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Período de Faltas Justificadas em Caso de Falecimento 
Lei n.º 1/2022, Série I de 2022-01-03 
Alarga o período de faltas justificadas em caso de falecimento de descendente ou afim no 1.º 
grau da linha reta, alterando o Código do Trabalho 
 
É alargado o período de faltas justificadas: 
- Até 20 dias consecutivos, por falecimento de descendente ou afim no 1.º grau na linha 

reta; 
- Até cinco dias consecutivos, por falecimento de cônjuge não separado de pessoas e bens 

ou de parente ou afim ascendente no 1.º grau na linha reta assim como em caso de 
falecimento de pessoa que viva em união de facto ou economia comum com o 
trabalhador. 

 
O diploma entra em vigor no dia 4 de janeiro de 2022. 
 
 
Conta-corrente entre os contribuintes e o Estado 
Lei n.º 3/2022, Série I de 2022-01-04 
Conta-corrente entre os contribuintes e o Estado 
 
É estabelecido o regime de extinção de prestações tributárias por compensação com créditos 
de natureza tributária, por iniciativa do contribuinte, incluindo as retenções na fonte, 
tributações autónomas e respetivos reembolsos, relativas aos seguintes impostos: 

a) Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares; 
b) Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas; 
c) Imposto sobre o valor acrescentado; 
d) Impostos especiais de consumo; 
e) Imposto municipal sobre imóveis; 
f) Adicional ao imposto municipal sobre imóveis; 
g) Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis; 
h) Imposto do selo; 
i) Imposto único de circulação; e 
j) Imposto sobre veículos 

 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00100/0000300004.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00200/0000800009.pdf
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Salientamos que: 
- A extinção das prestações tributárias por compensação com créditos de natureza 

tributária é efetuada a pedido do contribuinte, mediante requerimento dirigido ao 
dirigente máximo da Autoridade Tributária e Aduaneira. 

 
- O prazo para a AT proferir decisão é de 10 dias, findo o qual, caso a AT não se tenha 

pronunciado, considera-se tacitamente deferido e concedido o pedido de compensação 
de créditos efetuado pelo contribuinte. 

 
A lei entra em vigor a 1 de julho de 2022. 
 
 
Cervejas/ Regras de produção, denominação legal, comercialização e regras de rotulagem 
Decreto-Lei n.º 2/2022, Série I de 2022-01-04 
Estabelece as características e regras de produção, denominação legal, comercialização e 
regras de rotulagem das cervejas 
 
O diploma introduz os regimes de fiscalização e sancionatórios aplicáveis à violação do quadro 
legal regulador do fabrico, rotulagem e comercialização das cervejas. 
 
O decreto-lei entra em vigor no dia 5 de janeiro de 2022. 
 
 
Denominação “Couro”/Composição dos produtos colocados no mercado nacional 
Decreto-Lei n.º 3/2022, Série I de 2022-01-04 
Define o termo «couro» e estabelece as condições da sua utilização, enquanto denominação 
da composição dos produtos colocados no mercado nacional 
 
Estabelece a definição e uso do termo «couro» e seus derivados ou sinónimos, como 
denominação da composição dos produtos fabricados e colocados no mercado nacional, a 
considerar na etiquetagem, marcação e publicitação dos materiais, promovendo uma correta 
informação dos consumidores 
 
Os produtos que à data de 1 de janeiro de 2022 se encontrem colocados no mercado e não 
obedeçam às definições e condições de utilização previstas neste diploma, podem continuar 
a ser comercializados até ao escoamento de eventuais stocks, sem sujeição a procedimento 
até 31 de dezembro de 2022. 
 
