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IVA/Anexo R da Declaração Periódica 
Portaria n.º 206/2021, Série I de 2021-10-14 
Procede à alteração da declaração periódica do IVA, anexo R e respetivas instruções de 
preenchimento, prevendo a intervenção, por contabilista certificado independente, na 
certificação prevista no artigo 78.º-D do CIVA  
 
Decorrente da possibilidade de certificação de créditos de cobrança duvidosa por parte do 
contabilista certificado, tornou-se necessário reformular os modelos da declaração periódica, 
do anexo R e do anexo de regularizações do campo 40, bem como as respetivas instruções de 
preenchimento. 
 
A presente portaria produz efeitos a 22 de julho de 2021. 
 
 
Utilização pelos trabalhadores de equipamentos de proteção individual 
Portaria n.º 208/2021, de Série I de 2021-10-15 
Procede à primeira alteração da Portaria n.º 988/93, de 6 de outubro, transpondo para a 
ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2019/1832 da Comissão, de 24 de outubro de 2019, que 
altera os anexos I, II e III da Diretiva 89/656/CEE do Conselho no que se refere a adaptações 
estritamente técnicas 
 
Decorrente de alterações da legislação comunitária, procede-se à alteração: 

• do anexo I – Riscos relacionados com as partes do corpo a proteger através de 
equipamento de proteção individual (EPI) 

• do anexo II - Lista não exaustiva dos tipos de equipamento de proteção individual (EPI) 
com base nos riscos contra os quais oferecem proteção 

• do anexo III - Lista não exaustiva das atividades e setores de atividade para os quais 
pode ser necessário equipamento de proteção individual (EPI) 

 
Esta portaria entra em vigor no dia 15 de novembro de 2021. 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/172809420
https://dre.pt/application/conteudo/172878297
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/644960/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L1832
https://dre.pt/application/external/eurolex?89L0656
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ISP 
Portaria n.º 208-A/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-10-15 
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 301-A/2018, de 23 de novembro, a qual fixa o valor 
das taxas unitárias do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) aplicáveis no 
continente à gasolina sem chumbo e ao gasóleo rodoviário 
 
É determinada a “Redução extraordinária do imposto sobre os produtos petrolíferos e 
energéticos”, pelo que até 31 de janeiro de 2022 a taxa do ISP aplicável: 
- à gasolina com teor de chumbo igual ou inferior a 0,013 g por litro, classificada pelos 

códigos NC 2710 11 41 a 2710 11 49, é de € 506,64 por 1000 l 
- ao gasóleo, classificado pelos códigos NC 2710 19 41 a 2710 19 49, é de € 333,15 por 

1000 l. 
 
Estas novas taxas entram em vigor no dia 16 de outubro de 2021. 
 
 
Direitos dos consumidores em caso de falta de conformidade dos bens, conteúdos ou 
serviços digitais 
Decreto-Lei n.º 84/2021, Série I de 2021-10-18 
Regula os direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais, 
transpondo as Diretivas (UE) 2019/771 e (UE) 2019/770 
 
O presente decreto-lei estabelece os direitos dos consumidores em caso de falta de 
conformidade dos bens, conteúdos ou serviços digitais, prevendo um conjunto de requisitos 
subjetivos e objetivos para aferição da conformidade. 
 
Salientamos alguns aspetos do diploma: 
 
✓ O profissional1 é responsável por qualquer falta de conformidade que se manifeste no  

prazo de três anos a contar da entrega do bem. 
 

✓ A falta de conformidade que se manifeste num prazo de dois anos a contar da data de 
entrega do bem presume-se existente à data da entrega do bem, salvo quando tal for 
incompatível com a natureza dos bens ou com as características da falta de conformidade. 

 
✓ Em caso de não conformidade do bem, o consumidor terá o direito: 
- à «reposição da conformidade», através da reparação ou da substituição do bem; 
- à redução do preço; ou 
- à resolução do contrato. 

