LEGISLAÇÃO
Designação

Data da Publicação

DR nº e série

Descrição/Título

Portaria 106/2022

03/03/2022

44 - I

Resolução Conselho Ministros
29-C/2022

07/03/2022

46 - I

Decreto Lei 24-A/2022

11/03/2022

50 - I

Despacho SEAAF 92/2022 XXII

14/03/2022

IRC: Pagamento especial por conta.

Ofício Circulado20240/2022

17/03/2022

DERRAMA: Republicação da Tabela em relação a determinados Municípios.

Resolução Conselho Ministros
29-E/2022

18/03/2022

55 - I

APOIO ÀS EMPRESAS DE TRANSPORTES: Cria um apoio extraordinário e excecional ao setor dos
transportes de mercadorias por conta de outrem.

Portaria 116-A/2022

18/03/2022

55 - I

PRODUTOS PETROLIFEROS: Prorroga a vigência da Portaria 111-A/2022, de 11/03 - Revisão e
fixação dos valores das taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos.

Portaria 116 – B/2022

18/03/2022

55 - I

Resolução Conselho Ministros
29-F/2022

21/03/2022

56 - I

Aviso 59/53/2022

22/03/2022

57 - I

Portaria 118/2022

23/03/2022

58 - I

Despacho 3560/2022

25/03/2022

60 - I

Decreto Lei 28-A/2022

25/03/2022

60 - I

Portaria 128-A/2022

25/03/2022

60 - I

Resolução Conselho Ministros
34-A/2022

28/03/2022

61 - I

Despacho 3672-A/2022

28/03/2022

61 - I

AUTOvoucher: Segunda alteração ao Despacho n.º 11020-A/2021, de 10 de novembro, que
determina a data de início e a duração da fase de utilização do benefício «AUTOvoucher»

Portaria 132/2022

30/03/2022

63 - I

FORMAÇÃO: Procede à primeira alteração à Portaria n.º 61/2022, de 31 de janeiro, que regula o
reconhecimento, a validação e a certificação de competências, no âmbito do Programa Qualifica.

PROGRAMAS/INCENTIVOS: Procede à primeira alteração da Portaria n.º 38/2022, de 17 de
janeiro, que regula a medida Compromisso Emprego Sustentável.
COVID – 19: Prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19.
AUTOvoucher: Aumenta o subsídio financeiro aplicável a consumos em postos de abastecimento
de combustíveis para efeitos de apoio transitório e excecional aos cidadãos nos seus consumos
no setor dos combustíveis (benefício «AUTOvoucher»)

PRODUTOS PETROLIFEROS: Procede à atualização temporária do valor da taxa unitária do
imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos
COVID-19: Prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19.
CONSTRUÇÃO CIVIL: Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e
equipamentos de apoio referentes ao 4.º trimestre de 2021, para efeito de aplicação das
fórmulas de revisão de preços.
PRODUTOS PETROLIFEROS: Suspende a atualização da taxa do adicionamento sobre as emissões
de CO(índice 2) até 30 de junho de 2022.
AUTOvoucher: Concretiza o aumento do benefício mensal «AUTOvoucher» para um montante
correspondente a (euro) 0,40 por litro, com um limite mensal de 50 litros.
APOIOS ÀS EMPRESAS E ÀS FAMILIAS: Estabelece medidas de apoio às famílias e às empresas no
âmbito do conflito armado na Ucrânia.
PRODUTOS PETROLIFEROS: Revisão e fixação dos valores das taxas do imposto sobre os
produtos petrolíferos e energéticos.
COVID-19: Prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19.

