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Encontro de CQEPS no Citeforma
O Citeforma promoveu um encontro de CQEPS, no dia 15 de dezembro, 

subordinado ao tema “Garantia de Qualidade nos Centros para a Qualificação 

e Ensino Profissional – Práticas de Avaliação”. A abertura da sessão foi feita 

por Francisca Simões, Presidente do CA do Citeforma, que enfatizou o 

contributo que este Centro de Formação tem dado nesta área, destacando 

a longa experiência, no âmbito do anterior CNO e na continuidade para o 

CQEP, do qual foi um dos pioneiros a iniciar atividade. O evento contou com 

a intervenção do Presidente da ANQEP, Gonçalo Xufre Silva que manifestou 

satisfação pela realização deste encontro, que “é um sinal da dinâmica que 

esta rede de CQEPS deve ter”. O tema “A Garantia da Qualidade nos CQEP 

– Orientações Metodológicas” foi conduzido por Maria João Alves, Chefe 

de Divisão de Gestão da Rede de Estruturas de Qualificação e do Ensino 

Profissional (ANQEP), tendo-se seguido depois apresentações de práticas

conduzidas pelos CQEPS do Citeforma, Casa Pia e Escola Secundária Marquês 

de Pombal.

Teresa Guimarães do Gabinete de Sistemas de Gestão do Citeforma 

apresentou “A metodologia Peer Review em Processos de Orientação e RVC” 

bem como o Projeto European Peer Review in Guidance and Counselling in 

VET of Adults-RVC, no qual o Citeforma se encontra envolvido.

nota editorial

Em 2015, o Citeforma deu passos significativos num caminho de mudança 

contínua que se espera seja o melhor para os seus destinatários e 

corresponda ao sentido da orientação estratégica dos seus outorgantes.

A conclusão dum Estudo de Diagnóstico de Necessidades de Formação, o 

lançamento dum novo rumo para a formação de qualificação inicial através 

da aposta nos cursos de Especialização Tecnológica, o alargamento da 

certificação da qualidade a toda a atividade do Centro, o forte impulso dado 

à atividade do CQEP e a reestruturação de grande parte da formação de 

ativos no sentido da sua integração em percursos de dupla certificação,  são 

pilares importantes desse processo.

Entretanto, o balanço que é feito neste número do Cite’informa sobre 

a atividade desenvolvida no último trimestre do ano, é imagem da 

determinação do Centro no sentido de se manter alinhado na inovação, na 

partilha de experiências e na ligação permanente às empresas e aos seus 

líderes.

Para 2016, o desafio imediato da adoção do referencial da qualidade ISO 

9001, versão 2015, é um objetivo que obrigará a repensar os processos e as 

formas de agir de todos os protagonistas da atividade do Centro.

Tal como sempre tem acontecido, o Citeforma conta com todos, 

colaboradores internos e externos, para manter elevada a ambição e o 

orgulho de fazer bem.

Agostinho Castanheira

Diretor
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Reforço da oferta de Cursos de Especialização Tecnológica, novos percursos 

formativos em áreas tecnológicas, reforço da oferta de formação modular 

nas áreas do vitrinismo, logística e turismo, reestruturação do percurso de 

Contabilidade e Gestão Administrativa, bem como a introdução de mais uma 

língua - o francês - são algumas das novidades que o Citeforma tem para 

apresentar no seu plano de atividades para 2016. As linhas orientadoras desta 

calendarização refletem não só os estatutos do Citeforma como também as 

necessidades e orientações dos seus outorgantes. Foram ainda incorporados 

os dados do Diagnóstico de Necessidades de Formação realizado em 2015.

Formação para Jovens
Na continuidade do reforço de cursos CET (Cursos de Especialização 

Tecnológica) iniciados no final de 2015, o Citeforma volta a promover em 

2016, novas ações desta modalidade, destinadas a candidatos com o 12º ano 

de escolaridade. 

Encontram-se a decorrer cinco ações de formação de Aprendizagem, 

destinadas a jovens com o 9º ano de escolaridade que pretendem concluir 

o ensino secundário com dupla certificação: escolar e profissional, numa 

das seguintes áreas: Administrativa, Logística, Vitrinismo, Informática e 

Rececionista de Hotel. Não está previsto o início de novas ações de formação 

nesta modalidade.

Formação para desempregados
As modalidades de Educação e Formação de Adultos, bem como os 

percursos de Vida Ativa, a decorrer em horário laboral vêm ao encontro das 

necessidades de aquisição de novas competências por candidatos que se 

encontram à margem do mercado de trabalho e procuram uma rápida re-

integração. 

A assinalar a introdução de novos percursos formativos na área da 

Multimédia: “Desenvolvimento de Sites Web para pequenos negócios”, 

capitalizando-o com o ciclo de Empregabilidade que se vem a desenvolver 

desde 2013; e na área do Visual Merchandising com as ações “Vitrinismo – 

Visual Merchandising de Moda e Store Design” e “Vitrinismo – Promoção da 

Marca, Produtos e Eventos”.

Formação modular para ativos
O ano de 2016 consolida as áreas de intervenção iniciadas neste centro 

de formação em 2013 em Logística, Vitrinismo, Hotelaria e Informação 

e Animação Turística. Para além dos cursos de qualificação inicial de 

jovens, alguns dos quais já tiveram novas edições, que se encontram a 

decorrer, o Citeforma está a alargar esta oferta à população ativa, em 

unidades modulares. É o caso, por exemplo dos cursos de “Logística 

Internacional”, “Logística Global”, “Standards e procedimentos na hotelaria”, 

“Aprovisionamento, logística e gestão de stocks” ou “Sistemas de informação 

de suporte à atividade comercial”.

