conseguimos dar forma aos 
nossos objetivos. Avançamos e, com 
a contribuição de todos, fizemos as 
feiras, exposições que lembro com 
saudade - Exposor. Devia voltar a 
existir estas feiras, traziam muitas 
pessoas à cidade. 
Fique atento para nossa próxima 
entrevista.

Não se recordo de nenhuma 
história. 

4. Só se dedica a este ramo ou 
tem outra actividade? 
Atualmente estou reformado, mas 
antigamente como passatempo 
também me dedicava à Apicultura. 

5. O que mais gosta de fazer 
dentro da sua actividade?
Dentro da minha actividade o que 
gosto mais é de atender bem os 
meus clientes e satisfazê-los. 

6. Que perspectivas tem para o 
futuro?
As perspectivas para o seu futuro não 
são muito animadoras, o negócio 
deste ramo está complicado. Mas 
não podemos desanimar. 

7. Foi no passado dia 2 de Março 
homenageado pela ACIPS, na 

1. Sr. Luís, sendo natural de outra 
cidade, qual foi o motivo que o fez 
vir residir para Ponte de Sor?
O motivo da minha mudança, à 47 
anos atrás, foi profissional. Na altura 
prestava assistência técnica da linha 
castanho, televisão e rádio. 

2. Há quantos anos trabalha neste 
ramo? Conte-nos como começou o 
seu negócio?
Estou a trabalhar neste ramo há mais 
de 50 anos, desde de 1965. Comecei 
o meu negócio aprendendo a ser 
electricista, depois tirei o curso de 
rádio e fui empregado em Cabeça 
Nova. Após casar-me decidi vir 
viver para o Alentejo, e por acaso 
acabamos por escolher Ponte de Sor. 
Senti que fazia falta por cá. 

3. Certamente que ao longo de 
todo este tempo tem histórias 
engraçadas para contar, conte-nos 
uma, assim mais peculiar. 
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Nesses dois dias, os participantes tiveram a oportunidade de compartilhar os seus projetos e experiências, estabelecer sinergias 

e abrir novas vias de negócios. Além disso, desfrutaram de uma visita a esta cidade alentejana, declarada Património da 

Humanidade pela UNESCO e expandiram os seus conhecimentos acompanhados por Mariam Cantero e Marta Salas, da empresa 

forWit, especializada no desenvolvimento de negócios 

internacionais. 

A grande resposta das participantes permitiu 

ultrapassar o número de participantes do primeiro 

encontro destas características, realizado no passado 

mês de novembro, em Faro. Então foi considerado um 

sucesso poder contar com 60 empreendedoras no 

citado encontro e que agora se viu ultrapassado em 

número com empreendedoras de todos os setores: 

artesanato, turismo, consultoria, cultura, comunicação, 

moda, cosméticos, agricultura, saúde, joias, serviços, 

arquitetura, ciência e inovação, entre outros.

Isto demonstra a grande utilidade desta iniciativa do 

projeto INTREPIDA, que lidera a Fundação Três Culturas 

e está cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional FEDER, através do programa Interreg VA Espanha Portugal 

POCTEP. Esta reunião contou com o suporte da Câmara Municipal de Évora, do Núcleo Empresarial da Região de Évora-NERE, do 

Núcleo Empresarial da Região de Portalegre - NERPOR-AE e do Ninho de Empresas de Loulé - REGIOTIC, que são parceiros no 

projeto INTREPIDA. Mais informação em www.tresculturas.org/intrepida.

Quase 100 empreendedoras da Andaluzia, 
Alentejo e Algarve participaram no segundo 
encontro “Juntas somos Mais”, organizado 
na cidade portuguesa de Évora e liderado 
pela Fundação Três Culturas englobado no 
projeto INTREPIDA, durante os dias 27 e 28 
de março de 2019.

Projeto INTREPIDA 
II B2B ‘Juntas somos mais’
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Projeto INTREPIDA 

VEJA A PROGRAMAÇÃO AQUI
www.portugalairsummit.pt/pt/programa

PARA MAIS INFORMAÇÕES 
www.portugalairsummit.pt/pt/
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Quem está obrigado?
Este registo é obrigatório para to-
das as entidades constituídas em 
Portugal ou que aqui pretendam 
fazer negócios, nomeadamente 
empresas, associações, fundações, 
entidades empresariais, socie-
dades civis, cooperativas, fundos 
ou trusts.

