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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.º 72/2021

de 12 de novembro

Sumário: Permite o recurso a técnicas de procriação medicamente assistida através da insemi-
nação com sémen após a morte do dador, nos casos de projetos parentais expressa-
mente consentidos, alterando a Lei n.º 32/2006, de 26 de julho (procriação medica-
mente assistida).

Permite o recurso a técnicas de procriação medicamente assistida através da inseminação com sémen após
a morte do dador, nos casos de projetos parentais expressamente

consentidos, alterando a Lei n.º 32/2006, de 26 de julho (procriação medicamente assistida)

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, 
o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

A presente lei permite o recurso a técnicas de procriação medicamente assistida através da 
inseminação com sémen após a morte do dador, nos casos de projetos parentais expressamente 
consentidos, procedendo à sétima alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho (procriação medi-
camente assistida), alterada pelas Leis n.os 59/2007, de 4 de setembro, 17/2016, de 20 de junho, 
25/2016, de 22 de agosto, 58/2017, de 25 de julho, 49/2018, de 14 de agosto, e 48/2019, de 8 de julho.

Artigo 2.º

Alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho

Os artigos 22.º e 23.º da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 22.º

[...]

1 — De forma a concretizar um projeto parental claramente estabelecido e consentido, e de-
corrido o prazo considerado ajustado à adequada ponderação da decisão, é lícito, após a morte 
do marido ou do unido de facto:

a) Proceder à transferência post mortem de embrião;
b) Realizar uma inseminação com sémen da pessoa falecida.

2 — O estabelecido no número anterior é aplicável aos casos em que o sémen seja recolhido, 
com base em fundado receio de futura esterilidade, para fins de inseminação da mulher com quem 
o homem esteja casado ou viva em união de facto e o dador vier a falecer durante o período esta-
belecido para a conservação do sémen.

3 — O sémen recolhido com base em fundado receio de futura esterilidade, sem que tenha sido 
prestado consentimento para a inseminação post mortem, é destruído se a pessoa vier a falecer 
durante o período estabelecido para a respetiva conservação.

4 — O prazo referido no n.º 1 não deve ser inferior a seis meses, salvo razões clínicas pon-
derosas devidamente atestadas pelo médico que acompanha o procedimento.

5 — Os procedimentos devem iniciar -se no prazo máximo de três anos contados da morte do 
marido ou unido de facto, podendo realizar -se um número máximo de tentativas idêntico ao que 
está fixado para os centros públicos.
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6 — A inseminação com sémen do marido ou do unido de facto, bem como a implantação post 
mortem de embrião, só pode ocorrer para a concretização de uma única gravidez da qual resulte 
nascimento completo e com vida.

7 — É assegurado, a quem o requerer, acompanhamento psicológico no quadro da tomada 
de decisão de realização de uma inseminação post mortem, bem como durante e após o respetivo 
procedimento.

Artigo 23.º

[...]

1 — Se, em virtude da inseminação realizada nos termos previstos nos artigos anteriores, 
resultar gravidez da mulher inseminada, a criança que vier a nascer é havida como filha do falecido.

2 — Se a inseminação post mortem ocorrer em violação do disposto nos artigos anteriores, a 
criança que vier a nascer é havida como filha do falecido, sem prejuízo do disposto nos n.os 3 e 7.

3 — (Anterior n.º 2.)
4 — O disposto no número anterior não prejudica o direito de conhecimento da identidade 

genética por parte da criança que vier a nascer.
5 — Existindo consentimento para a possibilidade de inseminação post mortem, a herança 

do progenitor falecido mantém -se jacente durante o prazo de três anos após a sua morte, o qual é 
prorrogado até ao nascimento completo e com vida do nascituro caso esteja pendente a realização 
dos procedimentos de inseminação permitidos nos termos do n.º 5 do artigo 22.º

6 — Nos casos previstos no número anterior, a herança é posta em administração, nos termos 
da legislação aplicável.

7 — A realização de procedimentos de inseminação post mortem sem consentimento do dador 
e que prejudiquem interesses patrimoniais de terceiros, designadamente direitos sucessórios, faz 
incorrer os seus autores no dever de indemnizar, sem prejuízo da efetivação da responsabilidade 
criminal prevista na presente lei.»

Artigo 3.º

Aditamento à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho

São aditados à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, os artigos 22.º -A e 42.º -A, com a seguinte 
redação:

«Artigo 22.º -A

Requisitos do consentimento para a inseminação post mortem

1 — O consentimento para a inseminação post mortem referido no n.º 1 do artigo 22.º deve 
ser reduzido a escrito ou registado em videograma, após prestação de informação ao dador quanto 
às suas consequências jurídicas.

2 — O consentimento referido no número anterior pode constar do documento em que é pres-
tado o consentimento informado previsto no artigo 14.º, desde que conste de cláusula autónoma.

3 — O documento de prestação de consentimento autorizando a inseminação post mortem 
referido nos números anteriores é comunicado ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente 
Assistida para efeitos do seu registo centralizado.

Artigo 42.º -A

Procriação post mortem sem consentimento

Quem, com a intenção de obter ganho próprio ou de causar prejuízo a alguém, participar em 
ato de inseminação com sémen do marido ou do unido de facto após a morte deste, bem como à 
transferência post mortem de embrião, sem o consentimento devido, é punido com pena de prisão 
até 2 anos ou multa de 240 dias.»
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Artigo 4.º
Alterações ao Código Civil

Os artigos 2033.º e 2046.º do Código Civil, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 47 344, de 25 de 
novembro de 1966, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 2033.º

[...]

1 — Têm capacidade sucessória, além do Estado, todas as pessoas nascidas ou concebidas 
ao tempo da abertura da sucessão, não excetuadas por lei, bem como as pessoas concebidas, nos 
termos da lei, no quadro de um procedimento de inseminação post mortem.

2 — [...].
Artigo 2046.º

[...]

1 — (Atual corpo do artigo.)
2 — Existindo consentimento para a possibilidade de inseminação post mortem, nos termos 

da lei, a herança do progenitor falecido mantém -se jacente durante o prazo de três anos após a 
sua morte, o qual é prorrogado até ao nascimento completo e com vida do nascituro caso esteja 
pendente a realização dos procedimentos de inseminação permitidos nos termos da lei.»

Artigo 5.º

Regime transitório

1 — A possibilidade de inseminação post mortem com sémen do marido ou do unido de facto é apli-
cável aos casos em que, antes da entrada em vigor da presente lei, se verificou a existência de um projeto 
parental claramente consentido e estabelecido, de forma livre e esclarecida quanto a todos os seus efeitos.

2 — Nos casos previstos no número anterior:

a) Na ausência de documento que preencha os requisitos previstos no artigo 22.º -A da Lei 
n.º 32/2006, de 26 de julho, são admissíveis como meios de prova que demonstrem a existência 
de consentimento documento escrito do dador, registo em videograma da declaração do dador ou 
declaração sob compromisso de honra do médico que acompanhou o processo que confirme a 
existência desse consentimento;

b) O prazo máximo para início dos procedimentos previstos no artigo 22.º da Lei n.º 32/2006, 
de 26 de julho, na redação dada pela presente lei, conta -se a partir da data de entrada em vigor 
da presente lei.

