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Medida Compromisso Emprego Sustentável 
Portaria n.º 106/2022, Série I de 2022-03-03, 
Procede à primeira alteração da Portaria n.º 38/2022, de 17 de janeiro, que regula a medida 
Compromisso Emprego Sustentável 
 
Alarga a abrangência dos destinatários dispensados de prazo mínimo de inscrição no IEFP, 
passando a contemplar os beneficiários da medida Emprego Interior MAIS. 
Esta alteração produz efeitos a 18 de janeiro de 2022. 
 
 
Brasil / Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa 
Portaria n.º 109/2022, Série I de 2022-03-09 
Procede ao reconhecimento da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil como câmara de 
comércio e indústria portuguesa no estrangeiro 
 
Esta portaria produz efeitos a partir de 12 de janeiro de 2022. 
 
 
Benefício «AUTOvoucher» 
• Decreto-Lei n.º 24-A/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-03-11 

Aumenta o subsídio financeiro aplicável a consumos em postos de abastecimento de 
combustíveis para efeitos de apoio transitório e excecional aos cidadãos nos seus 
consumos no setor dos combustíveis (benefício «AUTOvoucher») 
 
O montante mensal do benefício ‘AUTOvoucher’ a creditar a partir do momento da adesão 
é definido por despacho do membro do Governo responsável pela área das finanças até 
um máximo correspondente a € 0,40 por litro de combustível × 50 litros de combustível. 
 
A partir de 4 de março de 2022, é creditada automaticamente a favor dos consumidores 
que tenham aderido previamente ao programa «IVAucher» o remanescente do montante 
do benefício «AUTOvoucher». 

 
 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/03/04400/0000300004.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/38-2022-177634370
https://files.dre.pt/1s/2022/03/04800/0000300003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/03/05002/0000200003.pdf
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• Despacho n.º 3672-A/2022, 1º Suplemento, Série II de 2022-03-28 
Segunda alteração ao Despacho n.º 11020-A/2021, de 10 de novembro, que determina a 
data de início e a duração da fase de utilização do benefício «AUTOvoucher» 
 
Termina no dia 30 de abril de 2022, inclusive, a fase de utilização do benefício 
“AUTOvoucher”, correspondente a € 0,40 por litro, com um limite mensal de 50 litros, 
relativo aos consumos em postos de abastecimento de combustíveis. 

 
 
ISP 

• Portaria n.º 111-A/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-03-11 
Revisão e fixação dos valores das taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e 
energéticos 
 
Decorrente do mecanismo semanal de revisão dos valores das taxas unitárias do ISP 
aplicáveis, no Continente, à gasolina sem chumbo e ao gasóleo rodoviário, a portaria 
estabelece a fórmula que determina os valores das taxas unitárias do ISP a vigorar 
semanalmente. 
 
A taxa do ISP aplicável no Continente: 

 é fixada no valor de € 489,92 por 1000 litros, relativamente 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 fixada no valor de € 308,83 por 1000 litros, relativamente ao gasóleo, classificado 

pelos códigos NC 2710 19 41 a 2710 19 49. 

A portaria entra em vigor no dia 14 de março de 2022 e produz efeitos até dia 20 de março 
de 2022 

 
 
• Portaria n.º 116-A/2022, 3º Suplemento, Série I de 2022-03-18 

Prorroga a vigência da Portaria n.º 111-A/2022, de 11 de março 
 
É prorrogada, até 27 de março de 2022, a vigência da Portaria que procedeu à revisão e 
fixação dos valores das taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos 

 
 
• Portaria n.º 116-B/2022, 3º Suplemento, Série I de 2022-03-18 

Procede à atualização temporária do valor da taxa unitária do imposto sobre os produtos 
petrolíferos e energéticos 
 
A taxa do ISP aplicável ao gasóleo colorido e marcado passa a ser de € 73,19 por 1000 l. 
 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/2s/2022/03/061000001/0000200002.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/03/05002/0000800011.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/03/05503/0000200002.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/111-a-2022-180398388
https://files.dre.pt/1s/2022/03/05503/0000300003.pdf
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A presente portaria entra em vigor no dia 21 de março e produz efeitos até 30 de junho 
de 2022. 
 

