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Já ouviu falar muito bem da media-
ção? Dos efeitos positivos para as 
relações e o próprio bem-estar? De 

proporcionar espaço e tempo para chamar 
as coisas pelos nomes, ganhar clareza, sa-
bedoria, inspiração e motivação? Gosta-
ria muito de realizar uma mediação, mas 
pensa que não dá por não ter conflito? 
Tranquilo, isso resolve-se.

É relativamente fácil criar um conflito. 
Basta aplicar as seguintes dicas durante al-
gum tempo.

Guião: Como criar um conflito?
Imaginemos que quer provocar um 

conflito entre si e outra pessoa. Para isso, 
tem de trabalhar na sua irritação, na ir-
ritação da outra pessoa e interromper o 
fluxo de comunicação. Como proceder? 
Eis o guião:

Parta do princípio que tem sempre ra-
zão! Evite colocar-se no lugar da outra 
pessoa e imaginar as necessidades e sen-
sibilidades dela. A sua máxima durante 

este trabalho em desencadear o conflito 
é: interpretar em vez de perguntar. Assim, 
consegue autocondicionar-se de forma 
negativa. Vai conseguir levar tudo a pei-
to, inclusive uma grande parte dos falsos 
insultos que, graças à sua ausência de per-
guntas esclarecedoras, se tornam verdadei-
ros para si. Aliás, com algum treino, todas 
as suas interpretações, sejam elas verdadei-
ras ou falsas, vão tornar-se factos para si. 
Importante é manter o foco no negativo. 
Assim, pouco a pouco vai convencer-se 
cada vez mais de que tudo o que a outra 
pessoa diz ou faz é contra si, para o/a irri-
tar, ofender ou prejudicar. 

Em paralelo, trabalhe na sua comuni-
cação verbal, não-verbal e para-verbal, 
com a qual está sempre a definir a re-
lação com a outra pessoa, de forma 
consciente ou inconsciente. Por isso, a 
comunicação é fundamental para conse-
guir o conflito. Com as seguintes ferra-
mentas consegue provocar sentimentos 
negativos, de insegurança, de irritação e 

de vontade de vingança tanto na outra 
pessoa como em si.

Ferramentas da comunicação 
negativa

Reduza ao mínimo a sua comunicação 
com a pessoa com quem desejar o confli-
to. Não lhe conte nada sobre o seu dia-
-a-dia, o seu trabalho, as suas amizades,  
não partilhe ideias, sentimentos ou desco-
bertas. Evite chamar a pessoa pelo nome  
ou fazer perguntas sobre a disposição ou  
assuntos dela. Tudo isso poderia ser inter-
pretado pela pessoa como respeito, reco-
nhecimento ou atenção da sua parte – são  
coisas que as pessoas apreciam e que iriam  
dificultar o seu projeto. Pela mesma razão,  
evite quaisquer elogios que, ainda por  
cima, têm o efeito secundário de criar um  
clima positivo e leve, o que seria veneno  
para o seu objetivo.

Sempre que possível, fuja a qualquer 
cortesia e entre diretamente no assunto. 

Exemplo: A última Vida Económica está 
onde? Essencial ainda é a sua liderança 
com perguntas e críticas. Aqui a regra é: 
fuga! No caso das críticas, o melhor (e o 
mais irritante!) é entrar logo num jogo de 
pingue-pongue e lavar roupa suja. Jogue a 
bola de volta de forma rápida e intuitiva, 
sem refletir, e utilize a afirmação da pessoa 
apenas como inspiração para o próximo 
ataque. Num dia menos criativo, subs-
titua a técnica de fuga pela de bloqueio. 
Conforme a situação, diga “Não fui eu!” 
ou entre em modo de justificação. Lem-
bre-se de tapar logo os ouvidos.

Desejo-lhe muito sucesso na aplicação. 
A seguir, estamos aqui para resolver o 
seu conflito. Uma dica: não o deixe cres-
cer demasiado, senão vai ter de trabalhar 
muito. Lembre-se que na mediação são as 
próprias pessoas em conflito a encontrar 
uma solução e é por isso que tem sucesso.
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A mediação interessa-lhe, mas não tem conflito? 
Saiba como arranjar um
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O novo Incentivo Fiscal á Recuperação 
será um dos benefícios fiscais ao investi-
mento mais interessantes que irá vigorar 
durante o segundo semestre de 2022, su-
cedendo ao Crédito Fiscal Extraordinário 
ao Investimento (CFEI) I e II- refere uma 
análise da Rogério Fernandes Ferreira & 
Associados. O IFR pretende discriminar, 
positivamente, o reinvestimento empresa-
rial, garantindo a manutenção dos postos 
de trabalho nas empresas beneficiárias, 
bem como incentivar a não distribuição 
de dividendos por um período de três 
anos, para reforçar a capitalização das 
empresas.

No passado dia 28 de junho de 2022, 
foi aprovada a Lei do Orçamento de Esta-
do para 2022 que, entre diversas medidas, 
previu o novo Incentivo Fiscal à Recupe-
ração (IFR). Trata-se de um crédito fiscal 
decorrente de despesas de investimento 
realizadas durante o segundo semestre de 
2022 e que permite uma dedução à co-
leta de IRC (isto é, o valor de imposto 
a pagar) até 25% das novas despesas de 
investimento.

