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PRR/Sistema de Incentivos «Empresas 4.0» 
Portaria n.º 135-A/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-04-01 
Aprova o Regulamento do Sistema de Incentivos «Empresas 4.0» 
 
O sistema de incentivos «Empresas 4.0» tem como objetivos, nomeadamente, promover e 
apoiar financeiramente projetos que visem a modernização do modelo de negócio das 
empresas bem como os seus processos de produção, incluindo a desmaterialização dos fluxos 
de trabalho, a mitigação dos défices de competências na utilização das tecnologias digitais, a 
incorporação de ferramentas e metodologias de teletrabalho, a criação de novos canais 
digitais de comercialização de produtos e serviços. 
 
Podem beneficiar deste Sistema de Incentivos, nomeadamente: 
- Empresas, de qualquer dimensão ou forma jurídica; 
- Associações empresariais ou outras associações relevantes para a área objeto do projeto. 
 
A presente portaria produz efeitos a 11 de dezembro de 2020. 
 
 
ISP 
- Portaria n.º 135-B/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-04-01 

Revisão e fixação dos valores das taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e 
energéticos 
 
O Governo determina a manutenção do desconto temporário do ISP de 4,7 cêntimos por 
litro de gasóleo e 3,7 cêntimos por litro de gasolina, voltando a aplicar-se a fórmula na 
próxima semana com os correspondentes ajustamentos. 
 
A presente portaria entra em vigor no dia 4 de abril de 2022 e produz efeitos até dia 10 de 
abril de 2022. 

 

- Portaria n.º 138-A/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-04-08 
Revisão e fixação dos valores das taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e 
energéticos 
 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/04/06501/0000200017.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/06502/0000200002.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/07001/0000200002.pdf
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O Governo determina a manutenção da redução temporária do ISP de 4,7 cêntimos por 
litro de gasóleo e 3,7 cêntimos por litro de gasolina, voltando a aplicar-se a fórmula na 
próxima semana com os correspondentes ajustamentos 
 
A presente portaria entra em vigor no dia 11 de abril de 2022 e produz efeitos até dia 17 
de abril de 2022 
 
 

- Portaria n.º 138-B/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-04-14 
Revisão e fixação dos valores das taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e 
energéticos 
 
Mantem-se a redução temporária do ISP de 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e 3,7 
cêntimos por litro de gasolina, voltando a aplicar-se a fórmula na próxima semana com os 
correspondentes ajustamentos. 
 
A portaria entra em vigor no dia 18 de abril de 2022 e produz efeitos até dia 24 de abril de 
2022. 
 
 

- Portaria n.º 139-A/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-04-22 
Revisão e fixação dos valores das taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e 
energéticos 
 
Determina a manutenção, até dia 17 de abril de 2022, da redução temporária do ISP de 
4,7 cêntimos por litro de gasóleo e 3,7 cêntimos por litro de gasolina, voltando a aplicar-
se a fórmula com os correspondentes ajustamentos. 

 
A portaria entra em vigor no dia 25 de abril de 2022 e produz efeitos até dia 1 de maio de 2022. 

 
 
 
Organismo de verificação metrológica de tacógrafos 
Despacho n.º 3919-C/2022, 1º Suplemento, Série II de 2022-04-01 
Reconhecimento da qualificação de organismo de verificação metrológica de tacógrafos - 
Archivcompact - Centro de Ensaios, Unipessoal, Lda. 
 
O despacho produz efeitos a partir de 1 de abril de 2022 e é válido até 31 de dezembro de 
2025. 
 
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/04/07401/0000200002.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/07901/0000400004.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/04/065000001/0000600007.pdf
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«Contrato emprego-inserção» e «Contrato emprego-inserção+» 
Portaria n.º 136/2022, Série I de 2022-04-04 
Procede à quinta alteração à Portaria n.º 128/2009, de 30 de janeiro, que regula as medidas 
«Contrato emprego-inserção» e «Contrato emprego-inserção+» 
 
Procede-se a uma alteração pontual da portaria, de modo a permitir a integração na medida 
“Contrato Emprego-inserção+” das pessoas que, não beneficiando das prestações de subsídio 
de desemprego, subsídio social de desemprego, ou rendimento social de inserção, estejam 
inscritas como desempregadas no IEFP e sejam beneficiárias de proteção temporária ou 
refugiados. 
 