Nos domínios mais tradicionais, como a área Administrativa, o Secretariado, 

Contabilidade ou Informática o Citeforma mantém a oferta, procedendo às 

devidas atualizações. A reestruturação mais evidente teve lugar no percurso 

formativo de Contabilidade e Gestão Administrativa que surge, em outubro 

de 2016, totalmente renovado. Em articulação com o CQEP procurou-se 

um maior acesso à certificação profissional de Técnico de Contabilidade. 

Complementarmente, passa a ser permitido, aos formandos, a opção pelo 

desenvolvimento de competências mais centradas a quatro núcleos de 

intervenção: Contabilidade, Fiscalidade, Gestão e Finanças e Recursos 

Humanos.

A oferta das TICs (Informática para Utilizadores) foi também restruturada, 

traduzindo a necessidade de a adaptar às realidades atuais. A formação foi 

ainda alargada a uma nova área: a Cidadania Digital, na qual se pretende que 

os utilizadores, em geral, possam interagir, de forma adequada, com os meios 

digitais à sua disposição, potenciando a sua participação na sociedade. É o 

caso de cursos como, por exemplo, “Negócios digitais” ou “Acesso, direitos e 

responsabilidade digital” que preparam para as novas formas de utilização da 

web e para o desenvolvimento e consumo de novas aplicações.

Na área da Multimédia surgem dois novos percursos: “Aplicações Multimédia 

para Dispositivos Digitais” e “Produção de Áudio e Vídeo para Multimédia”. O 

primeiro permite incorporar as tendências tecnológicas que convergem para 

as tecnologias web e móveis, enquanto que o segundo permite adquirir as 

competências necessárias à integração do som e da imagem em dispositivos 

multimédia.

Na área das línguas, para além dos níveis de Inglês, Espanhol, Alemão e 

Mandarim, o Citeforma vem em 2016 responder aos insistentes pedidos com 

a abertura do Francês. 

Os programas dos cursos encontram-se todos disponíveis no site, em http://

www.citeforma.pt e os interessados podem já fazer pré-inscrição nos cursos 

que pretendam frequentar. 

- FORMAÇÃO PROFISSIONAL -

FORMAÇÃO 2016
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A utilização generalizada das novas tecnologias de informação tem vindo a 

colocar novos desafios à sociedade e em particular a forçar a inovação no 

ensino e formação mudando o paradigma da educação. Por exemplo, o uso 

generalizado do computador, dos telemóveis “smart” e da Internet, levou ao 

desenvolvimento de modelos de ensino interativos em praticamente todos os 

tipos de ensino. Contudo, não parece ainda haver consenso sobre a melhor 

maneira de usar de novas tecnologias de informação nas práticas educativas. 

Assim, acompanhar a utilização e aceitação pelos formandos e formadores 

destas novas tecnologias e espaços de comunicação, como é exemplo o 

facebook, e perceber se estes utilizadores estarão, também, motivados a 

participar e tirar proveito destas plataformas, enquanto facilitadoras da sua 

aprendizagem, é uma questão premente. Neste enquadramento, e porque 

importa conhecer profundamente, debater, pensar e planear o papel futuro 

destas novas tecnologias no Ensino/Formação decidiu-se organizar um ciclo 

de Seminários intitulado “Inovação e Tecnologia na Formação Profissional”.

O debate desta questão atual é crucial  para possibilitar aos diversos 

atores um pensar sustentado sobre as novas formas de formar e ensinar, a 

interiorização de conhecimentos e a reflexão sobre a adequação das suas 

práticas pedagógicas em consonância com  este contexto.

O Ciclo é composto pela realização de seminários temáticos, desenvolvidos em 

parcerias com o meio académico e empresarial. O tema do primeiro seminário, 

realizado no passado dia 19 de novembro, foi “Ensino/Formação e a Internet 

das Coisas (IoT)”. Os seminários são abertos ao público em geral mediante 

inscrição prévia e têm o formato de meio dia. Após a realização de cada 

seminário é feita publicação on-line da síntese das suas conclusões.

Os temas previstos para os próximos dois seminários, a realizar em 2016, são: 

“Serious Games no Ensino/Formação” e “Inovações no Ensino/Formação: a 

utilização de tecnologias nas práticas educacionais em escolas inteligentes ”.

Vitor Santos 

(Consultor para a área de Tecnologia no Citeforma/ Professor na Universidade Nova de Lisboa e 

Diretor do curso de Sistemas e Tecnologias de Informação da NOVA IMS)

Seminário Internet das Coisas 

“O Ensino/ Formação e a Internet das Coisas” foi o primeiro seminário 

realizado no âmbito deste novo ciclo dedicado à Inovação na Formação, 

promovido pelo Citeforma, em novembro.

Uma sessão na qual se debateu o modo como a inovação e a novidade está 

a chegar à área da formação e de que forma é que esta mudança está a 

envolver os profissionais da área. Traçaram-se perspetivas de um futuro cada 

vez mais próximo e deixaram-se abertas muitas portas para novos caminhos 

de aprendizagem. Elsa Caramujo, Coordenadora do CNQF/ IEFP, participou na 

abertura e revelou interesse em aprofundar esta perspetiva pela influência 

que tem nas competências necessárias aos formadores. 

Ramiro Gonçalves, da UTAD /INESC-TED apresentou uma perspetiva de 

futuro sobre a matéria, na qual destacou a aprendizagem mais interativa e 

personalizada, o facto dos alunos aprenderem a partir de qualquer dispositivo 

e a melhoria geral do processo de aprendizagem. Henrique Mamede da 

UAberta/ ENESC-TEC trouxe a IoT ao quotidiano e referiu o elevado volume de 

dados que são gerados e tratados em tempo real.