 

 
1 De acordo com este diploma, profissional é uma pessoa singular ou coletiva, pública ou privada, que atue, 
inclusivamente através de qualquer outra pessoa em seu nome ou por sua conta, para fins relacionados com a 
sua atividade comercial, industrial, artesanal ou profissional, no que respeita aos contratos abrangidos pelo 
presente decreto-lei. 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/172938308
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117114258/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/172938301
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L0771
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L0770
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✓ Estabelece as condições e requisitos aplicáveis no caso da não conformidade dos bens, 
exceto quando a não conformidade se manifeste nos primeiros 30 dias, situação em que 
o consumidor poderá livremente optar entre a substituição do bem e a resolução do 
contrato. 

 
✓ Reforça, ainda, os direitos do consumidor em caso de falta de conformidade dos bens 

imóveis, alargando o prazo de garantia dos bens imóveis a respeito de faltas de 
conformidade relativas a elementos construtivos estruturais para 10 anos, mantendo-se 
o atual prazo de 5 anos quanto às restantes faltas de conformidade 

 
✓ É também estabelecido o dever de o produtor disponibilizar peças sobresselentes durante 

um prazo de 10 anos após a colocação da última unidade do bem em mercado, de acordo 
com determinados requisitos e, ainda, no caso dos bens móveis sujeitos a registo, o dever 
de o profissional prestar, durante o mesmo período de tempo, um serviço de assistência 
pós-venda. 

 
O presente decreto-lei entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2022, existindo disposições 
específicas quanto à sua aplicação no tempo. 
 
 
Medicamentos 
Portaria n.º 210/2021, Série I de 2021-10-18 
Determina os medicamentos destinados ao tratamento de doentes em regime de ambulatório 
compulsivo que beneficiam de um regime excecional de comparticipação 
 
 
Resíduos 
Portaria n.º 213/2021, Série I de 2021-10-19 
Regulamenta as taxas relativas aos procedimentos de transferências de resíduos, aos pedidos 
de autorização ou licença dos sistemas de gestão de fluxos específicos de resíduos e aos 
procedimentos de desclassificação de resíduos 
 
As taxas que constam da presente portaria são atualizadas automaticamente e anualmente, 
através da aplicação do índice de preços no consumidor, publicado pelo Instituto Nacional de 
Estatística, devendo a APA proceder à divulgação dos valores em vigor para cada ano, até 31 
de janeiro de cada ano. 
 
Esta portaria entra em vigor no dia 20 de outubro de 2021, sendo apenas aplicável a 
procedimentos iniciados em data posterior a 20 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/172938304
https://dre.pt/application/conteudo/173054075


 
4 

 

  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 

 

  

 

 
Combustíveis Simples/Fixação de margens máximas de comercialização 
Lei n.º 69-A/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-10-21 
Cria a possibilidade de fixação de margens máximas de comercialização para os combustíveis 
simples, alterando o Decreto-Lei n.º 31/2006, de 15 de fevereiro 
 
É determinado, nomeadamente, que, por razões de interesse público e por forma a assegurar 
o regular funcionamento do mercado e a proteção dos consumidores, podem ser fixadas, 
excecionalmente, margens máximas em qualquer uma das componentes comerciais que 
formam o preço de venda ao público dos combustíveis simples ou do GPL engarrafado. 
 
As margens podem ser definidas para qualquer uma das atividades da cadeia de valor dos 
combustíveis simples ou do GPL engarrafado, sendo fixadas por portaria dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas da economia e da energia, sob proposta da Entidade 
Reguladora dos Serviços Energéticos e ouvida a Autoridade da Concorrência. 
 
As margens máximas devem ser limitadas no tempo. 
 
Esta lei entra em vigor no dia 22 de outubro de 2021. 
 
 
Sistemas de Embalagens Reutilizáveis na Restauração/Apoio a Projetos 
Aviso n.º 19975/2021, Série II de 2021-10-22 
Apoio a projetos no âmbito dos sistemas de reutilização de embalagens nos regimes de pronto 
a comer e levar ou com entrega ao domicílio 
 
O Orçamento do Estado para 2021 prevê que, durante o ano de 2021, o Governo implemente 
medidas que fomentem a produção e a introdução de sistemas de embalagens reutilizáveis 
na restauração a partir de 2022. 
 