Esta portaria aplica-se a todas as candidaturas, independentemente da data da respetiva 
apresentação, inclusive às candidaturas já decididas, nas quais ainda seja possível a integração 
de candidatos. 
 
O diploma produz efeitos a 1 de abril de 2022. 
 
 
Instrumentos de medição 
Decreto-Lei n.º 29/2022, Série I de 2022-04-07 
Aprova o regime geral do controlo metrológico legal dos métodos e dos instrumentos de 
medição 
 
O decreto-lei procede à harmonização do regime anteriormente aplicável ao renovado 
enquadramento europeu, nomeadamente no que se refere aos conceitos e requisitos 
fundamentais, e procede, em simultâneo, à identificação das entidades atualmente 
competentes no domínio do controlo metrológico legal.  
O diploma procede ainda à revisão do regime contraordenacional aplicável em matéria de 
controlo metrológico legal, tendo em consideração o novo Regime Jurídico das 
Contraordenações Económicas. 
 
Em termos de normas transitórias, é permitida a comercialização e colocação em serviço dos 
instrumentos de medição das categorias abrangidas pelo presente decreto-lei, cuja aprovação 
de modelo tenha sido concedida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de setembro, até 
ao fim do respetivo prazo de validade. No caso de a aprovação de modelo ter validade 
indefinida, a permissão será válida até 1 de julho de 2023. 
 
O decreto-lei entra em vigor no dia 1 de julho de 2022. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/04/06600/0000600007.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/128-2009-601747
https://files.dre.pt/1s/2022/04/06900/0000200012.pdf
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PRR/ Eficiência Energética em Edifícios de Serviços 
Portaria n.º 136-A/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-04-07 
Aprova o regulamento do sistema de incentivos proveniente da dotação do Plano de 
Recuperação e Resiliência afeta ao investimento «TC-C13-i03 - Eficiência energética em 
edifícios de serviços» 
 
Nota: Foi republicado o Aviso de Abertura de Concurso N.º 01/C13-i03/2022 – “Apoio à 
Renovação e Aumento do Desempenho Energético dos Edifícios de Serviços”, decorrendo o 
prazo para apresentação das candidaturas até às 17:59h do dia 31 de maio de 2022 através 
do preenchimento do formulário disponível no portal do Fundo Ambiental dedicado ao 
presente programa (Eficiência energética em edifícios de serviços). 
 
Para mais informações poderá consultar o site do PRR “Componente C13 – Eficiência 
Energética em Edifícios. 
 
 
Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização 
Portaria n.º 137/2022, Série I de 2022-04-08 
11.ª alteração ao Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e 
Internacionalização 
 
O diploma procede à adequação do regime aplicável ao Sistema de Incentivos às Empresas na 
tipologia de investimento «Inovação Empresarial e Empreendedorismo» para o período de 
2022 -2027. 
 
É de salientar que ao abrigo do regime de auxílios de minimis, são concedidos incentivos a 
projetos localizados nas partes da região NUTS III do Algarve e da Área Metropolitana de 
Lisboa que não estão previstos no mapa de auxílios com finalidade regional 2022-2027 
aprovado pela Comissão Europeia (Auxílio Estatal n.º SA 100752) 
(anteriormente abrangia os projetos localizados nos concelhos da região da NUTS II de Lisboa) 
 
A presente portaria entra em vigor e produz efeitos no dia 9 de abril de 2022, sendo as 
alterações ora introduzidas apenas aplicáveis aos projetos que ainda não foram objeto de 
decisão sobre a concessão de apoio por parte das respetivas autoridades de gestão. 
 