O diploma entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00200/0001000014.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00200/0001500018.pdf
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Publicidade dos horários de trabalho e registo dos tempos de trabalho 
Portaria n.º 7/2022, Série I de 2022-01-04, 
Regulamenta as condições de publicidade dos horários de trabalho e a forma de registo dos 
respetivos tempos de trabalho 
 
O diploma clarifica os conteúdos e os momentos em que há publicitação do horário de 
trabalho e em que se procede ao registo dos tempos de trabalho, disponibiliza um leque de 
opções ao empregador na escolha dos suportes que mais se adaptem ao seu modelo de 
negócio e à sua frota, acolhendo a possibilidade do uso de suportes digitais, eliminando assim 
a existência do livrete individual de controlo físico e o inerente requisito administrativo da 
autenticação pela Autoridade para as Condições do Trabalho. 
 
A portaria entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2022, produzindo efeitos a partir de 1 de 
setembro de 2022 relativamente às obrigações associadas à utilização do sistema informático, 
o qual terá que cumprir os requisitos enunciados no diploma. 
 
Até 31 de agosto de 2022, o empregador pode optar por efetuar a publicidade dos horários 
de trabalho por recurso a qualquer uma das modalidades previstas, que não o sistema 
informático, ou pela utilização do livrete individual de controlo (previsto na Portaria n.º 
983/2007, de 27 de agosto), sendo dispensada a autenticação. 
 
 
Projeto piloto de devolução de embalagens de bebidas em plástico não reutilizáveis 
Portaria n.º 10/2022, Série I de 2022-01-04 
Altera a Portaria n.º 202/2019, de 3 de julho, que define os termos e os critérios aplicáveis ao 
projeto-piloto a adotar no âmbito do sistema de incentivo ao consumidor para devolução de 
embalagens de bebidas em plástico não reutilizáveis 
 
A presente portaria visa estabelecer a continuidade do projeto-piloto adotado no âmbito do 
sistema de incentivo ao consumidor para devolução de embalagens de bebidas em plástico 
não reutilizáveis, pelo que é determinado que o sistema de incentivo ao consumidor mantem-
se em funcionamento até 30 de junho de 2022. 
 
A portaria entra em vigor no dia 5 de janeiro de 2022. 
 
 
Novo Regulamento do Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER) 
Portaria n.º 20/2022, Série I de 2022-01-05 
Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Eletrónico de 
Resíduos (SIRER) e revoga a Portaria n.º 289/2015, de 17 de setembro 
 
O diploma procede à atualização dos procedimentos e regras em vigor relativamente ao SIRER, 
revogando o anterior regulamento. 
 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00200/0002400031.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00200/0004000041.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/202-2019-122891077
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00300/0007700086.pdf
https://files.dre.pt/1s/2015/09/18200/0824308245.pdf
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Até à concretização da desmaterialização de módulos ou partes de módulos do SIRER, a 
informação solicitada deverá ser submetida de acordo com as orientações e modelo definidos 
pela Autoridade Nacional dos Resíduos (ANR) e divulgados no seu sítio de Internet. 
 
 
Pensão de velhice por deficiência 
Lei n.º 5/2022, Série I de 2022-01-07 
Regime de antecipação da idade de pensão de velhice por deficiência 
 
O Governo regulamentará a presente lei no prazo de 180 dias. 
A presente lei entrará em vigor com o próximo Orçamento do Estado. 
 
 
Programa Transformar Turismo 
Despacho Normativo n.º 1-A/2022, 1º Suplemento, Série II de 2022-01-07 
Programa Transformar Turismo 
 
Este Programa visa contribuir para um turismo cada vez mais sustentável, responsável e 
inteligente, fomentando a valorização e qualificação do território, a coesão territorial e social, 
assim como o desenvolvimento de produtos, serviços e negócios inovadores que respondam 
às necessidades e interesses dos que nos visitam e que comportem, para além de vantagens 
competitivas para as organizações, benefícios sociais tangíveis e menor impacto no meio 
ambiente. 
 
O programa Transformar Turismo consiste em linhas de apoio específicas, a criar por despacho 
normativo do membro do governo com tutela sobre o turismo. 
 
