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Chegámos aos meses quentes, num ano que não aquece,
pelas piores razões mundiais.

EDITORIAL

O mundo anda mascarado, antes fosse Carnaval. infelizmente
a pandemia não deixa tempo para festas, muito pelo contrário.
As máscaras, as viseiras, as luvas e o fadado álcool gel não
nos deixa esquecer…

Mas a vida continua, os dias vão passando e a nossa LLL
nunca perde o interesse. Nesta quinta edição analisaremos as
várias opções que existem para férias neste nosso pedaço de
chão à beira-mar plantado e como transformar esta situação
em que vivemos, numa oportunidade para conhecer novos
lugares, viver experiências diferentes e descobrir alternativas
às sempre tão concorridas praias.

Dos parques de campismo, os cuidados a ter nestas férias em
específico, sem esquecer as políticas de cancelamento de
reservas, mas também a esperança no apoio à retoma, temos
uma edição cheia de informação que, cremos, será muito útil.

E, como as férias não se fazem só de azáfama, na rubrica de
The Tip, aproveitamos para desacelerar, falando de uma opção
de férias mais calmas, como sejam os Empreendimentos de
Turismo Rural.
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Venha daí e boas férias!!

To Camping or
not to camping
THAT IS THE
QUESTION

Antes de iniciarmos esta aventura Passados alguns anos - 1937pelos parques de campismo e o surge o Clube Português de
Campismo ou Camping Clube de
seu
regime,
perguntámo-nos
Portugal,
mas
sem
grande
quando é que o acto de acampar
impacto.
teve início, tendo a percepção que
muita coisa mudou ao longo de É no ano de 1940 que um
todos estes anos. Já em 1875 era movimento campista realiza o I
Congresso
Português
de
evidente que o acto de acampar
Campismo Desportivo, em Belas
era realizado, pela leitura de e, aqui, se dão os primeiro passos
algumas cartas escritas entre no estudo e elaboração da Carta
Ramalho de Ortigão e Eça de de Campista.
Queiroz, no entanto foi no ano de

O verdadeiro interesse começa a
surgir e em 1944 o Ministério da
acampamento nacional.
Educação Nacional emite as
Bases da Orgânica Campista,
Em 1932 é fundado o Grupo prevendo a criação da Carta
Excursionista
Ar
Livre,
que Campista Nacional.
1908 que se realizou o primeiro

Carla Beselga
Advogada & Sócia Fundadora

pretendia praticar campismo fixo e
viagens de turismo e pondera a
elaboração da Carta de Campista.

Em

1945

Federação

são

elaborados

Portuguesa

de

os

Estatutos

Campismo

e

da

Os Parques de Campismo podem ser Privados?

a

necessidade de locais para praticar o campismo

Sim, podem ser públicos ou privados. A diferença

associativo surgindo assim os primeiros parques

está no público alvo, ou seja se se destinarem ao

de campismo federativos.

público

em

geral

são

Parques

de

Campismo

Públicos, se se destinarem apenas a associados ou

Dando-se os primeiros passos... E agora?

beneficiários

das

respectivas

entidades

proprietárias ou exploradoras, são Parques de

Os parques de campismo e de caravanismo

Campismo Privados.

estão legalmente legislados e regulamentados,
inserindo-se no nosso habitual Regime Jurídico

E onde se encontram regulamentados os requisitos

dos Empreendimentos Turísticos.

específicos

da

instalação,

classificação

e

funcionamento deste tipo de empreendimento?

Empreendimentos Turísticos?
Na Portaria 1320/2008, de 17 de Novembro que

Sim, os parques de campismo são um tipo de
empreendimento turístico que são instalados
em terrenos devidamente delimitados e dotados
de estruturas destinadas a permitir instalação
de tendas, reboques, caravanas, autocaravanas
ou outras instalações de alojamento amovível e
demais material e equipamento necessários à
prática do campismo e do caravanismo.

estabelece os requisitos específicos de instalação,
classificação e funcionamento dos parques de
campismo e de caravanismo.

Os parques de campismo também têm

Na localização são tidos em consideração

estrelas?

vários pontos, para além de terem de ser
arborizados e disporem de boas sombras ou

Sim, podem ter categoria de 3, 4 e 5

serem estas criadas por processo artificial,

estrelas, sendo determinante a localização,

têm

qualidade das instalações, equipamentos e

requisitos:

os serviços que oferecem.

ainda

de

cumprir

os

seguintes

a) Não estarem situados em zonas de
condutas de combustíveis;
b)

Não

estarem

situados

em

zona

de

atmosfera poluída;
c) Não estarem a menos 1000 m de locais
em

que

existam

indústrias

insalubres,

incómodas, tóxicas ou perigosas;

d)

Serem

suficientemente

drenados

para

c) Lavatórios com espelho e cabide na

facilitar o escoamento das águas pluviais;

proporção de um para cada 20 campistas,

e) Não estarem a menos de 1000 m de

devendo existir um cesto para papéis por

condutas abertas de esgotos, de lixeiras ou de

cada grupo de quatro lavatórios;

aterros sanitários.

d) Sanitas, dotadas de descarga automática
de água, na proporção de uma para cada

Como sabemos, no primórdios no campismo,

30 homens e uma para cada 20 mulheres,

inexistiam instalações sanitárias, mas agora

podendo até 25 % das sanitas dos homens

as regras são outras e estas instalações são

ser substituídas por urinóis;

obrigatórias, devendo ser dotadas de água

e) Tomadas de corrente na proporção de

corrente, devendo ainda ser separadas por

uma para cada 40 campistas.