 
Produção de energia a partir de fontes renováveis 
Decreto-Lei n.º 30-A/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-04-18 
Aprova medidas excecionais que visam assegurar a simplificação dos procedimentos de 
produção de energia a partir de fontes renováveis 
 
O diploma estabelece medidas excecionais que visam assegurar a instalação e entrada em 
funcionamento de:  

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/04/06901/0000200012.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/02/Aviso-C13-Edificios-Servicos_1.a-Republicacao.pdf
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/edificios-de-servicos.aspx
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/apoio-a-renovacao-e-aumento-do-desempenho-energetico-dos-edificios-de-servicos-aviso-n-o-01-c13-i03-2022/
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/apoio-a-renovacao-e-aumento-do-desempenho-energetico-dos-edificios-de-servicos-aviso-n-o-01-c13-i03-2022/
https://files.dre.pt/1s/2022/04/07000/0000400104.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/07502/0000200006.pdf
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a) Centros eletroprodutores de fontes de energia renováveis, instalações de 
armazenamento, unidades de produção para autoconsumo (UPAC) e respetivas linhas de 
ligação à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP);  

b) Instalações de produção de hidrogénio por eletrólise a partir da água;  
c) Infraestruturas de transporte e distribuição de eletricidade. 
 
Este diploma entra em vigor no dia 19 de abril de 2022 e vigora pelo prazo de dois anos. 
 
 
Indústrias Intensivas em Gás 
- Sistema de Incentivos 

Decreto-Lei n.º 30-B/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-04-18 
Aprova o sistema de incentivos «Apoiar as Indústrias Intensivas em Gás» 
 
É um sistema de incentivos direcionado a empresas intensivas no consumo de gás natural, 
e os apoios assumem a forma de subvenção não reembolsável, com uma taxa de apoio de 
30 % sobre o custo elegível, não podendo o apoio exceder 400 mil euros por empresa. O 
período elegível está compreendido entre 1 de fevereiro de 2022 e 31 de dezembro de 
2022.   
 
O aviso de candidaturas será publicado pelo IAPMEI, sendo as candidaturas submetidas 
através de formulário eletrónico simplificado disponível no Balcão 2020, no sítio na 
Internet https://balcao.portugal2020.pt 
 
Para mais informação poderá consultar o Programa Apoiar Indústrias Intensivas em Gás. 

 
 
- Atividades Elegíveis 

Portaria n.º 140/2022, Série I de 2022-04-29 
Aprova a lista de códigos de atividade elegíveis no âmbito de sistema de incentivos “Apoiar 
às Indústrias Intensivas em Gás” 
 
A lista dos códigos das atividades elegíveis constam do anexo à portaria. 
A portaria produz efeitos a partir do dia 19 de abril. 

 
 
Pesca/ Regime excecional e temporário de compensação 
Decreto-Lei n.º 30-C/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-04-18 
Cria um regime excecional e temporário de compensação destinado aos profissionais da pesca 
pelo acréscimo de custos de produção provocado pelo conflito armado na Ucrânia 
 
O regime excecional destina-se aos profissionais da pesca detentores do título que confere o 
direito de exploração de uma embarcação de pesca registada no território continental e 
licenciada para o exercício da atividade em 2022. 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/04/07502/0000700010.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/
https://www.iapmei.pt/Paginas/Apoiar-as-Industrias-Intensivas-em-Gas.aspx
https://files.dre.pt/1s/2022/04/08300/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/07502/0001100013.pdf
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O montante da compensação a atribuir reveste a forma de subvenção não reembolsável, na 
modalidade de montantes fixos, variando entre € 217 e € 12 263, consoante as caraterísticas 
da frota. 
O montante total da compensação a atribuir não pode exceder € 35 000 por profissional da 
pesca. 
 
 
Conflito armado na Ucrânia/ Medidas de apoio/ Diferimento pagamento de contribuições 
da SS e obrigações fiscais   
Decreto-Lei n.º 30-D/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-04-18 
Estabelece medidas de apoio às famílias, trabalhadores independentes e empresas no âmbito 
do conflito armado na Ucrânia 
 
O presente decreto-lei prevê, nomeadamente, um regime extraordinário de diferimento do 
pagamento das contribuições para a segurança social da responsabilidade da entidade 
empregadora e das contribuições dos trabalhadores independentes, que atuem no âmbito 
das atividades mais afetadas pelo aumento do preço dos combustíveis e energia, referentes 
aos meses de março, abril, maio e junho de 2022 nos seguintes termos: 
a) Um terço do valor das contribuições é pago no mês em que é devido;  
b) O montante dos restantes dois terços é pago em até seis prestações iguais e sucessivas a 

partir de agosto, sem juros. 
 
