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DR nº e série

01/07/2021

126 - I

Descrição/Título
PRR: Primeira alteração à Portaria n.º 48/2021, de 4 de março, que estabelece os procedimentos
de antecipação de fundos europeus de inscrição orçamental e de assunção de encargos
plurianuais.

Portaria138-G/2021

01/07/2021

126 - I

EDIFICIOS DE COMÉRCIO E DE SERVIÇOS: Estabelece os requisitos para a avaliação da qualidade
do ar interior nos edifícios de comércio e serviços, incluindo os limiares de proteção, condições
de referência e critérios de conformidade, e a respetiva metodologia para a medição dos
poluentes e para a fiscalização do cumprimento das normas aprovadas.

Portaria138-H/2021

01/07/2021

126 - I

CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA: Regulamenta as atividades dos técnicos e as competências da
entidade gestora do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios e fixa os valores do registo
dos certificados energéticos.
DESEMPENHO ENERGÉTICO DE EDIFÍCIOS: Regulamenta os requisitos mínimos de desempenho
energético relativos à envolvente dos edifícios e aos sistemas técnicos e a respetiva aplicação em
função do tipo de utilização e específicas características técnicas.

Portaria 138-I/2021

01/07/2021

126 - I

Resolução Conselho
Ministros 86-A/2021

01/07/2021

126 - I

Despacho 6476-H/2021

01/07/2021

126 - II

Despacho 6476-A/2021

01/07/2021

126 - II

Despacho 6746-B/2021

01/07/2021

126 - II

Despacho 6746-C/2021

01/07/2021

126 - II

Despacho 6746-D/2021

01/07/2021

126 - II

Despacho 6746-E/2021

01/07/2021

126- II

Despacho 6564/2021

06/07/2021

129 - II

Decreto Lei 56-A/2021

06/07/2021

129 - I

Decreto Lei 56-B/2021

07/07/2021

130 - I

Despacho 6641/2021

07/07/2021

130 - II

ESTADO DE CALAMIDADE: Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios no âmbito da
situação de calamidade.
CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS: Aprova o Manual do Sistema de Certificação
Energética dos Edifícios (SCE).
CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS: Determina o restante conteúdo obrigatório dos
certificados energéticos, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 101D/2020, de 7 de dezembro.
CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIO: Aprova os critérios de seleção e as metodologias
aplicáveis aos processos de verificação da qualidade da informação produzida no âmbito do
Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE).
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: Aprova as condições referentes à manutenção dos sistemas técnicos
instalados em edifícios, a periodicidade e as condições de realização da inspeção periódica dos
sistemas técnicos e o modelo do relatório.
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: Aprova os requisitos para a elaboração do Plano de Melhoria do
Desempenho Energético dos Edifícios (PDEE).
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: Aprova os requisitos mínimos de conforto térmico e de desempenho
energético aplicáveis à conceção e renovação dos edifícios.
FISCAL: Pagamentos por conta 2021.
MEDIDAS DE APOIO COVID-19: Prorroga medidas extraordinárias de apoio aos trabalhadores e
às empresas, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
MEDIDAS DE APOIO COVID-19: Altera o regime excecional para as situações de mora no
pagamento da renda e estabelece a garantia de fornecimento de serviços essenciais, no âmbito
da pandemia da doença COVID-19.
SEGURANÇA SOCIAL: Procede à prorrogação do prazo previsto no Despacho n.º 2732/2021, de 4
de março, para as entidades empregadoras e os trabalhadores independentes.

Despacho SEAAF
nº232/2021-XXII

08/07/2021

Portaria 144/2021

09/07/2021

132 - I

Decreto Lei 56-C/2021

09/07/2021

132 - I

Resolução Conselho
Ministros 91-A/2021

09/07/2021

132 - I

Decreto Lei 57/2021

13/07/2021

134 - I

Despacho SEAAF 240/2021

14/07/2021

Portaria 149/2021

15/07/2021

136 - I

Resolução Conselho
Ministros 92-A/2021

15/07/2021

136 - I

Aviso 13486/2021

16/07/2021

137 - I

JUROS MORATÓRIOS: Taxas supletivas de juros moratórios em vigor no 2.º semestre de 2021.

