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PREVISÕES MACROECONÓMICAS 
para a ECONOMIA PORTUGUESA 

A AEM publica o REGULATORY UPDATE com o objectivo de facilitar o mapeamento e acompanhamento 
da actividade legislativa e regulatória com maior impacto para as empresas cotadas associadas. 

O REGULATORY UPDATE contém informação sobre as iniciativas legislativas e regulatórias portuguesas 
e europeias consideradas mais relevantes, incluindo as ligações para os documentos em causa, e 
abrange o mês imediatamente anterior ao da respectiva publicação. 

SÚMULA de PREVISÕES MACROECONÓMICAS (FMI - OCDE - CE - BdP - CFP - MF)

Documento preparado pelo Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia

https://www.gee.gov.pt/pt/lista-publicacoes/previsoes-para-a-economia-portuguesa/9204-previsoes-para-a-economia-portuguesa-70/file


RECURSOS EM DESTAQUE

🦠  CNPD - Orientações - Tratamento de dados pessoais de saúde na execução do estado de emergência - DOC

🦠  DGS - Norma n.º 20/2020, de 09/11 - Definição de Caso de COVID-19 - DOC

🦠  DGS - Norma n.º 19/2020, actualização de 06/11 - Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2  - DOC

🦠  DGS - Despacho n.º 12/2020, de 04/11 - Criação da Comissão Técnica de Vacinação contra COVID-19 - DOC

🦠  INE - COVID 19 Contexto e Impacto - DOC   

🦠  SNS - Covid-19 | Plano de Vacinação - DOC

🦠  EC (EU) - Commission Recommendation (EU) 2020/1743 of 18 November 2020 on the use of rapid antigen 
tests for the diagnosis of SARS-CoV-2 infection - DOC

🦠  COUNCIL (EU) - Council Recommendation (EU) 2020/1632 of 30 October 2020 on a coordinated approach to 
the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic in the Schengen area - DOC

🦠  ECB - The impact of COVID-19 on potential output in the euro area - DOC

🦠  ECB - Banking Union and Capital Markets Union after COVID-19 - DOC

🦠  IOSCO - IOSCO Annual Meeting addresses the impact of COVID 19 and other critical matters on securities 
markets - DOC

🦠  JOHNS HOPKINS CENTER - Covid-19 Map - DOC

🦠  WHO - Coronavirus Disease Dashboard - DOC

🦠  WHO - How are vaccines developed - DOC

🦠  WHO - Mask use in the context of COVID-19 - DOC
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Indicadores-Chave PORDATA

NÚMEROS DA CRISE

Ao longo deste Regulatory Update, as publicações relacionadas 
com a pandemia COVID-19 encontram-se assinaladas com o símbolo 🦠  

https://www.pordata.pt/NumerosDaCrise
https://www.cnpd.pt/home/orientacoes/Orienta%C3%A7%C3%B5es_Decreto_8_2020.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/Norma_020_2020.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/Norma_019_2020_act_06_11_2020.pdf
https://www.dgs.pt/a-direccao-geral-da-saude/comunicados-e-despachos-do-director-geral/despacho-n-0122020-de-04112020-pdf.aspx
https://ine-pt.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7af78fbbbdd9456397317f822dac503d
https://www.sns.gov.pt/noticias/2020/12/03/covid-19-plano-de-vacinacao/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=covid-19-plano-de-vacinacao
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1743&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1632&from=EN
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2020/html/ecb.ebart202007_01~ef0a77a516.en.html#toc1
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp201112~0913fc32f3.en.html
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS583.pdf
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid19.who.int
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/how-are-vaccines-developed
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
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LEIS, DECRETOS-LEI, PORTARIAS E RESOLUÇÕES
Decreto do Presidente da República n.º 60-A/2020, de 24 de Novembro 
Fixa o dia 24 de janeiro de 2021 para a eleição do Presidente da República - DOC

🦠  Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, de 20 de Novembro 
Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade 
pública - DOC

🦠  Decreto do Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de Novembro 
Declara o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública - DOC 

Lei Orgânica n.º 4/2020, de 11 de Novembro 
Alarga o voto em mobilidade e uniformiza normas sobre a realização de atos eleitorais e referendários, alterando 
as leis eleitorais para o Presidente da República, a Assembleia da República e dos órgãos das autarquias locais, 
as leis orgânicas do regime do referendo e do referendo local e o regime jurídico do recenseamento eleitoral - 
DOC