A comparação da postura dos alunos de hoje com os do séc. XIV, com recurso 

a uma imagem de uma sala de aula da Universidade de Bolonha, chegou a 

esta sessão pelas mãos de Filipe Montargil, da ESCS, que ali encontrou uma 

linha de continuidade. Reforçou o papel do docente na forma como apresenta 

conteúdos, como se deve adaptar ao tipo de comunicação instantânea atual 

e a obrigatoriedade de selecionar de informação. Seguiu-se a intervenção de 

Teresa Cardoso, da Universidade Aberta, que esclareceu alguns mitos sobre o 

Mobile Learning e exemplificou de que forma estes podem ser integrados no 

contexto com êxito.

Vitor Santos, coordenador desta área de formação e Professor na Universidade 

Nova de Lisboa, esclareceu a plateia sobre uma nova teoria de aprendizagem 

o Social Learning em que se aprende através da navegação na internet, 

recolhendo contributos.

A mudança de pedagogia e a necessidade de criar competências para o séc 

XXI foi reforçada por José Bidarra da Universidade Aberta. A apresentação 

de casos práticos coube a António Gonçalves da Edigep, que falou de um 

programa de implementação de tecnologias em salas do primeiro ciclo, com 

custos controlados; e a Fernanda Ledesma da ANPRI, que acompanhou a 

avaliação qualitativa de um projeto de introdução de tablets no ensino e 

referiu ainda outros dois projetos: um de desenvolvimento de Apps e outro no 

âmbito da Robótica a decorrer em ambiente escolar.

- FORMAÇÃO -

Novo Ciclo de Seminários “Inovação e 
Tecnologia na Formação Profissional”
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O Citeforma fechou, em dezembro, mais um ciclo dedicado à empregabilidade 

e ao empreendedorismo, com o Seminário “Incentivos e Apoios às PMEs”. 

Para Carla Rebelo, coordenadora desta área de formação, o objetivo aqui 

foi o de trazer a experiência prática de vários intervenientes para concluir 

um percurso que “começa com uma ideia em potencial, avança para a sua 

validação, passa pela análise de aspetos críticos, pelo estudo de constituição 

da empresa e seu arranque, e depois culmina numa questão muito prática: E 

agora, que incentivos e apoios existem?”. 

A ideia é a de proporcionar respostas através do contacto direto com 

interlocutores desse mosaico de medidas existentes, mas nem sempre 

conhecidas dos interessados. Sérgio Póvoas da Gesventure e Pedro Cabrita 

começaram por abordar principais tipos de financiamento disponíveis para 

as Startups e PME’s, nomeadamente Capital de Risco e Fundos Comunitários; 

Cristina Nobre do IEFP trouxe os Apoios ao Empreendedorismo e à Criação 

do Próprio Emprego e INVESTE JOVEM; Da parte das autarquias, o Citeforma 

contou mais uma vez com a apresentação do SACE da CM Loures por Nuno 

Almeida e pela 1ª vez a Empreend representada pela Prof.ª Maria Rosário 

Almeida.

A sessão contou ainda com testemunhos muito práticos de quem vive a 

realidade de ter arrancado com um negócio, como é o caso de Diogo Nesbitt 

da Magnifinance, Sofia Pacheco da Suites 4 You Garden e Joana Cabral da 

Jumping Clay Benfica. Mas também de quem está prestes a arriscar e dar os 

primeiros passos nesta teia de trabalhar por conta própria, como é o caso de 

Manuel Quelha, formando deste Ciclo de Empreendedorismo que está prestes 

a abrir A Taberna Lusitana e teve também aqui oportunidade de vir falar do 

seu percurso. 

Esta área de formação arrancou no Citeforma, de forma estruturada, em 2013 

e desde então, tem vindo a ser complementada com informação que se tem 

identificado como oportuna, tanto pelos formandos como pelos formadores. 

É o caso dos módulos de Finanças para Não Financeiros e Constituição da 

Empresa que passaram a integrar o percurso em 2015.   

O Citeforma esteve presente na sessão de encerramento do projeto 

Europeerguid-RVC, a 22 e 23 de outubro, em Viena.

“Depois da formação dos peers , foram realizados testes piloto de Peer 

Reviews, possibilitando a aplicação da metodologia Peer Review em estudo, 

delineada na 1ª fase do projeto, em CQEP holandeses, franceses e portugueses. 

Estes testes passaram pela definição de áreas da qualidade, a avaliar nestas 

instituições, e pela definição de planos de ações de melhoria. Na reunião em 

Viena, com base no relatório de avaliação do projeto, ajustámos o Manual e 

a Toolbox deste instrumento de avaliação da qualidade. Em nosso entender, 

é uma metodologia extremamente interessante que potencia a identificação 

de boas práticas estando indexada com as orientações do quadro EQAVET”, 

referiu Teresa Guimarães, responsável do GSG do Citeforma, e uma das 

envolvidas neste projeto.

Os resultados foram apresentados, em Portugal, no Encontro “Garantia de 

Qualidade nos Centros para a Qualificação e Ensino Profissional – Práticas de 

Avaliação” promovido pelo Citeforma a 4 de dezembro.

Empreendedorismo: Incentivos 

e Apoios às PME’s

Encerramento do projeto 

Europeerguid RVC
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O Referencial normativo NP EN ISO 9001, versão 2015, permite e orienta 

uma integração do SGQ com a atividade/negócio da Organização, alinhada 

com estratégias da Direção, por forma a obter um só sistema de gestão.