Os apoios a conceder podem assumir a natureza não reembolsável ou reembolsável, sem 
remuneração, admitindo-se a possibilidade de conversão de uma parte do apoio financeiro  
reembolsável em não reembolsável ou vice-versa. 
 
As entidades beneficiárias são, nomeadamente: 
a) Micro, pequenas ou médias empresas, com certificação eletrónica no portal do IAPMEI,  
b) Outras entidades privadas que não reúnam as caraterísticas das previstas na alínea 

anterior, nomeadamente de natureza associativa. 
 
 
As candidaturas serão apresentadas através de formulário próprio disponível na página 
eletrónica do Turismo de Portugal. 
 
Em cada uma das linhas de apoio a criar são definidas as datas a partir das quais se efetua a 
análise das candidaturas apresentadas durante o período anterior, assim como o orçamento 
alocado a cada uma dessas fases. 
 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00500/0000300004.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/005000001/0000200007.pdf
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As candidaturas podem ser apresentadas a título individual ou conjunto, sem prejuízo do 
enquadramento específico de cada linha de apoio, sendo que, no caso de candidatura 
conjunta, a mesma deve ser apresentada por uma entidade em representação da mesma e 
das demais. 
 
O Turismo de Portugal, I. P., analisa as candidaturas no prazo de 60 dias consecutivos a contar 
do final de cada uma das fases de candidaturas. 
 
O Despacho Normativo entra em vigor no dia 8 de janeiro de 2022, e vigora pelo período de 
dois anos, salvo se antes se esgotar o respetivo orçamento. 
 
 
Linha Territórios Inteligentes 
Despacho Normativo n.º 1-B/2022, 1º Suplemento, Série II de 2022-01-07 
Linha Territórios Inteligentes 
 
Esta linha de apoio especifica é criada ao abrigo do Programa Transformar Turismo, e visa 
incentivar o desenvolvimento de projetos que impulsionem a digitalização dos territórios e 
que, por essa via, consigam assegurar um quadro mais sustentável para o desenvolvimento 
da atividade turística e para a geração de valor. 
 
O apoio financeiro corresponde a 30 % do valor das despesas elegíveis do projeto, totalmente 
não reembolsável, sendo acrescido das seguintes majorações: 

a) Territórios de baixa densidade e projetos transfronteiriços: 20 %; 
b) Projetos que se integrem em estratégias de eficiência coletiva, segundo os requisitos 

definidos no diploma: 20 %. 
 
As candidaturas serão apresentadas através de formulário próprio disponível na página 
eletrónica do Turismo de Portugal. 
 
O Despacho entra em vigor no dia 10 de janeiro de 2022 e vigora até se esgotar o respetivo 
orçamento. 
 
 
Linha Regenerar Territórios 
Despacho Normativo n.º 1-C/2022, 1º Suplemento, Série II de 2022-01-07 
Linha Regenerar Territórios 
 
Esta linha de apoio especifica é criada ao abrigo do Programa Transformar Turismo. 
 
São enquadráveis os projetos que, contribuindo para os objetivos do Programa Transformar 
Turismo, reforcem a atratividade turística dos territórios e lhes acrescentem valor através da 
regeneração dos respetivos recursos, desenvolvam produtos ou segmentos inovadores para 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/2s/2022/01/005000001/0000800011.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/005000001/0001200016.pdf
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o território onde se instalam e deem resposta às necessidades e interesses de uma procura 
de maior valor acrescentado, assentes em modelos de desenvolvimento em rede 
 
O apoio financeiro corresponde a 30 % do valor das despesas elegíveis do projeto, totalmente 
não reembolsável, sendo acrescido das seguintes majorações: 

a) Territórios de baixa densidade e projetos transfronteiriços: 20 %; 
b) Projetos que se integrem em estratégias de eficiência coletiva, segundo os requisitos 

definidos no diploma: 20 %. 
 
As candidaturas serão apresentadas através de formulário próprio disponível na página 
eletrónica do Turismo de Portugal. 
 