sexos e dispor nomeadamente:
a)

Cabinas

chuveiro,

com

individuais

equipadas

antecâmara

para

com

vestiário

dotada de banco e cabide, na proporção de
uma para cada 35 campistas;
b) Pelo menos uma cabina individual equipada
com chuveiro de água quente, quer nas
instalações do sexo masculino, quer nas
instalações do sexo feminino;

Hoje em dia nem os bebés, nem as crianças foram esquecidas, devendo as instalações sanitárias
estarem preparadas para a sua utilização incluindo fraldário, tanto nos WC destinados a
mulheres como a homens, o que se congratula, uma vez que muitas vezes as instalações
sanitárias dos homens não estão preparadas com estas acessibilidades.
Em plena época Covid, a ventilação é uma questão a ponderar, mas esta já tinha sido uma
preocupação em 2008 e a ventilação deve ser feita através da comunicação directa com o
exterior ou ser dotada de ventilação artificial de modo a permitir a renovação do ar, de acordo
com a sua dimensão.
Houve também a preocupação de estabelecer que as instalações sanitárias deveriam estar
distanciadas das zonas onde se cozinha ou toma as refeições.
Os parques de campismo, como os conhecemos, têm várias ofertas, que o campista, mesmo no
meio do nada, pode usufruir, naturalmente uns mais sofisticados que outros, mas todos deverão
ter os seguintes equipamentos de utilização comum:

1) Recepção, situada junto à entrada principal do parque de campismo e de caravanismo;
2) Café/bar;
3) Loja de conveniência/minimercado/supermercado para os parques de campismo com
capacidade superior a 90 campistas;
4) Sala de convívio;
5) Parque infantil;
6) Área para a prática de desportos ao ar livre, podendo ser substituídas por actividades
desportivas ou de lazer no exterior para os parques de campismo com capacidade inferior a 90
campistas;

7) Lavadouros de louça e pias para despejo de
águas residuais, na proporção de um para cada 30
campistas;
8) Tanques de lavagem de roupa ou máquinas de
lavar roupa e zonas de secagem na proporção de
um para cada 50 campistas;
9) Tábuas de engomar.
E o bungalows, como surgem no meio de tendas e
de roulottes?
Este tipo de instalações está previsto e são
permitidos, desde que não ultrapassem 25% da
área total destinada a campistas. Estas instalações
não podem ter mais de dois pisos, nem ocupar
uma superfície superior a 75m2, para além disso
só podem ter até 3 quartos e dispor de casa de
banho privativa com sanita, chuveiro, lavatório
com espelho e ponto de luz.

Com os avanços tecnológicos, bem como o inevitável avanço ao nível dos materiais algumas destas instalações
podem ser pré-fabricadas e nestes casos as áreas dos quartos podem ser inferiores aos 8m2, 12m2 ou 16m2 no
caso de quartos com 1, 2 ou 3 camas individuais, podendo ser reduzidas para 5 m2 e 8m2, caso se trate de
quartos com uma cama individual ou duas camas individuais ou uma de casal.
E as regras de funcionamento também estão estabelecidas nesta Portaria?
Sim, a recepção deve prestar um conjunto de serviços nomeadamente:
a) Encarregar-se do registo de entradas e saídas dos campistas e caravanistas;
b) Receber, guardar e entregar aos campistas a correspondência, bem como os objectos que lhes sejam
destinados;
c) Aceitação e entrega de mensagens.

Para além disso deve prestar ainda informações
respeitantes ao funcionamento do parque, para
além das seguintes indicações:
a)

O

nome,

designação,

qualificação

e

categoria, se tiver sido adoptado o sistema de
classificação previsto na presente portaria;
b) O horário de funcionamento da recepção;
c) Os preços dos serviços;
d) O período de funcionamento do parque;
e) A lotação do parque;
f) Os períodos de silêncio;
g)

A

planta

instalações

de

do

parque,

utilização

assinalando
comum,

a

as
área

destinada aos campistas, a localização dos
extintores e das saídas de emergência;
h) A existência de regulamento interno;
i) A existência de livro de reclamações à
disposição dos campistas e caravanistas;
j) A indicação da morada e do telefone do
centro de saúde e do hospital mais próximos do
parque;
l) A morada e o telefone da farmácia mais
próxima do parque;
m) A indicação do posto de correio mais
próximo do parque.

Cada parque de campismo deve ter um regulamento interno, o qual deve ser dado a
conhecer à câmara municipal competente e no caso dos parques de campismo privativos,
também terá de ser remetido para a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.
Este Regulamento deve ser afixado, tanto em português como noutra língua oficial da União
Europeia e obrigatoriamente deve estabelecer as normas sobre:
a) A admissão de animais que acompanham os campistas e caravanistas;
b) As condições em que é permitida a permanência no parque de material de campismo e
caravanismo desocupado;c) Os deveres dos campistas e caravanistas;
d) O período de funcionamento do parque;
e) Os períodos de silêncio;
f) Os equipamentos de queima autorizados pela entidade exploradora do parque para a
confecção de alimentos;
g) As condições para a circulação de veículos particulares e limite máximo de velocidade no
parque.

