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SUMÁRIO 
 

Foi aprovada ontem, dia 11 de Novembro de 2021, em Conselho de Minis-

tros, a Proposta de Lei n.º 119/XIV/3.ª que visa prorrogar, para o ano de 

2022, a vigência de diversas Contribuições especiais que têm vigorado nos 

últimos anos em Portugal. 
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Foi aprovada ontem, dia 11 de Novem-

bro de 2021, em Conselho de Ministros, 

a Proposta de Lei n.º 119/XIV/3.ª que 

visa prorrogar, para o ano de 2022, a vi-

gência de diversas Contribuições 

sectoriais e especiais que têm vigorado 

nos últimos anos em Portugal, designa-

damente a Contribuição sobre o Sector 

Bancário, o Adicional de Solidariedade 

sobre o Sector Bancário, a Contribuição 

extraordinária sobre a Indústria Farma-

cêutica, a Contribuição extraordinária 

sobre os Fornecedores da Indústria de 

Dispositivos Médicos do Serviço Nacio-

nal de Saúde (SNS), a Contribuição 

extraordinária sobre o Setor Energético 

e o Adicional em sede de Imposto Único 

de Circulação. 

Tal Proposta vem na sequência da não 

aprovação, pela Assembleia da Repú-

blica, da Proposta de Lei do Orçamento 

de Estado para 2022 apresentada pelo 

Governo, onde se previa, uma vez mais, 

prorrogar a vigência anual da generali-

dade das Contribuições sectoriais, à 

semelhança do que aconteceu já nas 

anteriores Leis do Orçamento de Es-

tado. 

Com efeito, pode ler-se, na Exposição 

de Motivos que acompanha a Proposta 

de Lei agora aprovada, que “A circuns-

tância de a presente lei incidir sobre 

receitas em relação às quais seja possí-

vel admitir, em face da prorrogação de 

efeitos da Lei do Orçamento do Estado 

para 2021, nos termos do artigo 58.º da 

Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, na 

sua redação atual, e das especificidades 

de cada tributo, não vigorarem apenas 

até ao final do ano económico a que res-

peita a referida lei do orçamento do 

Estado, a segurança jurídica aconselha 

que, mesmo em relação a essas, seja ex-

plicitamente prorrogada a sua vigência 

normativa.” 

Com efeito, caso esta Proposta de Lei 

não seja aprovada, poderá estar criado 

um óbice à (auto)liquidação e à co-

brança das Contribuições em análise, as 

quais poderão padecer de retroactivi-

dade fiscal, já que, caso as 

Contribuições para o ano de 2022 só ve-

nham a ser prorrogadas no âmbito da 

Lei do Orçamento do Estado para 2022 

a aprovar (a qual, tendo em conta as ac-

tuais circunstâncias, só deverá ser 

aprovada em meados de 2022), dirão 

respeito a factos tributários passados e 

já totalmente consolidados (veja-se o 

caso da Contribuição Extraordinária so-

bre o Setor Energético, cujo facto 
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tributário remonta ao dia 1 de janeiro do 

ano a que respeita). 

E nem se diga que sempre se estará pe-

rante um caso de retrospectividade — 

ou de retroactividade imprópria — que 

alguma doutrina portuguesa (e o pró-

prio Tribunal Constitucional) considera 

não merecer censura por pressupor 

uma “continuidade” na formação do 

mesmo facto tributário, pois que não 

só, por um lado, tal virtualidade não se 

verifica na maior parte das Contribui-

ções sectoriais (pois muitas são 

instantâneas e não de formação suces-

siva), como, por outro, e quanto mais 

não fosse, tal entendimento sempre po-

deria ainda ter a eventual virtualidade 

de pôr em causa o princípio da protec-

ção da confiança.  

A Proposta de Lei, submetida à aprova-

ção da Assembleia da República, com 

pedido expresso de prioridade e urgên-

cia, prevê produzir efeitos a 1 de Janeiro 

de 2022, sendo que, de acordo com a 

respectiva Exposição de Motivos, a “re-

ferida prorrogação é realizada no 

intuito de não comprometer o financia-

mento da despesa a realizar durante o 

ano de 2022, sem que tenham sido to-

madas outras medidas que corporizem 

uma estratégia de sustentabilidade das 

finanças públicas, assente na recupera-

ção do crescimento económico e do 

emprego, e sem prejuízo da respetiva 

confirmação ou alteração na lei que vier 

a aprovar o Orçamento do Estado para 

2022.” 

Perante a discussão gerada sobre esta 

matéria após a não aprovação da Pro-

posta de Lei do Orçamento de Estado 

para 2022 e sobre como poderiam con-

tinuar a vigorar em Portugal as 

Contribuições sectoriais em voga nos 

últimos anos, ficamos agora a saber 

qual a forma como o Governo pretende 

continuar a vincular as empresas abran-

gidas por estas Contribuições a pagar as 

mesmas, ainda que, no dia 1 de Janeiro 

de 2022, não exista um Orçamento 

aprovado e a Assembleia da República 

já tenha sido dissolvida, com a conse-

quente queda – anunciada – do 

Governo. 

Não obstante, a Proposta agora apre-

sentada está dependente da sua 

aprovação na Assembleia da República, 

órgão com competência para a aprova-

ção de diplomas como o aqui em apreço, 

pelo que importará agora aguardar pela 

posição dos Partidos que até aqui su-

portaram o Governo sobre o tema, ainda 

que saiba que, nestas matérias, os Tri-

bunais lhe possam dar razão quanto à 

inexistência de reserva formal de lei par-

lamentar para a respectiva criação. 
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