
CIRCULAR n.º 264 
 
 
 
Assunto: Diversos 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 

 O 11.º Conselho de Administração da Autoridade Europeia do Trabalho (ELA) 
assumiu como prioridade para o próximo ano o setor da construção. 
 

As cadeias de subcontratação, o destacamento de trabalhadores, incluindo 
nacionais de países terceiros, e a necessidade de fornecer aos trabalhadores uma 
boa informação sobre as condições de trabalho, são alguns dos domínios e tópicos 
em que a ELA deve centrar as suas atividades em 2023, neste setor: 
 
"As empresas que trabalham na construção civil são os maiores empregadores 
industriais da UE. Além disso, existe um elevado volume de trabalhadores destacados 
ativos neste setor. Esses fatores, combinados com outros desafios para 
trabalhadores e empresas do setor, determinaram nosso foco no setor de construção 
em 2023. A ELA trabalhará em conjunto com os Estados-Membros e os parceiros 
sociais e concentraremos os nossos recursos para contribuir para uma mobilidade 
laboral justa na Europa para os trabalhadores da construção e os empregadores». 
 
 
 

 Na sequência de questões frequentes colocadas pelos contribuintes, a AT - 
Autoridade Tributária esclarece no seu portal da internet um conjunto de 
dúvidas relativas ao ATCUD – Código Único do Documento, obrigatório a partir do 
dia 1 de janeiro de 2023, em todas as faturas e outros documentos fiscalmente 
relevantes. 

 
O ATCUD visa simplificar a comunicação das faturas e combater a fraude e evasão 
fiscais, a par da utilização do QR Code (Quick Response Code), este obrigatório 
desde janeiro de 2022. 
 
A sua utilização 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 para janeiro de 2023, 
devido às dificuldades criadas pela pandemia e à necessidade de permitir às 
empresas prepararem os seus sistemas de faturação eletrónica para a nova 
obrigação. 
 
A poucos dias da entrada em vigor desta exigência legal, recordamos a necessidade 
de comunicarem à AT as séries de todos os documentos fiscalmente relevantes para 
aposição do ATCUD e também que, as empresas podem beneficiar de um apoio 
extraordinário, na determinação do lucro tributável, quanto às despesas efetuadas 
para esse fim. 
 
Consulte aqui as FAQ sobre o ATCUD, no portal das Finanças. 



 As empresas que estejam a ponderar recorrer à contratação sem termo de 
trabalhadores com o apoio da medida Compromisso Emprego Sustentável ainda 
o podem fazer até às 18h00 do próximo dia 30 dezembro de 2022. 

 
Esta medida, recorde-se, consiste num incentivo à contratação sem termo de 
desempregados inscritos no IEFP, complementado pela atribuição de um apoio 
financeiro ao pagamento de contribuições para a segurança social, no primeiro ano 
de vigência dos contratos de trabalho apoiados. 
 
A medida Compromisso Emprego Sustentável tem carácter excecional e transitório e 
prevê o apoio financeiro à contratação correspondente a 12 vezes o valor do 
indexante dos apoios sociais, bem como um conjunto de majorações do apoio 
financeiro a aplicar sempre que esteja em causa: a contratação de jovens até aos 35 
anos; a contratação de pessoas com deficiência e incapacidade; a celebração de 
contratos com remuneração base igual ou superior a duas vezes o valor do salário 
mínimo nacional; posto de trabalho localizado em território do interior; a entidade 
empregadora seja parte de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho 
(IRCT) negocial, nos termos do artigo 2.º do Código do Trabalho; a contratação de 
pessoas do sexo sub-representado na profissão. 
 
A candidatura pode ser efetuada pela entidade promotora no portal iefponline. Para 
mais informações, aos interessados devem consultar o aviso de abertura de 
concurso. 
 
 
 
Apresentamos os nossos cumprimentos, 
 
 
Íris Vilela 
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