O objetivo desta implementação integrada visa garantir a melhoria da 

eficiência/eficácia do sistema de gestão e o aumento da satisfação do cliente, 

de forma sustentável e racionalizando os recursos disponíveis:

A utilização de uma abordagem por processos, combinada com o ciclo PDCA 

e o pensamento baseado em risco, por parte da Organização, possibilita o 

alinhamento do SGQ com requisitos de outras normas de sistemas de gestão, 

tais como, o sistema de gestão ambiental, de segurança alimentar, de saúde e 

segurança no trabalho, ….

Na área da Educação e Formação Profissional, o Quadro EQAVET, instrumento 

da UE baseado em referências europeias comuns para a garantia e melhoria 

da qualidade da Educação e Formação Profissional, é passível de integração 

com os princípios da norma NP EN ISO 9001:

Num futuro próximo, com publicação prevista para 2018, ainda na área 

da Educação e Formação, a ISO está a desenvolver o referencial normativo 

ISO 21001 - Educational organizations management systems, totalmente 

orientado para a definição de um SGQ para a Educação e Formação.

SGQ-Sistema de Gestão da Qualidade

PDCA – Plan, Do, Check, Act

ISO – International Organization for Standardization

EQAVET - Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação 

Profissionais

EU- União Europeia

Mais informações: teresa.guimaraes@citeforma.pt

Gabinete de Sistemas de Gestão

PRINCÍPIOS

A norma NP EN ISO 9001:2015 e a

integração de Sistemas de Gestão
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Legislação Fiscal Por Helena Tomé, Coordenadora da Área de Fiscalidade do Citeforma

Despacho n.º 3/2015-XXI do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (SEAF), de 30 
de novembro

Prorrogação do prazo para a comunicação de contratos de arrendamento ou emissão de 
recibos de renda

Portaria n.º 414/2015, de 30 de novembro

Alteração aos procedimentos relativos à declaração de rendas modelo 44

Primeira alteração à Portaria n.º 98-A/2015, de 31 de março, que aprova a declaração 
modelo 2, o modelo do recibo eletrónico de quitação de rendas e a declaração modelo 
44, previstos no Código do Imposto do Selo e no Código do IRS.

Decreto Legislativo Regional n.º 9/2015/M, de 2 de dezembro

Estatuto das IPSS na Região Autónoma da Madeira

Adapta à Região Autónoma da Madeira o Estatuto das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de fevereiro, alterado 
pelos Decretos-Leis n.ºs 9/85, de 9 de janeiro, 89/85, de 1 de abril, 402/85, de 11 de 
outubro, 29/86, de 19 de fevereiro, e 172-A/2014, de 14 de novembro, e pela Lei n.º 
76/2015, de 28 de julho.

Decreto Legislativo Regional n.º 8/2015/M, de 1 de dezembro

Regime de incentivos à Comunicação Social na Região Autónoma da Madeira

Adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 23/2015, de 6 de fevereiro, que 
estabelece o regime de incentivos do Estado à comunicação social.

Portaria n.º 370/2015, de 20 de outubro

Normas de envio da IES - Informação Empresarial Simplificada

Aprova os termos a que deve obedecer o envio da informação empresarial simplificada 
(IES) e revoga a Portaria n.º 499/2007, de 30 de abril.

Portaria n.º 372/2015, de 20 de outubro

Declaração modelo 49 e respetivas instruções de preenchimento

Aprova a declaração modelo 49 e respetivas instruções de preenchimento, para efeitos 
do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 60.º do Código do IRS.

Portaria n.º 371/2015, de 20 de outubro

Instruções de preenchimento da declaração modelo 39

Aprova as novas instruções de preenchimento da declaração modelo 39 «rendimentos e 
retenções a taxas liberatórias» aprovada pela Portaria n.º 414/2012, de 17 de dezembro.

Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro

Novos modelos da declaração modelo 3 aplicáveis aos anos de 2001 a 2014

Aprova os novos modelos de impressos da declaração modelo 3, para declarar 
os rendimentos respeitantes aos anos de 2001 a 2014, e respetivas instruções de 
preenchimento.

Portaria n.º 400/2015, de 6 de novembro

Coeficientes de desvalorização da moeda para os bens e direitos alienados em 
2015

Atualiza os coeficientes de desvalorização da moeda aplicáveis aos bens e direitos 
alienados durante o ano de 2015.

Portaria n.º 383/2015, de 26 de outubro

Declaração modelo 10 e respetivas instruções de preenchimento

Aprova a declaração Modelo 10 do IRS e do IRC e respetivas instruções de 
preenchimento.

Portaria n.º 378/2015, de 22 de outubro

Declaração modelo 48 e respetivas instruções de preenchimento

Aprova o modelo oficial da declaração modelo 48, prevista nos n.ºs 5 e 6 do artigo 10.º-A 
do Código do IRS e respetivas instruções de preenchimento.

Decreto Legislativo Regional n.º 23/2015/A, de 26 de outubro

Alteração ao Orçamento da Região Autónoma dos Açores - Benefícios fiscais 
contratuais

Terceira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 1/2015/A, de 7 de janeiro, que 
procede à aprovação do Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2015.

Portaria n.º 370/2015, de 20 de outubrNormas de envio da IES - Informação 
Empresarial Simplificada

Aprova os termos a que deve obedecer o envio da informação empresarial simplificada 
(IES) e revoga a Portaria n.º 499/2007, de 30 de abril.

Portaria n.º 372/2015, de 20 de outubro

Declaração modelo 49 e respetivas instruções de preenchimento

Aprova a declaração modelo 49 e respetivas instruções de preenchimento, para efeitos 
do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 60.º do Código do IRS.