Artigo 6.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 22 de outubro de 2021.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Promulgada em 5 de novembro de 2021.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendada em 9 de novembro de 2021.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

114721437 
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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.º 73/2021

de 12 de novembro

Sumário: Aprova a reestruturação do sistema português de controlo de fronteiras, procedendo à 
reformulação do regime das forças e serviços que exercem a atividade de segurança 
interna e fixando outras regras de reafetação de competências e recursos do Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras, alterando as Leis n.os 53/2008, de 29 de agosto, 53/2007, 
de 31 de agosto, 63/2007, de 6 de novembro, e 49/2008, de 27 de agosto, e revogando 
o Decreto -Lei n.º 252/2000, de 16 de outubro.

Aprova a reestruturação do sistema português de controlo de fronteiras, procedendo à reformulação do regime 
das forças e serviços que exercem a atividade de segurança interna e fixando outras regras de reafetação 
de competências e recursos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, alterando as Leis n.os 53/2008, de 29 
de agosto, 53/2007, de 31 de agosto, 63/2007, de 6 de novembro, e 49/2008, de 27 de agosto, e revogando 
o Decreto -Lei n.º 252/2000, de 16 de outubro.

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, 
o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

1 — A presente lei aprova a reestruturação do sistema português de controlo de fronteiras, 
procedendo à reformulação do regime das forças e serviços que exercem a atividade de segurança 
interna, aprovando a quarta alteração à Lei n.º 53/2008, de 29 de agosto, que aprova a Lei de 
Segurança Interna, alterada pela Lei n.º 59/2015, de 24 de junho, pelo Decreto -Lei n.º 49/2017, de 
24 de maio, e pela Lei n.º 21/2019, de 25 de fevereiro.

2 — A presente lei procede, ainda, à:

a) Primeira alteração da Lei n.º 53/2007, de 31 de agosto, que aprova a orgânica da Polícia 
de Segurança Pública;

b) Segunda alteração da Lei n.º 63/2007, de 6 de novembro, que aprova a orgânica da Guarda 
Nacional Republicana, alterada pelo Decreto -Lei n.º 113/2018, de 18 de dezembro;

c) Quarta alteração à Lei n.º 49/2008, de 27 de agosto, que aprova a Lei de Organização da 
Investigação Criminal, alterada pelas Leis n.os 34/2013, de 16 de maio, 38/2015, de 11 de maio, e 
57/2015, de 23 de junho;

d) Fixação de regras necessárias à reafetação de meios e recursos humanos do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras e à melhoria dos mecanismos e procedimentos que asseguram o respeito 
pelos direitos humanos em todo o sistema de controlo de fronteiras.

Artigo 2.º

Atribuições em matéria de segurança interna

As atribuições de natureza policial do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) são trans-
feridas para os seguintes órgãos de polícia criminal:

a) Para a Guarda Nacional Republicana (GNR):

i) A vigilância, fiscalização e controlo das fronteiras marítima e terrestre;
ii) A execução do cumprimento das decisões de afastamento coercivo e das decisões judiciais 

de expulsão de cidadãos estrangeiros nas suas áreas de jurisdição;
iii) A realização dos controlos móveis e de operações conjuntas com forças e serviços de 

segurança nacionais e congéneres estrangeiras, nas suas áreas de jurisdição;
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b) Para a Polícia de Segurança Pública (PSP):

i) A vigilância, fiscalização e controlo das fronteiras aeroportuárias;
ii) A vigilância, fiscalização e controlo dos terminais de cruzeiro, nas suas áreas de jurisdição;
iii) A execução do cumprimento das decisões de afastamento coercivo e das decisões judiciais 

de expulsão de cidadãos estrangeiros nas suas áreas de jurisdição;
iv) A realização dos controlos móveis e de operações conjuntas com forças e serviços de 

segurança nacionais e congéneres estrangeiras, nas suas áreas de jurisdição;

c) Para a Polícia Judiciária (PJ), a investigação dos crimes de auxílio à imigração ilegal, asso-
ciação de auxílio à imigração ilegal, tráfico de pessoas e de outros com estes conexos.

Artigo 3.º

Atribuições em matéria administrativa

1 — As atuais atribuições em matéria administrativa do SEF relativamente a cidadãos estran-
geiros passam a ser exercidas:

a) Pela Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA), serviço de natureza adminis-
trativa com atribuições específicas, a criar por decreto -lei, no prazo de 60 dias a contar da data de 
publicação da presente lei;

b) Pelo Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN), no que respeita aos cidadãos estran-
geiros titulares de autorização de residência, nos termos a definir em diploma próprio a aprovar pelo 
Governo, bem como no que se refere à emissão de passaportes, aplicando -se, com as devidas 
adaptações, as normas em vigor.

2 — A APMA é um serviço da administração indireta do Estado, com a missão de concretizar 
as políticas públicas em matéria migratória e de asilo, nomeadamente a de regularização da entrada 
e permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional, emitir pareceres sobre os pedidos 
de vistos, de asilo e de instalação de refugiados, assim como participar na execução da política de 
cooperação internacional do Estado português no âmbito das migrações e asilo.

3 — Até à entrada em vigor do diploma referido na alínea a) do n.º 1, são mantidas em vigor 
as normas que regulam os sistemas informáticos e de comunicações do SEF, incluindo as relativas 
à parte nacional do Sistema de Informação Schengen e outros existentes no âmbito do controlo da 
circulação de pessoas, passando a sua gestão a ser assegurada por uma unidade de tecnologias 
de informação de segurança, nos termos fixados por decreto -lei.

4 — Junto da APMA funciona um órgão consultivo em matéria migratória e de asilo, assegurando 
a representação de departamentos governamentais e de organizações não -governamentais, como 
tal reconhecidas nos termos da lei, cujo objeto estatutário se destine primordialmente à defesa dos 
direitos das pessoas migrantes, refugiadas e requerentes de asilo, à defesa dos direitos humanos 
ou ao combate ao racismo e xenofobia, competindo -lhe, designadamente, emitir pareceres, reco-
mendações e sugestões.

Artigo 4.º

Alteração à Lei n.º 53/2008, de 29 de agosto

Os artigos 12.º e 23.º -A da Lei n.º 53/2008, de 29 de agosto, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 12.º
[...]

1 — [...].
2 — [...]:

a) [...];
b) [...];
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c) [...];
d) [...];
e) [...];
f) [...];
g) [...];
h) Os comandantes -gerais da Guarda Nacional Republicana e da Polícia Marítima, os direto-

res nacionais da Polícia de Segurança Pública e da Polícia Judiciária e os diretores do Serviço de 
Informações Estratégicas de Defesa e do Serviço de Informações de Segurança;

i) [...];
j) [...];
k) [...];
l) [...];
m) [...];
n) [...];
o) [...].

3 — [...].
4 — [...].
5 — [...].
6 — [...].

Artigo 23.º -A

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
4 — O PUC -CPI tem um Gabinete de Gestão constituído por elementos da Guarda Nacional 

Republicana, da Polícia de Segurança Pública e da Polícia Judiciária, designadas/os coordenado-
ras/es de gabinete.

