
 

 

 

 

Portaria n.º 64/2022, de 1 de fevereiro 

Estabelece as patologias que podem ser objeto de emissão de atestado médico de incapacidade 

multiúso, no âmbito da avaliação de processo em sede de junta médica de avaliação de incapacidade, 

com dispensa de observação presencial do interessado. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 31 de janeiro de 2022. 

 

 

Portaria n.º 66/2022, de 1 de fevereiro 

Regulamenta as formações modulares certificadas previstas na alínea f) do n.º 1 do artigo 9.º 

do Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 2 de fevereiro de 2022. 

 

Despacho n.º 1369-A/2022, de 1 de fevereiro 

Cria um grupo de trabalho para apresentar uma proposta de Estratégia Nacional para as Cidades 

Inteligentes. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 1 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/64-2022-178478634
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/66-2022-178478636
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/396-2007-628017
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/1369-a-2022-178528336


 

 

 

Portaria n.º 68/2022, de 2 de fevereiro 

Estabelece o regime de funcionamento e financiamento do modelo de organização e desenvolvimento 

do regime instituído pela Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto, com as especificidades constantes na Lei n.º 

65/2019, de 23 de agosto. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 3 de fevereiro de 2022. 

 

Portaria n.º 70/2022, de 2 de fevereiro 

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. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 3 de fevereiro de 2022 

 

 

Portaria n.º 86/2022, de 4 de fevereiro 

Regulamenta os cursos de educação e formação de adultos, designados por «cursos EFA». 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 5 de fevereiro de 2022. 

 

 

Decreto-Lei n.º 22/2022, de 6 de fevereiro 

Altera as medidas relativas ao Certificado Digital COVID da EU. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 7 de fevereiro de 2022. 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2022, de 6 de fevereiro 

Altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 7 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/68-2022-178532523
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/68-2022-178532523
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/68-2022-178532523
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/78-2017-108010874
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/65-2019-124171091
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/65-2019-124171091
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/70-2022-178532525
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/396-2007-628017
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/396-2007-628017
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/86-2022-178660787
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/22-2022-178716209
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/17-2022-178716210


 

 

 

Declaração de Retificação n.º 5/2022, de 8 de fevereiro 

Retificação à Lei n.º 8/2022, de 10 de janeiro, «Revê o regime da propriedade horizontal, alterando o 

Código Civil, o Decreto-Lei n.º 268/94, de 25 de outubro, e o Código do Notariado». 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: -------- 

 

Despacho n.º 1575-A/2022, de 8 de fevereiro 

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. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 9 de fevereiro de 2022. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2022, de 9 de fevereiro 

Autoriza a reprogramação das fontes de financiamento da despesa relativa à construção de novos 

troços do Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 3 de fevereiro de 2022. 

 

Despacho n.º 1618/2022, em 9 de fevereiro 

Qualidade do ar no interior dos edifícios 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: data da sua publicação e produz efeitos a 1 de julho de 2021. 

 

 

Aviso n.º 3240/2022, de 17 de fevereiro 

Regulamento dos Deveres Gerais e Específicos de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais 

e ao Financiamento do Terrorismo. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 18 de fevereiro de 2022. 

 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/5-2022-178714942
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/8-2022-177350573
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/268-1994-624624
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/1575-a-2022-178859303
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/21-2022-178859288
https://files.dre.pt/2s/2022/02/028000000/0018900195.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/aviso/3240-2022-179251569


 

 

 

Despacho n.º 2101/2022, de 17 de fevereiro 

Define a forma de cálculo dos prazos previstos na Portaria n.º 102-A/2021, de 14 de maio, alterada pela 

Portaria n.º 22/2022, de 6 de janeiro (no âmbito do apoio simplificado para microempresas à 

manutenção dos postos de trabalho). 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 18 de fevereiro de 2022/Data de entrada em vigor da Portaria 

nº 102-A/2021, de 14 de maio, na atual redação. 

 

Portaria n.º 98/2022, de 18 de fevereiro 

Procede à criação e regulamentação do Programa Trajetos. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 21 de fevereiro de 2022. 

 

Decreto-Lei n.º 23-A/2022, de 18 de fevereiro 

Altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 19 de fevereiro de 2022, com execução do art.º 3 que produz 

efeitos desde 1 de dezembro de 2021. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 25-A/2022, de 18 de fevereiro 

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

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 19 de fevereiro de 2022 

 

Despacho n.º 2181-B/2022, de 18 de fevereiro 

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. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 19 de fevereiro de 2022. 

https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/2101-2022-179264222
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/98-2022-179325789
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/23-a-2022-179327569
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/25-a-2022-179327570
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/2181-b-2022-179423775


 

 

 

Despacho n.º 2390-A/2022, de 23 de fevereiro 

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. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 24 de fevereiro de 2022. 

 

Despacho n.º 2390-B/2022, de 23 de fevereiro 

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. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 24 de fevereiro de 2022. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2022, de 24 de fevereiro 

Seleciona o proponente para a aquisição das ações da Efacec Power Solutions, SGPS, S. A., objeto do 

processo de reprivatização. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 24 de fevereiro de 2022. 

 

Portaria n.º 105/2022, de 28 de fevereiro 

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. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: entra em vigor a 29 de fevereiro e produz efeitos a 1 de março 

de 2022. 

 

 

Em caso de necessidade de algum esclarecimento complementar, contacte: 

 

 

Serviços da AICCOPN 

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

https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/2390-a-2022-179598695
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/2390-b-2022-179598696
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/26-2022-179671636
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/105-2022-179719790
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/255-a-2021-174595377
mailto:geral@aiccopn.pt