E se alguma coisa correr mal, pode ser recusada a permanência?
Sim, para além de ter de ser cumprido o Regulamento internos também as seguintes regras são
obrigatórias:
a) Cumprir os preceitos de higiene adoptados no parque, especialmente os referentes ao destino do
lixo, de águas sujas e de sanitas químicas, à lavagem e secagem de roupas, à admissão de animais e à
prevenção de doenças contagiosas;
b) Manter o respectivo espaço de acampamento e os equipamentos nele instalados em bom estado de
conservação, higiene e limpeza;
c) Instalar o seu equipamento nos espaços destinados aos campistas e caravanistas, de modo a
guardar a distância mínima de 2 m em relação aos equipamentos dos outros campistas e caravanistas;
d) Abster-se de quaisquer actos susceptíveis de incomodar os demais campistas e caravanistas,
designadamente de fazer ruído e de utilizar aparelhos de rádio, televisão ou geradores durante o
período de silêncio que for fixado no regulamento interno do parque;
e) Não acender fogo, excepto quando forem utilizados equipamentos para cozinhar alimentos
autorizados para o efeito pelo regulamento interno do parque, e cumprir as demais regras de
segurança contra riscos de incêndio em vigor no mesmo;
f) Cumprir a sinalização do parque e as indicações do responsável pelo seu funcionamento no que
respeita à circulação e ao estacionamento de veículos e à instalação do equipamento de campismo e
de caravanismo;
g) Não limitar qualquer zona interior ou exterior à área que lhe for destinada para acampar, para além
da sua instalação;
h) Não implantar estruturas fixas ou proceder à pavimentação do solo.

As regras são algumas mas o prazer
de acampar é evidente e para aqueles
que gostam de um pouco mais de
privacidade há sempre opção, mesmo
estando inserido nos parques de
campismo,

continuando

assim

no

meio da natureza, que infelizmente já
é tão pouca.

Bom Campismo e uma boas férias!

DIVERSÃO NAS
FÉRIAS: O QUE PODE
OU NÃO FAZER!

O verão é sinónimo de férias, praia,
diversão e muito mais, tanto para os
cidadãos portugueses, que optem
por passar férias em Portugal, como
para cidadãos estrangeiros, que vêm
conhecer as maravilhas que o nosso
país tem para oferecer.
Porém, não podemos negar que o
verão de 2020 será verdadeiramente
atípico, em comparação com iguais
períodos de outros anos, devido à
influência que a infecção COVID-19
tem exercido nas nossas vidas e na
vida da sociedade em geral.
Em primeiro lugar, a atipicidade fazse logo sentir na corrida às praias,
dado que este ano, os banhista terão
que cumprir com um conjunto de
medidas e condições, algumas já
referidas na anterior edição da “Law
Law Land”, no artigo “O Primeiro
Mergulho

do

Ano”,

como,

por

exemplo, na “utilização do areal”, os
banhistas devem cumprir com o
distanciamento físico de 1,5 metros
entre utentes, que não façam parte
do mesmo grupo e de 3 metros entre
chapéus de sol.

RAFAEL MACHADO
Advogado-Estagiário

Para além da medida acima exposta, o
Decreto-Lei nº 24/2020, de 25 de Maio,
na redacção dada pelo Decreto-Lei nº
51/2020, de 07 de Agosto, que regula o
acesso, a ocupação e a utilização das
praias de banhos, no contexto da
pandemia da doença COVID-19, para a
época balnear de 2020, prevê outras
medidas e condições que devem ser
cumpridas, não só pelos banhistas, como,
a título de exemplo, pelos vendedores
ambulantes, que percorrem as praias a
vender a já famosa “bolinha de berlim”.
Ora, o art. 27.º do Diploma Legal acima
referido, prevê que os vendedores
ambulantes, para que possam vender os
seus produtos, têm de cumprir com as
regras e orientações de higiene e
segurança definidas pela Direcção Geral
da Saúde (DGS), como, por exemplo, no
contacto com os utentes/consumidores,
os mesmos têm, obrigatoriamente, de
utilizar máscara ou viseira (nº 2 do art.
27.º).

O Decreto-Lei nº 24/2020,de 25 de Maio,
prevê ainda, no seu art. 28.º, que na área
definida para o uso balnear das praias, não
são permitidas actividades de natureza
desportiva, que envolvam duas ou mais
pessoas, para além de ser também proibido
actividades de prestação de serviços de
massagens e atividades análogas.

As medidas descritas até ao momento,
são apenas um pequeno exemplo de
regras/obrigações específicas que devem
ser cumpridas pelos banhistas que
pretendam aproveitar um pouco de sol
nas praias portuguesas, existindo, ainda,
deveres gerais que todos os utentes têm
a obrigação de cumprir e que se
encontram previstos no art. 5.º do
Decreto-Lei nº 24/2020, de 25 de Maio,
nomeadamente, cumprir com as regras de
etiqueta respiratória, proceder à limpeza
frequente das mãos ou evitar o acesso a
zonas
identificadas
com
ocupação
elevada ou plena, entre muitos outros
deveres.
Como podemos ver, a todos aqueles que
pretendam
aproveitar
as
praias
portuguesas, o acesso não lhes será
negado, podendo aproveitar uma das
mais
variadas
maravilhas
nacionais,
porém, terão de cumprir com as regras e
medidas que têm sido imposta desde a
abertura da época balnear, regras estas
que
têm
como
principal
objectivo
proteger os utentes e toda a população
de uma nova vaga da infecção COVID-19.

Ora, mas não só da praia vive o verão!