Como fazer o registo?
A entidade gestora do RCBE é o In-
stituto dos Registos e do Notariado, 
sendo a submissão da declaração 
realizada no endereço eletrónico:
https://rcbe.justica.gov.pt/

Quem faz o registo?
Para ter validade, a declaração tem 
de ser submetida por:
– Gerentes, administradores ou 
pessoas com funções equivalentes, 
autenticando-se com cartão de ci-
dadão ou chave móvel digital;
– Advogados, notários e solicita-
dores com poderes de represen-
tação, autenticados com certifica-
dos digitais profissionais;
– Fundadores das entidades, na se-
quência de procedimentos especi-
ais de constituição imediata.

Qual o prazo de entrega?
– Para as  entidades constituídas 
antes de 1 de Outubro de 2018, a 
primeira declaração tem de ser en-
tregue até:

• 30 de Abril de 2019 – entidades 
sujeitas a registo comercial;

• 30 de Junho de 2019 – Outras 
entidades.  

– Para as entidades constituídas a 
partir de 1 de Outubro de 2018, a 
primeira declaração tem que ser 
entregue no prazo de 30 dias, após 
a constituição.
Após a  primeira declaração, as 
entidades têm de atualizar a infor-
mação sempre que existam alter-
ações aos dados, no prazo de 30 
dias, a contar do facto que a origina. 
A partir de 2020, a informação tem 
que ser confirmada anualmente, 
até 15 de Julho de cada ano.

Quem é o beneficiário efetivo?
O beneficiário efetivo é a pessoa 
física que controla, através da pro-
priedade das participações sociais 
ou de outros meios (definidos na 
Lei 83/2017, de 18 de agosto), uma 
empresa, associação, fundação, 
entidade empresarial, sociedade 
civil, cooperativa, fundo ou trust.

Qual o custo da declaração?
O registo do beneficiário efetivo 
é gratuito, exceto se feito fora do 
prazo, o  qual tem um custo de 
35,00€.

Mais informação no Portal 
da Justiça em Registo de 
Beneficiário Efetivo

Registo Central do  
Beneficiário Efetivo (RCBE)
Nova obrigação declarativa
O Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE) foi criado 
pela Lei nº 89/2017, de 21 de Agosto e está regulamentado 
pela Portaria n.º 233/2018, de 21 de Agosto.

Alertamos para o facto da Autoridade 

para as Condições do Trabalho já 

estar a aplicar a responsabilidade 

das coimas relacionadas com os 

dados tacográficos às empresas que 

realizam o transporte e solidariamente 

aos clientes que contratam o serviço.

Sabia que…
Existe RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA no 
pagamento das coimas com carácter de 
contra-ordenação laboral?

Nos termos do nº 3 do artigo 551.º do Código 
do Trabalho “Se o infrator for pessoa coletiva 
ou equiparada, respondem pelo pagamento 
da coima, solidariamente com aquela, os 
respetivos administradores, gerentes ou 
diretores”.
 O nº 4 do referido artigo define que “O 
contratante e o dono da obra, empresa ou 
exploração agrícola, bem como os respetivos 
gerentes, administradores ou diretores, 
assim como as sociedades que com o 
contratante, dono da obra, empresa ou 
exploração agrícola se encontrem em relação 
de participações reciprocas, de domínio ou 
de grupo, são solidariamente responsáveis 
pelo cumprimento das disposições legais 
e por eventuais violações cometidas pelo 
subcontratante que executa todo ou parte 
do contrato nas instalações daquele ou sob 
responsabilidade do mesmo, assim como 
pelo pagamento das respetivas coimas.”
 
Salientamos ainda que o número 4 do artigo 
13.º da Lei 27/2010 “A responsabilidade 
de outros intervenientes na actividade de 
transporte, nomeadamente expedidores, 
transitários ou operadores turísticos, pela 
prática da infracção é punida a título de 
comparticipação, nos termos do regime geral 
das contra-ordenações.”
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PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE-NOS:

Email: geral@acips.pt ou 
Telefone: +351 242 203 157

SABIA QUE TEMOS ACORDOS À 
MEDIDA DAS SUAS NECESSIDADES?

XE P E LID C AO

ÇR
T Õ

N EE S

C

PONTE DE SOR

A.J.PEST
MEDISOR 

Medicina Geral

Senhorios 
com Folga 
no IRS
Foi criado um novo incentivo fiscal para 
senhorios que celebrem contratos de 
longa duração com os seus inquilinos. 
A taxa de IRS sobre as rendas recebidas 
pode descer até aos 10%.

