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Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos 
sobre o Rendimento 
Aviso n.º 2/2022, Série I de 2022-02-01 
Decisão do Reino da Suécia de denunciar a Convenção entre Portugal e a Suécia para Evitar a 
Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, 
assinada em Helsinborg em 29 de agosto de 2002 
 
A denúncia produz efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2022. 
 
 
Linha de Crédito com juros bonificados dirigida aos operadores do setor da pesca 
Portaria n.º 69/2022, Série I de 2022-02-02 
Alteração da Portaria n.º 90/2021, de 23 de abril, que estabelece as condições de acesso à 
linha de crédito com juros bonificados dirigida aos operadores do setor da pesca 
 
É aumentado o limite máximo de auxílio a conceder por empresa ativa no setor das pescas e 
da aquicultura, passando a ser de € 345 000 o montante total bruto por beneficiário e 
prolongado de 31 de dezembro de 2021 para 30 de junho de 2022, o prazo para a celebração 
de contratos de empréstimo até ao dia 30 de junho de 2022. 
 
Esta linha de crédito é dirigida, sobre determinadas condições, a pessoas singulares ou 
coletivas, que estejam legal e regulamentarmente habilitadas para o exercício das atividades 
da pesca, da aquicultura, da indústria de transformação e comercialização de produtos da 
pesca, ou sejam associações de pescadores ou organizações de produtores reconhecidas. 
 
A Portaria entra em vigor no dia 3 de fevereiro de 2022. 
 
 
Formação de Dupla Certificação / Cursos de Aprendizagem 
Portaria n.º 70/2022, Série I de 2022-02-02 
Regula os cursos de aprendizagem previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei 
n.º 396/2007, de 31 de dezembro 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/02/02200/0000300003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/02/02300/0001000011.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/90-2021-162025488
https://files.dre.pt/1s/2022/02/02300/0001200031.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/396-2007-628017
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/396-2007-628017
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Produtos Biocidas /Taxas 
Portaria n.º 76/2022, Série I de 2022-02-03 
Fixa as taxas devidas pelos serviços prestados e os encargos associados relativos à 
disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas 
 
O pagamento dos montantes das taxas relativas a determinados serviços prestados e previstos 
na tabela I anexa à na presente portaria é repartido em duas fases: 
a) Na primeira fase, pagamento de 20 % do montante total previsto, para a validação do 

pedido;  
b) Na segunda fase, pagamento de 80 % do montante total previsto, para a avaliação técnica 

detalhada do pedido. O pagamento do montante pode ser realizado em duas prestações 
de montante idêntico, mediante pedido do requerente. 

 
A autoridade competente ou avaliadora pode determinar, após concordância entre as 
autoridades envolvidas no processo, um acréscimo até 40 % ao montante total previsto e 
liquidado correspondente às importâncias fixadas, de acordo com a complexidade e 
onerosidade de cada processo, em função da variação do volume de trabalho resultante da 
natureza e número de substâncias ativas incluídas no produto biocida, do tipo de produto 
biocida, do domínio ou número de utilizações propostas, da inexistência de carta de acesso e 
da eventual necessidade de recurso à obtenção de serviços a prestar por entidades terceiras. 
 
 
“Cursos EFA” - Cursos de educação e formação de adultos 
Portaria n.º 86/2022, Série I de 2022-02-04 
Regulamenta os cursos de educação e formação de adultos, designados por «cursos EFA» 
 
 
Comercialização de Cerveja 
Portaria n.º 91/2022, Série I de 2022-02-09 
Estabelece as características, regras de produção e de comercialização de cerveja, adequando 
a legislação nacional às normas europeias 
 
Os atos e os procedimentos necessários à execução da presente portaria nas Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira competem às entidades das respetivas administrações 
regionais com atribuições e competências nas matérias em causa. 
 
A portaria entra em vigor no dia 12 de março de 2022. 
 
Até 12 de agosto de 2023 é permitida a comercialização de cerveja de acordo com os 
requisitos exigidos pela legislação anterior. 
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/02/02400/0000500009.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/02/02500/0003600058.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/02/02800/0000400007.pdf
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Vinhos e Produtos Vínicos/ Taxa de Certificação 
Aviso n.º 2962/2022, Série II de 2022-02-11 
Valores da taxa de certificação dos vinhos e produtos vínicos a cobrar pelas entidades 
certificadoras em 2022 
 
 
IRS/Tabelas de Retenção 
Despacho n.º 2390-B/2022, 1º Suplemento, Série II de 2022-02-23 
Aprova as tabelas de retenção na fonte para vigorarem durante o ano de 2022 relativamente 
aos rendimentos de trabalho dependente por titulares residentes no continente 
 
Procede à atualização dos limites dos intervalos dos vários escalões, aplicando-se, apenas, aos 
rendimentos pagos ou colocados à disposição a partir de 1 de março de 2022. 
 
