
 

 

CIRCULAR N.º 201/2022 

 

 

ASSUNTO: Revisão extraordinária de preços nas obras públicas vai manter-se até 

junho de 2023 

 

Caros Associados, 

 

O Governo anunciou a prorrogação do regime excecional de revisão de preços nos 

contratos públicos, e a criação de uma linha de crédito, alargada a todos os setores de 

atividade, destinada às empresas afetadas pelo aumento dos custos energéticos e das 

matérias-primas e pelas perturbações nas cadeias de abastecimento. Estes são alguns 

dos apoios que fazem parte de um conjunto de medidas aprovadas no dia 15 de 

setembro, em Conselho de Ministros, e que se destinam a ajudar as empresas e a 

economia social no contexto do atual aumento dos preços da energia e da subida da 

inflação. 

 

De entre as medidas agora apresentadas, destacamos as seguintes: 

 

- a majoração em IRC, em 20%, dos gastos com eletricidade e gás natural; 

- a criação de apoios, no montante de 100 milhões de euros, ao emprego ativo e à 

formação qualificada de trabalhadores; 

- a criação de um apoio, no valor de 30 milhões de euros, à promoção externa e 

internacionalização das empresas; 

- o apoio a medidas de eficiência e de aceleração da transição energética no domínio 

industrial. Esta medida tem um orçamento de 290 milhões de euros, 250 dos quais 

serão disponibilizados ao setor da Indústria. 

 

No comunicado, é referido que as medidas agora determinadas são cumulativas com 

as medidas que já se encontravam em vigor, nomeadamente, as de carácter fiscal, as de 

apoio à inovação e as que tentam minimizar ou limitar os efeitos negativos do 

aumento dos preços dos combustíveis. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Teresa Lorena 
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