Após um dia de praia, nada melhor do
que um jantar e, de seguida, poder
aproveitar uma boa noite de calor num
bar com aqueles de que mais gostamos.
Mas mesmo aqui, existem restrições que
todos os utentes são obrigados a
cumprir.
Segundo o previsto na Resolução do
Conselho de Ministros nº 63-A/2020, de
14
de
Agosto,
que
procedeu
à
prorrogação declaração da situação de
contingência e alerta, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19, mais
concretamente, no seu art. 18.º, os bares,
outros estabelecimentos de bebidas sem
espetáculo e
estabelecimentos de
bebidas com espaço de dança continuam
encerrados.
Porém, no nº 2 do art. 18.º do Diploma
Legal acima referido, podemos encontrar
uma excepção a esta obrigatoriedade,
excepção esta que permite que estes
estabelecimentos se encontrem abertos
ao público, caso cumpram com as regras
estabelecidas na presente resolução para
os cafés ou pastelarias, chamando à
atenção de não ser necessário a alteração
da respetiva classificação de atividade
económica, ou seja, sem que seja
necessário proceder à alteração do
respectivo CAE.

Assim, o que os utentes poderão encontrar
este ano, caso os proprietários dos
estabelecimentos assim o entendam, não
serão os normais bares e discotecas que
tanto lucram com as famosas festas de
verão, mas sim um conceito um pouco
diferente,
no
qual
os
espaços
que,
normalmente, correspondem a pistas de
dança, serão transformados em espaços
com mesas, destinadas aos clientes, no qual
em vez de poder aproveitarem um boa
música, acompanhado da bebida favorita,
poderão, desta feita, aproveitar a música,
mas acompanhados de uma boa refeição.

Mas as restrições não se aplicam apenas
aos bares e discotecas.
Os proprietários de estabelecimentos da
área da restauração e similares têm
também de cumprir com algumas regras e
medidas para que os mesmos possam
permanecer abertos, medidas essas que
se encontram previstas no art. 17.º da
Resolução do Conselho de Ministros nº
63-A/2020, de 14 de Agosto, como, por
exemplo, a partir das 00:00h o acesso ao
público
fica
excluído
para
novas
admissões,
o
encerramento
deverá
ocorrer à 01:00h e/ou a ocupação ou o
serviço
em
esplanadas
apenas
é
permitida, desde que sejam respeitadas,
com as necessárias adaptações, as
orientações da DGS para o setor da
restauração.
Devemos, ainda, chamar a atenção para o
art. 6.º do Diploma Legal mencionado,
que prevê que o consumo de bebidas
alcoólicas apenas poderá ocorrer nos
espaços exteriores dos estabelecimentos
de restauração e bebidas devidamente
licenciados para o efeito, sendo proibido
o consumo das mesmas em espaços ao ar
livre de acesso ao público e vias públicas.

Como podemos ver, até um simples jantar
num
estabelecimento
de
restauração
acarreta cuidados e responsabilidade não
só para os utentes ,como para os próprios
proprietários que pretendam ter os seus
estabelecimentos abertos, de forma a que
haja uma maior contingência da propagação
da COVID-19, sempre com o objectivo de
que possamos voltar a maior “normalidade”
possível.

Por fim e não esquecendo os miúdos e
graúdos que para além da ida à praia,
também gostam aproveitar a ida aos
parques aquáticos que o nosso país tem
para oferecer, não podíamos deixar de
referir
se
os
mesmos
também
se
encontram abertos ao público e, em caso
afirmativo, quais a regras e medidas que
devem ser cumpridas por todos os
utentes.
Nem
todos
os
parques
aquáticos
presentes no território nacional optaram
por abrir este ano, face à situação
pandémica que ainda se faz sentir por
todo o país e pelo mundo, mesmo após a
DGS e a Associação de Parques Aquáticos
de Portugal terem conseguido chegar a
um consentimento quanto às medidas de
contingência a terem em conta pelas
direções dos parques.
Assim,
estes
estabelecimentos
de
diversão, numa clara tentativa de ainda
conseguirem
recuperar
algum
investimento feito, que contraste com a
grave situação económica que a infecção
COVID-19 tem criado na população em
geral
e
de
forma
a
conseguir
proporcionar aos seus utentes o que de
lhe melhor têm para oferecer, criaram
planos de contingência rigorosos, tendo
em conta todas as orientações da DGS,
como, por exemplo:

Obrigatoriedade de marcação prévia do
dia em que pretendam usufruir das
diversões do parque;
Capacidade
de
lotação
do
parque
reduzido para metade;
Distanciamento social de 2 (dois) metros
entre utente que não façam parte do
mesmo grupo;
O
uso
de
máscara
e
calçado
é
obrigatório
em
todos
os
espaços
fechados.

Como podemos ver ao longo do exposto
no presente artigo, podemos continuar a
usufruir de tudo o que o verão tem de
melhor para nos oferecer, porém, tanto
os utentes das praias, dos bares, dos
restaurantes
e/ou
do
parques
de
diversões, como os seus proprietários
têm
de
conseguir
aproveitar
e
proporcionar
o
melhor
dentro
das
medidas
e
regras
emanadas
pelo
Governo, assim como pelas orientações
dadas pela DGS.
A vida que consideramos “normal” antes
da situação pandémica que atravessamos
nunca mais voltará, sendo necessário
toda a população adaptar-se à nova
realidade
que
agora
vivemos,
principalmente, quando queremos voltar
a aproveitar as coisas boas que vida tem
para nos dar.
As medidas e regras são necessárias para
que seja possível um controlo do
contágio da infecção do COVID-19,
ninguém o pode negar, porém, estas
medidas, regras e orientações também
têm de ser adaptadas para que toda a
população,
sejam
utentes
ou
proprietários
de
estabelecimentos,
possam sentir que o regresso a uma
normalidade,
ainda
que
atípica,
é
possível.

