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Descrição/Título
IMPOSTO DE SELO: Isenção de imposto do selo sobre as operações de reestruturação ou
refinanciamento do crédito em moratória.
PEVE: Prorroga a vigência do regime do processo extraordinário de viabilização de empresas.
AUTOvoucher: Estabelece um subsídio financeiro, de natureza transitória e excecional, a atribuir
aos cidadãos nos seus consumos no setor dos combustíveis.
IRC: Aprova as alterações da declaração periódica de rendimentos Modelo 22, respetivos anexos
e instruções de preenchimento.
IMPOSTO DE SELO: Portaria que altera e república o modelo oficial da Declaração Mensal de
Imposto do Selo e respetivas instruções de preenchimento.
AUTOvoucher: Determina a data de início e a duração da fase de utilização do benefício
«AUTOvoucher», criado pelo Decreto-Lei n.º 92-A/2021, de 8 de novembro, bem como o
montante mínimo de consumo elegível e a percentagem a suportar desse mesmo montante.
FISCAL: Ajusta o calendário fiscal para 2021/2022.
PROGRAMA APOIAR: Alteração ao Regulamento do Programa APOIAR.
FISCAL: Aprova o novo Modelo RC 3048-DGSS, designado Anexo SS, e as respetivas Instruções de
Preenchimento.
INCENTIVO À NORMALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL: Define a forma de cálculo dos
prazos previstos na Portaria n.º 102-A/2021, de 14 de maio, no âmbito do novo incentivo à
normalização da atividade empresarial.
AMBIENTE: Altera o período para a receção de candidaturas ao Aviso n.º 19975/2021, de 22 de
outubro, no âmbito dos sistemas de reutilização de embalagens nos regimes de pronto a comer
e levar ou com entrega ao domicílio.
PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL: Alteração às regras de enquadramento do
Programa de Apoio à Economia Local.
CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA: Estabelece os requisitos de acesso e de exercício da atividade dos
técnicos do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios.
IVAucher: Procede à alteração do Despacho n.º 10233/2021, de 21 de outubro, em face do
alargamento do programa «IVAucher», no sentido de se considerarem passíveis de tratamento
através da mesma plataforma os consumos em postos de abastecimento de combustíveis
(benefício «AUTOvoucher»), reiterando-se a necessidade de assegurar um tratamento adequado
em matéria de proteção de dados pessoais de todos os consumos abrangidos no âmbito da
globalidade do programa.
CONSTRUÇÃO CIVIL: Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e
equipamentos de apoio referentes ao 2.º trimestre de 2021, para efeito de aplicação das
fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 73/2021, de 18 de
agosto.
AMBIENTE: Aprova o Regulamento do Sistema de Incentivos às Empresas «Promoção da
Bioeconomia Sustentável».

26/11/2021

230 - I

26/11/2021

230 - I

Despacho 11740-C/2021

26/11/2021

230 - II

Decreto Lei 104/2021

27/11/2021

230-A - II

27/11/2021
Resolução Conselho Ministros 157/2021

230 -A - II

Portaria 267/2021

Portaria 268/2021

IRC: Procede à revisão da regulamentação dos procedimentos de celebração de acordos prévios
sobre os preços de transferência (APPT), ao abrigo do artigo 138.º do Código do IRC.
IRC: Procede à revisão da regulamentação dos preços de transferência nas operações efetuadas
entre um sujeito passivo do IRS ou do IRC e qualquer outra entidade, ao abrigo do artigo 63.º do
Código do IRC.
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFICIOS: Altera o regulamento de atribuição de incentivos da 2.ª
fase do Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis, aprovado pelo Despacho n.º 6070A/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 118, suplemento, de 21 de junho de
2021, na sua redação atual.
COVID-19: Altera as medidas no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
SITUAÇÃO DE CALAMIDADE: Declara a situação de calamidade no âmbito da pandemia da
doença COVID-19.
FORMAÇÃO/EMPREGO: Cria o Programa «Qualificação para a Internacionalização», no âmbito
do «Programa Internacionalizar 2030».
COVID-19: Define as medidas aplicáveis nas fronteiras terrestres durante a vigência das medidas
especiais em matéria de testagem.
DIVERSOS: Fiscalização, controlo, remoção e impedimento do acesso em ambiente digital a
conteúdos protegidos.

29/11/2021

231 - I

29/11/2021

231 - II

Lei 82/2021

30/11/2021

232 – I

Portaria 275/2021

30/11/2021

232 - I

FISCAL: Aprova as instruções de preenchimento da Declaração Modelo 25, Donativos Recebidos.

Portaria 276-2021

30/11/2021

232 - I

IRS: Aprova a nova Declaração Modelo 37 e as respetivas instruções de preenchimento.

Decreto Lei 105-A/2021

30/11/2021

232 - I

Despacho 11888-A/2021

30/11/2021

232 - II

Despacho 11888-C/2021

30/11/2021

232 - II

COVID-19: Estabelece o regime do formulário de localização de passageiros.
COVID-19: Define os termos e requisitos do sistema de verificação das normas relativas ao
tráfego aéreo, bem como a supervisão do funcionamento do mesmo.
COVID-19: Aprova as listas dos países a que se aplicam as regras em matéria de tráfego aéreo,
aeroportos e fronteiras terrestres, marítimas e fluviais e estabelece os requisitos de validade de
certificados de vacinação ou recuperação emitidos por países terceiros, em condições de
reciprocidade.

Portaria 272/2021
Despacho 11820/2021

Despacho 11888-C/2021

30/11/2021

232 - II

COVID-19: Permite o embarque, desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações
dos navios de cruzeiro em portos localizados em território nacional continental, com exceção de
passageiros cuja origem sejam países para os quais só se admite a realização de viagens
essenciais, mediante o cumprimento de medidas especiais em matéria de testagem.