Os senhorios que celebrem contratos de arrendamento com duração superior a 
dois anos passam a beneficiar de uma redução no IRS a pagar sobre as rendas 
recebidas. Trata-se de uma das grandes novidades fiscais de 2019 e nem sequer 
decorre do Orçamento do Estado aprovado para este ano. 
Está comtemplada na chamada nova lei de rendas, publicada a 3 de Janeiro,  
e aplica-se a contratos ou renovações de contratos de arrendamento assinados 
após 1 de Janeiro de 2019.
De acordo com a tabela aprovada na nova lei, basta celebrar um contrato de 
arrendamento com duração superior a dois anos para obter, logo no primeiro ano, 
uma redução de 2% no imposto a pagar sobre as rendas. Ou seja, os habituais 28% 
de imposto caem para 26 por cento. E, nas renovações seguintes, por períodos, 
iguais, estão previstas reduções sucessivas de 2%, até ao limite de 14 por cento.  
O benefício máximo para este escalão é, então, obtido à sétima renovação.

IRS 
PARA RENDAS 

RECEBIDAS

DURAÇÃO DE CONTRATO TAXA DE IRS

28%

26%

23%

14%

10%

Menos de 2 anos

2 a 5 anos

5 a 10 anos

10 a 20 anos

20 A 30 ANOS
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IMPOSTO SOBRE O 
RENDIMENTO

ALOJAMENTO 
LOCAL

ATIVIDADE
Abrir atividade 
Antes de começar a prestar serviços de alojamento 
local, abra atividade nas Finanças. Pode optar entre o 
código de atividade económica (CAE) 55201, referente 
a “Alojamento mobilado para turistas”, ou 55204, para 
“Outros locais de alojamento de curta duração”.
Pode abrir a atividade em qualquer balcão da 
Autoridade Tributária ou através na Internet, no Portal 
das Finanças, seguindo Cidadãos>Serviços>Início de 
Atividade>Entregar Declaração.

Emissão de Faturas
Tal como qualquer trabalhador independente, tem de 
emitir faturas-recibos através do Portal das Finanças, 
em Cidadãos>Serviços>Recibos Verdes>Faturas e 
Recibos Verdes>Emitir.
Insira o NIF do hóspede. Caso este seja estrangeiro, 
selecione o seu país de origem e no campo reservado 
ao NIF inscreva o número de passaporte ou outro 
documento de identificação do inquilino. 

FATURAS 
Retenção na fonte
Se o hóspede for um cidadão particular, não há lugar a 
retenção na fonte. Selecione a opção “ Sem retenção-
artº.101º. B”.
Caso arrende a sua casa a uma entidade com 
contabilidade organizada, terá de fazer retenção na 
fonte de 25% do rendimento obtido. 

IVA 
Se obteve, em 2018, um rendimento bruto anual de 
trabalho independente superior a 10 mil euros, tem 
de cobrar IVA à taxa de 23% (18% nos Açores e 22% 
na Madeira) nas faturas-recibo que emite. Nesse caso, 
terá ainda de entregar trimestralmente o montante 
cobrado ao Estado e preencher a respetiva declaração 
de IVA. 

Segurança Social 
Ter atividade aberta como trabalhador independente 
pode obrigar ao pagamento de contribuições à 
Segurança Social. No entanto se o alojamento local 
for atividade exclusiva, não há lugar ao pagamento de 
contribuições. Se esta atividade for acumulada com 
outra por conta de outrem (trabalhador dependente), 
fica isento de contribuições à Segurança Social. 

Declarar no IRS 
Se optar por ser tributado como trabalhador independente, declara os 
rendimentos brutos obtidos com alojamento local no campo 417 do 
quadro 4ª do anexo B. O Fisco cobra imposto sobre 356% dos rendimentos 
obtidos, mas o proprietário não pode deduzir gastos com a casa. 
Em alternativa, pode optar por ser tributado de acordo com as regras 
da categoria F, como acontece com os rendimentos prediais obtidos  
por senhorios.
Neste caso, assinala a opção “Sim” no quadro 15 do anexo B e inscreve os 
rendimentos anuais brutos obtidos no quadro 15.1 identificando o imóvel, 
e os gastos com a casa no quadro 15.2.

Desistências
Em caso de desistência do hóspede, os eventuais valores de reservas não 
devolvidos também estão sujeitos ao pagamento de imposto. Inclua estes 
valores no campo 214. O Fisco vai tributar 10% do valor declarado. 