• Portaria n.º 128-A/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-03-25 
Revisão e fixação dos valores das taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e 
energéticos 
 
No período que decorre entre o dia 28 de março de 2022 (inclusive) até ao dia 3 de abril 
de 2022, a taxa do ISP aplicável no continente: 
- mantem-se no valor de € 489,92 por 1000 litros, para o caso da 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 fixada no valor de € 295,98 por 1000 litros, relativamente ao gasóleo, classificado 
pelos códigos NC 2710 19 41 a 2710 19 49. 

 
 
Estatuto do Cliente Eletrointensivo 
Portaria n.º 112/2022, Série I de 2022-03-14 

Regulamenta o Estatuto do Cliente Eletrointensivo 
 
A presente portaria regulamenta: 
- os requisitos de elegibilidade para a adesão dos operadores das instalações de 

consumo ao Estatuto do Cliente Eletrointensivo;  
- as obrigações e medidas de apoio às instalações de consumo abrangidas pelo Estatuto 

do Cliente Eletrointensivo. 
 
A portaria entrou em vigor no dia 15 de março de 2022, sendo que as medidas de redução de 
encargos e o mecanismo de cobertura de risco estabelecidos pela presente portaria apenas 
produzem efeitos após a aprovação por parte da Comissão Europeia. 
 
 
Apoio a veículos de transporte de mercadorias por conta de outrem 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 29-E/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-03-18 
É criado um apoio aos veículos de transporte de mercadorias por conta de outrem, licenciados 
pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes. 
 
O apoio é pago de uma só vez, em 2022, correspondendo a um valor de combustível e a um 
valor de AdBlue (adicionamento ao combustível de um líquido de controlo de emissões 
poluentes), por cada veículo de transporte de mercadorias nos termos definidos nos anexos I 
e II à presente resolução, e por referência ao período entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de março 
de 2022. 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/03/06002/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/03/05100/0000600012.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/03/05502/0000200003.pdf
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Construção 
Aviso n.º 5953/2022, Série II de 2022-03-22 
 
Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio 
referentes ao 4.º trimestre de 2021, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços 
 
São publicados os valores dos índices de custos de mão-de-obra (Quadro I), de materiais 
(Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de outubro, 
novembro e dezembro de 2021 
 
 
Missão Interface de apoio aos Laboratórios Colaborativos (CoLaB)/Painel de Alto Nível 
Despacho n.º 3419-A/2022, 1º Suplemento, Série II de 2022-03-22 
Procede à nomeação do Painel Independente de Alto Nível de seleção e acompanhamento 
do programa de financiamento da Missão Interface de apoio aos Laboratórios Colaborativos 
(CoLaB) 
 
O Painel de Alto Nível tem como missão avaliar, acompanhar e negociar as candidaturas ao 
programa de financiamento da Missão Interface de apoio aos Laboratórios Colaborativos 
(CoLaB), assim como definir regras que venham a ser consideradas no âmbito da aprovação 
final do PRR. 
 
 
Veículos de Emissões Nulas / Atribuição do Incentivo 
Despacho n.º 3419-B/2022, 2º Suplemento, Série II de 2022-03-22 

Aprova o Regulamento de Atribuição do Incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos 
de Emissões Nulas no Ano de 2022 
 
O Regulamento mantém o valor do apoio, em seis mil euros, por veículo ligeiro de 
mercadorias, 100% elétrico e novo. 
 