🦠  Lei Orgânica n.º 3/2020, de 11 de Novembro 
Regime excecional e temporário de exercício de direito de voto antecipado para os eleitores que estejam em 
confinamento obrigatório, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, em atos eleitorais e referendários a 
realizar no ano de 2021 - DOC

Lei Orgânica n.º 2/2020, de 10 de Novembro 
Nona alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, que aprova a Lei da Nacionalidade - DOC

🦠  Lei n.º 75/2020, de 27 de Novembro 
Processo extraordinário de viabilização de empresas - DOC

Lei n.º 73/2020, de 17 de Novembro 
Modifica as regras de nomeação do governador e dos demais membros do conselho de administração do Banco 
de Portugal, alterando a Lei Orgânica do Banco de Portugal, aprovada em anexo à Lei n.º 5/98, de 31 de janeiro 
- DOC

Lei n.º 72/2020, de 16 de Novembro 
Estabelece um regime transitório de simplificação de procedimentos administrativos e altera o Código do 
Procedimento Administrativo - DOC

Lei n.º 71/2020, de 13 de Novembro 
Primeira alteração à Lei n.º 103/2019, de 6 de setembro, que altera o Estatuto dos Funcionários Parlamentares - 
DOC

Lei n.º 69/2020, de 9 de Novembro 
Primeira alteração à Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, harmonizando o conteúdo da declaração única de 
rendimentos, património, interesses, incompatibilidades e impedimentos com o respetivo formulário - DOC

Lei n.º 64/2020, de 2 de Novembro 
Terceira alteração à Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela 
Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia - DOC

Lei n.º 63/2020, de 29 de Outubro 
Quinta alteração à Lei n.º 43/90, de 10 de agosto (Exercício do direito de petição) - DOC

LEGISLAÇÃO NACIONAL
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https://dre.pt/application/file/a/149418246
https://dre.pt/application/file/a/149106997
https://dre.pt/application/file/a/147933088
https://dre.pt/application/file/a/147994017
https://dre.pt/application/file/a/147994016
https://dre.pt/application/file/a/148086549
https://dre.pt/application/file/a/149862177
https://dre.pt/application/file/a/148747473
https://dre.pt/application/file/a/148597250
https://dre.pt/application/file/a/148443833
https://dre.pt/application/file/a/147815018
https://dre.pt/application/file/a/147104223
https://dre.pt/application/file/a/146891058


Julho 2018

4

🦠  Decreto da Presidência do Conselho de Ministros n.º 9/2020, de 21 de Novembro 
Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República - DOC

🦠  Decreto da Presidência do Conselho de Ministros n.º 8/2020, de 8 de Novembro
Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República - DOC

🦠  Decreto-Lei n.º 101-A/2020, de 27 de Novembro 
Altera o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise empresarial 
e clarifica o regime excecional e temporário de faltas justificadas motivadas por assistência à família - DOC

🦠  Decreto-Lei n.º 99/2020, de 22 de Novembro 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 - DOC

🦠  Decreto-Lei n.º 98/2020, de 18 de Novembro 
Procede à alteração excecional e temporária das regras de sequencialidade dos apoios à manutenção dos 
postos de trabalho - DOC

🦠  Decreto-Lei n.º 96/2020, de 4 de Novembro 
Prevê a dispensa de cobrança de taxas moderadoras nas consultas e em todos os exames complementares de 
diagnóstico e terapêutica prescritos no âmbito da rede de prestação de cuidados de saúde primários - DOC

🦠  Decreto-Lei n.º 95/2020, de 4 de Novembro 
Procede à adequação da fórmula de cálculo do subsídio de desemprego nas situações de redução do prazo de 
garantia e determina a suspensão temporária do dever de exclusividade - DOC

🦠  Decreto-Lei n.º 94-A/2020, de 3 de Novembro 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 - DOC

🦠  Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2020, de 23 de Novembro
Estabelece um sistema único de acolhimento e integração de requerentes e beneficiários de proteção 
internacional - DOC

🦠  Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2020, de 20 de Novembro
Aprova um conjunto de medidas destinadas às empresas no âmbito da pandemia da doença COVID-19 - DOC

