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Coeficientes de Revalorização das Remunerações Anuais 
Portaria n.º 169/2021, Série I de 2021-08-05 
Determina os coeficientes de revalorização das remunerações anuais 
 
Produz efeitos de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021. 
 
 
Autoridade da Mobilidade e dos Transportes 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2021, Série I de 2021-08-06 
Designa a presidente do conselho de administração da Autoridade da Mobilidade e dos 
Transportes 
 
Ana Paula Mendes Vitorino é designada para o cargo de presidente do conselho de 
administração da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, por um período de 6 anos, 
com efeitos a 9 de agosto de 2021. 
 
 
Quadro Legal de Resíduos 
Lei n.º 52/2021, Série I de 2021-08-10 
Alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, 
que aprova o regime geral da gestão de resíduos, o regime jurídico da deposição de resíduos 
em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos, transpondo as 
Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852 
 
Esta Lei produz efeitos a 1 de julho de 2021. 
 
Referimos algumas das alterações introduzidas com o presente diploma: 
✓ No âmbito do Regime Jurídico da Gestão de Resíduos, salientamos que o Governo irá 

aprovar legislação para integrar os seguintes fluxos de resíduos em sistemas de 
responsabilidade alargada do produtor: 

a) Óleos alimentares, até 31 de dezembro de 2022; 
b) Têxteis, até 31 de dezembro de 2024; 
c) Outros, até 31 de dezembro de 2026. 

 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/169132316
https://dre.pt/application/conteudo/169184185
https://dre.pt/application/conteudo/169360995
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/150908012/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L0849
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L0850
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L0851
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L0852
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- Os sistemas de responsabilidade alargada do produtor referidos anteriormente, 
entram em funcionamento, para cada fluxo de resíduos, dois anos após as datas 
indicadas anteriormente. 

 
- O Governo irá apresentar à Assembleia da República, até 31 de dezembro de 2022: 

o Um estudo de análise dos benefícios ambientais e de melhoria de desempenho 
do setor dos resíduos, da introdução de um sistema de verificação e 
autentificação da durabilidade dos bens têxteis, nomeadamente do vestuário, 
e da introdução de um sistema de regulamentação sobre os mesmos no sentido 
de promover a sua durabilidade, podendo, no caso de esta se verificar, excluí-
los das obrigações da alínea b). 
 

o Um estudo de análise dos benefícios ambientais e de melhoria de desempenho 
do setor dos resíduos sobre a possibilidade de criação de sistemas de 
responsabilidade alargada do produtor nos fluxos dos RCD (Resíduos de 
Construção e Demolição), biorresíduos e outros fluxos que considere 
necessários. 

 

- No que se refere ao sistema de reutilização de embalagens, até 2030, 30 % das 
embalagens colocadas anualmente no mercado, independentemente do material em 
que são produzidas, terão que ser reutilizáveis. 
Isto será regulamentado até 2025, garantindo a sua aplicação às empresas a partir de 
um determinado número de embalagens colocadas no mercado e com escalões 
crescentes para a sua aplicação. 

 
- Relativamente ao financiamento da gestão de resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrónicos provenientes de utilizadores particulares, as plataformas eletrónicas de 
venda e distribuição de bens serão responsáveis pelo financiamento dos custos de 
gestão de resíduos provenientes de todos os produtos que comercializem através de 
um sistema individual ou integrado de gestão. 
Esta norma será regulada por portaria do Governo, até 11 de agosto de 2022, em 
observância dos princípios subjacentes às bases da política de ambiente. 

 
 
✓ No que se refere ao Regime Geral da Gestão de Resíduos, salientamos a criação da Tarifa 

social automatizada nos resíduos urbanos, pelo que até 31 de dezembro de 2021, o 
Governo irá proceder às alterações legislativas e à regulamentação necessárias com vista 
à criação de mecanismos que permitam a aplicação automática da tarifa social de resíduos 
urbanos, revendo o regime de atribuição de tarifa social para a prestação dos serviços de 
águas, a fim de incluir no mesmo os serviços de gestão de resíduos urbanos. 

 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
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IAPMEI/ Cria a Direção de Capacitação Empresarial 
Deliberação n.º 840/2021, Série II de 2021-08-11 
Extingue departamentos da Direção de Investimento para a Inovação e Competitividade 
Empresarial e cria departamentos na Direção de Capacitação Empresarial 
 
São criadas e definidas as respetivas competências dos seguintes departamentos, que passam 
a integrar a Direção de Capacitação Empresarial (DCE) do IAPMEI: 
 
- Departamento de Suporte Operacional de Programas; 
- Departamento de Análise de Investimento em Resiliência; 
- Departamento de Análise de Investimento para a Transição. 

 
A deliberação produz efeitos a 1 de julho de 2021. 
 