 
Emissões de CO2 / Taxa do adicionamento 
Portaria n.º 118/2022, Série I de 2022-03-23 
Suspende a atualização da taxa do adicionamento sobre as emissões de CO2 até 30 de junho 
de 2022 
 
Entre o dia 1 de abril e o dia 30 de junho de 2022, mantem-se a taxa do adicionamento sobre 
as emissões de CO2 no valor de 23,921 euros/tonelada de CO2. 
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/2s/2022/03/057000000/0017500177.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/03/057000001/0000200004.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/03/057000002/0000200008.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/03/05800/0000300003.pdf
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Documentos lavrados por notário e de outros documentos arquivados nos 
cartórios/Arquivo eletrónico 
Portaria n.º 119/2022, Série I de 2022-03-23 
Procede à segunda alteração à Portaria n.º 121/2021, de 9 de junho, que regulamenta o 
arquivo eletrónico de documentos lavrados por notário e de outros documentos arquivados 
nos cartórios, a certidão notarial permanente e a participação de atos por via eletrónica à 
Conservatória dos Registos Centrais 
 
Em virtude das vicissitudes ocorridas relativas à implementação da plataforma informática 
que dará suporte ao arquivo eletrónico, procede-se à alteração da data de produção de efeitos 
da portaria que regulamenta o arquivo eletrónico, fixando-a em 1 de junho de 2022. 
 
 
Criação de linhas de crédito no âmbito do setor agrícola 
Decreto-Lei n.º 27-A/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-03-23 
Aprova o regime jurídico de criação de linhas de crédito no âmbito do setor agrícola 
 
É criado o Regime das Linhas de Crédito, que visa permitir o acesso a linhas de crédito, com 
juros bonificados ou com bonificação da comissão de garantia, por parte dos operadores da 
produção, transformação ou comercialização de produtos do setor agrícola, permitindo fazer 
face a situações de crise, quer estas resultem de prejuízos pela ocorrência de fenómenos 
climatéricos adversos quer resultem de perturbações nos mercados ou de aumento dos custos 
de produção. 
 
As linhas de crédito destinam-se a disponibilizar meios financeiros para aquisição de fatores 
de produção, para fundo de maneio ou tesouraria, designadamente para a liquidação de 
impostos, pagamento de salários e renegociação de dívidas junto de fornecedores, de 
instituições de crédito ou demais entidades habilitadas por lei à concessão de crédito. 
 
Este diploma entrou em vigor no dia 24 de março de2022. 
 
 
Conflito armado na Ucrânia/ Apoios às famílias e empresas 
Decreto-Lei n.º 28-A/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-03-25 
Estabelece medidas de apoio às famílias e às empresas no âmbito do conflito armado na 
Ucrânia 
 
Das medidas criadas destacamos: 
- o apoio extraordinário para mitigação dos efeitos do aumento extraordinário dos 

preços dos bens alimentares de primeira necessidade nas famílias beneficiárias da 
tarifa social de eletricidade por referência ao mês de março de 2022. O apoio tem o 
valor de € 60,00 por agregado familiar e é pago pela segurança social, no mês de abril 
de 2022. 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/03/05800/0000400004.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/121-2021-164870237
https://files.dre.pt/1s/2022/03/05801/0000200004.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/03/06001/0000200007.pdf


 
6 

 

  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 

 

  

 

 
- dois apoios para o setor dos transportes:  

i. é criado um apoio extraordinário e excecional com vista à mitigação dos efeitos da 
escalada de preços do combustível e do AdBlue no setor dos transportes de 
mercadorias por conta de outrem e que utilizem combustíveis fosseis, tendo por 
referência o período entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de março de 2022. 
(Este apoio está contemplado de forma detalhada na Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 29-E/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-03-18). 

 
ii. é criado um apoio para o setor do transporte individual e remunerado de 

passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónicas. 
 
O regime complementar de diferimento de obrigações fiscais a cumprir no primeiro semestre 
de 2022, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 125/2021, de 30 de dezembro, é alargado a todas as 
empresas do setor dos transportes. 
 
