
Leão acredita que primeiras verbas do PRR chegam este mês
O ministro das Finanças, João Leão, admite que as primeiras verbas do Plano de Recuperação 
e Resiliência (PRR) chegarão a Portugal ainda este mês. Considera o governante que o dinhei-
ro chegará na altura ideal para Portugal, tendo em conta os apoios que estão a ser concedidos 
às famílias e empresas. Trata-se do primeiro desembolso de um montante total de 16,6 mil 
milhões de euros. 

AEPSA apresenta denúncia contra Estado português
A Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente (AEPSA) apresentou uma 
denúncia à Comissão Europeia, tendo em conta a atual situação do setor das águas em Por-
tugal. Considera a associação que as regras da concorrência estão a ser postas em causa, na 
medida em que os operadores privados têm a sua atividade limitada, apesar de terem melhores 
níveis de desempenho. O Estado, por seu lado, subsidia entidades públicas.
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A Associação Portuguesa de Técnicos de 
Contabilidade (APOTEC) voltou insistir 
junto do Governo para que haja, pelo me-
nos, a mesma dilatação de prazos nas obri-
gações fiscais que ocorreu no ano passado. 
Assim, o prazo limite de entrega da Modelo 
22 seria até 31 de julho e da IES/DA até 
15 de setembro. O secretário de Estado Ad-
junto e dos Assuntos Fiscais apenas admite 
prorrogações da Modelo 22 até 19 de julho 
e da IES até ao final do mesmo mês. 

Para a diretora da APOTEC, Isabel Ci-
priano, “a manterem-se os prazos defini-
dos pelo SEAAF, está-se a contribuir para 
o agravamento da situação económica das 
empresas e dos profissionais da contabilida-
de e da fiscalidade”. Destaca ainda aquela 
responsável que “o exercício da profissão 
reveste-se de maior necessidade quando es-
tamos em presença de profissionais liberais, 

de estruturas empresariais de micro e peque-
na dimensões, que sentem mais constrangi-
mentos nestas circunstâncias, e não se pode 
ignorar o seu esforço e dos seus colabora-
dores, com prejuízos – alguns irreparáveis – 
não apenas em termos profissionais, como 
familiares e pessoais”. 

Isabel Cipriano lamenta a posição assu-
mida pelo secretário de Estado Adjunto e 
dos Assuntos Fiscais quando foi publicada 
uma portaria que prorroga até final de ou-
tubro o prazo da obrigação legal para apre-
sentação das contas anuais ao Instituto de 
Segurança Social pelas instituições particu-
lares de solidariedade social ou entidades 
legalmente equiparadas. “Por conseguinte, 
os prazos fixados pelo SEAAF não se coa-
dunam com o mesmo critério, pelo que 
urge um ajuste exequível do calendário fis-
cal”, conclui. 

Contabilistas querem dilatação 
dos prazos fiscais
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