O Despacho entra em vigor no dia 10 de janeiro de 2022 e vigora até se esgotar o respetivo 
orçamento. 
 
 
Práticas de Bloqueio Geográfico e de Discriminação nas Vendas Eletrónicas/Regiões 
Autónomas 
Lei n.º 7/2022, Série I de 2022-01-10 
Proibição das práticas de bloqueio geográfico e de discriminação nas vendas eletrónicas para 
os consumidores das regiões autónomas 
 
Para além de proibir o bloqueio geográfico e a discriminação injustificados, esta lei proíbe, 
também, outras formas de discriminação nas vendas em linha baseadas, direta ou 
indiretamente, no local de residência ou de estabelecimento do consumidor. 
 
O diploma entra em vigor no dia 12 de março de 2022. 
 
 
Reestruturação das Empresas e Acordos de Pagamento 
Lei n.º 9/2022, Série I de 2022-01-11 
Estabelece medidas de apoio e agilização dos processos de reestruturação das empresas e dos 
acordos de pagamento, transpõe a Diretiva (UE) 2019/1023, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de junho de 2019, e altera o Código da Insolvência e da Recuperação de 
Empresas, o Código das Sociedades Comerciais, o Código do Registo Comercial e legislação 
conexa 
 
A lei procede ainda: 
a) à alteração ao Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas; 
b) à alteração ao Código das Sociedades Comerciais; 
c) à alteração ao mecanismo de alerta precoce quanto à situação económica e financeira das 

empresas; 
d) à alteração ao Estatuto do Administrador Judicial; 
e) à alteração ao Regulamento das Custas Processuais; 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00600/0000300005.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00700/0000300031.pdf
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L1023
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f) à alteração ao Código do Registo Comercial. 
 
Esta lei é aplicável aos processos pendentes a partir de 12 de abril de 2022, salvo determinadas 
situações previstas no diploma. 
 
 
Regime Jurídico dos Empréstimos Participativos 
Decreto-Lei n.º 11/2022, Série I de 2022-01-12 
Estabelece o regime jurídico dos empréstimos participativos 
 
O presente decreto-lei introduz a figura jurídica dos empréstimos participativos no 
ordenamento jurídico nacional, ao estabelecer que a remuneração corresponde a uma 
participação nos resultados do mutuário e ao atribuir ao mutuário o direito de conversão dos 
créditos ou dos títulos representativos de dívida em capital, verificadas as condições previstas 
no presente regime e no contrato de empréstimo ou nas condições de emissão de títulos 
representativos de dívida. 
 
O diploma entra em vigor no dia 13 de janeiro de 2022. 
 
 
Acordo sobre Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos entre a República 
Portuguesa e a República de Angola/Revisão 
Aviso n.º 1/2022, Série I de 2022-01-13 
Cumprimento dos requisitos do direito interno da entrada em vigor do Acordo de Revisão do 
Acordo sobre Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos entre a República Portuguesa 
e a República de Angola, assinado em Luanda a 16 de julho de 2021, tendo entrado em vigor 
a 22 de dezembro de 2021 (Decreto n.º 26/2021 de 20 de dezembro) 
 
 
Medida Compromisso Emprego Sustentável 
Portaria n.º 38/2022, Série I de 2022-01-17 
Cria e regula a medida Compromisso Emprego Sustentável 
 
É uma medida com caráter excecional e transitório e consiste num incentivo à contratação 
sem termo de desempregados inscritos no Instituto do Emprego e da Formação Profissional, 
combinando um apoio financeiro à contratação e um apoio financeiro ao pagamento de 
contribuições para a segurança social, apoios que podem ser acumulados com medidas de 
incentivo ao emprego de natureza fiscal ou parafiscal. 
 
De acordo com esta mediada, a entidade empregadora pode usufruir de um apoio financeiro: 
- à contratação, correspondente a 12 vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS), 

podendo ser majorada em 25% em função de determinadas situações; 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00800/0001200019.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00900/0000700007.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/12/24400/0002100027.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/01100/0000900018.pdf


 
8 

 

  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 

 

  

 

- ao pagamento de contribuições para a segurança social, correspondente a metade do 
valor da contribuição para a segurança social a seu cargo, relativamente aos contratos de 
trabalho apoiados, durante o primeiro ano da sua vigência. 