Adicionalmente, é alargado o âmbito de aplicação do regime complementar de diferimento 
de obrigações fiscais a cumprir no 1.º semestre de 2022, (Decreto-Lei n.º 125/2021, de 30 de 
dezembro atualizado), às empresas de setores especialmente afetados, em função das suas 
caraterísticas produtivas, pelo agravamento dos preços da energia. 
 
As áreas de atividade abrangidas por este diploma serão definidas por portaria do Governo. 
 
 
Preço dos Combustíveis/ Medidas Excecionais 
Lei n.º 10-A/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-04-28 
Medidas excecionais e temporárias de resposta ao aumento dos preços dos combustíveis 
 
As medidas aprovadas são as seguintes: 
- Os valores das taxas unitárias do ISP, relativos à gasolina sem chumbo e ao gasóleo, podem 

ser fixados à taxa mínima de zero euros. 
- A ERSE divulga trimestralmente um relatório detalhado relativo à formação dos preços de 

venda ao público dos combustíveis, através de publicação na sua página eletrónica e de 
outros meios que entenda adequados. 

- Estão isentas de IVA as transmissões dos seguintes bens, quando normalmente utilizados 
no âmbito das atividades de produção agrícola:  
a) Adubos, fertilizantes e corretivos de solos; e  

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/04/07502/0001400017.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Decreto_Lei_125_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Decreto_Lei_125_2021.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/08201/0000200003.pdf
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b) Farinhas, cereais e sementes, incluindo misturas, resíduos e desperdícios das 
indústrias alimentares, e quaisquer outros produtos próprios para alimentação de 
gado, aves e outros animais, referenciados no Codex Alimentarius, 
independentemente da raça e funcionalidade em vida, incluindo os peixes de viveiro, 
destinados à alimentação humana.  

Estas operações conferem o direito à dedução do imposto que tenha incidido sobre bens 
ou serviços adquiridos, importados ou utilizados pelo sujeito passivo para a sua realização 

 
Esta lei entrou em vigor no dia 29 de abril de 2022 e vigora até 31 de dezembro de 2022. 
 
 
Enquadramento Orçamental 
Lei n.º 10-B/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-04-28 
Altera a Lei de Enquadramento Orçamental 
 
 
 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

 
Construção Civil 
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2022/M, Série I de 2022-04-26 
Fixa o valor do metro quadrado de construção para o ano de 2022 
 
Para o ano de 2022, é fixado em € 790, o valor do metro quadrado padrão para efeitos da 
indústria da construção civil. 
 
 
Declaração de Retificação 
Declaração de Retificação n.º 14-A/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-02-26 
Retifica o Decreto-Lei n.º 30-A/2022, de 18 de abril, que aprova medidas excecionais que 
visam assegurar a simplificação dos procedimentos de produção de energia a partir de fontes 
renováveis 
 
 
 

COVID-19 

 
Situação de alerta 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2022, Série I de 2022-04-14 
Prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, 
até às 23:59 h do dia 22 de abril de 2022, em todo o território nacional continental 
mantendo-se em vigor todas as regras. 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/04/08201/0000400006.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/08000/0000200002.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/08001/0000200002.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/30-a-2022-182213906
https://files.dre.pt/1s/2022/04/07400/0000400004.pdf
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Medidas excecionais e temporárias / Limitação ao uso de máscara 
Decreto-Lei n.º 30-E/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-04-21 
Estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
 
É limitada a obrigatoriedade do uso de máscara aos estabelecimentos e serviços de saúde, 
das estruturas residenciais ou de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para 
populações vulneráveis ou pessoas idosas, bem como unidades de cuidados continuados 
integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e, ainda, os transportes 
coletivos de passageiros, incluindo o transporte aéreo, bem como no transporte de 
passageiros em táxi ou TVDE. 
 
