
NEWSLETTER MENSAL '22 | Nº04

COM A SUBIDA DE PREÇOS NAS
VÁRIAS INDÚSTRIAS, O GOVERNO

ADOTOU UM CONJUNTO DE
MEDIDAS DE COMBATE À

 INFLAÇÃO

Com o aumento dos custos
de produção, o Governo
adotou um conjunto de
medidas para combater o
aumento dos preços, com
foco nas indústrias
energética e agroalimentar.



Consequências devastadoras no plano humanitário, desastrosas no plano
económico e com um potencial destruidor da coesão social;
Impacto à escala global;
Abrandamento da recuperação económica da Europa;
Aumento nos custos da energia e de bens agroalimentares;
Disrupção das cadeias de abastecimento, que a pandemia COVID-19 já
desencadeara.

O Governo implementou um novo conjunto de medidas para ajudar a proteger as
famílias e as empresas, bem como garantir a coesão social e o crescimento
económico, na sequência da inflação que se tem vindo a sentir. 

No documento que anuncia estes novos apoios, o Governo enquadra a subida de
preços: Guerra na Europa. 

Assim, estas novas medidas de apoio às famílias e às empresas assentam em quatro
eixos:

NOVAS MEDIDAS
DE COMBATE AO AUMENTO DOS PREÇOS 

Saiba mais sobre estes apoios
em:

https://bit.ly/3P2X3N5

1.  CONTENÇÃO DOS PREÇOS DA ENERGIA

Contenção dos preços da energia;

Apoios à produção;

Apoios às famílias;

Aceleração da transição energética.

Redução do ISP equivalente à redução do IVA para 13%:
Menos 0,215€/L no gasóleo = 52% do aumento desde outubro;
Menos 0,207€/L na gasolina = 74% do aumento desde outubro.

Introdução do mecanismo que resulta da proposta ibérica de limitação dos
impactos da subida do preço do gás no custo da eletricidade:

Menos 690M€/mês nos custos da energia em Portugal para empresas e
famílias.

Suspensão do aumento da taxa de carbono até junho e reavaliação trimestral até
ao final do ano sem reposição integral:

Menos 5 cêntimos/litro até junho.

https://observador.pt/interativo/guia-eleitoral-as-propostas-dos-partidos-sobre-20-temas/
https://observador.pt/interativo/guia-eleitoral-as-propostas-dos-partidos-sobre-20-temas/
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNDI3NwIAoFS1eQUAAAA%3D


2.  APOIOS À PRODUÇÃO

Criação do gás profissional para abastecimento do transporte de mercadorias.

Flexibilização de pagamentos fiscais e diferimento das contribuições para a
segurança social dos setores mais vulneráveis.

Subvenção para apoiar o aumento dos custos com gás das empresas intensivas
em energia:

160 M€ de apoio;
Mais de 3000 empresas abrangidas.

Redução das tarifas elétricas para as empresas eletrointensivas.

Desconto de 30 cêntimos por litro nos combustíveis para o Setor Social.

Isenção temporária do IVA dos fertilizantes e das rações.

Redução do ISP sobre o gasóleo colorido e marcado agrícola até ao final do ano:
Menos 3,432 cêntimos/litro.

Mobilização de 18,2 M € de recursos nacionais para mitigar custos acrescidos com
a alimentação animal e fertilizantes.

Utilização dos saldos transitados do Fundo de Compensação Salarial do setor das
pescas para apoiar os aumentos dos custos de produção.

3.  APOIOS ÀS FAMÍLIAS

Alargamento das medidas de apoio ao preço do cabaz alimentar (60€) a todas as
famílias titulares de prestações sociais mínimas.

Alargamento das medidas de apoio à aquisição de botija de gás (10€) a todas as
famílias titulares de prestações sociais mínimas.

4.  ACELERAÇÃO DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Redução da taxa mínima do IVA dos equipamentos elétricos.

Agilização do licenciamento de painéis solares.

Simplificação dos procedimentos relativos à descarbonização da indústria.

Reforço de 46 M€ para instalação de painéis fotovoltaicos em 2022 e 2023
(agroindústria, exploração agrícola, aproveitamentos hidroagrícolas).

SABER MAIS

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/documento?i=novas-medidas-para-conter-o-aumento-dos-precos-energeticos-e-agroalimentares
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/documento?i=novas-medidas-para-conter-o-aumento-dos-precos-energeticos-e-agroalimentares
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/documento?i=novas-medidas-para-conter-o-aumento-dos-precos-energeticos-e-agroalimentares


PRÉMIO EXCELÊNCIA
LOGÍSTICA 2022
UMA INICIATIVA DA APLOG -
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
LOGÍSTICA

PEL Empresa 2022;
PEL StartUp 2022;
PEL Academia 2022.

As candidaturas ao Prémio Excelência Logística 2022 estão abertas. Esta iniciativa tem
como objetivo ajudar a promover o desenvolvimento da logística em Portugal,
reconhecendo os projetos, profissionais e organizações que contribuem para o seu
progresso.

A edição deste ano surge com um novo formato, com três categorias: 

Inscrições em aplog.pt/pel_inscricao.

SABER MAIS

FUNDO 200M
PROMOVER O COINVESTIMENTO EM
STARTUPS DE ELEVADO POTENCIAL EM
PORTUGAL

Atrair empreendedores e startups internacionais para Portugal.

Atrair fundos e sociedades especializadas para investir no mercado português.

Promover o coinvestimento entre investidores portugueses e internacionais.

Promover o incremento da atividade de capital de risco em Portugal, através da
mobilização de investidores experientes que, para além do investimento
financeiro aportado, permitam às empresas adquirir conhecimentos técnicos,
comerciais e de mercado, possibilitando assim, o desenvolvimento de melhores
estratégias para fomentar a inovação, o crescimento e a internacionalização.

Fomentar a constituição e/ou capitalização de empresas, prioritariamente nas
fases de arranque (seed, start-up, later stage venture – séries A e B).

O Fundo de Coinvestimento 200M é gerido pelo Banco Português de Fomento e tem
como objectivos: 

Saiba mais sobre o Fundo e as
candidaturas em:

https://www.200m.pt/pt-
pt/candidaturas/

SABER MAIS

http://www.aplog.pt/pel_apresentacao
http://www.aplog.pt/pel_apresentacao
http://www.aplog.pt/pel_inscricao
http://www.aplog.pt/pel_apresentacao
https://www.200m.pt/pt-pt/governacao/www.bpfomento.pt
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INDÚSTRIA

ALIMENTAR

TRANSPORTES E LOGÍSTICA

QUER FAZER PARTE DESTE
PROMISSOR DIRETÓRIO?

Torne-se Associado da AGEIRA em:

ageira.org/adesao/



TECNOLOGIA

CONTABILIDADE, FISCALIDADE,   
 CONSULTORIA E GESTÃO     SEGUROS

ARTESANATO
EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO     

MARKETING,    
 COMUNICAÇÃO              
E DESIGN

OUTROS SERVIÇOS 

CONTACTOS AGEIRA
geral@ageira.org

www.ageira.org

964 195 804

SIGA-NOS EM:

/AGEIRAAlenquer

/AGEIRAAlenquer


