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A legislação publicada relativa ao COVID-19, encontra-se nos Flash COVID-19 da CIP. 
 
Regime sancionatório aplicável à violação da aplicação extraterritorial de legislação adotada 
por um país terceiro. 
Decreto-Lei n.º 41/2021, Série I de 01-06-2021 
Aprova o regime sancionatório aplicável à violação do disposto no Regulamento (CE) n.º 
2271/96, relativo à proteção contra os efeitos da aplicação extraterritorial de legislação 
adotada por um país terceiro. 
 
Este diploma aprova o regime sancionatório que visa proteger e neutralizar os efeitos da 
aplicação extraterritorial da legislação que afete os interesses das pessoas envolvidas no 
comércio internacional e/ou na circulação de capitais, bem como em atividades comerciais 
conexas entre a Comunidade e países terceiros. 
 
Das normas instituídas pelo presente Decreto-Lei, salientamos que quando os interesses 
económicos e/ou financeiros das pessoas forem direta ou indiretamente afetados pela 
violação da legislação, essas pessoas devem informar a Comissão desse facto no prazo de 30 
dias a contar da data em que tenham obtido a informação.   
 
A informação pode ser enviada diretamente à Comissão ou através da Direção-Geral das 
Atividades Económicas (DGAE), que é a autoridade nacional competente. 
 
Este diploma entrou em vigor no dia 2 de junho de 2021. 
 
 
Taxas de Propriedade Industrial 
Deliberação n.º 580/2021, Série II de 08-06-2021 
Atualização das taxas de propriedade industrial 
 
As taxas de propriedade industrial atualizadas que constam do presente diploma, têm efeitos 
a 1 de julho de 2021. 
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/164501452
https://dre.pt/application/external/eurolex?96R2271
https://dre.pt/application/external/eurolex?96R2271
https://dre.pt/application/conteudo/164797300
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Segurança nos Brinquedos/Substancias Perigosas 
Decreto-Lei n.º 48/2021, da Série I de 14-06-2021 
Estabelece a segurança dos brinquedos no que respeita ao alumínio e ao formaldeído, 
transpondo as Diretivas (UE) 2019/1922, 2019/1929, 2020/2088 e 2020/2089 
 
Transpõem para o ordenamento jurídico nacional as referidas diretivas, pelo que altera o 
anexo II do Decreto-Lei 43/2011 de 24 de março. 
 
Este diploma entra em vigor no dia 1 de julho de 2021, sendo que produz efeitos para: 
 
a) No caso do alumínio — a partir de 1 de julho de 2021 (ponto 13 da parte III); 
b) No caso do formaldeído —a partir de 1 de julho de 2021 (apêndice C); 
c) Quanto à rotulagem de fragrâncias alergénicas nos brinquedos e à proibição de fragrâncias 

alergénicas nos brinquedos —a partir de 5 de julho de 2022 (ponto 11 da parte III). 
 
 
Medida Estágios ATIVAR.PT 
Portaria n.º 122-A/2021 1º Suplemento, Série I de 14-06-2021 
Procede à primeira alteração da Portaria n.º 206/2020, de 27 de agosto, que regula a medida 
Estágios ATIVAR.PT, e à primeira alteração da Portaria n.º 207/2020, de 27 de agosto, que 
regula a medida Incentivo ATIVAR.PT. 
 
A presente portaria procede, assim, à extensão do horizonte de aplicabilidade das disposições  
transitórias previstas nos artigos 26.º e 22.º da Portaria n.º 206/2020 e da Portaria n.º 
207/2020, respetivamente, ambas de 27 de agosto, procedendo igualmente a algumas 
retificações a ambos os diplomas. 
 
 
Taxa Municipal de Ocupação do Subsolo 
Despacho n.º 5983/2021, Série II de 18-06-2021 
Determina prorrogar o mandato do grupo de trabalho com o objetivo de alterar o quadro legal 
da taxa municipal de ocupação do subsolo atualmente em vigor, constituído pelo Despacho 
n.º 315/2021, de 30 de dezembro de 2020 
 
É prorrogado por três meses o mandato do grupo de trabalho, dado que não foi possível a 
conclusão dos trabalhos. 
O presente despacho produz efeitos desde o dia 12 de maio de 2021. 
 
