
   CIRCULAR N.º 004 
 
 
 
Assunto: Informações 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 

 Desde o dia 1 de janeiro de 2022 que passou a ser aplicável ao setor da Construção 
um regulamento da Comissão Europeia que permite determinar em que medida 
uma atividade económica é considerada sustentável do ponto de vista 
ambiental. 

 
O Regulamento Delegado (UE) 2021/2139 da Comissão, de 4 de junho de 2021, 
publicado no Jornal Oficial da União Europeia no dia 9 de dezembro de 2021 faz parte 
de um acervo legislativo que visa identificar e promover atividades ambientalmente 
sustentáveis. Este diploma define critérios técnicos de avaliação para determinar em 
que condições uma atividade económica contribui substancialmente para os objetivos 
ambientais de mitigação das (e/ou adaptação às) alterações climáticas e para perceber 
até que ponto uma atividade não prejudica significativamente nenhum dos outros 
objetivos ambientais estabelecidos no regime para a promoção do investimento 
sustentável (Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 
de junho de 2020). 
 
O Anexo II do Regulamento Delegado (UE) 2021/2139 estabelece os critérios técnicos 
de avaliação relativos às “Atividades de Construção e Imobiliárias”, as quais são 
reunidas em sete grupos: construção de edifícios novos; renovação de edifícios 
existentes; instalação, manutenção e reparação de equipamentos dotados de eficiência 
energética; instalação, manutenção e reparação de postos de carregamento de veículos 
elétricos montados em edifícios (e lugares de estacionamento associados a edifícios); 
instalação, manutenção e reparação de instrumentos e de dispositivos de medição, 
regulação e monitorização do desempenho energético dos edifícios; instalação, 
manutenção e reparação de tecnologias de energia de fontes renováveis; e aquisição e 
propriedade de edifícios. 
 
 
 

 As empresas vão ter de preencher este ano novos modelos dos anexos R, D, E e H e 
uma nova folha de rosto da declaração de Informação Empresarial Simplificada 
(IES)/DA (Declaração Anual de Informação Contabilística e Fiscal), mas ficam 
dispensadas de submeter o ficheiro SAFT (PT) relativo à contabilidade até 2023. 

 



No caso do Anexo R, as alterações foram aprovadas pela Portaria n.º 331-C/2021, de 31 
de dezembro, e decorrem do facto de a IES ter passado a compreender mais uma 
obrigação de natureza estatística.  
 
Por outro lado, a Portaria n.º 331-D/2021, também publicada a 31 de dezembro, aprova 
a folha de rosto e os modelos relativos aos anexos D, E e H do modelo declarativo da 
IES/DA e procede à suspensão da submissão do ficheiro SAFT (PT) relativo à 
contabilidade até 2023. 
 
 
 
Com os nossos cumprimentos, 
 
 
Íris Vilela 
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