5 — [...].
6 — [...].
7 — [...].
8 — [...].
9 — [...].
10 — [...].
11 — [...].
12 — [...].»

Artigo 5.º

Alteração à Lei n.º 53/2007, de 31 de agosto

Os artigos 3.º, 18.º e 21.º da Lei n.º 53/2007, de 31 de agosto, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 3.º

[...]

1 — [...].
2 — [...]:

a) [...];
b) [...];
c) [...];
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d) [...];
e) [...];
f) [...];
g) [...];
h) [...];
i) [...];
j) [...];
l) [...];
m) [...];
n) [...];
o) [...];
p) [...];
q) Vigiar, fiscalizar e controlar as fronteiras aeroportuárias, assim como a circulação de pes-

soas nestes postos de fronteira;
r) Vigiar, fiscalizar e controlar os terminais de cruzeiro, nas suas áreas de jurisdição, assim 

como a circulação de pessoas nestes postos de fronteira;
s) Atribuir vistos na fronteira, nos termos da lei, nas suas áreas de jurisdição;
t) A execução do cumprimento das decisões prévias da entidade competente de afastamento 

coercivo e das decisões judiciais de expulsão de cidadãos estrangeiros nas suas áreas de jurisdição;
u) Assegurar a execução dos processos de readmissão e assegurar a sua execução, nas suas 

áreas da jurisdição;
v) Assegurar a realização de controlos móveis e de operações conjuntas com serviços ou 

forças de segurança congéneres, nacionais ou estrangeiros, nas suas áreas de jurisdição;
x) Gerir os espaços equiparados de instalação temporária nas suas áreas de jurisdição;
z) [Anterior alínea q).]

3 — [...].

Artigo 18.º

[...]

1 — [...]:

a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) [...];
e) As unidades orgânicas de operações e segurança, de segurança aeroportuária e controlo 

fronteiriço, de recursos humanos e de logística e finanças.

2 — [...].

Artigo 21.º

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
4 — [...].
5 — O diretor nacional é coadjuvado por quatro diretores nacionais -adjuntos, que dirigem, 

respetivamente, as unidades orgânicas de operações e segurança, de segurança aeroportuária e 
controlo fronteiriço, de recursos humanos e de logística e finanças.

6 — [...].»
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Artigo 6.º

Alteração à Lei n.º 63/2007, de 6 de novembro

Os artigos 3.º, 22.º e 40.º da Lei n.º 63/2007, de 6 de novembro, passam a ter a seguinte 
redação:

«Artigo 3.º

[...]

1 — [...]:

a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) [...];
e) [...];
f) [...];
g) [...];
h) [...];
i) [...];
j) [...];
l) [...];
m) [...];
n) [...];
o) [...];
p) [...];
q) Vigiar, fiscalizar e controlar as fronteiras marítimas e terrestres, assim como a circulação 

de pessoas nos postos de fronteira autorizados;
r) Atribuir vistos na fronteira, nos termos da lei, nas áreas da sua jurisdição;
s) A execução do cumprimento das decisões prévias da entidade competente de afastamento 

coercivo e das decisões judiciais de expulsão de cidadãos estrangeiros nas suas áreas de jurisdição;
t) Assegurar a execução de processos de readmissão, nas áreas da sua jurisdição;
u) Assegurar a realização de controlos móveis e de operações conjuntas com serviços ou 

forças de segurança congéneres, nacionais ou estrangeiros, nas suas áreas de jurisdição;
v) Gerir os espaços equiparados de instalação temporária nas suas áreas de jurisdição;
x) [Anterior alínea q).]

2 — [...].

Artigo 22.º

[...]

1 — [...]:

a) [...];
b) [...];
c) Especializadas, a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), a Unidade de Ação 

Fiscal (UAF) e a Unidade Nacional de Trânsito (UNT);
d) [...];
e) [...].

2 — [...].
3 — [...].
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Artigo 40.º

Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras

1 — A UCCF é a unidade especializada responsável pelo cumprimento da missão da Guarda 
relativamente às fronteiras marítimas e terrestres, nomeadamente:

a) A vigilância, patrulhamento e interceção terrestre ou marítima em toda a costa e mar terri-
torial, bem como nas fronteiras marítimas do continente e das regiões autónomas;

b) A gestão e operação do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC), 
distribuído ao longo da orla marítima.

2 — A UCCF é constituída por destacamentos.
3 — O comandante da UCCF tem o posto de major -general, sendo coadjuvado por um 2.º 

comandante.»

Artigo 7.º

Alteração à Lei n.º 49/2008, de 27 de agosto

Os artigos 7.º e 13.º da Lei n.º 49/2008, de 27 de agosto, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 7.º

[...]

1 —  [...].
2 — [...].
3 — [...].
4 — Compete também à Polícia Judiciária, sem prejuízo das competências da Unidade de 

Ação Fiscal da Guarda Nacional Republicana e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 
a investigação dos seguintes crimes:

a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) [...];
e) [...].

5 — [...].
6 — [...].

Artigo 13.º

[...]

1 — [...]:

a) [...];
b) O Comandante -Geral da Guarda Nacional Republicana e os diretores nacionais da Polícia 

de Segurança Pública e da Polícia Judiciária;
c) [...];
d) [...].

2 — [...].
3 — [...].
4 — [...].
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5 — [...].
6 — [...].
7 — [...].
8 — [...].»

Artigo 8.º

Aditamento à Lei n.º 53/2007, de 31 de agosto

É aditado o artigo 29.º -A à Lei n.º 53/2007, de 31 de agosto, com a seguinte redação:

«Artigo 29.º -A

Segurança aeroportuária e controlo fronteiriço

A unidade orgânica de segurança aeroportuária e controlo fronteiriço compreende as áreas 
do controlo de entrada e saída de pessoas do território nacional e da segurança das fronteiras 
aeroportuárias e dos terminais de cruzeiros.»

Artigo 9.º

Recursos administrativos e judiciais

A legislação relativa à entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território 
nacional estabelece os mecanismos de recurso das decisões de recusa de entrada em território 
nacional, obrigatoriamente fundamentadas e limitadas no tempo.

Artigo 10.º

Coordenação das competências entre a Guarda Nacional Republicana,
a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judiciária

O plano de coordenação, controlo e comando operacional das forças e serviços de segurança 
é atualizado em face das novas competências que transitam para a GNR, PSP e PJ.

Artigo 11.º

Transição de trabalhadores

1 — A transição do pessoal da carreira de investigação e fiscalização para outras forças de 
segurança ou serviços, assim como dos trabalhadores da carreira geral, não pode implicar a redu-
ção das respetivas categoria, antiguidade e índice remuneratório, sendo assegurada a contagem 
de todo o tempo de serviço prestado no SEF, designadamente para efeitos de promoção, disponi-
bilidade e aposentação.

2 — A transição do pessoal da carreira de investigação e fiscalização para outras entidades 
deve ter em conta os conteúdos funcionais e a natureza das funções exercidas anteriormente pelo 
trabalhador nos últimos três anos.

Artigo 12.º

Formação dos efetivos da Polícia de Segurança Pública, da Guarda Nacional Republicana, 
da Polícia Judiciária e dos funcionários do Instituto dos Registos e Notariado, I. P.

