
 

 

 

 

Lei n.º 1/2022, de 3 de janeiro 

Alarga o período de faltas justificadas (até 20 dias consecutivos) em caso de falecimento de 

descendente ou afim no 1.º grau da linha reta, alterando o Código do Trabalho 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 04.01.2022 

 

 

Decreto-Lei n.º 1/2022, de 3 de janeiro 

Altera o regime de avaliação de incapacidade das pessoas com deficiência 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 28.02.2022 

 

 

Lei n.º 3/2022, de 4 de janeiro 

Conta-corrente entre os contribuintes e o Estado 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 01.07.2022 

 

 

Portaria n.º 6/2022, de 4 de janeiro 

Procede à atualização anual das pensões de acidentes de trabalho para o ano de 2022 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 01.01.2022 

 

 

 

 

 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00100/0000300004.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00100/0000600010.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00200/0000800009.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00200/0002200023.pdf


 

 

 

Portaria n.º 7/2022, de 4 de janeiro 

Regulamenta as condições de publicidade dos horários de trabalho e a forma de registo dos respetivos 

tempos de trabalho 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 01.01.2022 

 

 

Portaria n.º 20/2022, de 5 de janeiro 

Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos 

(SIRER). 

Entrada em Vigor: 04.02. 2022 

 

 

Portaria n.º 20/2022, de 5 de janeiro 

Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos 

(SIRER) e revoga a Portaria n.º 289/2015, de 17 de setembro 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 05.02.2022 

 

 

Portaria n.º 22/2022, de 6 de janeiro 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 102-A/2021, de 14 de maio, que regulamenta o novo 

incentivo à normalização da atividade empresarial 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 07.01.2022 

 

 

Decreto-Lei n.º 5/2022, de 7 de janeiro 

Altera o Sistema de Apoio à Reposição da Competitividade e Capacidades Produtivas  

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 08.01.2022 

 

 

 

 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00200/0002400031.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00300/0007700086.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00300/0007700086.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/289-2015-70300352
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00400/0004000041.pdf
https://www.dre.pt/dre/detalhe/portaria/102-a-2021-163332280
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00500/0000800009.pdf


 

 

 

Decreto-Lei n.º 6-A/2022, de 7 de janeiro 

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

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 08.01.2022 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2022, de 7 de janeiro 

Adapta o Programa de Transformação da Paisagem ao Plano de Recuperação e Resiliência 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 08.01.2022 

 

 

Declaração de Retificação n.º 1/2022, de 7 de janeiro 

Retifica a Declaração de Retificação n.º 43/2021, de 20 de dezembro (Modelo oficial da Declaração 

Mensal de Imposto do Selo e respetivas instruções de preenchimento) 

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

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 2-A/2022, de 7 de janeiro 

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

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 10.01.2022 

 

 

Despacho n.º 291-B/2022, de 7 de janeiro 

Prorroga a vigência do Despacho n.º 11888-C/2021, de 30 de novembro, que 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: 10.01.2022 

 

 

 

 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00501/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00500/0002300042.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00500/0004300050.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/43-2021-176147939
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00501/0000400010.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/005000003/0000300003.pdf


 

 

 

Despacho n.º 291-C/2022, de 7 de janeiro 

Prorroga a vigência do Despacho n.º 11820-B/2021, de 29 de novembro, que define as medidas 

aplicáveis nas fronteiras terrestres durante a vigência das medidas especiais em matéria de testagem 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 10.01.2022 

 

Despacho n.º 291-D/2022, de 7 de janeiro 

Permite o embarque, desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos navios de 

cruzeiro em portos localizados em território nacional continental, com exceção de passageiros cuja 

origem sejam países para os quais só se admite a realização de viagens essenciais, mediante o 

cumprimento de medidas especiais em matéria de testagem 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 10.01.2022 

 

 

Despacho n.º 291-E/2022, de 7 de janeiro 

Prorroga a vigência do Despacho n.º 11888-A/2021, de 29 de novembro, que define os termos e 

requisitos do sistema de verificação das normas relativas ao tráfego aéreo, bem como a supervisão do 

funcionamento do mesmo 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 10.01.2022 

 

 

Lei n.º 8/2022, de 7 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: 10.04.2022 

 

 

Portaria n.º 28/2022, de 10 de janeiro  

Regulamenta o conteúdo e os critérios de avaliação dos exames a realizar para acesso e exercício da 

atividade dos técnicos do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios. 