 
Acordo de Parceria entre os Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico e a Comunidade 
Europeia e os seus Estados-Membros (Acordo de Parceria ACP-UE) 
Decreto do Presidente da República n.º 65/2021, Série I de 2021-08-16 
Ratifica a Decisão n.º 2/2020, que altera a Decisão n.º 3/2019, de 17 de dezembro de 2019, 
do Comité de Embaixadores ACP-UE, que adota novas medidas transitórias relativas à 
prorrogação da aplicação das disposições do Acordo de Parceria ACP-UE. 
 
 
Habitação 
Aviso n.º 15207/2021, Série II de 2021-08-16 
Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio 
referentes ao 1.º trimestre de 2021, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços 
 
 
Regime jurídico aplicável à doação de géneros alimentícios para fins de solidariedade social 
Lei n.º 62/2021, Série I de 2021-08-19 
Regime jurídico aplicável à doação de géneros alimentícios para fins de solidariedade social e 
medidas tendentes ao combate ao desperdício alimentar 
 
O presente regime jurídico cria um sistema de incentivos que assegura, nomeadamente, a 
adaptação das empresas do setor agroalimentar ao cumprimento dos seus deveres 
decorrentes do seu envolvimento no combate ao desperdício alimentar. 
 
A presente lei entra em vigor imediatamente a seguir à publicação do Orçamento do Estado 
para 2022, sendo, no entanto, regulamentada até 18 de outubro de 2021. 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/169359127
https://dre.pt/application/conteudo/169602017
https://dre.pt/application/conteudo/169624909
https://dre.pt/application/conteudo/169832469
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Práticas Comerciais Desleais nas Relações entre Empresas na Cadeia de Abastecimento 
Agrícola e Alimentar 
Decreto-Lei n.º 76/2021, Série I de 2021-08-27 
Transpõe a Diretiva (UE) 2019/633, relativa a práticas comerciais desleais nas relações entre 
empresas na cadeia de abastecimento agrícola e alimentar 
 
A transposição da Diretiva (EU) 2019/633 procede a alterações, relativamente às práticas 
individuais restritivas do comércio especialmente aplicáveis ao setor agroalimentar (previstas 
no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 166/2013, de 27 de dezembro), assim como ao nível dos 
prazos de pagamento máximos para efeitos de pagamento do preço nos contratos de compra 
e venda ou de fornecimento de bens alimentares destinados ao consumo humano (Decreto-
Lei n.º 118/2010, de 25 de outubro). 
 
O presente decreto-lei entra em vigor no dia 1 de novembro de 2021. 
 
 
 

Região Autónoma dos Açores 

 
Normas para o exercício da Atividade Industrial 
Decreto Legislativo Regional n.º 25/2021/A, Série I de 2021-08-12 
Segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 5/2012/A, de 17 de janeiro, que 
estabelece as normas para o exercício da atividade industrial na Região Autónoma dos Açores 
 
Das várias alterações introduzidas é de salientar que, no âmbito da desburocratização 
administrativa e da desmaterialização e simplificação de processos, são alterados os 
parâmetros de tipificação dos estabelecimentos industriais, passando a maior parte a 
enquadrar-se no tipo 3, onde se enquadra a figura de atividade produtiva local. Por outro lado, 
para os estabelecimentos de média dimensão, que se integram na tipologia 2, é retirado o 
procedimento administrativo do regime de autorização prévia, isentando-os da necessidade 
de requerer a emissão de licença de instalação. 
 
 
Sistemas de Incentivo Competir+ e SIDER 
Decreto Legislativo Regional n.º 28/2021/A, Série I de 2021-08-12 
Diferimento da obrigação da devolução de prestações vincendas e vencidas relativas a 
incentivo reembolsável concedido no âmbito dos sistemas de incentivo Competir+ e SIDER até 
30 de junho de 2022 
 
 
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/170322928
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0633&from=PT
https://dre.pt/application/conteudo/169491467
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/544396/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/169491470
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Região Autónoma da Madeira 

 
Decreto Legislativo Regional n.º 20/2021/M, Série I de 2021-08-04 
Estabelece o regime para a instalação e exploração de centrais de biomassa florestal na Região 
Autónoma da Madeira 
 
Edifícios/Sistema de certificação Energética dos Edifícios 
Decreto Legislativo Regional n.º 23/2021/M, Série I de 2021-08-30 
Adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, que 
estabelece os requisitos aplicáveis a edifícios para a melhoria do seu desempenho energético 
e regula o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios 
 
 
 
 
 
 

COVID - 19 
 

• Despacho n.º 7719/2021, Série II de 2021-08-06 
Aprova a «Facilidade para o Mercado Doméstico Seguro 2021» 

 

• Despacho Normativo n.º 22/2021, Série II de 2021-08-10 
Reforça a dotação orçamental da linha de apoio às micro e pequenas empresas do 
turismo 

 

• Decreto-Lei n.º 71-A/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-08-13 
Prorroga o apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade 
 
(O diploma procede, nomeadamente à prorrogação deste apoio enquanto se mantiverem 
as restrições da atividade económica associadas à pandemia, tais como regras em 
matérias de horário de funcionamento, de ocupação ou de lotação de estabelecimentos ou 
eventos, de limitação à circulação de pessoas no território nacional, ou de 
condicionamento de acesso de turistas oriundos dos principais mercados emissores.  
As empresas que enfrentem quebras de faturação iguais ou superiores a 25 % poderão, de 
igual forma e desde que mantenham os seus estabelecimentos abertos, continuar a aceder 
a este instrumento, até à normalização da situação pandémica no nosso país). 