🦠  Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2020, de 18 de Novembro
Autoriza a realização da despesa relativa à aquisição de serviços de processamento de comparticipação de 
pagamentos eletrónicos - DOC

Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020, de 13 de Novembro
Aprova a Estratégia Portugal 2030 - DOC

🦠  Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2020, de 13 de Novembro
Estabelece os princípios orientadores e a estrutura operacional do período de programação de fundos 
europeus da política de coesão relativo a 2021-2027 - DOC

🦠  Resolução do Conselho de Ministros n.º 96-B/2020, de 12 de Novembro
Prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 - DOC

🦠  Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020, de 2 de Novembro
Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 - DOC

🦠  Resolução da Assembleia da República n.º 87-A/2020, de 20 de Novembro
Autorização da renovação do estado de emergência - DOC
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https://dre.pt/application/file/a/149105249
https://dre.pt/application/file/a/147968435
https://dre.pt/application/file/a/149971655
https://dre.pt/application/file/a/148853351
https://dre.pt/application/file/a/148853351
https://dre.pt/application/file/a/147533035
https://dre.pt/application/file/a/147533034
https://dre.pt/application/file/a/147533050
https://dre.pt/application/file/a/149222342
https://dre.pt/application/file/a/149102079
https://dre.pt/application/file/a/148853353
https://dre.pt/application/file/a/148443835
https://dre.pt/application/file/a/148443834
https://dre.pt/application/file/a/148443849
https://dre.pt/application/file/a/147415017
https://dre.pt/application/file/a/149106998
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Resolução da Assembleia da República n.º 85/2020, de 17 de Novembro
Orçamento da Assembleia da República para 2021 - DOC

🦠  Resolução da Assembleia da República n.º 83-A/2020, de 6 de Novembro
Autorização da declaração do estado de emergência - DOC

Resolução da Assembleia da República n.º 82/2020, de 5 de Novembro
Conta Geral do Estado de 2018 - DOC

Declaração de Retificação n.º 48-B/2020, de 30 de Novembro
Retifica o Decreto-Lei n.º 82/2020, de 2 de outubro, que regula a realização do inventário do património imobiliário 
do Estado com aptidão para uso habitacional e a criação de uma bolsa de imóveis do Estado para habitação, no 
âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social - DOC

🦠  Declaração de Retificação n.º 47-B/2020, de 24 de Novembro
Segunda retificação ao Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, da Presidência do Conselho de Ministros, que 
regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República - DOC

🦠  Declaração de Retificação n.º 47/2020, de 22 de Novembro
Retifica o Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, da Presidência do Conselho de Ministros, que regulamenta a 
aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República - DOC

Declaração de Retificação n.º 44/2020, de 9 de Novembro
Declara nula a Portaria n.º 259/2020, de 3 de novembro, do Planeamento, que procede à oitava alteração ao 
Regulamento Que Estabelece Normas Comuns sobre o Fundo Social Europeu, aprovado em anexo à Portaria n.º 
60-A/2015, de 2 de março, na sua atual redação, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 214, de 3 de 
novembro de 2020 - DOC

🦠  Declaração de Retificação n.º 43/2020, de 5 de Novembro
Retifica a Portaria n.º 250-B/2020, de 23 de outubro, que regulamenta as condições e os procedimentos de 
atribuição do apoio extraordinário de proteção social para trabalhadores em situação de desproteção económica e 
social e que não tenham acesso a qualquer instrumento ou mecanismo de proteção social - DOC

Declaração de Retificação n.º 41/2020, de 30 de Outubro
Retifica a n.º Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto, «Transpõe a Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do 
sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo e a Diretiva (UE) 
2018/1673 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativa ao combate ao 
branqueamento de capitais através do direito penal, alterando diversas leis» - DOC

🦠  Portaria n.º 271-A/2020, de 24 de Novembro
Aprova o Regulamento do Programa APOIAR - DOC

🦠  Portaria n.º 270/2020, de 19 de Novembro
Regulamenta as matérias relativas à publicitação de procedimento concursal, prazos, forma de apresentação de 
candidatura, notificações e utilização de meios eletrónicos - DOC