Entrada em Vigor: 11.01.2022 

 

https://files.dre.pt/2s/2022/01/005000003/0000400004.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/005000003/0000500006.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/005000003/0000700007.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00600/0000600015.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/268-1994-624624
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00600/0005700062.pdf


 

 

 

Portaria n.º 26/2022, de 10 de janeiro 

Cria e regula a medida Empreende XXI 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 11.01.2022 

 

 

Portaria n.º 28/2022, de 10 de janeiro 

Regulamenta o conteúdo e os critérios de avaliação dos exames a realizar para acesso e exercício da 

atividade dos técnicos do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 11.01.2022 

 

 

Recomendação n.º 1/2022, de 10 de janeiro 

Recomendação Perspetivar o Futuro do Ensino Profissional 

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

 

 

Portaria n.º 29-A/2022, de 10 de janeiro 

Estabelece as condições específicas de financiamento pelo Plano de Recuperação e Resiliência de 

operações destinadas ao alojamento de estudantes do ensino superior, introduzindo alterações 

à Portaria n.º 311-A/2021, de 20 de dezembro 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 11.01.2022 

 

 

Lei n.º 9/2022, de 11 de janeiro 

Estabelece medidas de apoio e agilização dos processos de reestruturação das empresas e dos acordos 

de pagamento, transpõe a Diretiva (UE) 2019/1023, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 

junho de 2019, e altera o Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, o Código das Sociedades 

Comerciais, o Código do Registo Comercial e legislação conexa 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 11.04.2022 

 

 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00600/0003700046.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00600/0005700062.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/006000000/0003700053.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00601/0000200008.pdf
https://www.dre.pt/dre/detalhe/portaria/311-a-2021-176235797
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00700/0000300031.pdf
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L1023


 

 

 

Declaração de Retificação n.º 3/2022, de 11 de janeiro 

Retifica a Portaria n.º 318/2021, de 24 de dezembro, que define os critérios de seleção dos contribuintes 

cuja situação tributária deve ser acompanhada pela Unidade dos Grandes Contribuintes da Autoridade 

Tributária e Aduaneira e revoga a Portaria n.º 130/2016, de 10 de maio 

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

 

 

Aviso n.º 678/2022, de 12 de janeiro 

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

3.º trimestre de 2021, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 73/2021, de 18 de agosto. 

Entrada em Vigor: 12.01.2022 

 

 

Lei n.º 10/2022, de 12 de janeiro 

Alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 30/2021, de 7 de maio, que procede à 

regulamentação da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, no que respeita aos depósitos minerais 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 13.01.2022 

 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 2/2022/M, de 12 de janeiro 

Estabelece um regime excecional de agilização e simplificação de procedimentos dos projetos aprovados 

no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência que integram o Plano de Recuperação e Resiliência da 

Região Autónoma da Madeira 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 13.01.2022 

 

 

 

 

 

 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00700/0004400045.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/318-2021-176492359
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/130-2016-74403502
https://files.dre.pt/2s/2022/01/008000000/0013800140.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00800/0000300011.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/30-2021-162940682
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/54-2015-67552498
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00800/0006100066.pdf


 

 

 

 

Aviso n.º 678/2022, de 12 de janeiro 

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

3.º trimestre de 2021, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 73/2021, de 18 de agosto 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 17.01.2022 

 

 