 
 

Portaria de extensão 

 

• Portaria n.º 117/2022, Série I de 2022-03-21 
 

Portaria de extensão das alterações ao contrato coletivo entre a AGEFE - Associação 
Empresarial dos Sectores Eléctrico, Electrodoméstico, Fotográfico e Electrónico e a FEPCES 
- Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, Escritórios e Serviços e outros 

 

• Portaria n.º 124/2022, Série I de 2022-03-24 
 

Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre a Associação Portuguesa 
dos Industriais de Calçado, Componentes e Artigos de Pele e Seus Sucedâneos - APICCAPS 
e a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado e 
Peles de Portugal - FESETE 

 

• Portaria n.º 134/2022, Série I de 2022-03-30 
Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre a Associação Nacional de 
Comerciantes e Industriais de Produtos Alimentares (ANCIPA) e a FESAHT - Federação 
dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal e 
outros (indústria de hortofrutícolas) 

 
 
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/03/05502/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/03/05502/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/12/25200/0003500042.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/03/05600/0003100032.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/03/05900/0002000022.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/03/06300/0001100012.pdf
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Declaração de Retificação 

 
Sistema Elétrico Nacional 
Declaração de Retificação n.º 11-A/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-03-14 

Retifica o Decreto-Lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro, que estabelece a organização e o 
funcionamento do Sistema Elétrico Nacional, transpondo a Diretiva (UE) 2019/944 e a Diretiva 
(UE) 2018/2001 
 
 
 

Região Autónoma dos Açores 

 
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2022/A, Série I de 2022-03-04 
Estabelece medidas para a redução do consumo de produtos de utilização única e a promoção 
da reutilização e reciclagem 
 
Salientamos as seguintes medidas: 

• Identificação dos produtos de plástico de utilização única que, a partir de 1 de junho 
de 2022, ficam proibidos de serem colocados no mercado. 
 

• Nos estabelecimentos e outros locais onde se realizem atividades de comércio a 
retalho é proibida a disponibilização ao consumidor de sacos de plástico de utilização 
única para embalagem primária de produtos vendidos a granel, com exceção da 
carne, peixe e seus derivados. 
Os estabelecimentos devem promover a disponibilização ao consumidor, no local de 
venda, de alternativas de embalagem para os produtos a granel. 
Esta medida produz efeitos a 1 de julho de 2023. 

 

• Passa a ser de 0.10 € a taxa que incide sobre cada saco de plástico disponibilizado ao 
consumidor nos estabelecimentos e outros locais onde se realizem atividades de 
comércio a retalho e de restauração ou de bebidas, incluindo atividades não 
sedentárias, com exceção de saco de plástico que se destine a servir de embalagem 
primária de carne, peixe e seus derivados e de saco de plástico reutilizável isotérmico 
ou em ráfia sintética.  
Esta medida produz efeitos a 1 de julho de 2023. 
 

• Nos estabelecimentos e outros locais onde se realizem atividades de restauração ou 
de bebidas e de alojamento, incluindo as atividades não sedentárias com espaço para 
consumo, é proibida a disponibilização, para consumo no local, de bebidas 
acondicionadas em embalagens não reutilizáveis, cujo componente estrutural 
principal seja plástico.  
Esta medida produz efeitos a 1 de julho de 2023. 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/gratuitos/1s/2022/03/05101.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/15-2022-177634016
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L0944
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L2001
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L2001
https://files.dre.pt/1s/2022/03/04500/0001800027.pdf
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• São introduzidas proibições à disponibilização de loiça de plástico de utilização única, 
assim como restrições ao acondicionamento de produtos alimentares e refeições 
prontas a consumir. Estas normas entram em vigor no dia 5 de março de 2022. 

 
 
 

Região Autónoma da Madeira 

 
RMMG 
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2022/M, Série I de 2022-03-17 
Aprova o valor da retribuição mínima mensal garantida para vigorar na Região Autónoma da 
Madeira 
 
O valor da retribuição mínima mensal garantida para vigorar na Região Autónoma da Madeira 
é de 723,00 €, sendo os efeitos reportados a 1 de janeiro de 2022. 
 
 
 

COVID-19 

 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 29-C/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-03-07 

Prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, até 
22 de março de 2022 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 29-F/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-03-21 
Prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
 
A situação de alerta é prorrogada até ao dia 30 de março de 2022, mantendo-se em vigor 
todas as regras em vigor. 
 
