
 

 

 

 

Aviso n.º 17109/2021, 9 de setembro 

Aprovação de dois modelos de publicitação do financiamento público ao abrigo do 1.º Direito, a utilizar 

na fase de realização das obras por parte das respetivas entidades beneficiárias. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 14/09/2021. 

 

 

Despacho (extrato) n.º 9017/2021, 10 de setembro 

Alteração ao Despacho n.º 6476-A/2021, que determina o restante conteúdo obrigatório dos 

certificados energéticos, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 101-D/2020, 

de 7 de dezembro. 

Altera: Despacho n.º 6476-A/2021, de 1 de julho. 

Entrada em Vigor: 11/09/2021. 

 

 

Despacho (extrato) n.º 9067/2021, 13 de setembro 

Alteração ao Despacho n.º 6476-B/2021 que aprova os critérios de seleção e as metodologias aplicáveis 

aos processos de verificação da qualidade da informação produzida no âmbito do Sistema de 

Certificação Energética dos Edifícios (SCE). 

Altera: Despacho n.º 6476-B/2021, de 1 de julho. 

Entrada em Vigor: 14/09/2021. 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/171002132
https://dre.pt/application/file/a/171092567
https://dre.pt/application/file/a/171207611


 

 

 

 

Portaria n.º 192-A/2021, de 14 de setembro 

Regulamenta a Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 15/09/2021. 

 

 

Despacho n.º 9241-A/2021, de 17 de setembro 

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 e estabelece os 

requisitos de validade de certificados de vacinação ou recuperação emitidos por países terceiros em 

condições de reciprocidade. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: a partir das 00h00 do dia 18 de setembro de 2021 e até às 

23h59 do dia 30 de setembro de 2021. 

 

 

Despacho (extrato) n.º 9216/2021, de 17 de setembro 

Alteração do Despacho n.º 6476-H/2021, que aprova o Manual do Sistema de Certificação Energética 

dos Edifícios (SCE). 

Altera:  Despacho n.º 6476-H/2021, de 17 de setembro. 

Entrada em Vigor: 18/09/2021. 

 

 

Aviso n.º 17989/2021, 2.ª série, de 23 de setembro 

Coeficiente de atualização dos diversos tipos de arrendamento urbano e rural para vigorar no ano civil 

de 2022. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 01/01/2022. 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/171308574
https://dre.pt/application/conteudo/171501747
https://dre.pt/application/file/a/171516178
https://dre.pt/application/conteudo/171775585


 

 

 

 

Ofício-circulado n.º 20235/2021, de 23 de setembro 

Prazo geral de entrega da Modelo 3 do ano de 2020 e a obrigação prevista na alínea o) do n.º 3 do artigo 

59.º da LGT. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 23/09/2021. 

 

 

Oficio-Circulado n.º 60357/2021, de 23 de setembro 

Entrega da declaração modelo 3 do ano de 2020 – Dispensa de coima - Artigo 32.º do Regime Geral das 

Infrações Tributárias (RGIT). 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 23/09/2021. 

 

 

Decreto-Lei n.º 78-A/2021, 29 de setembro 

Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19. 

Entrada em Vigor: 30/09/2021 (com produção de efeitos nos termos do seu artigo 10.º). 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 135-A/2021, de 29 de setembro 

Altera as medidas no âmbito da situação de alerta. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 01/10/2021. 

 

 

Despacho n.º 9573-A/2021, de 30 de setembro 

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. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: a partir das 00h00 do dia 1 de outubro de 2021 e até às 23h59 

do dia 31 de outubro de 2021. 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20235_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_60357_2021.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/172153527
https://dre.pt/application/conteudo/172153528
https://dre.pt/application/conteudo/172266407


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de necessidade de algum esclarecimento complementar, contacte: 

 

 

 

 

Serviços da AICCOPN 

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

mailto:geral@aiccopn.pt