🦠  Portaria n.º 269/2020, de 19 de Novembro
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 178/2020, de 28 de julho, que estabelece um sistema de incentivos à 
adaptação da atividade das respostas sociais ao contexto da doença COVID-19, designado Programa Adaptar 
Social +  - DOC

Portaria n.º 266/2020, de 18 de Novembro
Procede à quarta alteração do regulamento do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego, 
aprovado pela Portaria n.º 105/2017, de 10 de março, na sua versão atual - DOC
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https://dre.pt/application/file/a/148747474
https://dre.pt/application/file/a/147933089
https://dre.pt/application/file/a/147667781
https://dre.pt/application/file/a/149950999
https://dre.pt/application/file/a/149595782
https://dre.pt/application/file/a/149222347
https://dre.pt/application/file/a/147815019
https://dre.pt/application/file/a/147667782
https://dre.pt/application/file/a/147102077
https://dre.pt/application/file/a/149418251
https://dre.pt/application/file/a/148984876
https://dre.pt/application/file/a/148984875
https://dre.pt/application/file/a/148853354


Portaria n.º 265-A/2020, de 16 de Novembro
Segunda alteração à Portaria n.º 86/2020, de 4 de abril, que estabelece um conjunto de medidas excecionais e 
temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID-19, no âmbito da operação n.º 10.2.1.4, 
«Cadeias curtas e mercados locais», da ação n.º 10.2, «Implementação das estratégias», integrada na medida n.º 
10, «LEADER», da área n.º 4, «Desenvolvimento local», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente - 
DOC

Portaria n.º 260/2020, de 5 de Novembro
Procede à nona alteração ao Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização, 
anexo à Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro, na sua redação atual, que o adotou e da qual faz parte 
integrante - DOC

Portaria n.º 259/2020, de 3 de Novembro
Procede à oitava alteração ao Regulamento que estabelece normas comuns sobre o Fundo Social Europeu, 
aprovado em anexo à Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março, na sua atual redação - DOC

🦠  Despacho n.º 11836-B/2020, de 30 de Novembro
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal - DOC

🦠  Despacho n.º 11836-A/2020, de 30 de Novembro
Prorroga a proibição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 
nos portos nacionais - DOC

🦠  Despacho n.º 11739/2020, de 26 de Novembro
Determina que a aplicação da tolerância de ponto concedida pelo Governo, para os dias 30 de novembro e 7 de 
dezembro de 2020, não pode comprometer a resposta à prestação de cuidados e assistência no âmbito da 
COVID-19, bem como a relativa a situações agudas e/ou urgentes e emergentes ou a prestação de cuidados que 
exijam continuidade e, ainda, a atividade assistencial já programada - DOC

🦠  Despacho n.º 11737/2020, de 26 de Novembro
Determina a constituição de uma task force para a elaboração do «Plano de vacinação contra a COVID-19 em 
Portugal», integrada por um núcleo de coordenação e por órgãos, serviços e organismos de apoio técnico - DOC

🦠  Despacho n.º 11418-A/2020, de 18 de Novembro
Determina a operacionalização do reforço da capacidade de rastreio das autoridades e serviços de saúde pública 
para realização de inquéritos epidemiológicos, para rastreio de contactos de doentes com COVID-19 e seguimento 
de pessoas em vigilância ativa - DOC

🦠  Despacho n.º 11231-C/2020, de 13 de Novembro
Prorrogação da proibição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos navios de 
cruzeiro nos portos nacionais - DOC

🦠  Despacho n.º 11231-A/2020, de 13 de Novembro
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal - DOC

🦠  Despacho n.º 10712-F/2020, de 30 de Outubro
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal - DOC

GOVERNO DE PORTUGAL
Estratégia Portugal 2030 - DOC

Governo apresenta base do Livro Verde sobre o futuro do trabalho aos parceiros sociais - DOC