Portaria n.º 371/2015, de 20 de outubro

Instruções de preenchimento da declaração modelo 39

Aprova as novas instruções de preenchimento da declaração modelo 39 «rendimentos e 
retenções a taxas liberatórias» aprovada pela Portaria n.º 414/2012, de 17 de dezembro.

Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro

Novos modelos da declaração modelo 3 aplicáveis aos anos de 2001 a 2014

Aprova os novos modelos de impressos da declaração modelo 3, para declarar 
os rendimentos respeitantes aos anos de 2001 a 2014, e respetivas instruções de 
preenchimento.

Despacho n.º 11485/2015, de 14 de outubro

Formulário de pedido de reembolso modelo 27-RFI

Aprova o formulário Modelo 27-RFI e respetivas instruções de preenchimento.

Despacho n.º 11257-A/2015, de 7 de outubro

Segurança Social - Requerimento de dispensa do pagamento de contribuições 
para produtores de leite

Decreto-Lei n.º 237/2015, de 14 de outubro

Linha de crédito para os sectores do leite e da suinicultura

Cria uma linha de crédito com juros bonificados, dirigida aos produtores do leite de vaca 
cru e aos produtores de suínos, para apoio a encargos de tesouraria ou de investimento 
associados à atividade.

Portaria n.º 344/2015, de 12 de outubro

Regulamentação das plataformas de financiamento colaborativo (Crowdfunding)

Estabelece as regras aplicáveis ao procedimento de comunicação prévia de início de 
atividade das plataformas de financiamento colaborativo nas modalidades de donativo e/
ou com recompensa consagradas na Lei n.º 102/2015, de 24 de agosto.

Decreto-Lei n.º 226/2015, de 9 de outubro

Fundo de Dívida e Garantias - FD&G

Procede à criação do Fundo de Dívida e Garantias, gerido pela IFD - Instituição Financeira 
de Desenvolvimento, S. A., e vocacionado para a criação ou reforço de instrumentos 
financeiros de capitalização de empresas com recurso a financiamento de fundos 
europeus estruturais e de investimento.

Decreto-Lei n.º 225/2015, de 9 de outubro

Fundo de Capital e Quase Capital - FC&QC

Procede à criação do Fundo de Capital e Quase Capital, gerido pela IFD - Instituição 
Financeira de Desenvolvimento, S. A., e vocacionado para a criação ou reforço de 
instrumentos financeiros de capitalização de empresas com recurso a financiamento de 
fundos europeus estruturais e de investimento.

Portaria n.º 297/2015 de 21 de setembro

RFAI e DLRR com aplicação condicionada face à nova regulamentação

Procede à regulamentação do Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI) e do regime 
de dedução por lucros retidos e reinvestidos (DLRR), no sentido de assegurar a aplicação 
integral das regras previstas no Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junho de 2014, 
designado por Regulamento Geral de Isenção por Categoria ou RGIC, que declara certas 
categorias de auxílio compatíveis com o mercado interno, em aplicação dos artigos 107.º 
e 108.º do Tratado.

- LEGISLAÇÃO -
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Portaria n.º 332-A/2015, de 5 de outubro

Novas instruções da declaração modelo 30

Aprova as instruções de preenchimento da declaração modelo 30, aprovada pela Portaria 
n.º 372/2013, de 27 de dezembro.

Portaria n.º 338/2015, de 8 de outubro

Novos modelos das faturas-recibo (ex-recibos verdes eletrónicos)

Aprova os novos modelos de fatura, de recibo e de fatura-recibo, bem como as respetivas 
instruções de preenchimento, de acordo com as novas redações do artigo 115.º do Código 
do IRS e do artigo 29.º do Código do IVA, e revoga a Portaria n.º 426-B/2012, de 28 de 
dezembro.

Portaria n.º 329/2015, de 5 de outubro

Estampilha fiscal aplicável aos produtos de tabaco

Sexta alteração à Portaria n.º 1295/2007, de 1 de outubro, que aprova o novo modelo 
e as especificações técnicas da estampilha fiscal aplicável aos produtos de tabaco 
manufaturado destinado a ser introduzido no consumo no território nacional.

Portaria n.º 328-B/2015, de 2 de outubro

Segurança Social - Dispensa do pagamento de contribuições para os produtores 
de leite

Estabelece as condições de dispensa do pagamento de contribuições para a segurança 
social, relativamente aos produtores de leite de vaca cru, respetivos cônjuges e 
trabalhadores.

Portaria n.º 318/2015, de 1 de outubro

EBF - Nova declaração modelo 25

Aprova a declaração modelo 25 e respetivas instruções de preenchimento a utilizar 
pelas entidades que recebam donativos fiscalmente relevantes no âmbito do regime 
consagrado no Estatuto dos Benefícios Fiscais. 
Decreto-Lei n.º 210/2015, de 25 de setembro

Alteração aos regimes jurídicos do FCT e do FGCT

Procede à primeira alteração à Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto, que estabelece os regimes 
jurídicos do fundo de compensação do trabalho e do fundo de garantia de compensação 
do trabalho. 
Aviso n.º 10784/2015, de 24 de setembro

Rendas - Coeficiente de atualização para 2016

Coeficiente de atualização dos diversos tipos de arrendamento urbano e rural para 
vigorar no ano civil de 2016.

Declaração de Retificação n.º 41-A/2015, de 21 de setembro

Retificação ao novo Código de Contas do SNC

Retifica a Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho, do Ministério das Finanças que aprova o 
Código de Contas, publicada no Diário da República n.º 142, 1.ª série de 23 de julho de 
2015.

Declaração de Retificação n.º 41-B/2015, de 21 de setembro

Retificação aos novos modelos de demonstrações financeiras do SNC

Retifica a Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho, do Ministério das Finanças que aprova os 
modelos de demonstrações financeiras para as diferentes entidades que aplicam o SNC, 
publicada no Diário da República n.º 143, 1.ª série de 24 de julho de 2015.