Por isso, aproveite o que de melhor o verão tem para oferecer,
mas não se esqueça... se sair de casa, use máscara!

Cancelamento de
reservas em hotéis
após o prazo de préaviso sujeitos a IVA?
A Autoridade Tributária e Aduaneira diz que sim, conforme

um parecer vinculativo

emitido em 28 de Junho do ano passado, no qual estabeleceu que as compensações
recebidas no caso em que o cancelamento das reservas feito depois de decorrer o prazo
de pré-aviso que tenha sido fixado contratualmente, não se encontram excluídas de IVA.
Como tal, o sujeito passivo deve liquidar o IVA à taxa legal relativo a esse montante.
Esta questão foi despoletada por um contribuinte que solicitou um esclarecimento
jurídico-tributário neste âmbito, pedindo que fosse confirmada a não incidência de IVA
sobre os montantes recebidos dos cancelamentos das reservas em hotéis. O contribuinte
entendia tratarem-se de pagamentos

de natureza não remuneratória, porque não

remuneram nenhuma operação, portanto subsumível à isenção prevista no artigo 16º, n.º
6, a) do CIVA.
ANDREIA BELCHIOR
ADVOGADA-ESTAGIÁRIA
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Pelo

referido

parecer,

em

nosso

Nesta senda, e para sabermos se as

entender bastante esclarecedor, a

quantias

pagas

a

AT fez um enquadramento em sede

indemnização

de IVA no qual veio clarificar porque

das reservas estão ou não sujeitas a

há lugar à aplicação de IVA neste

IVA, temos de atender à Diretiva IVA

caso.

(Diretiva

pelo

título

de

cancelamento

2006/112/CE

de

28

de

Novembro de 2006) que determina
Assim, esta Informação Vinculativa
começa por clarificar que a atividade
prestada

pelo

registada

sujeito

como

Restaurante” -

passivo

“Hotéis

com

CAE 55111, está

sujeita a IVA, que enquanto imposto
geral sobre o consumo, abrange as
atividades de prestação de serviços,
como resulta dos artigos 2º, n.º1 e
4º, n.º1 do CIVA.

do parecer em análise, é condição
para a tributação em sede de IVA a
existência de uma contraprestação
esteja

prestação

associada
de

a

uma

serviços

ou

transmissão de bens.
Posto isto, o passo seguinte foi o de
esclarecer

o

indemnização

conceito
decorrente

de
da

responsabilidade civil, contratual ou
extracontratual.
O dever de indemnizar compreende
por um lado a reparação do prejuízo
causado, ou seja, a reconstituição da
situação que existia se não tivesse
ocorrido

o

facto

que

levou

à

obrigação de reparar, e por outro
lado

atende também aos lucros

cessantes, ou seja, os benefícios que
o lesado deixou de obter em virtude
do facto lesivo, como resulta dos
artigos 562º e 564º, n.º1 do Código
Civil.

consumo,

visa

tributar

a

contraprestação de operações que
são tributáveis e não a indemnização
pelos prejuízos, quando estes não
sejam de natureza remuneratória.
Portanto, a conclusão a que se chega
é

que

as

indemnizações

que

sancionarem a lesão de um interesse,
sem carácter remuneratório e sem

Como bem referem os pontos 7 e 15

que

que o IVA, enquanto imposto sobre o

terem

como

base

uma

operação

tributável, destinando-se unicamente
a

ressarcir

sujeitas

a

um

dano,

não

estão

IVA,

como

resulta

do

aludido artigo 16º, nº6, al. a) do CIVA.

Situação diferente é a da indemnização que visa a
reparação
passivo

dos

lucros

deixou

de

cessantes,
receber

que
por

o

sujeito

força

do

cancelamento da reserva, que está sujeita a IVA, e o
sujeito passivo terá de o liquidar aquando da sua
atribuição.
O entendimento da AT, na situação em apreço foi
que a indemnização que corresponde ao preço total
do

valor

da

reserva

incumprimento

e

que

contratual,

resulta
como

de

um

seja

o

cancelamento da reserva fora do prazo do préaviso, visa compensar o entidade hoteleira pela
perda do lucro em virtude do cancelamento tardio.
Contudo, se o cancelamento for feito dentro do
prazo

estipulado

contratualmente

aquando

da

reserva, não há lugar à tributação em sede de IVA.
Isto faz sentido porque o hotel pode atribuir a
reserva a outro cliente, bastando-se neste caso com
o valor da indemnização do preço pago a título de
sinal/reserva, sem carácter remuneratório porque
só se sanciona a lesão de um interesse e não um
lucro cessante.
A título de exemplo, estabelece-se um paralelismo
com as reservas de voos nas companhias aéreas:
quando é feito o cancelamento tardio ou o cliente
não comparece, não é devolvido o valor ao cliente.
A

companhia

fica

com

o

valor

a

título

de

remuneração, mesmo que o cliente não tenha
comparecido por sua escolha. O princípio será o
mesmo nas reservas de hotéis.

Fica por isso a resenha: aquando de uma reserva numa unidade hoteleira,
o consumidor deverá ter sempre em atenção o prazo até ao qual poderá
cancelar a sua estadia sem custos adicionais. Passado este período poderlhe-á ser cobrado o IVA correspondente ao valor da reserva em causa,
como resulta do parecer vinculativo aqui analisado.