141 - I

IVA: Altera a declaração recapitulativa a que se referem a alínea i) do n.º 1 do artigo 29.º do
Código do IVA e a alínea c) do n.º 1 do artigo 30.º do Regime do IVA nas Transações
Intracomunitárias, bem como as respetivas instruções de preenchimento, prevendo o registo,
por contabilistas certificados, do facto determinante de uma situação de justo impedimento de
curta duração.

141 - I

IVA: Altera a declaração do pedido de autorização prévia no procedimento de regularização
previsto nos artigos 78.º-B e 78.º-C do Código do IVA, bem como as respetivas instruções de
preenchimento, prevendo o registo, por contabilistas certificados, do facto determinante de
uma situação de justo impedimento de curta duração.
IVA: Altera a declaração periódica de IVA, anexo R e respetivas instruções de preenchimento,
prevendo o registo, por contabilistas certificados, do facto determinante de uma situação de
justo impedimento de curta duração, e a declaração de valores no âmbito da regra de inversão
do sujeito passivo aplicável à aquisição de cortiça, madeira, pinhas e pinhões com casca.

Portaria 157/2021

Portaria 158/2021

22/07/2021

22/07/2021

IVA AGOSTO DE 2021: Flexibilização das obrigações fiscais no âmbito do princípio de
colaboração mútua entre a Autoridade Tributária e Aduaneira e os cidadãos e as empresas.

Portaria 159/2021

22/07/2021

141 - I

Resolução Conselho
Ministros 96-A/2021

22/07/2021

141 - I

Portaria 295/2021

23/07/2021

142 - I

Despacho SEAAF
nº260/2021-XXII
Decreto Lei 63/2021
Decreto Lei 64/2021

27/07/2021

IPSS: Prorroga, até 31 de outubro de 2021, o prazo para apresentação das contas relativas ao
ano de 2020 aos serviços do Instituto da Segurança Social, I. P.
REGIME CONTRAORDENACIONAL COVID-19: Altera o regime contraordenacional no âmbito da
situação de calamidade, contingência e alerta.
ESTADO DE CALAMIDADE: Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios no âmbito da
situação de calamidade.
TRANSPORTES: Altera o regime jurídico do contrato de transporte rodoviário nacional de
mercadorias.
IRC/IES: Altera os prazos de entrega do Modelo 22 de IRC e da IES/DA (Informação Empresarial
Simplificada/Declaração Anual.
INCENTIVO EXTRAORDINÁRIO À NORMALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL: Estabelece as
condições para verificação oficiosa, pelo IEFP, I. P., da desistência prevista no n.º 2 do artigo 8.ºB da Portaria n.º 170-A/2020, de 13 de julho.
ESTADO DE CALAMIDADE: Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios no âmbito da
situação de calamidade.

ESTADO DE CALAMIDADE: Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios no âmbito da
situação de calamidade.
INCENTIVO À MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO: Regulamentação do regime
extraordinário e transitório de incentivo à manutenção de postos de trabalho, previsto no artigo
403.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro.
IVA E FATURAS EM PDF: Reajustamento do calendário fiscal.

28/07/2021

145 - I

28/07/2021

145-I

EMPRESAS: Procede à criação do Fundo de Capitalização de Empresas.
APOIO ÀS EMPRESAS: Aprova a criação da Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas
Empresas.

Lei 50/2021

30/07/2021

147 - I

MORATÓRIAS BANCÁRIAS: Prorroga as moratórias bancárias, alterando o Decreto-Lei n.º 10J/2020, de 26 de março.

Decreto Lei 67/2021

30/07/2021

147 - I

ZONAS LIVRES TECNOLÓGICAS: Estabelece o regime e define o modelo de governação para a
promoção da inovação de base tecnológica através da criação de zonas livres tecnológicas.

Portaria 166/2021

30/07/2021

147 - I

Resolução Conselho
Ministros 101-A/2021

30/07/2021

147 - I

APOIO À RETOMA PROGRESSIVA: Apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em
empresas em situação de crise empresarial.
ESTADO DE CALAMIDADE: Altera as medidas aplicáveis em situação de calamidade, no âmbito
da pandemia da doença COVID-19.