 
Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis 
Despacho n.º 6070-A/2021, 1º Suplemento, Série II de 21-06-2021 
Aprova o regulamento de atribuição de incentivos da 2.ª fase do Programa de Apoio a Edifícios 
Mais Sustentáveis 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/165036158
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L1922
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L1929
https://dre.pt/application/external/eurolex?20L2088
https://dre.pt/application/external/eurolex?20L2089
https://dre.pt/application/conteudo/164955365
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/141259624/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/141259625/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/165346936
https://dre.pt/application/conteudo/165564281


 
3 

 

  Sede 
Praça das Indústrias 

1300-307 Lisboa 

Tel: +351 21 316 47 00 

Fax: +351 21 357 99 86 

E-mail: geral@ cip.org.pt 

Porto 
Av. Dr. António Macedo 

Edifício de Serviços AEP 

4450-617 Leça da Palmeira 

Tel: +351 22 600 70 83 

E-mail:associados@cip.org.pt 

Bruxelas 
Av. de Cortenbergh, 168 

1000 Bruxelas - Bélgica 

Tel: +32 27325257 

E-mail: cipbrussels@cip.org.pt 

 Site http://www.cip.org.pt 

 

  

 

Este Programa tem como objetivo o financiamento de medidas que promovam a reabilitação, 
a descarbonização, a eficiência energética, a eficiência hídrica e a economia circular, 
contribuindo para a melhoria do desempenho energético e ambiental dos edifícios. 
Estas medidas deverão conduzir, em média, a pelo menos 30 % de redução do consumo de 
energia primária nos edifícios intervencionados. 
 
Este Programa tem uma dotação global de € 30.000.000 (trinta milhões de euros), proveniente 
da dotação afeta ao investimento TC-C13-i01 — Eficiência energética em edifícios residenciais 
da Componente C13 — «Eficiência Energética em Edifícios do Plano de Recuperação e 
Resiliência». 
 
 
Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego 
Portaria n.º 129/2021, Série I de 25-06-2021 
Quinta alteração ao regulamento do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao 
Emprego, aprovado pela Portaria n.º 105/2017, de 10 de março 
 
Face à evolução de natureza pendular da pandemia alternando entre o apoio à paragem 
forçada da atividade e o relançamento da economia, mostrou-se necessário que as atividades 
financiadas ao abrigo do SI2E possam beneficiar de regras excecionais em função dos 
diferentes momentos de suspensão das atividades empresariais, flexibilizando também a 
duração das operações, pelo que o presente diploma surge nesse âmbito. 
 
A portaria produz efeitos a 13 de março de 2020. 
 
 
 
Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e Emprego 
Portaria n.º 131/2021, Série I de 25-06-2021 
Nona 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 
 
Das alterações introduzidas por esta portaria, salientamos o aditamento da Secção III-A 
“Incentivo extraordinário `normalização da atividade empresarial” ao Regulamento 
Específico, que procede à sua regulamentação. 
É de referir, ainda, que há uma clarificação quanto à designação da tipologia de operação 
elegível aos apoios à contratação (apoios à contratação a termo e sem termo). 
 
 
Taxas de Portagem/Novo Modelo de Desconto 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 80/2021, Série I de 2021-06-28 
Determina a aplicação de um novo modelo de descontos na taxa de portagem 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/165797127
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106579662/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/165797129
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66888645/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/165865620
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O Orçamento do Estado para 2021, determinou a aplicação de um novo modelo de 
desconto, com efeitos a partir de 1 de julho de 2021, no valor de 50 % da taxa de portagem 
em vigor, aplicável em cada transação nos lanços e sublanços de autoestrada identificados 
no anexo I ao Decreto-Lei n.º 67-A/2010, de 14 de junho, bem como nos lanços e sublanços 
de autoestrada a que se refere o Decreto-Lei n.º 111/2011, de 28 de novembro. 
 
No caso de veículos elétricos e não poluentes a implementação do regime de descontos 
implicará a adoção de um conjunto significativo de medidas de operacionalização técnica 
que impedem que a medida possa entrar em vigor no dia 1 de julho de 2021. 
 
Esta matéria irá ser objeto de regulamentação. 
 

 

• Portaria n.º 138-D/2021, 3º Suplemento, Série I de 2021-06-30 
Regulamenta o novo regime de descontos a aplicar em vários lanços e sublanços de 
autoestradas 

 
O regime de modulação do valor das taxas de portagem aplica-se aos veículos das classes 
2, 3 e 4 afetos ao transporte rodoviário de mercadorias e de passageiros, por conta de 
outrem ou público. 

 
Esta Portaria entra em vigor no dia 1 de julho de 2021, sem prejuízo do disposto na Norma 
Transitória que consta da portaria. 