Voltamos à normalidade?
Ana Salgado Pereira
Advogada-Estagiária

Ora, se na nossa última edição fizemos foco no
assunto mais comentado do momento, o regime
do

lay-off

simplificado

agora

temos

obrigatoriamente de falar no seu substituto, o
apoio extraordinário à retoma progressiva de
atividade em empresas em situação de crise
empresarial

com

redução

temporária

do

Tendo como fim último o já protelado pelo layoff
simplificado, ou seja, ajudar as empresas que
tenham sido afetados pela pandemia da doença
COVID-19 e que se encontrem, em consequência
dela, em situação de crise empresarial.
Esta situação de crise empresarial, mais uma vez,
padece de concretização e é considerada quando:

período normal de trabalho.

Se verifique uma quebra de faturação igual ou
superior a 40 %, no mês civil completo
imediatamente anterior ao mês civil a que se
refere o pedido inicial de apoio ou de
prorrogação, face ao mês homólogo do ano
anterior ou face à média mensal dos dois meses
anteriores a esse período.

Este novo apoio foi anunciado em meados do
mês de Junho, mas apenas no passado dia 30 de
Julho através do Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de
30 de julho é que ficamos a conhecer os seus
meandros, tendo o seu início de vigência a 1 de
Agosto e término a 31 de Dezembro.

ou

É perceptível que neste dispositivo legal existiu
a contemplação de diversas situações que não
tinham sido equacionadas aquando o DecretoLei que contemplava o layoff simplificado,
existiu uma preocupação em abarcar todas as
questões possíveis que fossem surgindo, não
deixando,

como

ocorreu

anteriormente,

margem a várias interpretações ou lacunas de
legislação
práticos

que
e

trouxeram

para

Segurança Social

os

quais

vários
os

problemas

serviços

de

não souberam, na nossa

perspetiva, lidar da melhor forma.

Para quem tenha iniciado a atividade há menos
de 12 meses, face à média da faturação mensal
entre o início da atividade e o penúltimo mês
completo anterior ao mês civil a que se refere o
pedido inicial de apoio ou de prorrogação.

Esta situação de crise empresarial para as

O objetivo com o presente apoio é que com o

empresas no setor do turismo, não será à

passar do tempo a redução do período normal

partida muito difícil de comprovar existindo na

de trabalho também vá diminuindo para que aos

maior parte dos casos uma quebra de faturação

poucos a normalidade possa ser, dentro dos

muito superior a 40 %, uma vez que esta

possíveis,

pandemia

limites

afetou

a

circulação

de

pessoas,

estabelecida

máximos

de

tal

impondo-se
redução

assim

consoante

criando um decréscimo abrupto e cancelamento

também a quebra de faturação for igual ou

de reservas.

superior a 40 % ou a 60%.

Posto isto, uma Entidade Empregadora apenas

Assim, no caso de empregador com quebra de

pode aceder a tal medida se se encontrar em

faturação igual ou superior a 40 %, a redução do

uma destas situações e comunicar, por escrito,

período normal de trabalho, por trabalhador,

aos trabalhadores a abranger pela respetiva

pode ser, no máximo:

decisão, a percentagem de redução e a duração
previsível de aplicação da medida, ouvidos os

i) De 50 %, nos meses de agosto e setembro

delegados

de 2020; e

sindicais

trabalhadores,

quando

e

comissões

existam,

podendo

de
o

empregador fixar um prazo para pronúncia

ii) De 40 %, nos meses de outubro, novembro

destes, nunca inferior a três dias úteis.

e dezembro de 2020.

Esta redução tem duração de um mês civil
sendo prorrogável mensalmente até à data de
cessação da produção de efeitos do presente
decreto-lei, ou seja, até 31 de Dezembro de
2020.
É de notar a preocupação demonstrada no
presente normativo com a criação de emprego,
não blindando às empresas essa possibilidade,
contemplando-se

que

enquanto

vigorar

tal

apoio, a entidade empregadora pode proceder
à admissão de novo trabalhador, exceto para o
preenchimento de posto de trabalho suscetível
de ser assegurado por trabalhador em situação
de

redução,

podendo

ainda,

em

qualquer

situação, renovar contrato a termo ou converter
contrato a termo em contrato por tempo
indeterminado.

Já no caso em que haja uma quebra de

A compensação retributiva mensal é calculada

faturação igual ou superior a 60 %, a redução

proporcionalmente às horas não trabalhadas e

do PNT, por trabalhador, pode ser, no máximo:

entende-se como retribuição normal ilíquida o
conjunto

das

componentes

remuneratórias

i) De 70 %, nos meses de agosto e setembro de

regulares normalmente declaradas à segurança

2020; e

social e habitualmente pagas ao trabalhador,
relativas a:

ii) De 60 %, nos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2020.

a) Remuneração base;

Para efeitos de fiscalização, a redução do

b) Prémios mensais;

período normal de trabalho é aferida em termos
médios, por trabalhador, no final de cada mês,

c) Subsídios regulares mensais, incluindo de

com respeito pelos limites máximos de tal

trabalho por turnos;

período diário e semanal previstos no Código
do Trabalho.

d) Subsídio de refeição, nos casos em que este
integra o conceito de retribuição;

Ao

nível

da

retribuição

trabalhadores,
retribuição

o

mesmo

a

pagar

tem

direito

à

horas

de

correspondente

às

aos

trabalho prestadas, tendo ainda direito a uma
compensação retributiva mensal, até ao triplo
da

Retribuição

Mínima

Mensal

Garantida

(RMMG), paga pelo empregador, no valor de:
a) Dois terços da sua retribuição normal
ilíquida

correspondente

trabalhadas,

nos

meses

às

horas

de

não

agosto

e

setembro de 2020;
b) Quatro quintos da sua retribuição normal
ilíquida

correspondente

trabalhadas,

nos

às

meses

horas
de

não

outubro,

novembro e dezembro de 2020.
Se

da

referidos

aplicação

conjunta

anteriormente

dos

resultar

montantes
um

valor

mensal inferior ao valor da RMMG, o valor da
compensação

retributiva

é

aumentado

na

medida do estritamente necessário de modo a
assegurar esse montante mínimo.

e) Trabalho noturno.