Portaria n.º 280/2015, de 15 de setembro

Taxas devidas no âmbito do SIR - Sistema da Indústria Responsável

Define a forma de cálculo, distribuição, modo de pagamento e termos do respetivo 
agravamento ou redução das taxas e outras despesas devidas pelo requerente nos 
procedimentos em que intervenham a administração central ou entidades gestoras de 
Zonas Empresariais Responsáveis, no âmbito do Sistema da Indústria Responsável.

Lei n.º 139/2015, de 7 de setembro

Transformação da OTOC em Ordem dos Contabilistas Certificados

Transforma a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em Ordem dos Contabilistas 
Certificados, e altera o respetivo Estatuto, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 452/99, de 5 
de novembro, em conformidade com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece 
o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas 
profissionais.

Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro

Regime jurídico da Supervisão de Auditoria

Aprova o Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, transpondo a Diretiva 2014/56/
UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, que altera a Diretiva 
2006/43/CE relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas, e assegura a 
execução, na ordem jurídica interna, do Regulamento (UE) n.º 537/2014, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativo aos requisitos específicos para a 
revisão legal de contas das entidades de interesse público.

Despacho n.º 9922/2015, de 1 de setembro

Prorrogação do prazo do FIEAE

Prorrogação do prazo do Fundo Imobiliário Especial de Apoio às Empresas (FIEAE), pelo 
período adicional de um ano.

Instruções e decisões administrativas

Ofício Circulado n.º 30179, de 15 de dezembro, 
IVA artigo 9.º alínea 27) subalínea b) do CIVA (avaliações de património para garantia de 
operações de crédito)

Ofício Circulado n.º 30177, de 10 de dezembro, 
IVA-Enquadramento do serviço público de remoção de lixos

IRS - Benefícios Fiscais em 2015

Síntese dos Benefícios Fiscais em sede de IRS, para o ano de 2015.

Nota Informativa da AT, de 7 de dezembro de 2015

Comunicação dos Contabilistas Certificados por falta ou atraso de declarações

Ofício Circulado n.º 30176, de 02 de dezembro, 
IVA-Lista das moedas de ouro

Informação Vinculativa - CIRC - Tributação autónoma de encargos com viaturas 
ligeiras de mercadorias

CIRC - Artigo 88.º, n.º 3

Tributação autónoma dos encargos com viaturas ligeiras de mercadorias referidas na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do Código do Imposto sobre Veículos (CISV).

Processo n.º 750/2015

Informação Vinculativa - CIVA - Direito à dedução em veículos totalmente 
elétricos

CIVA - Artigo 21.º

Direito à dedução - Veículos totalmente elétricos - Aquisição - Despesas associadas à sua 
utilização, como sejam eletricidade, seguros, manutenção, etc.

Processo n.º 8433, por despacho de 2015-07-07, do SDG do IVA, por delegação do 
Diretor Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira - AT.

Informação Vinculativa - CIVA - Faturação - Emissão e conteúdo na língua 
nacional

CIVA - Artigo 36.º Faturação – Emissão e conteúdo na língua nacional

Processo n.º 8617, por despacho de 28-05-2015, do SDG do IVA, por delegação do 
Diretor Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira - AT.

Informação Vinculativa - CIVA - Localização de operações na prestação de serviços 
de transporte com armazenagem

CIVA - Artigo 6.º Localização de operações - Prestação de serviços de transporte, em que 
o serviço de armazenagem é um elemento do serviço prestado.

Processo: n.º 7269, por despacho de 2014-09-26, do SDG do IVA, por delegação do 
Diretor Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira - AT

Informação Vinculativa - CIVA - Serviços de construção civil - IVA indevidamente 
liquidado na fatura

CIVA Artigo 2.º, n.º 1, alínea j) Inversão do sujeito passivo - Serviços de construção civil 
- Iva indevidamente liquidado na fatura - Emissão de notas de crédito - Substituição de 
DP’s entregues
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Processo n.º 8404, por despacho de 24-07-2015, do SDG do IVA, por delegação do 
Diretor Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira - AT

Informação Vinculativa - CIVA - Emissão de faturas relativas a operações isentas 
de IVA

CIVA - Artigo 29.º, n.º 20 Faturas - Obrigatoriedade de emissão de fatura relativamente a 
operações isentas de IVA

Processo n.º 8235, por despacho de 2015-05-26, do SDG do IVA, por delegação do 
Diretor Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira - AT

Ofício-Circulado n.º 60096/2015, de 29 de outubro, do Gabinete da Diretora-Geral

Processo de execução fiscal para cobrança de créditos das ordens profissionais
Informação Vinculativa - CIRE/IMT - Isenção de IMT na aquisição de imóveis, no 
âmbito de processo de insolvência

CIRE - Artigo 270.º, n.º 1, al. a)

Isenção de IMT na aquisição de imóveis, no âmbito de processo de insolvência, que se 
destine à constituição de novas sociedades.

Processo 2013003575 - IVE n.º 6176, com despacho concordante de 19.02.2014, do 
Diretor Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira

Informação Vinculativa - CIMT - Início do prazo de isenção de IMT, na aquisição 
de prédios para revenda, em processo de execução fiscal

CIMT - Artigo 7.º, n.º 4

Momento em que se inicia a contagem do prazo de isenção de IMT, na aquisição de 
prédios para revenda, em processo de execução fiscal, cujo pagamento é efetuado nos 
termos do artigo 256.º n.º 1 alínea f) do CPPT,

Processo 2013003576 - IVE n.º 6189, com despacho concordante de 05.02.2014, do 
Diretor Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira

Circular n.º 11/2015, de 6 de outubro

Isenção do IMT, IS e IMI para prédios rústicos aderentes a Zonas de Intervenção 
Florestal ou submetidos a Plano de Gestão Florestal

Circular n.º 10/2015, de 9 de setembro

Obrigações Fiscais das Pessoas Coletivas em situação de Insolvência

Insolvência - Obrigações Fiscais das Pessoas Coletivas em situação de Insolvência.