 
 

Portarias de Extensão 

 
Portaria n.º 103/2022, Série I de 2022-02-25 
Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre a Associação dos Industriais 
Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal - AIMMAP e o SINDEL - Sindicato Nacional 
da Indústria e da Energia 
 
 
 

Região Autónoma dos Açores 

 
Despacho n.º 2390-A/2022, 1º Suplemento, Série II de 2022-02-23 
Aprova as tabelas de retenção na fonte para vigorarem durante o ano de 2022, relativamente 
aos rendimentos de trabalho dependente por titulares residentes na Região Autónoma dos 
Açores 
 
Procede à atualização dos limites dos intervalos dos vários escalões, aplicando-se, apenas, aos 
rendimentos pagos ou colocados à disposição a partir de 1 de março de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/2s/2022/02/030000000/0032300331.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/02/038000001/0001000017.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/02/04000/0000800009.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/02/038000001/0000200009.pdf


 
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 

 

  

 

COVID-19 

 
Decreto-Lei n.º 22/2022, Série I de 2022-02-06 
Altera as medidas relativas ao Certificado Digital COVID da UE 
 
O diploma altera as medidas relativas ao Certificado Digital COVID da União Europeia, assim 
como a validade dos testes rápidos de antigénio (TRAg) para despiste da infeção por SARS-
CoV-2 com resultado negativo, que passam de 48 para 24 horas. 
 
Entra em vigor no dia 7 de fevereiro de 2022. 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2022, Série I de 2022-02-06 
Altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
 
De acordo com a Resolução, a validade dos testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso 
profissional para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com resultado negativo, passam a ter 
de ser realizados nas 24 horas anteriores à hora do embarque.  
 
Deixa ainda de ser exigida a apresentação de realização de teste com resultado negativo para 
efeitos de viagens enquanto requisito adicional à apresentação de Certificado Digital COVID 
da UE nas suas três modalidades ou de outro certificado de vacinação devidamente 
reconhecido. 
 
Entra em vigor no dia 7 de fevereiro de 2022. 
 
 
Despacho n.º 1575-A/2022, 2º Suplemento, Série II de 2022-02-08 
Prorroga a vigência e altera o Despacho n.º 11888-A/2021, de 30 de novembro, e o Despacho 
n.º 11888-C/2021, de 30 de novembro, eliminando as restrições de entrada em território 
nacional continental de passageiros provenientes de alguns países da África Austral e 
reconhecendo a validade de certificados de vacinação ou recuperação emitidos por países 
terceiros 
 
O despacho produz efeitos a partir do dia 9 de fevereiro de 2022. 
 
 
Despacho n.º 1575-B/2022, 2º Suplemento, Série II de 2022-02-08 
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 
 
O diploma produz efeitos a partir das 00:00 horas do dia 9 de fevereiro de 2022 até às 23:59 
horas do dia 20 de março de 2022. 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/02/025a00/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/02/025a00/0000400007.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/02/027000002/0000200008.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/02/027000002/0000900010.pdf
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Despacho Normativo n.º 5/2022, Série II de 2022-02-09 
Alteração ao Despacho Normativo n.º 4/2020, de 25 de março, que criou a Linha de Apoio à 
Tesouraria das Microempresas do Turismo - COVID-19 
 
É reforçado em mais 10 milhões de euros o orçamento desta Linha de Apoio. 
 
Decreto-Lei n.º 23-A/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-02-18 
Altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
 
Destacamos que, no âmbito das medidas de apoio à manutenção do emprego, é clarificada a 
possibilidade de as entidades empregadores articularem, no mesmo mês e de forma 
sequencial, o recurso ao apoio extraordinário à retoma progressiva e ao apoio extraordinário 
à manutenção de contrato de trabalho, na sequência das medidas de encerramento de 
estabelecimentos e suspensão de atividades nos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 
2022. 
 
No mesmo âmbito, é também clarificada a possibilidade de apoio financeiro das 
remunerações dos sócios-gerentes. 
 
Estas normas produzem efeitos desde 1 de dezembro de 2021. 
 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 25-A/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-02-18 
Declara a situação de alerta no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
 
Declara que, a partir do dia 19 de fevereiro de 2022 e até às 23:59 h do dia 7 de março de 
2022, o território nacional continental encontra-se em situação de alerta, pelo que das 
medidas adotadas salientamos as seguintes: 
 
- deixa de vigorar a regra de confinamento de pessoas consideradas contactos de risco de 

infetados.  
- termina a recomendação de teletrabalho.  
- deixam de existir limites de lotação nos estabelecimentos, equipamentos e quaisquer 

outros locais abertos ao público.  
- o Certificado Digital COVID da UE passa a ser exigível apenas no que respeita ao controlo 

de fronteiras.  
- tendo em conta a incerteza a respeito da evolução da pandemia, nomeadamente o risco 

de surgirem novas variantes de preocupação do vírus SARS-CoV -2, prevê-se, caso seja 
necessário, a possibilidade de serem adotadas medidas em matéria de tráfego aéreo, 
aeroportos e fronteiras terrestres, marítimas e fluviais.  