Despesas aceites
Se optou pela tributação de acordo com as regras da categoria F, pode 
deduzir despesas com obras de conservação da casa, condomínio, 
imposto municipal sobre imóveis (IMI), serviços de limpeza e comissões 
com outros. Só são aceites despesas comprovadas com a respetiva fatura. 

Fechar atividade
A partir do momento em que dá por terminada a atividade de alojamento 
local, tem 30 dias para comunicar às Finanças a cessão. 
Pode fazê-lo num serviço de Finanças ou no Portal das Finanças, em 
Cidadão>Serviços>Cessação de Atividade>Entregar Declaração. 
Se cessou atividade em 2018, indique-o no quadro 14 do anexo B quando 
entregar o IRS. 
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Alterações 
ao Código  
do IVA
O Decreto-Lei n.o 28/2019, de 15 de fevereiro, 
consolidou e atualizou legislação dispersa 
relativa ao processamento de faturas e de 
outros documentos fiscalmente relevantes, 
harmonizando regras divergentes em matéria de 
conservação de documentos, com impacto em 
normas do Código do IVA.

Mapa recapitulativo de clientes - Art. 29º, n.o 3, alínea d) 
De acordo com a alínea d), aditada ao n.o 3 do art. 29º, os 
sujeitos passivos com sede, estabelecimento estável ou domicílio 
em território nacional ficam dispensados da entrega do mapa 
recapitulativo de clientes (Anexo O)

Uma vez que esta obrigação deve ser cumprida até ao dia 15 de 
julho, a dispensa aplica-se já em 2019 relativamente aos mapas 
recapitulativos de clientes referentes a 2018.

Todavia, permanecem obrigados ao cumprimento da entrega do 
referido mapa recapitulativo os sujeitos passivos que não possuam 
sede, estabelecimento estável ou domicílio em território nacional.

Microentidades - Art. 29º, nº 16
Esta norma já previa a dispensa de apresentação da declaração 
de informação contabilística e fiscal (L), dos anexos (M e N) e dos 
mapas recapitulativos de clientes e fornecedores (O e P), para os 
sujeitos passivos que não possuíssem nem fossem obrigados a 
possuir contabilidade organizada para efeitos de IRS.

Com a presente alteração idêntica dispensa é extensiva aos 
sujeitos passivos a que seja aplicável o regime de normalização 
contabilística para microentidades e, bem assim, aos que exerçam a 
atividade económica de diversão itinerante e estejam enquadrados 
nas subclasses 93211 e 93295 da CAE–Rev 3.

Identificação de Clientes - Art. 36º, nº 5, alínea a)
A alínea a) do nº 5 do art. 36º prevê os elementos de identificação do 
fornecedor dos bens ou prestador dos serviços e do destinatário 
ou adquirente, que devem constar da fatura.

Com a alteração agora introduzida, a norma limita o seu alcance 
aos sujeitos passivos de IVA, deixando, assim, de ser obrigatória 
a indicação daqueles elementos na fatura quando o destinatário 
ou adquirente não seja sujeito passivo. Em conformidade, foi 
revogado o n.o 15 do art.36º.

Mantém-se, no entanto, a obrigação de indicação na fatura do 
número de identificação fiscal do adquirente ou destinatário não 
sujeito passivo quando este o solicite.

Alterações relevantes:
Obrigatoriedade de emissão de fatura - Art. 29.o, n.o 3, alíneas a) 
e c) De acordo com a redação da alínea a) do n.o 3 do art. 29.o os 
sujeitos passivos que praticavam exclusivamente operações isentas 
que não conferiam o direito à dedução, estavam dispensados das 
obrigações de: i) emitir fatura; ii) enviar a declaração periódica; iii) 
entregar os anexos L, M e N; iv) dispor de contabilidade adequada 
ao apuramento do imposto.

A nova redação da referida alínea a) do nº 3 artigo 29º passa 
a consagrar unicamente a dispensa de emissão de fatura, 
contemplando apenas as pessoas coletivas de direito público, 
organismos sem finalidade lucrativa e IPSS que:

a) pratiquem exclusivamente operações isentas de imposto; e
b) tenham obtido para efeitos de IRC, no período de tributação 

imediatamente anterior, um montante anual ilíquido de 
rendimentos não superior a € 200 000.