Decreto-Lei n.º 14/2022, de 13 de janeiro 

Estabelece o regime aplicável em matéria de instalação e funcionamento de alojamentos para 

estudantes do ensino superior 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 14.01.2022 

 

 

Aviso n.º 1/2022, de 13 de janeiro 

Cumprimento dos requisitos do direito interno da entrada em vigor do Acordo de Revisão do Acordo 

sobre Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos entre a República Portuguesa e a República de 

Angola, assinado em Luanda a 16 de julho de 2021, tendo entrado em vigor a 22 de dezembro de 2021 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 22.12.2021 

 

 

Despacho n.º 446/2022, de 13 de janeiro 

Declara, pelo prazo de 10 anos, o estatuto de utilidade pública da RNAE - Associação das Agências de 

Energia e Ambiente - Rede Nacional 

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

 

 

Decreto-Lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro 

Estabelece a organização e o funcionamento do Sistema Elétrico Nacional, transpondo a Diretiva (UE) 

2019/944 e a Diretiva (UE) 2018/2001 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 15.01.2022 

https://files.dre.pt/2s/2022/01/008000000/0013800140.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00900/0000300006.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00900/0000700007.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/009000000/0002100021.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/01000/0000300185.pdf
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L0944
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L0944
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L2001


 

 

 

 

Decreto-Lei n.º 16/2022, de 14 de janeiro 

Altera o regime jurídico da reconversão da paisagem  

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 15.01.2022 

 

 

Portaria n.º 30/2022, de 14 de janeiro 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 371/2017, de 14 de dezembro, e à aprovação dos modelos 

para os novos procedimentos previstos na Lei n.º 30/2021, de 21 de maio   

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 15.01.2022 

 

 

Portaria n.º 32/2022, de 14 de janeiro 

Portaria de extensão do contrato coletivo entre a AECOPS – Associação de Empresas de Construção e 

Obras Públicas e Serviços e outras e a Federação dos Sindicatos da indústria e Serviços – FETESE e outros 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 19.01.2022 (Cláusulas pecuniárias: 01.11.2021) 

 

 

Edital n.º 48/2022, de 14 de janeiro 

Resultados da eleição dos órgãos nacionais, direções dos colégios de especialidade e órgãos regionais da 

Ordem dos Engenheiros Técnicos para o quadriénio de 2022-2025 

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

 

 

Portaria n.º 35-A/2022, de 14 de janeiro 

Aprova as normas técnicas que definem as condições de instalação e funcionamento a que devem 

obedecer os alojamentos para estudantes do ensino superior 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 15.01.2022 

 

 

 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/01000/0018600205.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/01000/0021000306.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/portaria/2017-114347865
https://files.dre.pt/1s/2021/05/09900/0000200039.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/01000/0030900310.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/010000000/0021100216.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/01001/0000400035.pdf


 

 

 

 

Portaria n.º 38/2022, de 17 de janeiro 

Cria e regula a medida Compromisso Emprego Sustentável 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 18.01.2022 

 

 

Deliberação n.º 67/2022, de 17 de janeiro 

Criação do Núcleo de Estatísticas do Ambiente e extinção do Núcleo do Índice de Preços no Consumidor 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 10.01.2022 

 

 

Despacho n.º 691/2022, de 17 de janeiro 

Procede à definição dos custos unitários e respetiva fórmula de cálculo previstos no âmbito das medidas 

Contrato Emprego-Inserção, Contrato Emprego-Inserção + e Estágios ATIVAR.PT, bem como nas 

correspondentes medidas de reabilitação profissional, e na medida Emprego Jovem Ativo 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 01.01.2022 

 

 

Regulamento n.º 54/2022, de 18 de janeiro 

Alteração ao Regulamento n.º 841/2020 - Regulamento de Registo e Inscrição na Ordem dos 

Engenheiros Técnicos 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 19.01.2022 

 

 