- deixa de se exigir apresentação de comprovativo de realização de teste com resultado 
negativo para acesso a grandes eventos, recintos desportivos, bares e discotecas. 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/2s/2022/02/028000000/0002600026.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/02/03502/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/02/03502/0000400010.pdf
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Despacho n.º 2181-B/2022, 2º Suplemento, Série II de 2022-02-18, 
Determina as medidas aplicáveis em matéria de tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras 
marítimas e fluviais e define os termos e requisitos do respetivo sistema de verificação, bem 
como a supervisão do seu funcionamento 
 
O presente despacho produz efeitos ao dia 19 de fevereiro de 2022. 
 
 
Portaria n.º 105/2022, Série I de 2022-02-28 
Procede à quinta alteração à Portaria n.º 255-A/2021, de 18 de novembro, que estabelece um 
regime excecional e temporário de comparticipação de testes rápidos de antigénio (TRAg) de 
uso profissional 
 
A comparticipação é limitada ao máximo de dois TRAg de uso profissional, por mês civil e por 
utente, e produz efeitos a 1 de março de 2022. 
 
 
 

 
LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA 
                                                                                             

 
Produtos de plástico de utilização única 

Decisão de Execução (UE) 2022/162 da Comissão, de 4 de fevereiro de 2022, que 
estabelece regras de execução da Diretiva (UE) 2019/904 do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativamente ao cálculo, verificação e comunicação da 
redução do consumo de determinados produtos de plástico de utilização única 
e das medidas tomadas pelos Estados-Membros para atingir essa redução 
(J.O. L 26 de 7.02.2022) 

 
Equipamentos Elétricos e Eletrónicos /Substâncias Perigosas 
- Diretiva Delegada (UE) 2022/274 da Comissão, de 13 de dezembro de 2021, que altera, 

para efeitos de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção relativa 
à utilização de mercúrio em lâmpadas fluorescentes de cátodo frio e lâmpadas 
fluorescentes de elétrodo externo para fins especiais  

 
 
- Diretiva Delegada (UE) 2022/275 da Comissão, de 13 de dezembro de 2021, que altera, 

para efeitos de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção relativa 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/2s/2022/02/035000002/0000200009.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/02/04100/0000800009.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/255-a-2021-174595377
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0162&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0274&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0275&from=PT
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à utilização de mercúrio em outras lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão para 
iluminação geral 

 
 
- Diretiva Delegada (UE) 2022/276 da Comissão, de 13 de dezembro de 2021, que altera, 

para efeitos de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção relativa 
à utilização de mercúrio em lâmpadas fluorescentes de casquilho simples (compactas) 
para iluminação geral  

 
 
- Diretiva Delegada (UE) 2022/277 da Comissão, de 13 de dezembro de 2021, que altera, 

para efeitos de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção relativa 
à utilização de mercúrio em lâmpadas fluorescentes de casquilho simples (compactas) 
para iluminação geral, de potência < 30 W e vida útil igual ou superior a 20 000 

 
 
- Diretiva Delegada (UE) 2022/278 da Comissão, de 13 de dezembro de 2021, que altera, 

para efeitos de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção relativa 
à utilização de mercúrio em lâmpadas de halogeneto de metal 

 
 
- Diretiva Delegada (UE) 2022/279 da Comissão, de 13 de dezembro de 2021, que altera, 

para efeitos de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção relativa 
à utilização de mercúrio em outras lâmpadas de descarga para fins especiais 

 
  
- Diretiva Delegada (UE) 2022/280 da Comissão, de 13 de dezembro de 2021, que altera, 

para efeitos de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção relativa 
à utilização de mercúrio em outras lâmpadas de descarga de baixa pressão  

 
 
- Diretiva Delegada (UE) 2022/281 da Comissão, de 13 de dezembro de 2021, que altera, 

para efeitos de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção relativa 
à utilização de mercúrio em lâmpadas fluorescentes de casquilho simples (compactas) 
para fins especiais  

 
 

http://www.cip.org.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0276&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0277&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0278&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0279&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0280&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0281&from=PT
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- Diretiva Delegada (UE) 2022/282 da Comissão, de 13 de dezembro de 2021, que altera, 
para efeitos de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção relativa 
à utilização de mercúrio em lâmpadas não lineares de fósforo tribanda 

 
 
- Diretiva Delegada (UE) 2022/283 da Comissão, de 13 de dezembro de 2021, que altera, 

para efeitos de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção relativa 
à utilização de mercúrio em lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão com índice de 
reprodução cromática elevado para iluminação geral  

 
  
- Diretiva Delegada (UE) 2022/284 da Comissão, de 16 de dezembro de 2021, que altera, 

para efeitos de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção relativa 
à utilização de mercúrio em lâmpadas fluorescentes lineares de casquilho duplo para 
iluminação geral 

 
(JO L 43 de 24.02.2022) 

 
 
Medicamentos 
• Informação 2022/C 96/01, 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 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] 

 
 
• Informação 2022/C 96/02, da Comissão Europeia 

Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no 
mercado dos medicamentos de 1 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022 [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 96 de 28.02.2022) 
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http://www.cip.org.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0282&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0283&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0284&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0228(03)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0228(04)&from=PT