Nos termos da nova alínea c), aditada, os sujeitos passivos que 
praticam exclusivamente operações isentas que não conferem o 
direito à dedução, mantêm a dispensa das mesmas obrigações, 
com exceção da dispensa de emissão de fatura.
Decorre destas alterações que todos os sujeitos passivos não 
contemplados na nova redação da alínea a) e anteriormente 
dispensados da emissão de fatura, nomeadamente os titulares 
de rendimentos da categoria B do IRS e as sociedades comerciais, 
quando abrangidas pela isenção do art. 9º do Código do IVA, passam 
a estar obrigados à emissão de fatura nos termos deste diploma.

No entanto, por que a redação agora dada a este art. pelo Decreto-
Lei n.o 28/2019 apenas produz efeitos a 1 de janeiro de 2020, 
considera-se que, até 31 de dezembro de 2019, ficam dispensados 
do cumprimento da obrigação de faturação os sujeitos passivos 
que pratiquem exclusivamente operações isentas de imposto, 
exceto quando essas operações conferem direito à dedução nos 
termos da alínea b) do n.o 1 do art. 20º.
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Faturas emitidas por via eletrónica - Art. 36º, nº 10
A norma previa regras de processamento aplicáveis às faturas 
emitidas por via eletrónica.
Dado que o processamento de faturas passou a ser regulado pelo 
Decreto-Lei n.o 28/2019, a norma foi alterada no sentido de manter 
um dos requisitos essenciais à emissão de faturas por via eletrónica, 
a sua aceitação pelo destinatário.

Emissão de documentos diferentes de faturas - Art. 40º, nº 5, 
alínea a)
O nº 5 do art. 40º permite que a obrigação de emissão de fatura 
prevista na alínea b) do nº 1 do art. 29º possa ser cumprida por 
outros meios, mediante a emissão de documentos ou o registo das 
operações.

A alínea a) previa, já, que a obrigação de faturação pudesse ser 
cumprida mediante a emissão de um bilhete de transporte, ingresso 
ou outro documento ao portador comprovativo do pagamento, no 
caso das prestações de serviços de transporte, de estacionamento, 
portagens e entradas em espetáculos.

Com a presente alteração aquela possibilidade é alargada, passando a 
ser aplicável às entradas em bibliotecas, arquivos, museus, galerias de 
arte, castelos, palácios, monumentos, parques, perímetros florestais, 
jardins botânicos, zoológicos e serviços prestados por sujeitos 
passivos que exerçam a atividade económica de diversão itinerante 
enquadrados nas subclasses 93211 e 93295 da CAE – Ver 3, quando, 
em qualquer dos casos previstos na norma, seja emitido um bilhete 
de transporte, ingresso ou documento comprovativo do pagamento.

Arquivo de livros, registo e documento - Art. 52º, nº 3
A nova redação do nº 3 do art. 52º, visa conferir certeza jurídica, 
de forma consolidada, à regulamentação do arquivo dos livros, 
registos e documentos de suporte, justificando, nomeadamente, 
a revogação de normas incidentes sobre esta matéria, até aqui 
inscritas no Código do IVA e que passam a integrar o Decreto-Lei 
n.o 28/2019.

Delimitação de competências em matéria de faturação - Art. 
35º-A
Esta norma acolhe o art. 219º-A da Diretiva IVA e define a competência 
territorial em matéria de faturação, clarificando as situações em que 
a emissão de fatura está sujeita às regras estabelecidas no Código 
do IVA.

Como regra geral, a emissão de faturas que titulem operações 

localizadas no território nacional (aqui tributáveis) está sujeita às 
regras do Código do IVA.

Não obstante, ainda que localizadas em território nacional, nas 
operações em que se aplica o reverse charge, a emissão de fatura 
por sujeito passivo que não possua no território nacional a sua 
sede, estabelecimento estável ou, na sua falta, o domicílio, não 
está sujeita às disposições do Código do IVA, exceto quando o 
adquirente, sujeito passivo nacional, procede a autofaturação nos 
termos do nº 11 do art. 36º do CIVA.

Nas operações localizadas em outro Estado membro, realizadas 
por sujeitos passivos com sede, estabelecimento estável ou, na sua 
falta, o domicílio, em território nacional, em que ocorre o reverse 
charge, a emissão de fatura está sujeita às disposições do Código 
do IVA, exceto quando o adquirente, sujeito passivo estabelecido 
naquele Estado membro, procede a autofaturação.

Finalmente, nas operações abrangidas pelo Mini Balcão Único 
(MOSS) por sujeitos passivos que utilizem Portugal como Estado 
membro de identificação e, bem assim, nas operações realizadas 
por sujeitos passivos com sede, estabelecimento estável ou, na 
sua falta, o domicílio, em território nacional, que, de acordo com 
as regras de localização se considerem efetuadas fora da União 
Europeia,a emissão de fatura está sujeita às regras estabelecidas 
no Código do IVA.