Portugal progride mais rapidamente do que a média europeia no Índice de igualdade de Género - DOC
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https://dre.pt/application/file/a/148580717
https://dre.pt/application/file/a/147667784
https://dre.pt/application/file/a/147433094
https://dre.pt/application/file/a/149950990
https://dre.pt/application/file/a/149971647
https://dre.pt/application/file/a/149595872
https://dre.pt/application/file/a/149595850
https://dre.pt/application/file/a/148963761
https://dre.pt/application/file/a/148597259
https://dre.pt/application/file/a/148443841
https://dre.pt/application/file/a/147228386
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=resolucao-do-conselho-de-ministros-que-aprova-a-estrategia-portugal-2030
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=governo-apresenta-base-do-livro-verde-sobre-o-futuro-do-trabalho-aos-parceiros-sociais
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=portugal-progride-mais-rapidamente-do-que-a-media-europeia-no-indice-de-igualdade-de-genero


Ponto de Situação COMPETE2020 - DOC

Comunicado do Conselho de Ministros, de 27 de Novembro - DOC
ponto 2. Foi aprovado o decreto-lei que altera o sistema de incentivos à adaptação da atividade empresarial ao 
contexto da Covid-19.
ponto 3. Foi aprovado o decreto-lei que altera o apoio extraordinário relativo à retoma progressiva de atividade em 
empresas em situação de crise empresarial, passando a permitir que, durante o mês de dezembro, as empresas 
possam passar para o escalão de apoio imediatamente seguinte ao de limite de faturação pelo qual seriam 
abrangidos pelo regime atualmente vigente.
ponto 8. Foram aprovados seis decretos-leis que transpõem para a ordem jurídica interna diretivas europeias.

Comunicado do Conselho de Ministros, de 5 de Novembro - DOC
ponto 3. Foi aprovada, após audição com os parceiros sociais com assento na Comissão Permanente de 
Concertação Social, a proposta de lei que procede à suspensão excecional do prazo de contagem de prazos 
associados à caducidade e sobrevigência dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, nos termos 
previstos no Código do Trabalho.

CMVM - COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS
CONSULTAS PÚBLICAS
Consulta Pública n.º 7/2020, de 5 de Novembro - Projeto de Regulamento relativo aos montantes devidos à 
CMVM em contrapartida dos atos e serviços - DOC   

REGULAMENTAÇÃO
Regulamento da CMVM n.º 9/2020, de 10 de Novembro - Relatório de autoavaliação dos sistemas de governo e 
controlo interno - DOC

Regulamento da CMVM n.º 8/2020, de 10 de Novembro - Envio de informação à CMVM sobre preçários para 
investidores não profissionais, comercialização e encargos dos organismos de investimento coletivo - DOC

Regulamento da CMVM n.º 7/2020, de 10 de Novembro - Envio de informação à CMVM sobre reclamações 
apresentadas por investidores não profissionais - DOC

Regulamento da CMVM n.º 6/2020, de 10 de Novembro - Altera os Regulamento da CMVM n.º 2/2007, n.º 
2/2015, n.º 3/2015, n.º 2/2002, n.º 8/2018, n.º 1/2020, n.º 1/2017, n.º 3/2016 - DOC

CIRCULARES, FAQS E COMUNICADOS
Intervenção da Presidente da CMVM na Comissão de Orçamento e Finanças - DOC

Intervenção da Presidente da CMVM, Gabriela Figueiredo Dias, na Conferência Internacional Anual do CIRSF: 
"Grandes tendências da regulação financeira" - DOC

CMVM promove primeiros Encontros de Sustentabilidade a 15 de dezembro - DOC

CMVM publica Regulamentos que reduzem os deveres de reporte regular de informação - DOC

CMVM publica “Relatório sobre a atividade de capital de risco” em 2019 - DOC

Conselho de reguladores MIBEL organiza webinar sobre "O MIBEL no contexto europeu: a transição 
energética em perspetiva” - DOC
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https://www.compete2020.gov.pt/admin/fileman/Uploads/20201012_PSitCOMPETE2020-Rel-202009_2.pdf
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=385
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=379
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Paginas/cons_pub_7_2020.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Pages/reg_9_2020.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Pages/Reg_8_2020.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Pages/Reg_7_2020.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Pages/Reg_6_2020.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Intervencoes-publicas/Pages/20201202a.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Intervencoes-publicas/Pages/20201112c.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20201204s.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/comunicados_mercado/Pages/20201110a.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20201116a.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/conselhoreguladoresMibel/comunicados/Pages/20201203l.aspx?v=