Com tal elenco de subsídios visou exatamente

Ora, para beneficiar deste substituto do layoff

colocar

simplificado

fim

a

uma

das

questões

mais

deve

a

entidade

empregadora,

controversas ao longo de todo o período de

remeter através da sua Segurança Social Direta

layoff, que era a dúvida de saber o que era

formulário próprio disponibilizado para o efeito,

considerado retribuição normal ilíquida.

que produz efeitos ao mês da submissão, sem
prejuizo que durante o mês de setembro o

Durante a redução do período normal de

empregador pode solicitar no requerimento que

trabalho o empregador tem direito a um apoio

o mesmo produza efeitos ao mês de agosto.

financeiro

exclusivamente

para

efeitos

de

pagamento da compensação retributiva aos

Para efeitos de verificação do cumprimento da

trabalhadores

situação de crise empresarial, no mês seguinte

abrangidos

pela

redução,

a

mesma corresponde a 70 % da compensação

ao

retributiva, sendo suportado pela segurança

competentes da segurança social remetem à

social e cabendo ao empregador assegurar os

Autoridade

remanescentes 30 %.

identificação

pagamento

dos

Tributária
das

apoios,
e

os

Aduaneira

entidades

serviços
(AT)

a

empregadoras

beneficiárias e a percentagem de quebra de

Foi ainda contemplado um apoio adicional para

faturação necessária para o acesso aos apoios

o

requeridos.

pagamento

das

horas

efetivamente

trabalhadas e que deveriam ser pagas na
totalidade pela entidade empregadora, contudo
apenas nas situações em que a quebra de
faturação seja igual ou superior a 75 %, o
empregador tem direito a um apoio adicional
correspondente a 35 % da retribuição normal
ilíquida pelas horas trabalhadas devidas a cada
trabalhador com redução do período normal de
trabalho.
Para além desta ajuda é possível a entidade
empregadora ter direito à isenção ou dispensa
parcial do pagamento de contribuições a seu
cargo relativas aos trabalhadores abrangidos,
calculadas

sobre

o

valor

da

compensação

retributiva, reconhecida oficiosamente.

Contudo, nem tudo são rosas e as entidades

Os trabalhadores, apesar do seu papel bastante

empregadoras para beneficiarem de tal apoio

passivo, também estão sujeitos ao cumprimento

ficam sujeitas a cumprir os deveres previstos no

dos deveres previstos no contrato individual de

contrato individual de trabalho, na lei e em

trabalho,

instrumento de regulamentação coletiva de

regulamentação coletiva de trabalho aplicável,

trabalho

aplicável,

de

bem como caso exerça atividade remunerada

exemplo

manter,

as

fora

bem

como

a

título

comprovadamente,

da

na

lei

empresa,

e

em

instrumento

comunicar

o

facto

de

ao

situações contributiva e tributária regularizadas

empregador, no prazo de cinco dias a contar do

perante a segurança social e a AT e não

início dessa atividade, para efeitos de eventual

aumentar a retribuição ou outra prestação

redução na compensação retributiva.

patrimonial atribuída a membro de corpos
sociais,

enquanto

comparticipar

na

a

segurança

compensação

social

retributiva

atribuída aos trabalhadores, entre outros.

As

questões

atinente

ao

pagamento

dos

subsídio de férias ou de natal foi também neste
Decreto-Lei resolvida, prescrevendo-se que o
tempo de redução não afeta o vencimento e a

Aliás, durante o período de redução, bem como

duração do período de férias.

nos 60 dias seguintes, o empregador não pode
fazer cessar contratos de trabalho ao abrigo das

O período de aplicação da redução do PNT não

modalidades

de

de

prejudica a marcação e o gozo de férias, nos

de

termos gerais, tendo o trabalhador direito ao

trabalho, ou de despedimento por inadaptação,

pagamento pelo empregador da retribuição e da

nem iniciar os respetivos procedimentos, bem

compensação retributiva, acrescida do subsídio

como distribuir dividendos, sob qualquer forma,

de férias, pago pelo empregador, que seria

despedimento

despedimento

por

extinção

coletivo,

do

posto

nomeadamente a título de levantamento por
conta.
A violação de tais normas implica a imediata
cessação

dos

pagamento,

apoios

e

a

restituição

conforme

o

caso,

ao

ou

serviço

competente da segurança social dos montantes
já recebidos ou isentados.
Ademais, a prestação de falsas declarações para
a obtenção dos apoios previstos no presente
decreto-lei pode configurar responsabilidade
civil

e

aplicáveis.

criminal,

nos

termos

legalmente

devido em condições normais de trabalho.