 
Para efeitos do primeiro período de candidatura à presente medida, são admissíveis ofertas 
de emprego publicitadas no portal https://iefponline.iefp.pt/. 
 
O diploma entra em vigor no dia 18 de janeiro de 2022. 
 
 
Transporte Terrestre de Mercadorias Perigosas 
Deliberação n.º 71/2022, Série II de 2022-01-17 
Autoridades competentes para a execução da Instrução de Embalagem P200, entrando em 
vigor em 23 dezembro de 2021 
 
No âmbito da instrução de embalagem P2000, a deliberação determina quais as autoridades 
competentes para efeitos de autorizações e as obrigações dos proprietários. 
 
A deliberação entrou em vigor a 23 de dezembro de 2021. 
 
 
Sistema de Incentivos «Agendas para a Inovação Empresarial» 
Portaria n.º 43-A/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-01-19 
Regulamento do Sistema de Incentivos «Agendas para a Inovação Empresarial» 
 
O Sistema de Incentivos «Agendas para a Inovação Empresarial», é proveniente da dotação 
do Plano de Recuperação e Resiliência, e tem como objetivo promover e apoiar 
financeiramente projetos que visem uma recuperação transformadora da economia, de forma 
duradoura, justa, sustentável e inclusiva, nomeadamente ao nível do investimento 
empresarial inovador. 
 
O Regulamento produz efeitos a 30 de junho de 2021. 
 
 
Registo Comercial 
Portaria n.º 47/2022, Série I de 2022-01-20 
Procede à 8.ª alteração do Regulamento do Registo Comercial, aprovado em anexo à Portaria 
n.º 657-A/2006, de 29 de junho 
 
O presente diploma determina que o registo comercial passe a incorporar o endereço do 
correio eletrónico das entidades sujeitas a registo comercial e dos seus representantes. 
 
A portaria produz efeitos a 1 de setembro de 2022. 
 

http://www.cip.org.pt/
https://iefponline.iefp.pt/
https://files.dre.pt/2s/2022/01/011000000/0023800239.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/01301/0000200016.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/01400/0001200013.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/657-a-2006-308698
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/657-a-2006-308698
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Centro de Tecnologia e Inovação 
Portaria n.º 53/2022, Série I de 2022-01-24 
Fixa os procedimentos e condições para apresentação de candidaturas com vista ao 
reconhecimento como centro de tecnologia e inovação 
 
A candidatura para reconhecimento como CTI é apresentada por meio de formulário 
eletrónico de candidatura disponível no sítio da Agência Nacional de Inovação (ANI) 
Toda a informação necessária para instrução do procedimento de reconhecimento dos CTI é 
igualmente disponibilizada no portal ePortugal com uma hiperligação para a página onde pode 
ser submetida a candidatura. 
 
Em tudo o que não estiver regulado na presente portaria, é aplicável o disposto no Código do 
Procedimento Administrativo. 
 
A Portaria entra em vigor e produz efeitos no dia 25 de janeiro de 2022. 
 
 
Regime de certificação de empresas tendo em vista o acolhimento de nacionais de Estados 
terceiros que pretendam desenvolver uma atividade altamente qualificada em Portugal 
Portaria n.º 59-A/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-01-28 
 
Procede à segunda alteração à Portaria n.º 328/2018, de 19 de dezembro, que define o regime 
de certificação de empresas de nacionais de Estados terceiros que pretendam desenvolver 
atividade qualificada em Portugal 
 
Independentemente da forma jurídica e de exercer uma atividade económica, através da 
oferta em concorrência de bens ou serviços no mercado, este diploma passa a considerar 
como empresas as entidades que exercem uma atividade artesanal ou outras atividades a 
título individual ou familiar, as sociedades de pessoas ou as associações que exercem 
regularmente uma atividade económica 
 
Para além de outras alterações, são definidos os requisitos de elegibilidade de trabalhadores 
altamente qualificados transferidos dentro da empresa. 
 
