
 

 

 

 
Portaria n.º 168-B/2021, de 2 de agosto 

Alteração ao Regulamento do Programa APOIAR. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 03/08/2021. 

 

Despacho n.º 7746-B/2021, de 6 de agosto 

Aprova as listas dos países e das competições desportivas internacionais a que se aplicam as regras em 

matéria de tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras terrestres, marítimas e fluviais. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: das 00h00 do dia 9 de agosto de 2021 e até às 23h59 do dia 31 

de agosto de 2021. 

 

Decreto-Lei n.º 70-A/2021, de 6 de agosto 

Estabelece as regras de garantia de fornecimento de serviços essenciais, procedendo à 1.ª alteração ao 

Decreto-Lei n.º 56-B/2021, de 7 de julho. 

Entrada em Vigor: 11/08/2021 (com produção de efeitos a 01/07/2021). 

 

Decreto-Lei n.º 70-B/2021, de 6 de agosto 

Estabelece medidas de proteção para os clientes bancários abrangidos pelas medidas excecionais e 

temporárias de proteção de créditos e altera, pela primeira vez, o regime relativo à prevenção e 

regularização das situações de incumprimento de contratos de crédito (Decreto-Lei n.º 227/2012, de 25 

de outubro), procedendo à sua republicação. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 07/08/2021. 

 

 



 

 

 

Ofício-circulado n.º 60346/2021, de 06 de agosto 

Artigo 57-A da Lei Geral Tributária (LGT) - Diferimento de prazos (n.º 1 e n.º 2). 

Entrada em Vigor |Produção de efeitos: 07/08/2021. 
 

Lei n.º 52/2021, de 10 de agosto 

Alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que aprova 

o regime geral da gestão de resíduos, o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o 

regime da gestão de fluxos específicos de resíduos. 

Entrada em Vigor: 15/08/2021. 

 

Despacho SEAAF n.º 281/2021-XXII, de 13 de agosto 

Regime de flexibilização de pagamento de impostos em conjugação com o novo art.º 57.º-A da LGT. 

Entrada em Vigor |Produção de efeitos: 3/08/2021. 

 

Decreto-Lei n.º 71-A/2021, de 13 de agosto 

Prorroga o apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 14/08/2021 (com produção de efeitos nos termos do artigo 

4.º/2). 

 

Aviso n.º 15207/2021, de 16 de agosto  

Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio referentes ao 

1.º trimestre de 2021, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços. 

Entrada em Vigor: 21/08/2021. 

 

Decreto-Lei n.º 73/2021, de 18 de agosto 

Altera o regime da revisão de preços das empreitadas de obras públicas e de obras particulares e de 

aquisição de bens e serviços.  

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 17/09/2021. 

 

 



 

 

 

Lei n.º 59/2021, de 18 de agosto 

Regime jurídico de gestão do arvoredo urbano, aplicável ao arvoredo urbano integrante do domínio 

público municipal e do domínio privado do município e ao património arbóreo pertencente ao Estado 

(caracteriza e regula as operações de poda, os transplantes e os critérios aplicáveis ao abate e à seleção 

de espécies a plantar, estabelecendo a sua hierarquização). 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 19/08/2021. 

 

Despacho n.º 8158/2021, de 18 de agosto 

Estabelece orientações para o atendimento sem marcação prévia nas Lojas de Cidadão.  

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 34.º da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 101-A/2021, de 30 de julho (nunca antes de ser atingido o 

patamar de 70% da população com vacinação completa). 

 

Lei n.º 61/2021, de 19 de agosto  

Simplifica procedimentos de emissão, entrega e utilização do cartão de cidadão e concretiza o direito ao 

cartão de cidadão para pessoas em situação de sem-abrigo, alterando a Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro 

(e procedendo à respetiva republicação), e o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril.  

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 18/09/2021.  

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 114-A/2021, de 20 de agosto 

Cf. Declaração de Retificação n.º 28-A/2021, de 27 de agosto 

Declara a situação de contingência no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 23/08/2021 (com exceção do disposto no artigo 24.º/1 do 

regime anexo, o qual apenas produz efeitos a partir de 1 de setembro de 2021). 

 

Declaração de Retificação n.º 28/2021, de 20 de agosto 

Retifica o Decreto-Lei n.º 63/2021, de 28 de julho, da Economia e Transição Digital, que procede à 

criação do Fundo de Capitalização de Empresas. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 29/07/2021. 

 

 



 

 

 

Portaria n.º 182/2021, de 31 de agosto 

Determina a prorrogação da Portaria n.º 138-B/2021, que estabelece um regime excecional e 

temporário de comparticipação de testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 01/09/2021. 

 

Despacho n.º 8652-C/2021, de 31 de agosto 

Aprova as listas dos países e das competições desportivas internacionais a que se aplicam as regras em 

matéria de tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras terrestres, marítimas e fluviais. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: das 00h00 do dia 1 de setembro de 2021 até às 23h59 do dia 

16 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

Em caso de necessidade de algum esclarecimento complementar, contacte: 

 

Serviços da AICCOPN 

T:+351 223 402 200 | geral@aiccopn.pt 