É assegurada a formação regular e continuada dos efetivos da PSP, GNR e PJ, bem como 
dos funcionários do IRN, em matérias de direitos humanos, direito das migrações, direito de asilo 
e em outras matérias relacionadas com as suas novas atribuições.
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Artigo 13.º

Apoio ao migrante e ao requerente de asilo nas zonas internacionais

1 — O Governo assegura a prestação de apoio jurídico, através de parceria com a Ordem 
dos Advogados e com organizações representativas de migrantes e requerentes de asilo, assim 
como apoio humanitário, linguístico, médico e psicológico ao migrante e ao requerente de asilo 
nas zonas internacionais.

2 — O atendimento ao migrante é realizado preferencialmente por profissionais com formação 
em direito migratório e sempre de forma a garantir a sua privacidade e confidencialidade.

Artigo 14.º

Norma revogatória

São revogados:

a) A alínea d) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 53/2008, de 29 de agosto;
b) O Decreto -Lei n.º 252/2000, de 16 de outubro.

Artigo 15.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor 60 dias após a sua publicação.

Aprovada em 22 de outubro de 2021.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Promulgada em 6 de novembro de 2021.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendada em 9 de novembro de 2021.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

114721412 
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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 287/2021

Sumário: Recomenda ao Governo a requalificação urgente do edificado da Escola Secundária 
Camilo Castelo Branco, em Vila Real.

Recomenda ao Governo a requalificação urgente do edificado
da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, re-
comendar ao Governo que:

1 — Em estreita articulação com o Município de Vila Real e em colaboração com a comunidade 
educativa, programe, agende e execute urgentemente as obras de reabilitação e requalificação do 
edificado da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, facultando os recursos financeiros neces-
sários, no quadro da programação dos fundos comunitários ou de outras fontes de financiamento 
existentes para essa finalidade, para devolver à mesma as condições indispensáveis para um 
ensino contemporâneo e de qualidade.

2 — Torne públicas todas as fases de concretização das obras necessárias à requalificação.

Aprovada em 22 de outubro de 2021.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

114707149 
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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 288/2021

Sumário: Recomenda ao Governo que programe e execute, com urgência, obras de reabilitação 
da Escola Secundária Raul Proença, do concelho das Caldas da Rainha.

Recomenda ao Governo que programe e execute, com urgência, obras de reabilitação
da Escola Secundária Raul Proença, do concelho das Caldas da Rainha

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, 
recomendar ao Governo que, em estreita articulação com o Município das Caldas da Rainha, 
programe, agende e execute as obras de requalificação de todo o edificado da Escola Secundária 
Raul Proença, facultando os recursos financeiros necessários, no quadro da programação dos 
fundos comunitários ou de outras fontes de financiamento existentes para esse fim, para garantir 
as condições adequadas a uma escolaridade de qualidade.

Aprovada em 22 de outubro de 2021.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

114707068 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 96/2021

de 12 de novembro

Sumário: Estabelece um regime de integração, em obras públicas, de obras de arte para fruição 
pública.

O presente decreto -lei estabelece um regime de integração, em obras públicas, de obras de 
arte para fruição pública, criando um instrumento de promoção de arte no território nacional atra-
vés de roteiros de arte pública como fator de descentralização e democratização da cultura e de 
promoção da coesão territorial.

O programa do XXII Governo Constitucional estabelece como objetivos o reforço e a diver-
sificação da oferta cultural, bem como a visibilidade e o acesso às artes através de experiências 
inovadoras e envolventes. É, assim, missão do Governo promover estratégias e implementar polí-
ticas que valorizem a arte, de modo a fazer chegar a cultura às pessoas, a criar focos de interesse 
cultural e a reforçar o investimento em cultura.

Esta política iniciou -se com a constituição da Comissão para a Aquisição de Arte Contempo-
rânea, através do Despacho n.º 5186/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 101, 
de 27 de maio.

Importa, pois, alargar esta política de aquisições, continuando a promover a arte no território, 
através de integração de obras de artes em infraestruturas e equipamentos públicos. Com efeito, 
as infraestruturas e os equipamentos públicos têm grande potencial para integração de obras de 
arte, em particular de arte pública, com forte impacto no território e nos cidadãos, sendo plataformas 
ideais para a fruição pública de arte por parte das comunidades.

Considera o Governo tratar -se do momento oportuno para promover a arte no território na-
cional, através da criação da obrigação de, nos contratos de empreitada de obras públicas e de 
concessão de obras públicas, se integrarem obras de arte.

Em primeiro lugar, o Estado, os institutos públicos e as empresas públicas do setor empre-
sarial do Estado passam a ter de prever a integração de obras de arte no âmbito de contratos de 
empreitada de obras públicas ou de concessão de obras públicas, que incidem sobre infraestruturas 
e equipamentos públicos, nos casos em que o respetivo valor do contrato seja igual ou superior a 
€ 5 000 000,00.

Em segundo lugar, o valor da obra de arte corresponde a 1 % do preço base, quando este 
seja fixado, do contrato a celebrar. O valor da obra de arte não fica, assim, dependente do preço 
constante das propostas apresentadas para a adjudicação do contrato, garantindo -se ainda que os 
concorrentes conhecem desde o início, no momento em que elaboram as propostas, qual o valor 
que é atribuído para a conceção, produção e/ou execução da obra de arte. Nos casos em que não 
haja lugar à fixação do preço base, o valor de obra da arte é determinado pela entidade adjudicante, 
tendo como referência o valor mínimo de € 50 000,00.

Em terceiro lugar, como regra, determina -se que a entidade adjudicante proceda à escolha do 
artista e respetiva obra de arte, permitindo -se, contudo, que, em casos excecionais devidamente 
fundamentados, a escolha possa recair na entidade responsável pela elaboração do projeto de 
execução da obra pública ou até, em determinadas condições, no adjudicatário do procedimento 
de formação do contrato de empreitada de obras públicas ou de concessão de obras públicas. Em 
qualquer destas hipóteses a contratação do artista escolhido, que concebe, produz e/ou executa 
a obra de arte, é realizada diretamente pelo referido adjudicatário.

Em quarto lugar, complementarmente, é criada uma comissão consultiva de obras de arte em 
obras públicas composta por personalidades de reconhecido mérito académico e/ou profissional 
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nas áreas artístico -culturais, bem como nas áreas de arquitetura ou engenharia, à qual compete, 
nomeadamente, quando solicitado pelas entidades adjudicantes, sugerir o artista que deve conce-
ber, produzir e/ou executar a obra de arte.

Finalmente, prevê -se a obrigação de as entidades adjudicantes comunicarem à Direção -Geral 
das Artes as obras de arte integradas nas obras públicas, de modo a que estas sejam anualmente 
publicitadas e sejam criados roteiros de arte pública que as incluam.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas, a Associação Nacio-
nal de Municípios Portugueses, a Associação Nacional de Freguesias, a Ordem dos Arquitetos, a 
Ordem dos Engenheiros, a Autoridade da Concorrência e as associações representativas do setor 
da construção.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o se-

guinte:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei estabelece um regime de integração, em obras públicas, de obras de 
arte para fruição pública.