Esta Portaria entra em vigor no dia 29 de janeiro de 2022. 
 
 
Programa Qualifica 
Portaria n.º 61/2022, Série I de 2022-01-31 
Regula o reconhecimento, a validação e a certificação de competências no âmbito do 
Programa Qualifica 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/01/01600/0009800100.pdf
https://www.ani.pt/pt/valorizacao-do-conhecimento/interface/centros-de-interface-cit/
https://eportugal.gov.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/01/02001/0000200012.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/328-2018-117441497
https://files.dre.pt/1s/2022/01/02100/0000600019.pdf
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Centros Qualifica 
Portaria n.º 62/2022, Série I de 2022-01-31 
Regula a criação e o regime de organização e funcionamento dos centros especializados em 
qualificação de adultos (Centros Qualifica). 
 
De acordo com a Portaria: 
▪ os Centros Qualifica podem ser criados por entidades públicas ou privadas, 

nomeadamente, centros de formação profissional de gestão direta ou participada da rede 
do IEFP, entidades formadoras certificadas, empresas e associações ou outras entidades 
com significativa expressão territorial ou setorial e capacidade técnica instalada, em 
função dos territórios, setores e públicos a que se dirigem. 

 
▪ A autorização de criação e de funcionamento de Centros Qualifica é da competência do 

conselho diretivo da ANQEP, e a sua criação realiza-se mediante procedimento de 
concurso da iniciativa da ANQEP, I. P., nos termos a definir por aviso de abertura de 
procedimento para a criação de Centros Qualifica. 

 
Esta Portaria entra em vigor dia 3 de março de 2022. 
 
 
Sistema de Incentivos às Empresas «Promoção da Bioeconomia Sustentável» 
Portaria n.º 63/2022, Série I de 2022-01-31 
Alteração à Portaria n.º 262/2021, de 23 de novembro, que aprova o Regulamento do Sistema 
de Incentivos às Empresas «Promoção da Bioeconomia Sustentável» 
 
O diploma clarifica o Regulamento do Sistema de Incentivos às Empresas «Promoção da 
Bioeconomia Sustentável», no respetivo anexo II, mantendo o que é estritamente exigido pelo 
Regime Geral de Isenção por Categoria, por forma a não limitar o apoio às entidades 
beneficiárias. Esclarece, ainda, que, para as entidades não empresariais não abrangidas pelas 
regras de auxílios de Estado, os apoios podem ir até 100 % da despesa elegível. 
 
 
ISP/Redução extraordinária das taxas unitárias 
Portaria n.º 63-A/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-01-31 
Procede à segunda alteração da Portaria n.º 301-A/2018 - fixa o valor das taxas unitárias do 
imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos (ISP) 
 
É prorrogada até 30 de abril de 2022, a taxa do ISP de € 506,64 por 1000 l, 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. 
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/01/02100/0002000031.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/02100/0003200036.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/262-2021-174783529
https://files.dre.pt/1s/2022/01/02101/0000200003.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/301-a-2018-117114258
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Portaria de Extensão 

 
Portaria n.º 32/2022, Série I de 2022-01-14 
Portaria de extensão do contrato coletivo entre a AECOPS - Associação de Empresas de 
Construção e Obras Públicas e Serviços e outras e a Federação dos Sindicatos da Indústria e 
Serviços - FETESE e outros 
 
 
 

Região Autónoma dos Açores 

 
Tabelas de Retenção na Fonte 
Despacho n.º 874-A/2022, 1º Suplemento, Série II de 2022-01-20 
Aprova as tabelas de retenção na fonte, para vigorarem durante o ano de 2022, para os 
titulares de rendimentos do trabalho dependente e de pensões, residentes na Região 
Autónoma dos Açores 
 