Despacho nº 85/2019.XXI, de 1 de março, do Secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais
Entretanto, nos termos do despacho em epígrafe, foi clarificado que:

a) A obrigação de utilização exclusiva de programas de faturação 
previamente certificados pela AT, para os sujeitos passivos 
que não estavam a tal obrigados nos termos da Portaria 
n.o 363/2010, de 23 de junho, pode ser cumprida sem 
penalidades até ao dia 1 de julho de 2019;

b) A obrigação de assegurar os requisitos gerais dos programas 
informáticos de faturação e contabilidade prevista no art. 
11º do Decreto-Lei nº 28/2019, pode ser cumprida sem 
penalidades até ao dia 1 de julho de 2019;

c) A comunicação de centralização do arquivo prevista no nº 
5 do art. 20º do referido Decreto-Lei deve ser feita após a 
publicação da portaria que altere os modelos das declarações 
de início e de alterações, iniciando-se nessa data a contagem 
do prazo de 30 dias concedido.
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C O F I N A N C I A D O 
P O R

SISTEMA DE INCENTIVOS 
– PROJETOS CONJUNTOS 
FORMAÇÃO-AÇÃO FSE PROGRAMA 
OPERACIONAL COMPETITIVIDADE 
E INTERNACIONALIZAÇÃO 
QUALIFICAÇÃO DAS PME

AVISO 
AVISO N.º 34/SI/2015 

PROJETO Nº 
POCI-03-3560-FSE-000020 

PROGRAMA OPERACIONAL 
Programa Operacional 
Competitividade e 
Internacionalização 

FUNDO 
Fundo Social Europeu 

TIPOLOGIA DA OPERAÇÃO 
Formação-Ação para PME 

ORGANISMO INTERMÉDIO (OI) 
CCP – Confederação do Comércio 
e Serviços de Portugal 

ENTIDADE PROMOTORA 
ACIPS - ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PONTE DE SÔR

ENTIDADES BENEFICIÁRIAS 
Micro, Pequena e Médias 
empresas

O Projeto Dinamizar, incide sobre os fatores imateriais de competitividade 
das empresas, tendo como ponto de partida o reconhecimento de que 
as principais debilidades que afetam o tecido das micro e pequenas 
empresas do comércio e serviços e estão relacionadas com a qualificação 
dos seus ativos e com aspetos organizacionais das mesmas. O projeto 
de Formação-Ação na Modalidade Projetos Conjuntos promovido pela 
ACIPS e tendo como OI a CCP, abrange 25 PME de Comércio e Serviços da 
área de influência da associação. Este projeto potencia o aumento das 
qualificações específicas dos colaboradores e as capacidades de 
gestão de empresas para encetar processos de mudança/inovação 
e aumentar a produtividade, abrangendo as áreas da Qualidade 
(implementação NP 4546) e do Desempenho Organizacional e de RH.

Intensificar a formação dos empresários e gestores para a reorganização 
e melhoria das capacidades de gestão, assim como dos trabalhadores 
das empresas, apoiada em temáticas associadas à inovação e mudança, 
através de: 

• Aumento da qualificação específica dos trabalhadores em domínios 
relevantes para a estratégia de inovação, internacionalização e 
modernização das empresas; 

• Aumento das capacidades de gestão das empresas para encetar 
processos de mudança e inovação; 

• Promoção de ações de dinamização e sensibilização para a mudança e 
intercâmbio de boas práticas.

A formação-ação é uma intervenção com aprendizagem em contexto 
organizacional e que mobiliza e internaliza competências com vista à 
persecução de resultados suportados por uma determinada estratégia 
de mudança empresarial. Os tempos de formação e de ação surgem 
sobrepostos e a aprendizagem vai sendo construída através do 
desenvolvimento das interações orientadas para os saberes fazer técnicos 
e relacionais. Trata-se de uma metodologia que implica a mobilização em 
alternância das vertentes de formação (em sala) e de consultoria (on the 
job) e, como tal, permite atuar a dois níveis: 

• Ao nível dos formandos: procura desenvolver competências nas 
diferentes áreas de gestão, dando resposta às necessidades de 
formação existentes, abrangendo as áreas da Qualidade e do 
Desempenho Organizacional e de RH. 

• Ao nível da empresa: procura aumentar a produtividade, a capacidade 
competitiva e a introdução de processos de mudança/inovação  
nas empresas.