Artigo 2.º

Obras de arte em obras públicas

1 — É obrigatória a integração de obras de arte nas obras públicas abrangidas pelo presente 
decreto -lei.

2 — Com exclusão das obras de arquitetura, são consideradas obras de arte as previstas 
nas alíneas f) a j) do artigo 2.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, aprovado 
em anexo ao Decreto -Lei n.º 63/85, de 14 de março, na sua redação atual, devendo estas ter um 
caráter permanente ou duradouro.

Artigo 3.º

Âmbito subjetivo

1 — O presente decreto -lei aplica -se ao Estado, aos institutos públicos e às empresas públicas 
do setor empresarial do Estado, na qualidade de entidades adjudicantes.

2 — Salvo nos casos em que da sua aplicação possa resultar uma reposição do equilí-
brio financeiro do contrato de concessão em vigor, o presente decreto -lei é também aplicável a 
concessionários que, por lei ou por contrato, se encontrem submetidos a regras de contratação 
pública.

3 — O presente decreto -lei pode também ser facultativamente aplicado por quaisquer outras 
entidades adjudicantes.

Artigo 4.º

Âmbito objetivo

1 — O presente decreto -lei aplica -se aos procedimentos de formação de contratos de emprei-
tada de obras públicas e de concessão de obras públicas de valor igual ou superior a € 5 000 000,00 
e que tenham por objeto infraestruturas ou equipamentos públicos.
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2 — O presente decreto -lei não é aplicável:

a) A procedimentos de ajuste direto ou de consulta prévia;
b) A procedimentos de formação de contratos de empreitada ou de concessão cuja obra pública:

i) Seja objetivamente inapta a integrar obras de arte, nomeadamente obras de conservação, 
de reabilitação, de demolição ou de restauro; ou

ii) Em razão da sua localização, nomeadamente por se localizar no subsolo, determine a in-
suscetibilidade de fruição pelo público de obras de arte.

3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1, a entidade adjudicante que assim o determine pode 
aplicar o regime previsto no presente decreto -lei a contratos de valor inferior ao aí estabelecido.

Artigo 5.º

Valor das obras de arte

1 — O valor das obras de arte corresponde a um dos seguintes montantes:

a) 1 % do preço base;
b) Nos casos em que não seja obrigatória a definição de preço base no caderno de encargos, 

a um valor fixado pela entidade adjudicante, igual ou superior a € 50 000,00.

2 — O valor das obras de arte compreende todos os custos com a criação e conceção da obra 
de arte, designadamente os custos dos suportes físicos das obras de arte e dos trabalhos para a 
sua integração na obra pública.

3 — Nos casos previstos na alínea a) do n.º 1, por decisão fundamentada da entidade adju-
dicante, o valor das obras de arte pode ser superior a 1 % do preço base.

4 — Salvo decisão fundamentada em contrário da entidade adjudicante, o valor das obras de 
arte não pode exceder € 1 000 000,00.

Artigo 6.º

Escolha e aquisição das obras de arte

1 — O tipo de obras de arte e o artista responsável pela sua conceção, produção e/ou exe-
cução são escolhidos pela entidade adjudicante, devendo tais elementos constar, como aspetos 
da execução do contrato não submetidos à concorrência:

a) Do caderno de encargos do procedimento de formação do contrato de aquisição de serviços 
do projeto de execução da obra pública; e/ou

b) Do projeto de execução ou do programa preliminar incluído no caderno de encargos do 
procedimento de formação do contrato de empreitada ou de concessão de obras públicas.

2 — Em casos excecionais e devidamente fundamentados, a escolha do tipo de obras de arte 
e do artista responsável pela sua conceção, produção e/ou execução pode ser efetuada:

a) Pelo adjudicatário do procedimento de formação do contrato de aquisição de serviços do 
projeto de execução da obra pública; ou

b) Pelo adjudicatário do procedimento de formação do contrato de empreitada ou de concessão 
de obras públicas, nos casos em que a elaboração do projeto de execução constitua um aspeto da 
execução do contrato a celebrar.
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3 — Cabe ao empreiteiro ou concessionário adjudicatário proceder à subcontratação do artista, 
com respeito pelas especificações técnicas necessárias à conceção, produção e/ou execução das 
obras de arte a integrar na obra pública.

Artigo 7.º

Comissão consultiva de obras de arte em obras públicas

1 — É criada uma comissão consultiva de obras de arte em obras públicas (Comissão), que 
funciona na dependência do membro do Governo responsável pela área da cultura, tendo por missão 
coadjuvar as entidades adjudicantes na escolha do tipo de obras de arte e dos artistas.

2 — A Comissão pode ser consultada a todo o tempo pelas entidades adjudicantes para su-
gerir, nomeadamente:

a) A área artística ou a tipologia das obras de arte a integrar na obra pública;
b) Artistas que concebam, produzam e/ou executem obras de arte adequadas a integrar na 

obra pública.

3 — Os membros da Comissão são escolhidos de entre personalidades de reconhecido mérito 
académico e/ou profissional nas áreas artístico -culturais, bem como nas áreas de arquitetura ou 
engenharia, aos quais são devidas senhas de presença.

4 — As regras de composição, funcionamento e seleção dos membros da Comissão são re-
gulamentadas por despacho do membro do Governo responsável pela área da cultura.

Artigo 8.º

Publicidade

1 — A Direção -Geral das Artes (DGArtes) elabora um relatório anual relativo às obras de arte 
integradas nas obras públicas ao abrigo do presente decreto -lei, com base na informação prestada 
pelas entidades adjudicantes, as quais devem comunicar as obras de arte integradas nas obras 
públicas no prazo de 30 dias após a respetiva receção definitiva.

2 — Para a promoção de arte no território nacional, a DGArtes cria e dinamiza roteiros de arte 
pública, incluindo as obras de arte integradas nas obras públicas, como fator de descentralização 
e democratização da cultura e de promoção da coesão territorial.

3 — A DGArtes disponibiliza os dados, informações, documentos e outros conteúdos que, 
pela sua natureza e nos termos legais, possam ou devam ser disponibilizados ao público, sem 
prejuízo do uso simultâneo de outros meios, em formatos abertos, que permitam a leitura por má-
quina, para ser colocada ou indexada no Portal de Dados Abertos da Administração Pública, em 
www.dados.gov.pt.

Artigo 9.º

Aplicação no tempo

1 — O presente decreto -lei aplica -se aos procedimentos de formação de contratos de em-
preitada e de concessão de obras públicas que se iniciem após a respetiva data de entrada em 
vigor.