O decreto-lei entra em vigor no dia 22 de abril de 2022. 
 
 
Situação de alerta e medidas excecionais e temporárias 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 41-A/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-04-21 
Declara a situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
 
É declarada a situação de alerta em todo o território nacional continental, até às 23:59 h do 
dia 5 de maio de 2022. 
 
Relativamente às medidas excecionais e temporárias estabelecidas neste diploma, 
salientamos que a realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV-2 passa a ser determinada 
pela Direção-Geral da Saúde (DGS), sendo que nos casos em que o resultado dos testes 
efetuados impossibilite o acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera-
se a falta justificada. 
 
O decreto-lei entra em vigor no dia 22 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://files.dre.pt/1s/2022/04/07801/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/07801/0000400008.pdf
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LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA 
                                                                                             

 
 

IVA 
Diretiva (UE) 2022/542 do Conselho, de 5 de abril de 2022, que altera as Diretivas 
2006/112/CE e (UE) 2020/285 no que diz respeito às taxas do imposto sobre o valor 
acrescentado 
(J.O. L 107 de 06.04.2022) 

 
 
Nomenclatura Combinada 
• Regulamento de Execução (UE) 2022/556 da Comissão, de 1 de abril de 2022, relativo à 

classificação de determinadas mercadorias na Nomenclatura Combinada 
 
• Regulamento de Execução (UE) 2022/557 da Comissão, de 1 de abril de 2022, relativo à 

classificação de determinadas mercadorias na Nomenclatura Combinada 
(J.O. L 108 de 07.04.2022) 

 
 
Ucrânia / Medidas Restritivas à Rússia e Bielorrússia (“Sanções”) 
• Regulamento de Execução (UE) 2022/581 do Conselho, de 8 de abril 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 
(J.O. L 110, 08.04.2022) 

 

  
• Regulamento (UE) 2022/576 do Conselho, de 8 de abril 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 110, 08.04.2022) 

 
 
• Regulamento (UE) 2022/577 do Conselho, de 8 de abril de 2022, que altera o Regulamento 

(CE) n.o 765/2006 que impõe medidas restritivas tendo em conta a situação na Bielorrússia 
e o envolvimento da Bielorrússia na agressão russa contra a Ucrânia 
(J.O. L 110, 08.04.2022) 

 

  

• Regulamento (UE) 2022/626 do Conselho, de 13 de abril de 2022, que altera o 
Regulamento (UE) 2022/263 que impõe medidas restritivas em resposta ao 

http://www.cip.org.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0542&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0556&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0557&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0581&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0576&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0577&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0626&from=PT
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reconhecimento das zonas dos oblasts ucranianos de Donetsk e Luhansk não controladas 
pelo Governo e à ordem de entrada das forças armadas russas nessas zonas 
(J.O. L 116, 13.04.2022) 

 

• Regulamento de Execução (UE) 2022/658 do Conselho, de 21 de abril 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 
(J.O. L 120, 21.04.2022) 

 
 
Rotulagem dos Produtos Cosméticos 
Decisão de Execução (UE) 2022/677 da Comissão, de 31 de março de 2022, que estabelece as 
regras de aplicação do Regulamento (CE) n.o 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho 
no que se refere ao glossário de denominações comuns de ingredientes a utilizar na rotulagem 
dos produtos cosméticos 
(J.O. L 127, 29.04.2022) 

 
 
Medicamentos 
- Informação 2022/C 176/01, da Comissão Europeia 

Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no 
mercado dos medicamentos de 1 de março de 2022 a 31 de março 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] 

 
- Informação 2022/C 176/02, da Comissão Europeia 

Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no 
mercado dos medicamentos de 1 de março de 2022 a 31 de março de 2022(Decisões 
adotadas nos termos do artigo 34.o da Diretiva 2001/83/CE ou do artigo 38.o da Diretiva 
2001/82/CE) 

 
(J.O. C 176, 29.04.2022) 

 
 
 

DAE 
Abril de 2022 

 

http://www.cip.org.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0658&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0677&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0429(04)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0429(05)&from=PT