 
Declarações de Retificação 
Declaração de Retificação n.º 56-A/2022, 1º Suplemento, Série II de 2022-01-24 
Retifica o Despacho n.º 874-A/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 14, 
suplemento, de 20 de janeiro de 2022 
 
 
 
 

Declarações de Retificação 

 
Declaração Mensal de Imposto do Selo/ Alterações ao modelo oficial e respetivas instruções 
de preenchimento 
Declaração de Retificação n.º 1/2022, Série I de 2022-01-07 
Retifica a Declaração de Retificação n.º 43/2021, de 20 de dezembro 
 
 
Contribuintes cuja situação tributária deve ser acompanhada pela Unidade dos Grandes 
Contribuintes da Autoridade Tributária e Aduaneira 

Declaração de Retificação n.º 3/2022, Série I de 2022-01-11 
Retifica a Portaria n.º 318/2021, de 24 de dezembro, que define os critérios de seleção dos 
contribuintes cuja situação tributária deve ser acompanhada pela Unidade dos Grandes 
Contribuintes da Autoridade Tributária e Aduaneira e revoga a Portaria n.º 130/2016, de 10 
de maio 
 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/01/01000/0031100312.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/014000001/0000200012.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/016000001/0000200011.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/014000001/0000200012.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00500/0004300050.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/43-2021-176147939
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00700/0004400045.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/318-2021-176492359
https://files.dre.pt/1s/2016/05/09000/0153001531.pdf
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IRS/Tabelas de retenção na fonte 
Declaração de Retificação n.º 56-B/2022, 1º Suplemento, Série II de 2022-01-24, 
Retifica o Despacho n.º 11943-A/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 233, 
suplemento, de 2 de dezembro de 2021 
 
 
Publicidade dos horários de trabalho e registo dos tempos de trabalho 
Declaração de Retificação n.º 4/2022, Série I de 2022-01-28 
Retifica a Portaria n.º 7/2022, de 4 de janeiro, que regulamenta as condições de publicidade 
dos horários de trabalho e a forma de registo dos respetivos tempos de trabalho 
 
 
 

COVID-19 

 
✓ Incentivo à Normalização da Atividade Empresarial 

Portaria n.º 22/2022, Série I de 2022-01-06 
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 102-A/2021, de 14 de maio, que regulamenta 
o novo incentivo à normalização da atividade empresarial 
 
A presente Portaria visa clarificar as regras de sequencialidade de apoios entre o novo 
incentivo à normalização da atividade empresarial e o apoio simplificado para 
microempresas à manutenção dos postos de trabalho relativamente ao apoio 
extraordinário à retoma progressiva de atividade. 
 
O diploma produz efeitos a 1 de janeiro de 2022. 
 

 
✓ Os seguintes despachos são prorrogados até às 23h59 do dia 9 de fevereiro de 2022, e 

produzem efeitos a partir das 00h00 do dia 10 de janeiro de 2022: 
- Despacho n.º 291-B/2022, 3º Suplemento, Série II de 2022-01-07 

Prorroga a vigência do Despacho n.º 11888-C/2021, de 30 de novembro, que 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 

 
- Despacho n.º 291-C/2022, 3º Suplemento, Série II de 2022-01-07 

Prorroga a vigência do Despacho n.º 11820-B/2021, de 29 de novembro, que define as 
medidas aplicáveis nas fronteiras terrestres durante a vigência das medidas especiais 
em matéria de testagem 

 
- Despacho n.º 291-E/2022, 3º Suplemento, Série II de 2022-01-07 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/2s/2022/01/016000001/0001200021.pdf
https://files.dre.pt/2s/2021/12/233000001/0000200012.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/02000/0001500016.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/7-2022-177088817
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00400/0004000041.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/102-a-2021-163332280
https://files.dre.pt/2s/2022/01/005000003/0000300003.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/005000003/0000400004.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/005000003/0000700007.pdf
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Prorroga a vigência do Despacho n.º 11888-A/2021, de 29 de novembro, que define os 
termos e requisitos do sistema de verificação das normas relativas ao tráfego aéreo, 
bem como a supervisão do funcionamento do mesmo 