2 — O presente decreto -lei não é aplicável aos procedimentos em relação aos quais o projeto 
de execução esteja na fase de anteprojeto, esteja em elaboração ou já tenha sido aprovado.
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Artigo 10.º

Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2022.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 21 de outubro de 2021. — Augusto Ernesto 
Santos Silva — Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira — Augusto Ernesto Santos Silva — Mariana 
Guimarães Vieira da Silva — João Rodrigo Reis Carvalho Leão — Jorge Filipe Teixeira Seguro 
Sanches — Patrícia Alexandra Costa Gaspar — Francisca Eugénia da Silva Dias Van Dunem — Ale-
xandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão — Ângelo Nelson Rosário de Souza — Graça Maria 
da Fonseca Caetano Gonçalves — Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor — Tiago Brandão 
Rodrigues — Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho — Marta Alexandra Fartura 
Braga Temido de Almeida Simões — Eduardo Nuno Rodrigues e Pinheiro — Pedro Nuno de Oli-
veira Santos — Ana Maria Pereira Abrunhosa — Maria do Céu de Oliveira Antunes — Ricardo da 
Piedade Abreu Serrão Santos.

Promulgado em 6 de novembro de 2021.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 9 de novembro de 2021.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

114719097 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 153/2021

Sumário: Cria um apoio extraordinário e excecional ao setor dos transportes públicos de passa-
geiros com vista à mitigação dos efeitos da escalada de preços do combustível.

A recente escalada dos preços dos combustíveis, a par dos efeitos da pandemia da doença 
COVID -19 que ainda se fazem sentir na recuperação da procura e das receitas dos transportes 
públicos, traduz -se em dificuldades acrescidas para a recuperação económica do setor e para a 
manutenção dos serviços essenciais de transporte público.

Considerando o papel fundamental do transporte público para assegurar as necessidades de 
mobilidade da população, e considerando o contributo deste setor na prossecução das políticas 
de descarbonização da mobilidade, importa assegurar um mecanismo que minimize o efeito do 
aumento conjuntural dos preços de combustível e que não passe pelo aumento dos preços dos 
títulos de transporte aos utilizadores, fator que seria não só demovedor da sua utilização mas tam-
bém um encargo adicional para as famílias, com impacte diferenciado junto das mais vulneráveis, 
importando salvaguardar esta situação, prosseguindo os princípios de uma transição justa.

Neste contexto, o Governo reconhece que circunstâncias excecionais decorrentes do aumento 
dos preços dos combustíveis exigem a aplicação urgente de medidas extraordinárias com vista a 
salvaguardar o importante papel do transporte público na indução de padrões de mobilidade mais 
sustentáveis e na promoção da descarbonização da mobilidade, legitimando uma intervenção de 
especial relevância que se traduz num apoio às empresas que operam no setor dos transportes 
públicos de passageiros, a operacionalizar através do Fundo Ambiental.

O apoio a conferir abrange veículos licenciados para transporte público pelo Instituto da Mobili-
dade e dos Transportes, I. P., em concreto os veículos para transporte em táxi e os veículos pesados 
de passageiros, da categoria M2, ou seja veículos concebidos e construídos para o transporte de 
passageiros, com mais de oito lugares sentados para além do lugar do condutor e com uma massa 
máxima não superior a 5 toneladas, ou da categoria M3, ou seja veículos concebidos e construí-
dos para o transporte de passageiros, com mais de oito lugares sentados além do condutor e uma 
massa máxima superior a 5 toneladas, ou, ainda, de categoria equivalente.

O apoio a conferir é pago de uma só vez e ainda em 2021, correspondendo a um valor por 
cada táxi e por cada veículo pesado de passageiros das referidas categorias M2 e M3 ou equiva-
lente, tendo tais montantes sido calculados com base num valor de 10 cêntimos por litro, assumindo 
consumos de 380 litros por mês no táxi e de 2100 litros por mês nos autocarros, e por referência 
ao período entre 1 de novembro de 2021 e 31 de março de 2022.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Determinar a criação de um apoio extraordinário e excecional com vista à mitigação dos 

efeitos da escalada de preços do combustível no setor dos transportes públicos de passageiros, a 
operacionalizar pelo Fundo Ambiental.

2 — Estabelecer que o apoio a conferir é pago antecipadamente e de uma só vez, e corres-
ponde aos seguintes montantes:

a) € 190,00 por cada táxi licenciado;
b) € 1050,00 por cada veículo pesado de passageiros, das categorias M2 e M3 ou equivalente, 

licenciado para transporte público.

3 — Determinar que o apoio referido no número anterior é conferido a veículos que utilizem 
combustíveis fósseis e que comprovadamente tenham a inspeção periódica obrigatória válida, tendo 
os respetivos montantes sido calculados com base num valor de 10 cêntimos por litro, assumindo 
consumos de 380 litros por mês no táxi e de 2100 litros por mês nos autocarros, tendo por referência 
ao período entre 1 de novembro de 2021 e 31 de março de 2022.



Diário da República, 1.ª série

www.dre.pt

N.º 220 12 de novembro de 2021 Pág. 22 

4 — Estabelecer que os encargos previstos na presente resolução não podem exceder 
€ 2 500 000,00 para os veículos para transporte em táxi e € 12 000 000,00 para os veículos pesa-
dos de passageiros, das categorias M2 e M3 ou equivalente, licenciados para transporte público.

5 — Determinar que o apoio previsto na presente resolução é suportado pelo Fundo Ambien-
tal, sendo pago em 2021, de uma única vez e após validação de que os veículos para os quais é 
solicitado o apoio cumprem com o disposto nos n.os 2 e 3.

6 — Estabelecer que o acesso ao apoio previsto na presente resolução depende do preen-
chimento, pelos operadores dos veículos abrangidos pelos n.os 2 e 3 e até 30 de novembro de 
2021, de formulário de inscrição a disponibilizar pelo Fundo Ambiental no seu sítio na Internet e da 
submissão da informação necessária à operacionalização do apoio.

7 — Determinar que o pagamento, pelo Fundo Ambiental, do apoio previsto na presente reso-
lução depende da informação fornecida pelos operadores ter sido validada e considerada elegível 
pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.

8 — Estabelecer que a presente resolução produz efeitos a partir da data da sua aprovação.

Presidência do Conselho de Ministros, 4 de novembro de 2021. — O Primeiro -Ministro, António 
Luís Santos da Costa.

114725099 
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 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Aviso n.º 62/2021

Sumário: Entrada em vigor do Acordo entre a República Portuguesa e a Hungria Relativo à Troca 
e à Proteção Mútua de Informação Classificada, assinado em Lisboa, a 28 de junho 
de 2018.

Por ordem superior se torna público que, a 29 de outubro de 2018 e a 5 de agosto de 2021, 
foram emitidas notas, respetivamente, pela Embaixada da Hungria em Lisboa e pelo Ministério 
dos Negócios Estrangeiros da República Portuguesa, em que se comunica terem sido cumpridas 
as respetivas formalidades internas de aprovação do Acordo entre a República Portuguesa e a 
Hungria Relativo à Troca e à Proteção Mútua de Informação Classificada, assinado em Lisboa, a 
28 de junho de 2018.

O referido Acordo foi aprovado pelo Decreto n.º 3/2021, publicado no Diário da República, 
1.ª série, n.º 5, de 8 de janeiro de 2021.

Nos termos do seu artigo 16.º, este Acordo entra em vigor no trigésimo dia após a receção 
da última das notificações escritas, por via diplomática, informando que foram cumpridos todos os 
procedimentos internos necessários para esse efeito. Tendo a nota de dia 5 de agosto de 2021 sido 
rececionada a 12 de agosto de 2021, este Acordo entrou em vigor a 11 de setembro de 2021.

