LEGISLAÇÃO
Designação

Data da Publicação

DR nº e série

Portaria 205/2021

12/10/2021

198 - I

Despacho 9921-A/2021

12/10/2021

198 - II

Portaria 206/2021

14/10/2021

200 - I

Descrição/Título
FORMAÇÃO/EMPREGO: Regulamenta a criação e o funcionamento das Incubadoras Sociais
Emprego.
ESCOLAS DE CONDUÇÃO: Estabelece medidas de contingência para as atividades de ensino
condução, exames e atividades formativas para certificação profissional.
IVA: Procede à alteração da declaração periódica do IVA, anexo R e respetivas instruções
preenchimento, prevendo a intervenção, por contabilista certificado independente,
certificação prevista no artigo 78.º-D do CIVA.

de
da
de
na

SEGURANÇA NO TRABALHO: Procede à primeira alteração da Portaria n.º 988/93, de 6 de
outubro, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2019/1832 da Comissão, de 24
de outubro de 2019, que altera os anexos I, II e III da Diretiva 89/656/CEE do Conselho no que se
refere a adaptações estritamente técnicas – Prescrições mínimas de segurança e saúde dos
trabalhadores na utilização de equipamento de proteção individual.

Portaria 208/2021

15/10/2021

201 - I

Despacho Normativo 24/2021

15/10/2021

201 - II

Despacho 10077-A/2021

15/10/2021

201 - II

Decreto Lei 84/2021

18/10/2021

202 - I

Despacho Normativo 25/2021

18/10/2021

202 - II

Despacho Normativo 26/2021

18/10/2021

202 - II

Portaria 213/2021

19/10/2021

203 - I

Despacho 10233/2021

21/10/2021

205 - II

Lei 69-A/2021

21/10/2021

205 - I

COMBUSTÍVEIS: Cria a possibilidade de fixação de margens máximas de comercialização para os
combustíveis simples, alterando o Decreto-Lei n.º 31/2006, de 15 de fevereiro.

Aviso 19975/2021

22/10/2021

206 - I

AMBIENTE: Apoio a projetos no âmbito dos sistemas de reutilização de embalagens nos regimes
de pronto a comer e levar ou com entrega ao domicílio.

Despacho Normativo27/2021

29/10/2021

211 - II

ADAPTAR TURISMO: Reforça o orçamento do Programa Adaptar Turismo.

Resolução Conselho Ministros
142-A/2021

29/10/2021

211 - I

COVID-19: Altera as medidas no âmbito da situação de alerta.

ADAPTAR TURISMO: Estabelece um mecanismo de apoio à recuperação da atividade
empresarial, designado por Programa Adaptar Turismo.
EMPREGO: Amplia o prazo de reposição do nível de emprego previsto no Despacho n.º
8148/2020, de 21 de agosto.
DEFESA DO CONSUMIDOR: Regula os direitos do consumidor na compra e venda de bens,
conteúdos e serviços digitais, transpondo as Diretivas (UE) 2019/771 e (UE) 2019/770.
APOIO ÀS EMPRESAS: Determina novo reforço de dotação orçamental à linha de apoio às micro
e pequenas empresas do turismo.
PORTUGAL EVENTS: Aprova Programa de Apoio à Organização de Eventos de Interesse Turístico
denominado Portugal Events, procedendo-se à execução da medida prevista no Plano Reativar o
Turismo | Construir o Futuro.
AMBIENTE: Regulamenta as taxas relativas aos procedimentos de transferências de resíduos, aos
pedidos de autorização ou licença dos sistemas de gestão de fluxos específicos de resíduos e aos
procedimentos de desclassificação de resíduos.
IVAucher: Concretização de diretrizes tendentes a garantir, no âmbito do programa «IVAucher»,
o cumprimento comum das normas vigentes e boas práticas em matéria de proteção de dados
pessoais.

Resolução Conselho Ministros
89/2020

23/10/2020

207 - I

Portaria 250-A/2020

23/10/2020

207 - I

Portaria 250-B/2020

23/10/2020

207 - I

Resolução Conselho de
Ministros 89-A/2020

26/10/2020

208 - I

Portaria 255/2020

27/10/2020

209 - I

Portaria 255-A/2020

27/10/2020

209 - I

Lei 62-A/2020

27/10/2020

209 - I

PROGRAMAS: Aprova o Programa «Saber-Fazer».
PROGRAMAS: Cria o Programa «Jovem + Digital», programa de formação para a aquisição de
competências na área digital.
APOIO TRABALHADORES INDEPENDENTES: Portaria que regulamenta as condições e os
procedimentos de atribuição do apoio extraordinário de proteção social para trabalhadores em
situação de desproteção económica e social e que não tenham acesso a qualquer instrumento
ou mecanismo de proteção social.
PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO: Determina a limitação de circulação entre diferentes concelhos do
território continental no período entre as 00h00 de 30 de outubro e as 06h00 de dia 3 de
novembro de 2020.
FUNDO SOCIAL EUROPEU: Oitava alteração ao Regulamento Que Estabelece Normas Comuns
sobre o Fundo Social Europeu, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março, na
sua atual redação.
COVID-19: Procede à regulamentação da Lei n.º 34/2020, de 13 de agosto, que aprovou o
regime de apoio à retoma e dinamização da atividade dos feirantes e empresas de diversões
itinerantes
USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA: Imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara
em espaços públicos.