Acórdãos
Acórdão do TCAS, de 18 de junho

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 18/06/2015, Processo n.º 07169 
- IVA, facturas falsas, dispensa do remanescente da taxa de Justiça

Acórdão do STA n.º 5/2015, de 16 de setembro - Processo n.º 1292/14
Não tributação de mais-valias de ações alienadas em 2010 (antes de 27/07) e 
detidas há mais de 12 meses

As mais-valias decorrentes de atos de alienação de ações detidas há mais de 12 meses 
que tenham ocorrido antes da entrada em vigor da Lei n.º 15/2010, de 26 de Julho, 
particularmente no período compreendido entre 1 de Janeiro e 26 de Julho de 2010, 
continuam a seguir o regime legal de não sujeição a tributação previsto no n. 2, alínea a), 
do artigo 10.º do Código do Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares, e, como 
tal, não concorrem para a formação do saldo anual tributável de mais-valias a que se 
refere o artigo 43.º do CIRS.

Acórdão do TCAS, de 18 de junho

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 18/06/2015, Processo n.º 07169 
- IVA, faturas falsas, dispensa do remanescente da taxa de Justiça

Resenha de Legislação sobre trabalho, 
solidariedade e segurança social (Setembro 
a 17 de Dezembro de 2015) 
Por Carla Jobling - Advogada

• Decreto-Lei n.º 210/2015 - Diário da República n.º 188/2015, Série I de 2015-
09-25- Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Procede à primeira alteração à Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto, que estabelece os regimes 
jurídicos do fundo de compensação do trabalho e do fundo de garantia de compensação 
do trabalho

• Decreto-Lei n.º 246/2015 - Diário da República n.º 205/2015, Série I de 2015-
10-20- Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Primeira alteração à Lei n.º 90/2009, de 31 de agosto, que institui o regime especial de 
proteção na invalidez, e terceira alteração do Decreto-Lei n.º 265/99, de 14 de julho, que 
cria o complemento por dependência.

• Lei n.º 120/2015 - Diário da República n.º 170/2015, Série I de 2015-09-01- 
Assembleia da República
Procede à nona alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro, reforçando os direitos de maternidade e paternidade, à terceira alteração ao 
Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 89/2009, 
de 9 de Abril.

• Lei n.º 133/2015 - Diário da República n.º 174/2015, Série I de 2015-09-07 
-Assembleia da República
Cria um mecanismo para proteção das trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes.
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JANEIRO A MARÇO DE 2016VIDA ATIVA JOVEM

CURSO UFCD INÍCIO FIM DURAÇÃO HORÁRIO INSCRIÇÃO
Não sócios Sócios Sitese

Vitrinismo - Visual Merchandising de Moda e Store Design 02-02-16 06-07-16 700 L Isento

Técnicas Administrativas e de Contabilidade 16-02-2016 09-07-2016 700 L Isento

Técnicas de Receção Hoteleira 07-03-2016 08-09-2016  700 L Isento

FORMAÇÃO ATIVOS - APERFEIÇOAMENTO

CURSO UFCD INÍCIO FIM DURAÇÃO HORÁRIO INSCRIÇÃO
Não sócios Sócios Sitese

Ja
ne

iro

Algoritmos 804 04-01-2016 14-01-2016 25 PL €70   €35 

Criação de sites WEB 768 04-01-2016 26-01-2016 25 PL €135 €67,50 

Língua estrangeira - iniciação - alemão CLC - LEI -3 04-01-16 19-02-16 50 PL €100 €50

Língua inglesa - apresentação e informação 7464 04-01-16 03-02-16 25 PL €50 €25 

Liderança e Motivação de Equipas 5436 04-01-16 19-01-16 50 PL €110 €55

Língua inglesa - logística 402 04-01-16 03-02-16 25 PL €50 €25  

Língua inglesa - informação turística da região 8218 05-01-16 04-02-16 25 PL €50 €25 

Gestão de Correio Eletrónico e Pesquisa de Informação na Web 693 05-01-16 16-02-16 25 PL €50 €25 

Língua Inglesa Cozinha / Pastelaria 4664 05-01-16 04-02-16 25 PL €50 €25 

Importância, objetivos e fundamentos de Segurança e Saúde no Trabalho 5431 05-01-2016  28-01-2016 25 PL €50 €25 

Ferramenta Photoshop 21 06-01-16 27-01-16 50 PL €110 €55 

Reuniões de Trabalho - Organização e Planificação 700 06-01-16 18-02-16 25 PL €50  €25 

Sistema de segurança social 8534 06-01-16 01-02-16 25 PL €50 €25  

Análise e Descrição de Funções 09-01-16 16-01-16 14 S €50 €27,50 

PNL 09-01-16 27-02-16 50 S €135 €70 

Gestão e Marketing - Princípios básicos 423 09-01-16 30-01-16 25 S €50 €25 

CAD - Comandos e potencialidades 2750 09-01-16 27-02-16 50 S €110 €55 

Protocolos de redes - instalação e configuração (Introdução às redes de computadores) 827 09-01-16 27-02-16 50 S €135 €67,50 

Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - conceitos básicos 349 11-01-16 26-01-16 25 PL €50 €25  