BENEFICIÁRIOS ELEGÍVEIS

Podem beneficiar do IFR os sujeitos 
passivos de IRC que exerçam, a título 
principal, uma atividade de natureza co-
mercial, industrial ou agrícola. Os bene-
ficiários terão de assumir o compromisso 
de não distribuir lucros durante três anos, 
contados do primeiro dia do sétimo mês 

do período de tributação em que se reali-
zem as despesas de investimento elegíveis.

INCENTIVO FISCAL 

O benefício a conceder aos sujeitos 
passivos beneficiários corresponde, como 
se disse, a uma dedução à coleta de IRC 
(isto é, o valor de imposto a pagar) das 
despesas de investimento, em ativos afe-
tos à exploração, efetuadas entre 1 de 
julho e 31 de dezembro de 2022. Nesta 
medida, o montante acumulado máximo 
das despesas de investimento elegíveis é 
de 5 000 000 €, por sujeito passivo ele-
gível, sendo a dedução efetuada de acor-
do com as seguintes regras: • 10 % das 
despesas elegíveis realizadas no período 
de tributação até ao valor correspondente 
à média aritmética simples das despesas 
de investimento elegíveis dos três perío-
dos de tributação anteriores; • e/ou 25 
% das despesas elegíveis realizadas no 
período de tributação na parte que exce-
da o limite previsto na alínea anterior. A 
dedução prevista nos termos indicados é 
efetuada na liquidação de IRC respeitante 
ao período de tributação que se inicie em 
2022, até à concorrência de 70% da cole-
ta deste imposto, em função das datas re-
levantes dos investimentos considerados 
como elegíveis. De salientar é, assim, que 
a importância que não possa ser deduzi-
da nos termos anteriores poderá sê-lo, nas 
mesmas condições, nos cinco períodos de 
tributação subsequentes, isto é, até 2027.

 DESPESAS ELEGÍVEIS

Para efeitos do IFR, consideram-se des-
pesas de investimento em ativos afetos à 
exploração as relativas a ativos fixos tan-
gíveis e ativos biológicos que não sejam 
consumíveis, adquiridos em estado de 
novo e que entrem em funcionamento 
ou utilização até ao final do período de 
tributação que se inicie em ou após 1 de 
janeiro de 2022. São, ainda, elegíveis as 
despesas de investimento em ativos in-
tangíveis sujeitos a deperecimento, as 
despesas com projetos de desenvolvimen-
to e as despesas com elementos da pro-
priedade industrial, tais como patentes, 
marcas, alvarás, processos de produção, 
modelos ou outros direitos assimilados, 
adquiridos a título oneroso e cuja utili-
zação exclusiva seja reconhecida por um 
período limitado de tempo, desde que 
não adquiridas em resultado de atos ou 
negócios jurídicos do sujeito passivo be-
neficiário com entidades com as quais se 
encontre numa situação de relações espe-
ciais. Por seu turno, encontram-se excluí-
das do benefício em questão as despesas 
de investimento em terrenos, em ativos 
suscetíveis de serem utilizados na esfera 
pessoal (viaturas ligeiras de passageiros 
ou mistas, barcos de recreio e aeronaves 
de turismo, artigos de mobiliário e de 
conforto, etc.), bem como as efetuadas 
em ativos afetos a atividades no âmbito 
de acordos de concessão ou de parceria 
público-privada celebrados com entida-

des do setor público. No âmbito deste 
regime, todos os ativos subjacentes às 
despesas elegíveis devem ser detidos e 
contabilizados de acordo com as regras 
que determinaram a sua elegibilidade por 
um período mínimo de cinco anos ou, 
quando inferior, durante o respetivo pe-
ríodo mínimo de vida útil.

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Em termos de obrigações acessórias, 
o  legislador definiu, no âmbito do IFR,
que deve ser evidenciado no anexo ao
balanço e à demonstração de resultados
dos sujeitos passivos de IRC, beneficiá-
rios do IFR, o imposto que deixe de ser
pago em resultado desta dedução. Por
outro lado, deverá, ainda, constar do
seu dossier fiscal os documentos justi-
ficativos do montante do benefício apu-
rado. De referir é, também, que o IFR
não é cumulável, relativamente às mes-
mas despesas de investimento elegíveis,
com quaisquer outros benefícios fiscais
da mesma natureza previstos noutros
diplomas legais. Em caso de incumpri-
mento das referidas obrigações acessó-
rias, por parte dos sujeitos passivos be-
neficiários do IFR, os mesmos deverão
proceder à devolução do montante de
imposto que deixou de ser liquidado
em virtude da aplicação deste benefí-
cio, acrescido dos correspondentes juros
compensatórios majorados em 15 pon-
tos percentuais.

ANÁLISE DA RFF EXPLICA BENEFÍCIOS E CONDIÇÕES DE ACESSO

Incentivo Fiscal à Recuperação pretende 
dinamizar o investimento