Despacho n.º 722/2022, de 18 de janeiro 

Determina a composição da comissão de acompanhamento do programa operacional competitividade e 

internacionalização 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 03.05.2021 

 

 

 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/01100/0000900018.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/011000000/0004300043.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/011000000/0018600190.pdf
http://ativar.pt/
https://files.dre.pt/2s/2022/01/012000000/0031200329.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/012000000/0001600018.pdf


 

 

 

 

Portaria n.º 47/2022, de 20 de janeiro 

Procede à 8.ª alteração do Regulamento do Registo Comercial, aprovado em anexo à Portaria n.º 657-

A/2006, de 29 de junho 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 21.01.2022 

 

 

Portaria n.º 52/2022, de 21 de janeiro 

Aprova os estatutos da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 22.01.2022 

 

 

Aviso n.º 1535/2022, de 25 de janeiro 

Divulga a taxa supletiva de juros moratórios relativamente a créditos de que sejam titulares empresas 

comerciais, singulares ou coletivas, nos termos do artigo n.º 102.º do Código Comercial. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 1.º semestre de 2022 

 

 

Despacho n.º 1017/2022, de 26 de janeiro 

Autoriza a concessão de uma garantia pessoal do Estado relativa à linha de apoio à economia COVID-19 - 

empresas exportadoras da indústria e do turismo 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 31.01.2022 

 

 

Portaria n.º 57/2022, de 27 de janeiro 

Estabelece um regime excecional e temporário de comparticipação de testes rápidos de antigénio 

(TRAg) de uso profissional 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 28.01.2022 

 

 

 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/01400/0001200013.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/657-a-2006-308698
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/657-a-2006-308698
https://files.dre.pt/1s/2022/01/01500/0000200005.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/017000000/0003600036.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/01/018000000/0003800044.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/01900/0001200013.pdf


 

 

 

Decreto-Lei n.º 20/2022, de 28 de janeiro 

Aprova os procedimentos para identificação, designação, proteção e aumento da resiliência das 

infraestruturas críticas nacionais e europeias 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 27.02.2022 

 

 

Declaração de Retificação n.º 4/2022, de 28 de janeiro 

Retifica a Portaria n.º 7/2022, de 4 de janeiro, que regulamenta as condições de publicidade dos 

horários de trabalho e a forma de registo dos respetivos tempos de trabalho 

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

 

 

Portaria n.º 59-A/2022, de 28 de janeiro 

Procede à segunda alteração à Portaria n.º 328/2018, de 19 de dezembro, que define o regime de 

certificação de empresas de nacionais de Estados terceiros que pretendam desenvolver atividade  

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 29.01.2022 

 

 

Portaria n.º 61/2022, de 31 de janeiro 

Regula o reconhecimento, a validação e a certificação de competências no âmbito do Programa 

Qualifica 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 02.03.2022 

 

 

Portaria n.º 62/2022, de 31 de janeiro 

Regula a criação e o regime de organização e funcionamento dos centros especializados em qualificação 

de adultos 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 02.03.2022 

 

 

 

https://files.dre.pt/1s/2022/01/02000/0000200014.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/02000/0001500016.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/7-2022-177088817
https://files.dre.pt/1s/2022/01/02001/0000200012.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/328-2018-117441497
https://files.dre.pt/1s/2022/01/02100/0000600019.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/02100/0002000031.pdf


 

 

 

 

Portaria n.º 63/2022, de 31 de janeiro 

Alteração à Portaria n.º 262/2021, de 23 de novembro, que aprova o Regulamento do Sistema de 

Incentivos às Empresas «Promoção da Bioeconomia Sustentável» 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 01.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de necessidade de algum esclarecimento complementar, contacte: 

 

 

Serviços da AICCOPN 

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

https://files.dre.pt/1s/2022/01/02100/0003200036.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/262-2021-174783529
mailto:geral@aiccopn.pt