Língua Estrangeira Iniciação_Espanhol Inicial I CLC-LEI-4 11-01-16 11-02-16 50 PL €100 €50

Folha de cálculo 778 13-01-16 12-02-16 50 PL €100 €50

Mandarim 18-01-16 25-02-16 50 PL €100 €50

Comunicação interpessoal e assertividade 5440 20-01-16 27-01-16 25 PL €55 €27,50 

Análise de sistemas 811 25-01-16 18-02-16 50 PL €135 €67,50 

Noções de fiscalidade 567 25-01-16 29-02-16 25 PL €50 €25  

Fe
ve

re
iro

Introdução à Gestão da Qualidade 4793 01-02-16 22-02-16 25 PL €50 €25 

Tratamento de imagens 24 01-02-16 24-02-16 50 PL €110 €55 

Gestão de Conflitos 1531 01-02-16 10-02-16 25 PL €55 €27,50 

Estrutura e Comunicação Organizacional 649 03-03-16 28-04-16 50 PL €100 €50

Direito Laboral Contraordenacional 03-02-16 02-03-16 25 PL €50 €25 

MS Sharepoint: Introdução 04-02-16 29-02-16 50 PL €100 €50

Motion graphics - Adobe After Effects 05-02-16 19-03-16 50 S €110 €65 

Seminário de Atualização Fiscal 05-02-16 05-03-16 37,5 S €80 €50 

Encerramento de Contas - Aspetos Contabilísticos e Fiscais 06-02-16 19-03-16 32 S €75 €40 

Análise de Modelos Declarativos 06-02-16 05-03-16 32 S €75 €40 

Linguagem HTML e construção de páginas para Internet 151 10-02-16 19-02-16 25 PL €65 €32,50 

Relacionamento Interpessoal 403 11-02-16 18-02-16 25 PL €55 €27,50 

Avaliação de desempenho e sistemas retributivos 13-02-16 20-02-16 14 S €50 €27,50

Comportamento do consumidor 377 13-02-16 05-03-16 25 S €50 €25 

Seminário de Atualização Fiscal 13-02-16 12-03-16 37,5 S €80 €50 

Processador de texto 754 15-02-16 11-03-16 50 PL €100 €50

Língua Inglesa - Acompanhamento e Avaliação 531 15-02-16 27-04-16 50 PL €100 €50

Atendimento - Inglês técnico 3494 15-02-16 27-04-16 50 PL €100 €50

Língua Estrangeira - Continuação - Inglês CLC-LEI-1 15-02-16 27-04-16 50 P €100 €50

PNL 22-02-16 08-03-16 50 PL €135 €70 

Programação em linguagem SQL (SQL Server) 812 22-02-16 14-03-16 50 PL €135 €67,50 

Língua Estrangeira Continuação - Espanhol Inicial II CLC-LEI-4 22-02-16 22-03-16 50 PL €100 €50

Base de dados para Internet (server-side) 155 24-02-16 16-03-16 50 PL €110 €55 

 Seminário de Atualização Fiscal * 27-02-16 16-04-16 37,5 S Isento

Mandarim 29-02-16 14-04-16 50 PL €100 €50

Gestão da segurança 720 29-02-16 16-03-16 25 PL €50 €25 

Língua estrangeira - continuação - alemão CLC - LEC - 3 29-02-16 18-04-16 50 PL €100 €50
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Inscrição em UFCD: Descontos para sócios do Sitese e isenção para desempregados
Formação Co-Financiada pela União Europeia (Fundo Social Europeu) e pelo Estado Português 
(Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social).

- CURSOS DE FORMAÇÃO -

CURSO UFCD INÍCIO FIM DURAÇÃO HORÁRIO INSCRIÇÃO
Não sócios Sócios Sitese

M
ar

ço

Modelos de Demonstrações Financeiras 6216 02-03-16 16-05-16 50 PL €100 €50

Cálculo Financeiro e Atuarial 580 02-03-16 16-05-16 50 PL €100 €50

Gastos de Produção 6218 03-03-16 12-05-16 50 PL €100 €50

Métodos e Técnicas de Análise Económica e Financeira 619 03-03-16 12-05-16 50 PL €100 €50

Seminário de Atualização Fiscal 05-03-16 02-04-16 37,5 S €80 €50

CAD 2D - Projeto de arquitetura 2819 05-03-16 23-04-16 50 S €110 €55

Coaching and Empowerment 05-03-16 23-04-16 50 S €135 €70 

Desenho vetorial criação e manipulação de imagens 137 07-03-16 29-03-16 50 PL €110 €55

Comunicação, moderação, técnicas de apresentação e visualização 4641 09-03-16 30-03-16 50 PL €110 €55

Atendimento de pedidos de reserva 3431 09-03-16 23-03-16 25 PL €50  €25 

Fundo de compensação de trabalho, fundo de garantia de compensação de trabalho e mecanismos equivalentes 12-03-16 12-03-16 7 S €45 €25 

Linux - Instalação e configuração 836 12-03-16 09-04-16 25 S €70 €35 

Programação em C# 3935 19-03-16 07-05-16 50 S €135 €67,50 

Programação de sistemas distribuídos JAVA 816 21-03-16 12-04-16 50 PL €135 €67,50 

Preparação para o exame de avaliação de acesso à OCC 22-03-16 14-05-16 86 PL / S €290 €180 

Sharepoint: Instalação 23-03-16 14-04-16 50 PL €135 €67,50 

Estilos em CSS (Cascading Style Sheets) 154 30-03-16 12-04-16 25 PL €65 €32,50 

JANEIRO A MARÇO DE 2016 – CONTINUAÇÃO