Direção -Geral de Assuntos Europeus, 4 de novembro de 2021. — O Diretor -Geral, Rui Vinhas.

114707457 
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 FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

Portaria n.º 249/2021

de 12 de novembro

Sumário: Aprova o novo Modelo RC 3048-DGSS, designado Anexo SS, e as respetivas Instru-
ções de Preenchimento.

A identificação dos rendimentos dos trabalhadores independentes, para efeitos do seu enquadra-
mento e de apuramento do respetivo rendimento relevante no âmbito do regime de segurança social pró-
prio, efetuada ao abrigo do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança So-
cial e respetiva legislação regulamentar, determina a aprovação do formulário designado por Anexo SS, 
integrado na declaração Modelo 3 de IRS da Autoridade Tributária e Aduaneira, Modelo RC 3048-DGSS.

A presente reformulação deste formulário e das suas Instruções de Preenchimento decorre 
das alterações introduzidas ao Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Se-
gurança Social e respetiva legislação regulamentar, mantendo-se em execução os procedimentos 
interoperacionais posteriores entre as duas administrações.

Assim:
Manda o Governo, pelo Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais e pelo Secretário 

de Estado da Segurança Social, o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

1 — É aprovado o novo Modelo RC 3048-DGSS, designado Anexo SS, e as respetivas Instruções 
de Preenchimento, em anexo à presente portaria e que dela fazem parte integrante, que se destinam à 
declaração de rendimentos dos trabalhadores independentes, conforme previsto no Código dos Regi-
mes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social e respetiva legislação regulamentar.

2 — O novo modelo e as respetivas Instruções de Preenchimento, aprovados através da 
presente portaria, destinam-se à declaração dos rendimentos respeitantes aos anos de 2021 e 
seguintes.

Artigo 2.º

Cumprimento da obrigação

O modelo referido no artigo anterior deve ser entregue conjuntamente com a declaração de 
rendimentos Modelo 3 do IRS, no prazo legal estabelecido para a entrega desta declaração e por 
transmissão eletrónica de dados, através do Portal das Finanças, devendo, para o efeito, o decla-
rante proceder da seguinte forma:

a) Efetuar o registo, caso ainda não disponha de senha de acesso, no Portal das Finanças, 
no endereço www.portaldasfinancas.gov.pt;

b) Efetuar o envio de acordo com os procedimentos indicados no referido Portal.

Artigo 3.º

Norma revogatória

É revogada a Portaria n.º 93/2016, de 18 de abril.

Artigo 4.º

Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

O Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, em 9 de 
novembro de 2021. — O Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Gameiro Rodrigues 
Bastos, em 8 de novembro de 2021. 
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1

Regime Simplificado

Regime de Contabilidade Organizada

Imputação de Rendimentos do Regime de Transparência Fiscal

02

03

RENDIMENTOS DA CATEGORIA B 2 ANO DOS RENDIMENTOS

MODELO 3
Anexo SS

04 2

3 TITULAR DO RENDIMENTO

Nome 05

N.º de Identificação Fiscal N.º de Identificação de Segurança Social 07

No ano a que respeita a declaração não exerceu atividade nem obteve rendimentos da Categoria B 08

01

06

Vendas de mercadorias e de produtos

4 RENDIMENTOS DA CATEGORIA B

Subsídios à exploração

Mais-valias respeitantes a bens afetos à atividade de prestação de serviços

Prestação de serviços efetuados a pessoas singulares sem atividade empresarial

Prestação de serviços efetuados a pessoas coletivas ou a pessoas singulares com atividade empresarial

VALOR

,..
,..

,..

401

402

403

405

406

Mais-valias respeitantes a bens afetos à atividade de produção e venda de bens 404

,..
,..

Mod. RC 3048/2021 - DGSS

,..

SOMA ,..

Lucro tributável dos titulares de rendimentos da categora B abrangidos pelo regime de contabilidade organizada, 
previsto no CIRS, para efeitos de apuramento do Rendimento Relevante

SOMA

5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Matéria coletável imputada ao sócio por sociedade(s) de profissionais sujeita(s) ao regime de transparência fiscal, 
definida na alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º do CIRC

VALOR

,..

,..

501

502

N.º de Identificação do adquirente do serviço

6 IDENTIFICAÇÃO DOS ADQUIRENTES E RESPETIVOS VALORES DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO COM ATIVIDADE EMPRESARIAL 
RELEVANTE PARA O APURAMENTO DAS ENTIDADES CONTRATANTES

VALOR
NIF / NIPC  Português País N.º Fiscal estrangeiro

,..
,..
,..
,..
,..
,..
,..
,..
,..
,..

Da totalidade dos rendimentos auferidos, mais de 50% resultam de serviços prestados a uma única entidade?
Se assinalou o campo 1 identifique o(s) adquirente(s) e o(s)respetivo(s) valor(es) do(s) serviço(s)

1Sim Não 2

Subvenções ou subsídios ao investimento 407 ,..
Produção de eletricidade para autoconsumo ou de unidades de pequena produção a partir de energias renováveis 408 ,..

,..

Rendimentos respeitantes a propriedade intelectual e industrial 409 ,..
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ANEXO SS 
 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
 

O anexo SS (Segurança Social) destina-se à declaração anual dos rendimentos ilíquidos, auferidos pelo trabalhador independente no ano 
civil anterior, conforme determina o disposto na alínea b) do n.º 1 do 54.º-A do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011 de 3 de janeiro, 
alterado e republicado pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2018 de 2 de julho, para efeitos de apuramento das Entidades Contratantes. 
 

O anexo também se destina à determinação do rendimento relevante dos trabalhadores independentes, nos termos do artigo 162.º do 
CRC e pelo artigo 62.º do referido Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro. 
 

O anexo SS é individual, pelo que apenas podem constar os elementos respeitantes a um trabalhador independente. 
 
QUANDO DEVE SER APRESENTADO O ANEXO SS 
O anexo SS deve ser preenchido através da INTERNET, conjuntamente com a declaração de rendimentos modelo 3, nos prazos 
estabelecidos para a sua entrega. Este anexo será posteriormente remetido, pela Autoridade Tributária e Aduaneira, aos serviços da 
Segurança Social. 

 
 

Os campos 01 e 02 não podem ser assinalados simultaneamente.  
 

Campo 01 –  Deve ser assinalado por quem exerce uma atividade profissional ou empresarial e está abrangido pelo regime simplificado. 
Campo 02 –  Deve ser assinalado se o sujeito passivo estiver abrangido pelo regime de contabilidade organizada. 
Campo 03 – Deve ser assinalado quando forem imputados rendimentos obtidos por sociedade de profissionais sujeita ao regime de 

transparência fiscal, tal como se encontra previsto na alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º do Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Coletivas-CIRC.  

 

 
 

 

Deve ser indicado o ano a que respeitam os rendimentos. 
 

