LEGISLAÇÃO
Designação

Data da Publicação

DR nº e série

Portaria 278/2021

02/12/2021

233 - I

Portaria 279/2021

02/12/2021

233 - I

Despacho 11493-A/2021

02/12/2021

233 - II

IRS: Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e
pensões auferidas por titulares residentes no continente para vigorarem durante o ano de 2022

Lei 83/2021

06/12/2021

235 - I

TELETRABALHO: Modifica o regime de teletrabalho, alterando o Código do Trabalho e a Lei n.º
98/2009, de 4 de setembro, que regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e
de doenças profissionais.

Lei 84/2021

06/12/2021

235 – I

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO: Altera as taxas previstas no Código do Imposto Único de Circulação e
prorroga as medidas de apoio ao transporte rodoviário previstas no Estatuto dos Benefícios
Fiscais.

Portaria 282/2021

06/12/2021

235 - I

FORMAÇÃO: Estabelece o valor das taxas a cobrar pelos procedimentos de certificação de
competências pedagógicas dos formadores que desenvolvem a sua atividade no âmbito do
Sistema Nacional de Qualificações e de autorização de funcionamento dos respetivos cursos.

Portaria 283/2021

06/12/2021

235 - I

EMPREGO+ : Procede à primeira alteração da Portaria n.º 174/2020, de 17 de julho, que define a
medida Emprego Interior MAIS - Mobilidade Apoiada para Um Interior Sustentável.

Decreto Lei 108/2021

07/12/2021

236 - I

Decreto Lei 109-B/2021

07/12/2021

236 - I

Decreto Lei 109-D/2021

09/12/2021

237 - I

Decreto Lei 109-E/2021

09/12/2021

237 - I

Decreto Lei 109-G/2021

10/12/2021

238 - I

Decreto Lei 109-H/2021

10/12/2021

238 - I

Descrição/Título
FISCAL: Aprova a Declaração Modelo 10, Rendimentos e Retenções - Residentes, e respetivas
instruções de preenchimento.
PORTUGAL 2020: Nona alteração ao Regulamento Específico do Domínio do Capital Humano,
aprovado em anexo à Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março.

DIREITO COMERCIAL: Altera o regime da concorrência, o regime das práticas individuais
restritivas do comércio e o regime das cláusulas contratuais gerais.
SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL 2022: Aprova a atualização do valor da retribuição mínima mensal
garantida e cria uma medida excecional de compensação.
SOCIEDADES: Cria um regime de registo online de representações permanentes de sociedades
com sede no estrangeiro e altera vários diplomas, transpondo parcialmente a Diretiva (UE)
2019/1151.
SOCIEDADES: Cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção e estabelece o regime geral de
prevenção da corrupção.
CONSUMO: Transpõe parcialmente a Diretiva (UE) 2019/2161, relativa à defesa dos
consumidores.
SOCIEDADES: Aprova o regime das empresas de investimento e procede à transposição de
diversas diretivas relativas ao seu funcionamento.

Portaria 292/2021

13/12/2021

239 - I

LABORAL: Procede à terceira alteração da Portaria n.º 182/2018, de 22 de junho, que regula as
condições de trabalho dos trabalhadores administrativos não abrangidos por regulamentação
coletiva específica.

Portaria 294/2021

13/12/2021

239 - I

IAS: Procede à atualização anual do valor do indexante dos apoios sociais (IAS).

Lei 88/2021

15/12/2021

241 - I

COVID-19: Regime transitório de obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos.

Despacho 12148/2021

15/12/2021

241- II

APOIO À ECONOMIA COBID-19: Concessão de uma garantia pessoal do Estado relativa à Linha
de Apoio à Economia COVID-19 - Médias e Grandes Empresas do Turismo.

Despacho 12149/2021

15/12/2021

241 - II

APOIO À ECONOMIA COVID-19: Autoriza a manutenção das garantias pessoais do Estado
relativas à Linha de Apoio à Economia COVID-19 e à Linha de Apoio à Economia COVID-19 - Micro
e Pequenas Empresas.

Despacho 12150/2021

15/12/2021

241 - II

IVAucher: Procede-se à atualização automática do benefício «IVAucher» para consumidores que
sejam sujeitos passivos de IVA ou sujeitos passivos da categoria B de Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares (IRS).

Decreto Lei 119/2021

16/12/2021

242 - I

SUBSÍDIO DE DESEMPREGO: Procede ao reforço da proteção social na eventualidade de
desemprego.

Portaria 303/2021

17/12/2021

243 - I

IRS: Aprova os modelos de impressos destinados ao cumprimento da obrigação declarativa
prevista no n.º 1 do artigo 57.º do Código do IRS e respetivas instruções de preenchimento.

Portaria 305/2021

17/12/2021

243 - I

PORTUGAL 2020: Décima alteração ao Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e
Emprego, aprovado em anexo à Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de março.

Portaria 312-A/2021

21/12/2021

245 - I

COVID-19: Procede à segunda alteração à Portaria n.º 255-A/2021, de 18 de novembro, alterada
pela Portaria n.º 281-A/2021, de 3 de dezembro, que estabelece um regime excecional e
temporário de comparticipação de testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional.

Decreto Lei 119-A/2021

22/12/2021

246 - I

Portaria 316/2021

23/12/2021

247 - I

Decreto Lei 119-B/2021
Resolução Conselho Ministros
181-A/2021

23/12/2021

247 - I

COVID-19: Altera as medidas no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
SEGURANÇA ALIMENTAR: Fixa o valor da «taxa sanitária e de segurança alimentar mais» para o
ano de 2022
COVID-19: Altera as medidas no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

23/12/2021

247 - I

COVID-19: Altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Portaria 317-B/2021

23/12/2021

247 - I

APOIAR: Procede à alteração do Regulamento do Programa APOIAR por forma a minorar o
impacto económico que resulta das medidas adotadas e da imposição de encerramento parcial
durante o mês de janeiro de 2022

Decreto Lei 120/2021

24/12/2021

248 - I

PORTAGENS: Procede ao ajustamento das classes 1 e 2 de veículos para efeitos de aplicação das
tarifas de portagem.