O trabalhador tem direito a subsídio de Natal
por

inteiro,

sendo

comparticipado,

pela

segurança social, o montante correspondente
ao duodécimo de metade da compensação
retributiva relativa ao número de meses de
atribuição do apoio, e pelo empregador, o
restante, caso a data de pagamento daquele
subsídio coincida com o período de aplicação
do apoio extraordinário à retoma progressiva
de atividade.
Outra novidade prevista no presente dispositivo
é o facto de que uma entidade empregadora
beneficiando deste mecanismo não poderá em
simultâneo beneficiar de nenhum regime de
layoff. Esta era uma das soluções equacionadas
por várias empresas do setor hoteleiro, mas foi
afastada

por

tal

existem

grupos

disposição,
hoteleiros

uma

que

vez

que

ainda

não

abriram todos os hotéis da suas cadeias.
No

que

diz

cumprimento

respeito
do

à

fiscalização

do

presente

Decreto-Lei

tal

compete à Autoridade para as Condições de
Trabalho e ao serviço competente da segurança
social.
Concluindo, este apoio à retoma progressiva da
atividade económica tem como objetivo último
fazer com que as entidades empregadoras, aos
poucos,

possam

voltar

à

sua

normalidade,

incentivando a volta dos trabalhadores aos seus
postos de trabalho para que a economia volte à
ação,

para

tal

a

forma

encontrada

foi

comparticipar as horas não trabalhadas pelos
colaboradores. Tal ideia é, a nosso ver, de
louvar e tal mecanismo está bem estruturado e
faz todo o sentido o seu formato nos tempos
em

que

melhores!

vivemos.

Aguardemos

tempos

The TIP
Vá para fora, cá dentro, no campo
Soraia Quarenta
Advogada & Sócia Fundadora

THE TIP

Estamos no Verão, altura de férias. Porém,
este ano, em que vivemos tempos atípicos,
temos de conciliar as férias com a pandemia,
o que, além de ser uma novidade, deixa-nos
um pouco inseguros na altura de escolher um
destino.
Muitos têm sido os portugueses que têm
optado

por

deixar

os

grandes

centros

urbanos e culturais, bem como o litoral,
destino

de

excelência,

para

procurar

o

refúgio do campo, mais sossegado e onde é
possível encontrar uma sensação de paz e
segurança, muito apreciados, no momento
incerto que se vive.
Tem então o palco o turismo rural. Mas em
que consiste, na prática o turismo rural?
Saiba como conhecê-lo nesta edição da The
Tip.
Não

é

por

estar

fora

de

uma

grande

metrópole que está automaticamente no
espaço rural. De facto, para ser considerado
Turismo no Espaço Rural, os alojamentos têm
de ter determinadas características, como
sejam:

THE TIP

Estar situado em espaços rurais, ou seja,
áreas

com

ligação

tradicional

e

significativa à agricultura ou ambiente e
paisagem de carácter vincadamente rural;
Tem de ter um conjunto de actividades e
serviços realizados e prestados mediante
remuneração em zonas rurais, segundo
diversas modalidades de hospedagem, de
actividades e serviços complementares de
animação e diversão turística, com vista a
proporcionar

aos

clientes

uma

oferta

completa e diversificada;
Tem de estar de acordo com a dimensão e
características

arquitectónicas

e

dos

materiais construtivos típicos da região
rural;
Tem de estar ligado às estruturas sociais
ditas tradicionais, vistas como as que
conservam as características gregárias, os
valores, modos de vida e de pensamento
das

comunidades

rurais

baseadas

em

modelos de agricultura familiar;
Tem de ser sustentável, respeitando e
mantendo

as

características

rurais

da

região, utilizando os recursos locais e os
conhecimentos derivados do saber das
populações;
Tem de ser diferenciado de acordo com a
diversidade do ambiente, da economia e
da história, tradições e culturas populares;
Tem de ter um acolhimento personalizado
e de acordo com a tradição de bem
receber da comunidade em que se insere.

Obedecendo a estes requisitos, comuns a qualquer espaço que desenvolva Turismo Rural,
podemos então encontrar diferentes modalidades de alojamento, que também trazemos ao
conhecimento do leitor.
Assim, podemos ter, como empreendimentos de turismo no espaço rural, os seguintes:

- Casa de Campo: Imóveis situados em aldeias e
espaços rurais que prestem serviços de alojamento a
turistas e se integrem, pela sua traça, materiais de
construção e demais características, na arquitectura
típica local;
- Turismo de aldeia: Cinco ou mais casas de campo
situadas na mesma aldeia ou freguesia - ou em
aldeias ou freguesias contíguas - exploradas de uma
forma integrada por uma única entidade (podem
usar a designação de turismo de aldeia, sem prejuízo
da propriedade das mesmas pertencer a indivíduos
distintos);
- Agroturismo: Imóveis situados em explorações
agrícolas que prestem serviços de alojamento a
turistas

e

permitam

aos

hóspedes

o

acompanhamento e conhecimento da actividade
agrícola ou mesmo a participação nos trabalhos;
- Hotel rural: Situados em espaços rurais que, pela
sua traça arquitectónica e materiais de construção,
respeitem as características dominantes da região
onde estão implantados, podendo instalar-se em
edifícios novos que ocupem a totalidade de um
edifício ou integrem uma entidade arquitectónica
única e respeitem as mesmas características.

Desta forma, seja qual for a opção que escolha nestas férias no
campo, saiba que as mesmas só serão verdadeiramente rurais, se
entrar, da forma mais completa possível, na cultura e modo de ser
da região onde se insere o empreendimento turístico e é
responsabilidade deste proporcionar uma experiência imersiva,
que promova a localidade e mostre todas as maravilhas que, por
vezes, se perdem quando se prefere dar um mergulho, a conhecer
o interior.
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