 
 
 

 

Campo 05 – Deve preencher o campo 05, indicando o nome completo do titular dos rendimentos.  
Para efeitos do presente anexo, consideram-se abrangidos pelo regime dos trabalhadores independentes: 

 As pessoas que exercem atividade profissional por conta própria (geradora de rendimentos a que se reportam os artigos 3.º e 
4.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - CIRS); 

 Os sócios ou membros das sociedades de profissionais (definidas na alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º do CIRC); 
 Os sócios de sociedades de agricultura de grupo (ainda que nelas exerçam atividade integrados nos respetivos órgãos estatutários); 
 Os titulares de direitos sobre explorações agrícolas ou equiparadas (ainda que a atividade nelas exercida se traduza apenas em 

atos de gestão, desde que sejam exercidos diretamente, de forma reiterada e com carácter de permanência); 
 Os produtores agrícolas (que exerçam atividade profissional na exploração agrícola ou equiparada); 
 Membros de cooperativa de produção ou de serviços que estejam abrangidos pelo regime dos trabalhadores independentes por 

força de opção da cooperativa, prevista nos respetivos Estatutos; 
 Os trabalhadores intelectuais (autores de obras protegidas nos termos do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, 

qualquer que seja o género, a forma de expressão e o modo de divulgação e utilização das respectivas obras); 
 Os empresários em nome individual com rendimentos decorrentes do exercício de qualquer atividade comercial ou industrial, 

nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º do CIRS; 
 Os titulares de Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada. 

NOTA: As pessoas que exercem atividade no estrangeiro por período determinado e se mantenham abrangidas pelo regime dos 
trabalhadores independentes em Portugal devem igualmente preencher este anexo. 

Campo 08 – Deve assinalar o campo 08 no caso de, no ano a que respeita a declaração, não ter exercido atividade nem ter obtido 
rendimentos da Categoria B. 

 

QUADRO 4 RENDIMENTOS DA CATEGORIA B 

Devem ser indicados os valores totais dos rendimentos ilíquidos consoante a sua natureza. 
Campo 401 – Indicar o valor total das vendas de mercadorias e produtos 
Campo 402 – Indicar o valor total recebido a título de subsídios à exploração 
Campo 403 – Indicar o valor total das mais-valias respeitantes a bens afetos à atividade de prestação de serviços 
Campo 404 – Indicar o valor total das mais-valias respeitantes a bens afetos à atividade de produção e venda de bens 
Campo 405 – Indicar o valor total das prestações de serviços efetuados a pessoas singulares sem atividade empresarial, abrangendo as 

prestações de serviços prestados a outras pessoas singulares mas a título particular 
Campo 406 – Indicar o valor total das prestações de serviços efetuadas a pessoas coletivas, independentemente da sua natureza ou fins que 

prossigam, bem como a pessoas singulares com atividade empresarial, desde que estas não sejam prestadas a título particular 
Campo 407 – Indicar o valor total recebido a título de subvenções ou subsídios ao investimento 
Campo 408 – Indicar o valor total obtido com a produção de eletricidade para autoconsumo ou através de unidades de pequena produção a 

partir de energias renováveis. 
Campo 409 – Indicar o valor total decorrente da propriedade intelectual e industrial. 

QUADRO 1  RENDIMENTOS DA CATEGORIA B  

QUADRO 2  ANO DOS RENDIMENTOS 

QUADRO 3 IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DO RENDIMENTO 
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  Mod. RC 3048 / 1 / 2021-DGSS  

 
QUADRO 5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Campo 501 – Indicar o valor total do lucro tributável. Caso apresente prejuízo fiscal deve preencher este campo com zeros  
 

Campo 502 – Indicar o valor da matéria coletável imputada ao sócio por sociedade(s) de profissionais sujeita(s) ao regime de transparência fiscal 
 

 

Para efeitos de apuramento das entidades contratantes (1) deve identificar os adquirentes de prestações de serviços: 
 
Assinale Sim (campo 1), se, cumulativamente, no ano a que respeitam os rendimentos declarados: 

 Se encontrava sujeito ao cumprimento da obrigação de contribuir (2) ; 
 Teve um rendimento anual obtido com prestação de serviços igual ou superior a 6 vezes o valor do IAS; 
 Os serviços foram prestados a pessoas coletivas, independentemente da natureza ou dos fins que prossigam, bem como as pessoas 
singulares com atividade empresarial, desde que a prestação de serviços não seja prestada a título particular. 

 
Se assinalou Sim, deve preencher o quadro com os seguintes elementos (uma linha para cada adquirente): 

 Identificação do adquirente: NIF / NIPC em Portugal; 
 No caso de prestação de serviços a entidades com sede no estrangeiro: código do país e NIF no estrangeiro; 
 Valor total ilíquido dos serviços prestados a pessoas coletivas ou a pessoas singulares com atividade empresarial no ano a que 
respeitam os rendimentos. 

 
Assinale Não (campo 2), se verificar pelo menos um destes requisitos, no ano a que respeitam os rendimentos declarados: 

 Não se encontrava sujeito ao cumprimento da obrigação de contribuir; 
 Teve um rendimento anual obtido com prestação de serviços inferior a 6 vezes o valor do IAS; 
  Só teve rendimentos associados à produção e venda de bens; 
 A prestação de serviços foi efetuada, apenas, a pessoas singulares sem atividade empresarial. 

 
Assinale ainda Não, caso se encontre numa das seguintes situações: 

 Advogados e solicitadores (alínea a) do n.º 1 do artigo 139.º do CRC); 
 Trabalhadores que exerçam em Portugal atividade por conta própria com caráter temporário e provem o seu enquadramento em 

regime de proteção obrigatório noutro país (alínea c) do n.º 1 do artigo 139.º do CRC); 
 Proprietário de embarcações de pesca local e costeira e integra o rol da respetiva tripulação, apanhador de espécies marinhas e 

pescador apeado (alínea e) do n.º 1 do artigo 139.º do CRC); 
 Titular de rendimentos da categoria B resultantes exclusivamente: da produção de eletricidade para autoconsumo ou através de 

unidades de pequena produção a partir de energias renováveis e de contratos de arrendamento e de arrendamento urbano para 
alojamento local em moradia ou apartamento (alínea f) do n.º 1 do artigo 139.º do CRC); 

 Trabalhadores Independentes que sejam empresários em nome individual com rendimentos decorrentes do exercício de qualquer 
atividade comercial ou industrial, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º do CIRS;  

 Trabalhadores Independentes que sejam titulares de Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada; 
 Os trabalhadores independentes isentos da obrigação de contribuir (artigo 157.º do CRC); 
 Os cônjuges ou equiparados dos trabalhadores independentes. 

 
(1) São consideradas Entidades Contratantes, as entidades adquirentes que beneficiaram de mais de 50% dos serviços prestados pelo 

trabalhador independente, que tenha obtido, da prestação de serviços, um rendimento anual ilíquido igual ou superior a 6 vezes o valor do IAS, 
no ano a respeitam os rendimentos. 

(2) Esta obrigatoriedade abrange as situações de desemprego de trabalhador independente, que já tenham entregue a declaração do valor de 
atividade conjuntamente com o respetivo requerimento. 

QUADRO 6 IDENTIFICAÇÃO DOS ADQUIRENTES E RESPETIVOS VALORES DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS RELEVANTES
PARA O APURAMENTO DAS ENTIDADES CONTRATANTES 

 

 114720602 
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