Portaria 318/2021

24/12/2021

248 - I

FISCAL: Define os critérios de seleção dos contribuintes cuja situação tributária deve ser
acompanhada pela Unidade dos Grandes Contribuintes da Autoridade Tributária e Aduaneira e
revoga a Portaria n.º 130/2016, de 10 de maio.

Portaria 319-A/2021

27/12/2021

249 -I

COVID-19: Procede à terceira alteração à Portaria n.º 255-A/2021, de 18 de novembro, que
estabelece um regime excecional e temporário de comparticipação de testes rápidos de
antigénio (TRAg) de uso profissional.

Despacho 12619/2021

27/12/2021

249 - II

PRR: Constitui o Comité Coordenador para a componente do PRR denominada «Empresas 4.0».

Resolução Conselho Ministros
183/2021

28/12/2021

250 - I

AMBIENTE: Aprova o Plano de Ação para a Bioeconomia Sustentável - Horizonte 2025.

250 - II

COVID-19/EVENTOS: Concessão de uma garantia pessoal do Estado ao Fundo de Contragarantia
Mútuo, no montante de (euro) 9 500 000, no âmbito da Linha de Apoio à Economia COVID 19 Montagem Eventos.

Despacho 12735-A/2021

28/12/2021

Portaria 325/2021

29/12/2021

251 - I

COVID-19/RENDAS: Segunda alteração à Portaria n.º 91/2020, de 14 de abril, que define, em
execução do disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, que estabelece um
regime excecional para as situações de mora no pagamento das rendas atendendo à situação
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e doença COVID-19, os termos em que é
efetuada a demonstração da quebra de rendimentos para efeito de aplicação daquele regime
excecional a situações de incapacidade de pagamento das rendas habitacionais devidas a partir
de 1 de abril de 2020 e até ao mês subsequente ao termo da vigência do estado de emergência.

Portaria 325-A/2021

29/12/2021

251 - I

AMBIENTE/INDUSTRIA: Aprova o Regulamento do Sistema de Incentivos «Descarbonização da
Indústria».

Despacho 12811-E/2021

29/12/2021

251 - II

AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA: Prorroga o Despacho n.º 5793-A/2020, de 26 de maio, relativo à
implementação de um procedimento simplificado de instrução dos pedidos de concessão de
autorização de residência.

Decreto Lei 125/2021

30/12/2021

252 - I

FISCAL: Altera o regime de pagamento em prestações de tributos nas fases pré-executiva e
executiva e aprova regimes excecionais de pagamento em prestações no ano de 2022.
DIVERSOS: Estabelece o regime jurídico temporário aplicável à realização, através de
videoconferência, de atos autênticos, termos de autenticação de documentos particulares e
reconhecimento.

Decreto Lei 126/2021

30/12/2021

252 - I

Portaria 326/2021

30/12/2021

252 - I

Despacho 12854-H/2021

30/12/2021

252 - II

Despacho 12818/2021

30/12/2021

252 - II

Lei 99/2021

31/12/2021

253 - I

Lei 99-A/2021

31/12/2021

253 - I

INSPEÇÕES TÉCNICAS DE VEÍCULOS: Fixa o valor das tarifas devidas pela realização das inspeções
técnicas de veículos.
AMBIENTE: Apoio financeiro aos utilizadores de veículos elétricos.
FORMAÇÃO: Criação da comissão interministerial de coordenação do sistema de educação e de
formação profissional no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações.
FISCAL: Contribuições especiais e valor das custas processuais para 2022.
FISCAL: Alteração ao Código dos Valores Mobiliários, ao Regime Geral dos Organismos de
Investimento Coletivo, ao Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, ao Regime
Jurídico da Supervisão de Auditoria, aos estatutos da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários, ao Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas e a legislação conexa.

IPSS: Altera o regime jurídico dos estabelecimentos de apoio social e estabelece a comunicação
prévia para o funcionamento das respostas sociais.
CENTROS DE INOVAÇÃO: Estabelece o regime jurídico dos centros de tecnologia e inovação e
complementa o regime jurídico dos laboratórios colaborativos.
ESTÁGIOS ATIVAR.PT: Procede à segunda alteração da Portaria n.º 206/2020, de 27 de agosto,
que regula a medida Estágios ATIVAR.PT.
IES: Aprova o modelo de impresso relativo ao anexo R do modelo declarativo da IES.

Decreto Lei 126-A/2021

31/12/2021

253 - I

Decreto Lei 126-B/2021

31/12/2021

253 - I

Portaria 331-A/2021

31/12/2021

253 - I

Portaria 331-C/2021

31/12/2021

253 - I

Portaria 331-D/2021

31/12/2021

253 - I

IES: Aprova a folha de rosto e os modelos relativos aos anexos D, E e H do modelo declarativo da
IES/DA, bem como procede à suspensão da forma como a informação prestada através da IES e
os dados do ficheiro SAFT (PT) são disponibilizados às entidades destinatárias.

253 - I

AMBIENTE: Procede à regulamentação da contribuição sobre as embalagens de utilização única
de plástico ou alumínio, ou multimaterial com plástico ou com alumínio, a serem adquiridas em
refeições prontas a consumir.

Portaria 331-E/2021

31/12/2021