É neste âmbito que surge este Aviso, que visa apoiar a criação e implementação de sistemas 
inovadores de disponibilização de embalagens reutilizáveis nos regimes de pronto a comer e 
levar e/ou com entrega ao domicílio. 
Salientamos que: 
• São beneficiários elegíveis: 
- Empresas, independentemente da sua forma jurídica; 
- Entidades privadas sem fins lucrativos, de natureza associativa e com competências 

específicas dirigidas às empresas ou que prossigam objetivos de responsabilidade 
social. 

 
• O apoio consiste num financeiro ao projeto, através do cofinanciamento de 85 % até um 

valor máximo de 75 mil euros por candidatura, podendo ser aprovadas no máximo duas 
candidaturas; 

 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/173166329
https://dre.pt/application/conteudo/683852
https://dre.pt/application/conteudo/173286479
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• O período para a receção de candidaturas inicia-se no dia 23 de outubro de 2021, e 
decorre até às 23:59 horas do dia 5 de novembro de 2021. 
As candidaturas devem ser submetidas através da página eletrónica do Fundo Ambiental, 
em www.fundoambiental.pt, onde figura o Aviso e a ligação para o formulário da 
candidatura, o qual deverá ser acompanhado de todos os documentos indicados no ponto 
11 do aviso, não sendo aceites documentos remetidos por outros meios. 
 
 

Eletricidade/ Regime de Interruptibilidade 
Portaria n.º 230-A/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-10-29 
Revoga a Portaria n.º 592/2010, de 29 de julho, na sua redação atual, e estabelece o regime 
transitório 
 
Esta Portaria revoga o regime de interruptibilidade de eletricidade e estabelece um regime 
transitório do qual salientamos: 
- Os contratos de adesão ao serviço de interruptibilidade ativos à data de 31 de outubro de 

2021 são automaticamente prorrogados até 31 de dezembro de 2021, sem prejuízo do 
disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 592/2010, de 29 de julho. 
Quanto às instalações consumidoras abrangidas por esta prorrogação, ficam dispensadas 
da realização dos ensaios de verificação de disponibilidade, durante os meses de 
novembro e dezembro de 2021. 

- O valor da remuneração base dos meses de novembro e dezembro de 2021, assume o 
valor da remuneração base liquidada e faturada pelo operador da rede de transporte 
relativa ao mês de outubro de 2021.  

- O prazo para apresentação do relatório anual, por parte do operador da rede de 
transporte, relativo ao período compreendido entre 1 de novembro de 2020 e 31 de 
outubro de 2021, é prorrogado até 31 de março de 2022, devendo abranger, igualmente, 
os meses de novembro e dezembro de 2021. 

 
 
Programa Adaptar Turismo 
Despacho Normativo n.º 27/2021, Série II de 2021-10-29 
Reforça o orçamento do Programa Adaptar Turismo 
 
A dotação deste Programa é reforçada em 5 milhões de euros. 
 
 
Redes Fixas e Móveis/ Grupo de Trabalho da Conetividade 
Despacho n.º 10631/2021, Série II de 2021-10-29 
Cria o Grupo de Trabalho da Conetividade com a missão de proceder à análise das 
necessidades existentes no território nacional quanto à cobertura de redes fixas e móveis, 
bem como da disponibilidade de fundos de financiamento públicos, designadamente da União 
Europeia, e de fundos privados para investimento em infraestruturas de conetividade 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/173595934
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/333870/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/173587885
https://dre.pt/application/conteudo/173587886
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O presente despacho produz efeitos a 1 de setembro de 2021. 
 
 
 

Portarias de Extensão 

 
Portaria n.º 218/2021, Série I de 2021-10-21 
Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre a Associação dos Distribuidores 
de Produtos Alimentares (ADIPA) e o Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, 
Comércio, Restauração e Turismo - SITESE (comércio a retalho de produtos alimentares). 
 