 
 
Dupla Tributação Internacional - Modelo 22-RFI a Modelo 24-RFI 
Despacho n.º 6403/2021, Série II de 2021-06-30 
Aprova novos modelos de formulários para efeitos de aplicação das convenções para evitar a 
dupla tributação internacional - modelo 22-RFI a modelo 24-RFI 
 
Decorrente da aplicação das convenções sobre a dupla tributação internacional, estes 
formulários permitem que se solicite a dispensa total ou parcial de retenção na fonte ou o 
reembolso total ou parcial de imposto que tenha sido retido na fonte. 
 
 

Portaria de Extensão 

 
Portaria n.º 134/2021, de Série I de 25-06-2021 
Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre a Associação Portuguesa de 
Hospitalização Privada - APHP e o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses - SEP 
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/166153631
https://dre.pt/application/conteudo/166086885
https://dre.pt/application/conteudo/165797132
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Região Autónoma dos Açores 

 
Restauração, Bebidas e Comércio a Retalho/Utilização de louça de plástico de utilização 
única  
Decreto Legislativo Regional n.º 16/2021/A, Série I de 14-06-2021 
Altera os períodos transitórios previstos na Lei n.º 76/2019, de 2 de setembro, e determina a 
aprovação de medidas para a redução do consumo de produtos de utilização única e a 
promoção da reutilização e reciclagem 
 
São prorrogados, até 31 de dezembro de 2021, os períodos de transição relativos à não 

utilização e não disponibilização de louça de plástico de utilização única nas atividades do 
setor de restauração ou bebidas e no comércio a retalho, sem prejuízo da entrada em vigor 
de legislação regional sobre a mesma matéria. 
 
 
 

Região Autónoma da Madeira 

 
PRR 
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2021/M, Serie I de 15-06-2021 
Estabelece o modelo de governação dos Investimentos Regionais incluídos no Plano de 
Recuperação e Resiliência, no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência da União 
Europeia para o período de 2021-2026, bem como a estrutura orgânica relativa à gestão 
estratégica e operacional regional, acompanhamento, monitorização e avaliação, tendo em 
conta a realidade e especificidades da Região Autónoma da Madeira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/165036162
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124346827/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/165129796
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LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA 
                                                                                             

 
A legislação publicada relativa ao COVID-19, encontra-se nos Flash COVID-19 da CIP. 
 

Nomenclatura Combinada 

• Regulamento de Execução (UE) 2021/909 da Comissão, de 31 de maio de 2021, relativo à 
classificação de determinadas mercadorias na Nomenclatura Combinada. 

 

• Regulamento de Execução (UE) 2021/910 da Comissão, de 31 de maio de 2021, relativo à 
classificação de determinadas mercadorias na Nomenclatura Combinada. 

 

• Regulamento de Execução (UE) 2021/911 da Comissão, de 31 de maio de 2021, relativo à 
classificação de determinadas mercadorias na Nomenclatura Combinada. 

 
(J.O. L 199, de 07-06-2021) 
 
 

• Regulamento de Execução (UE) 2021/956 da Comissão, de 31 de maio de 2021, relativo à 
classificação de determinadas mercadorias na Nomenclatura Combinada 

 

• Regulamento de Execução (UE) 2021/957 da Comissão, de 31 de maio de 2021, relativo à 
classificação de determinadas mercadorias na Nomenclatura Combinada 

 
(J.O. L 211, de 15-06-2021) 
 
 
 

Normas Harmonizadas /Máquinas de Lavar Louça e de Lavar e Secar Roupa 

• Decisão de Execução (UE) 2021/913 da Comissão, de 3 de junho de 2021, relativa às 
normas harmonizadas aplicáveis às máquinas de lavar louça para uso doméstico 
elaboradas em apoio do Regulamento (UE) 2019/2022 e do Regulamento Delegado (UE) 
2019/2017. 
(J.O. L 199, de 07-06-2021) 

  

• Decisão de Execução (UE) 2021/936 da Comissão, de 3 de junho de 2021, relativa às 
normas harmonizadas aplicáveis às máquinas de lavar roupa para uso doméstico e às 
máquinas combinadas de lavar e secar roupa para uso doméstico elaboradas em apoio do 
Regulamento (UE) 2019/2023 e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2014 
(J.O. L 204, de 10-06-2021) 

 
 

DAE 
Junho 2021 

http://www.cip.org.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0909&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0910&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0911&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0956&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0957&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0913&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0936&from=PT