 

• Despacho n.º 8053-A/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-08-13 
Clarifica que a prestação de trabalho no âmbito dos serviços de atendimento ao público 
não é compatível com teletrabalho 

 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/169035174
https://dre.pt/application/conteudo/170413763
https://dre.pt/application/conteudo/150570704
https://dre.pt/application/conteudo/169175942
https://dre.pt/application/conteudo/169354255
https://dre.pt/application/conteudo/169529634
https://dre.pt/application/conteudo/169532688
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• Portaria n.º 172/2021, Série I de 2021-08-19 
Aprova as regras de desnaturação parcial do álcool utilizado em fins industriais ou 
destinado a fins terapêuticos e sanitários, previstas, respetivamente, nos n.os 1 e 5 do 
artigo 68.º do Código dos Impostos Especiais do Consumo (CIEC) 

  

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 114-A/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-08-
20 
Declara a situação de contingência no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
(declara a situação de contingência até às 23:59 h do dia 30 de setembro de 2021 e 
determina medidas de caráter excecional de combate à doença COVID -19, em todo o 
território nacional continental). 

 
- Declaração de Retificação n.º 28-A/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-08-27 

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 114-A/2021, de 20 de agosto, que 
declara a situação de contingência no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

 

• Portaria n.º 182/2021, Série I de 2021-08-31 
Determina a prorrogação da Portaria n.º 138-B/2021, que estabelece um regime 
excecional e temporário de comparticipação de testes rápidos de antigénio (TRAg) de 
uso profissional (vigora desde o dia 1 de julho até ao dia 30 de setembro de 2021) 

 

• Despacho n.º 8652-B/2021, 2º Suplemento, Série II de 2021-08-31 
Prorroga a permissão do 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 ou destino sejam países para os 
quais só se admite a realização de viagens essenciais 
(produz efeitos a partir das 00:00 horas do dia 1 de setembro de 2021 e até às 23:59 horas 
do dia 30 de setembro de 2021). 

 
 
 
 
 

 
LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA 
                                                                                             

 
 

Resíduos de Pesticidas   
Regulamento de Execução (UE) 2021/1355 da Comissão, de 12 de agosto de 2021, relativo 
aos programas nacionais plurianuais de controlo de resíduos de pesticidas a elaborar pelos 
Estados-Membros 
(J.O.L 291 de 13.08.2021) 

 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/169832473
https://dre.pt/application/conteudo/169994191
https://dre.pt/application/conteudo/169994191
https://dre.pt/application/conteudo/170419494
https://dre.pt/application/conteudo/169994191
https://dre.pt/application/conteudo/170514956
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/166158054/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/170591689
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1347&from=PT
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Nomenclatura Combinada 
Os seguintes regulamentos introduzem alterações ao nível da classificação de determinadas 
mercadorias na Nomenclatura Combinada 
 
• Regulamento de Execução (UE) 2021/1367 da Comissão, de 6 de agosto de 2021  
 
• Regulamento de Execução (UE) 2021/1368 da Comissão, de 6 de agosto de 2021 
 
• Regulamento de Execução (UE) 2021/1369 da Comissão, de 6 de agosto de 2021 
 
• Regulamento de Execução (UE) 2021/1370 da Comissão, de 6 de agosto de 2021 
 
(J.O.L 294 de 17.08.2021) 

 
 
Medicamentos 
• Informação 2021/C 346/01 da Comissão Europeia 

Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no 
mercado dos medicamentos de 1 de janeiro de 2021 a 30 de junho de 2021 [Publicado nos 
termos do artigo 13.o ou do artigo 38.o do Regulamento (CE) n.o 726/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho] 

 
• Informação 2021/C 346/02 da Comissão Europeia 

Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no 
mercado dos medicamentos de 1 de julho de 2021 a 31 de julho de 2021 [Publicado nos 
termos do artigo 13.o ou do artigo 38.o do Regulamento (CE) n.o 726/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho] 

 
• Informação 2021/C 346/03 da Comissão Europeia 

Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no 
mercado dos medicamentos de 1 de julho de 2021 a 31 de julho de 2021 (Decisões 
adotadas nos termos do artigo 34.o da Diretiva 2001/83/CE ou do artigo 38.o da Diretiva 
2001/82/CE) 

 
(J.O.C 346 de 27.08.2021) 

 
 
 

 
DAE 

Agosto de 2021 

http://www.cip.org.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1367&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1368&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1369&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1370&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0827(05)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0827(06)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0827(07)&from=PT