Portaria n.º 129/2022, Série I de 2022-03-28 
Procede à sexta alteração à Portaria n.º 255-A/2021, de 18 de novembro, alterada pelas 
Portarias n.os 281-A/2021, de 3 de dezembro, 312-A/2021, de 21 de dezembro, 319-A/2021, 
de 27 de dezembro, 57/2022, de 27 de janeiro, e 105/2022, de 28 de fevereiro, que estabelece 
um regime excecional e temporário de comparticipação de testes rápidos de antigénio (TRAg) 
de uso profissional 
 
Vigora até ao dia 30 de abril de 2022 com efeitos a 1 de abril de 2022. 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/03/05400/0001000011.pdf
https://files.dre.pt/gratuitos/1s/2022/03/04601.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/03/05602/0000200002.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/03/06100/0000400004.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/255-a-2021-174595377
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/281-a-2021-175397109
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/312-a-2021-176238466
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/319-a-2021-176631032
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/57-2022-178264015
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/105-2022-179719790
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 34-A/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-03-28 
Prorroga, até ao dia 18 de abril de 2022, a declaração da situação de alerta, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 
 
 
 
 

 
LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA 
                                                                                             

 
 
Normas Internacionais de Contabilidade  
Regulamento (UE) 2022/357 da Comissão, de 2 de março de 2022, que altera o Regulamento 
(CE) n.o 1126/2008 que adota certas normas internacionais de contabilidade nos termos do 
Regulamento (CE) n.o 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito 
às Normas Internacionais de Contabilidade 1 e 8 
(J.O. L 68 de 03.03.2022) 

 
Ucrânia / Medidas Restritivas à Rússia e Bielorrússia (“Sanções”) 
- Regulamento de Execução (UE) 2022/427 do Conselho, de 15 de março de 2022, que dá 

execução ao Regulamento (UE) n.o 269/2014 que impõe medidas restritivas no que diz 
respeito a ações que comprometam ou ameacem a integridade territorial, a soberania e a 
independência da Ucrânia 

 
- Regulamento (UE) 2022/428 do Conselho, de 15 de março de 2022, que altera o 

Regulamento (UE) n.o 833/2014 que impõe medidas restritivas tendo em conta as ações 
da Rússia que desestabilizam a situação na Ucrânia 

(J.O. L 087I, de 15.03.2022) 

 
 
Isenção de IVA e/ou de impostos especiais de consumo 
Regulamento de Execução (UE) 2022/432 do Conselho, de 15 de março de 2022, que altera o 
Regulamento de Execução (UE) n.o 282/2011 no que respeita ao certificado de isenção de IVA 
e/ou de impostos especiais de consumo 
(J.O. L 88 de 16.03.2022) 

 
 
Importações de certos produtos de aço 
Regulamento de Execução (UE) 2022/434 da Comissão, de 15 de março de 2022, que altera o 
Regulamento (UE) 2019/159 que institui medidas de salvaguarda definitivas contra as 
importações de certos produtos de aço 
(J.O. L 88 de 16.03.2022) 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/gratuitos/1s/2022/03/06102.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0357&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0427&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0428&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.088.01.0015.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A088%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0434&from=PT
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Agência Europeia de Medicamentos / Taxas 
Regulamento (UE) 2022/510 da Comissão, de 29 de março de 2022, que altera o Regulamento 
(CE) n.o 297/95 do Conselho no que se refere ao ajustamento das taxas cobradas pela Agência 
Europeia de Medicamentos com base na taxa de inflação com efeitos a partir de 1 de abril de 
2022 
(J.O. L 103 de 31.03.2022) 

 
 
Medicamentos 
Informação 2022/C 144/01 da Comissão Europeia 
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no mercado 
dos medicamentos de 1 a 28 de fevereiro 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 144 de 31.03.2022) 

 
 

DAE 
Março de 2022 

 

http://www.cip.org.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0510&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0331(05)&from=PT