 
 
✓ Despacho n.º 291-D/2022, 3º Suplemento, Série II de 2022-01-07 

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 
 
O presente despacho produz efeitos a partir das 00:00 horas do dia 10 de janeiro de 2022 
até às 23:59 horas do dia 9 de fevereiro de 2022, e especifica as medidas exigidas em 
matéria de testagem. 
 

 
✓ Decreto-Lei n.º 6-A/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-01-07: Altera as medidas no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19 
 

Através deste diploma procede-se à substituição da declaração provisória de isolamento 
profilático, até agora emitida somente na sequência de contacto com o Centro de 
Contacto do Serviço Nacional de Saúde (SNS24), por uma declaração provisória de 
isolamento, que possa ser emitida por recurso a mecanismos automatizados e seja 
aplicável tanto a situações de isolamento profilático como a situações de isolamento, 
independentemente de contacto com o SNS24. A referida declaração passa a ter uma 
duração máxima de sete dias, em linha com o definido pela DGS, sendo garantidos aos 
respetivos titulares, no período de validade da declaração, todos os direitos aplicáveis em 
matéria laboral, nomeadamente justificação de ausência ao trabalho, quando aplicável, e 
atribuição do correspetivo subsídio de doença 

O diploma entrou em vigor no dia 8 de janeiro de 2022. 
 
 

✓ Resolução do Conselho de Ministros n.º 2-A/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-01-07: 
Altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
Procede nomeadamente: 
- à prorrogação até ao dia 14 de janeiro de 2022 da obrigatoriedade de adoção do 

regime de teletrabalho sempre que as funções em causa o permitam e o trabalhador 
disponha de condições para as exercer. 
- à manutenção do limite de afetação dos espaços acessíveis ao público, devendo os 

mesmos observar regras de ocupação máxima indicativa de 0,20 pessoas por metro 
quadrado de área, com exceção dos estabelecimentos de prestação de serviços. 

- à admissibilidade da realização de teste com resultado negativo, para efeitos de 
acesso a estabelecimentos turísticos ou de alojamento local, a estabelecimentos de 
restauração e similares, a estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/2s/2022/01/005000003/0000500006.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00501/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00501/0000400010.pdf
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bingos ou similares, a bares, a outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e 
a estabelecimentos com espaço de dança, a determinados eventos e, ainda, a 
ginásios e academias. 

- à manutenção da proibição do consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre 
de acesso ao público e vias públicas, excetuando -se as esplanadas abertas dos 
estabelecimentos de restauração e similares devidamente licenciados para o efeito. 

 
A resolução entrou em vigor às 00h do dia 10 de janeiro de 2022. 

 
 

Portaria n.º 57/2022, Série I de 2022-01-27 
Estabelece um regime excecional e temporário de comparticipação de testes rápidos de 
antigénio (TRAg) de uso profissional 
 
O regime excecional e temporário de comparticipação de testes rápidos de antigénio (TRAg) 
de uso profissional, mantem-se em vigor até 28 de fevereiro de 2022, com efeitos a 1 de 
fevereiro de 2022. 
 
 
 
 
 

 
LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA 
                                                                                             

 
Nomenclatura Combinada  
Regulamento de Execução (UE) 2022/83 da Comissão, de 16 de janeiro de 2022, relativo à 
classificação de determinadas mercadorias na Nomenclatura Combinada 
(J.O. L 14 de 21.01.22) 

 
Medicamentos 
Informação 2022/C 50/01 da Comissão Europeia 
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no mercado 
dos medicamentos de 1 a 31 de dezembro 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 50 de 31.01.2022) 

 
DAE 

Janeiro de 2022 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/01/01900/0001200013.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0083&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0131(02)&from=PT