Portaria n.º 223/2021, Série I de 2021-10-22 
Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre a Associação dos Distribuidores 
de Produtos Alimentares (ADIPA) e outras e o Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de 
Serviços, Comércio, Restauração e Turismo - SITESE (comércio por grosso) 
 
Portaria n.º 224/2021, Série I de 2021-10-22 
Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre a Associação Portuguesa da 
Indústria Farmacêutica - APIFARMA e a Federação de Sindicatos da Indústria, Energia e 
Transportes - COFESINT e outros 
 
Portaria n.º 226/2021, Série I de 2021-10-22 
Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre a Associação Portuguesa das 
Empresas do Sector Elétrico e Eletrónico e a Federação dos Sindicatos da Indústria e Serviços 
- FETESE e outros 
 
 
 

COVID19 

 
Medidas Excecionais e Temporárias 

Declaração de Retificação n.º 33/2021, Série I de 2021-10-13 
Retifica o Decreto-Lei n.º 78-A/2021, de 29 de setembro, que altera as medidas excecionais 
e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 
 
 
Medidas excecionais e temporárias que salvaguardem a viabilidade das empresas e outras 
entidades empregadoras beneficiárias dos apoios financeiros públicos/ Prorrogação do 
prazo de reposição do nível de emprego 
Despacho n.º 10077-A/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-10-15 
Amplia o prazo de reposição do nível de emprego previsto no Despacho n.º 8148/2020, de 21 
de agosto (Define medidas excecionais e temporárias que salvaguardem a viabilidade das 
empresas e outras entidades empregadoras beneficiárias dos apoios financeiros públicos) 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/173109865
https://dre.pt/application/conteudo/173166355
https://dre.pt/application/conteudo/173166356
https://dre.pt/application/conteudo/173166358
https://dre.pt/application/conteudo/172745164
https://dre.pt/application/conteudo/172745164
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/172153527/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/172938294
https://dre.pt/application/conteudo/140821042
https://dre.pt/application/conteudo/140821042
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É determinado, que a reposição do nível de emprego pode ainda ocorrer até ao mês de 
dezembro de 2021.  
(O prazo máximo era de 12 meses a partir da data em que tenha ocorrido a sua descida do 
nível de emprego.) 
 
O presente despacho entra em vigor no dia 16 de outubro de 2021, e produz efeitos a 1 de 
fevereiro de 2020. 
 
 
Reforço da linha de apoio às micro e pequenas empresas do turismo 
Despacho Normativo n.º 25/2021, Série II de 2021-10-18 
Determina novo reforço de dotação orçamental à linha de apoio às micro e pequenas 
empresas do turismo 
 
É reforçado em 10 milhões de euros o orçamento da linha de apoio às micro e pequenas 
empresas do turismo — COVID -19. 
 
 
Tráfego Aéreo, Aeroportos e Fronteiras Terrestres, Marítimas e Fluviais/Lista de Países 
Despacho n.º 10703-A/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-10-29 
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 
 
 
Navios de Cruzeiro/Embarque e Desembarque 
Despacho n.º 10703-B/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-10-29 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/172942286
https://dre.pt/application/conteudo/173595938
https://dre.pt/application/conteudo/173595939
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LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA 
                                                                                             

 
 
Nomenclatura Combinada  
Regulamento de Execução (UE) 2021/1816 da Comissão, de 12 de outubro de 2021, relativo à 
classificação de determinadas mercadorias na Nomenclatura Combinada 
(J.O. L 368, de 18.10.2021) 

 
 
Atribuição do Rótulo Ecológico da UE ao Alojamento Turístico 
Decisão (UE) 2021/1845 da Comissão, de 20 de outubro de 2021, que altera a Decisão (UE) 
2017/175 no respeitante ao período de validade dos critérios de atribuição do rótulo ecológico 
da UE ao alojamento turístico e dos correspondentes requisitos de avaliação e verificação 
[notificada com o número C (2021) 7427] 
(J.O. L 376, de 22.10.2021) 

 
 
Nomenclatura Pautal e Estatística e Pauta Aduaneira Comum  
Regulamento de Execução (UE) 2021/1832 da Comissão de 12 de outubro de 2021, que altera 
o anexo I do Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho relativo à nomenclatura pautal e 
estatística e à pauta aduaneira comum. 
(J.O. L 385, de 29.10.2021) 

 
 
Medicamentos 
Informação 2021/C 441/01 da Comissão Europeia 
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no mercado 
dos medicamentos de 1 a 30 de setembro 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] 
(J.O. C 441, de 29.10.2021) 

 
 
 

DAE 
Outubro de 2021 

http://www.cip.org.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1816&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1845&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1832&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1029(04)&from=PT