CMVM ajusta orgânica e pontos de contacto com os agentes do mercado - DOC

Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários - n.º 65 - DOC

Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários - n.º 64 - DOC

CMVM publica decisão relativa ao exercício concertado de influência dominante sobre o Grupo Media Capital, 
pela Pluris Investments e pela Vertix - DOC

CMVM delibera perda da qualidade de sociedade aberta da Sonae Capital, SGPS, S.A - DOC

Perguntas e Respostas sobre as OPAs da Efanor Investimentos sobre a Sonae Indústria e sobre a Sonae 
Capital - DOC

CMVM divulgou 22 decisões de contraordenação - DOC

CMVM proferiu decisão em 6 processos de contraordenação no 3º trimestre de 2020 - DOC

INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA    
Indicadores trimestrais de intermediação financeira - 3º Trimestre de 2020 - DOC 

Indicadores trimestrais de gestão de ativos - 3º Trimestre de 2020 - DOC

Indicadores mensais dos fundos de investimento imobiliário - Outubro - DOC

Indicadores mensais dos fundos de investimento mobiliário - Outubro - DOC

Indicadores mensais do mercado de capitais português - Outubro - DOC

Indicadores mensais de receção de ordens - Outubro - DOC

BANCO DE PORTUGAL
CONSULTAS PÚBLICAS
Consulta Pública do Banco de Portugal n.º 7/2020, de 17 de Novembro - Projeto de Aviso sobre Agências e 
Extensão de Agências - DOC   

REGULAMENTAÇÃO
Instrução (Histórico) n.º 27/2020 - Regulamenta a organização e gestão pelo Banco de Portugal da Base de 
Dados de Contas (BDC) - DOC   

Carta Circular n.º CC/2020/00000066 - Informa sobre as datas-limite de notificação do montante de reservas 
mínimas (reportes mensal e trimestral), bem como o calendário dos períodos de manutenção para o ano de 2021 - 
DOC

Carta Circular n.º CC/2020/00000064 - Sublinha a importância de as instituições darem adequado cumprimento 
às linhas de orientação constantes nas “Orientações sobre a concessão e monitorização de empréstimos (EBA/
GL/2020/06)”, as quais devem ser seguidas e aplicadas no contexto da legislação e regulamentação em vigor, e 
que entrarão em vigor no próximo dia 30 de junho de 2021 - DOC

Carta Circular n.º CC/2020/00000061 - Boas práticas na preparação das instituições para as reformas das taxas 
de juro de referência. Reforça a importância de as instituições de crédito menos significativas e as sociedades 
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https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/comunicados_mercado/Pages/20201102w.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/CadernosDoMercadoDeValoresMobiliarios/Documents/CMVM-CADERNOS-n65.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/CadernosDoMercadoDeValoresMobiliarios/Documents/CMVM-CADERNOS-n64.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/comunicados_mercado/Pages/20201118a.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/comunicados_mercado/Pages/20201120a.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/faq_opa_sonaecap_e_ind.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20201125a.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/ContraOrdenacoes/Pages/3t_2020.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/IntermediacaoFinanceira/Pages/2020_3t.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/GestaoDeActivos/Pages/2020_3t.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/FundosDeInvestimentoImobiliario/Pages/outubro2020.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/FundosDeInvestimentoMobiliario/Pages/Outubro2020.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/IndicadoresMensaisDoMercadoDeCapitaisPortugues/Pages/Outubro2020.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/RecepcaodeOrdens/Pages/Outubro2020.aspx
https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-do-banco-de-portugal-no-72020-projeto-de-aviso-sobre-agencias-e-extensao
https://www.bportugal.pt/instrucao/272020
https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc202000000066
https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc202000000064


financeiras sujeitas à sua supervisão adotarem atempadamente as ações necessárias para garantir uma 
adequada transição e a mitigação dos riscos decorrentes das reformas das taxas de juro de referência - DOC

RELATÓRIOS E BOLETINS
Cadernos Jurídicos n.º 2/2020 - Novembro - DOC

Boletim Oficial n.º 11/2020 - Novembro - DOC    

Boletim Oficial n.º 11/2020: 1º Suplemento - Novembro - DOC  

Boletim Oficial n.º 11/2020: 2º Suplemento - Novembro - DOC  

Boletim Oficial n.º 10/2020: 3º Suplemento - Outubro - DOC   

Boletim Estatístico n.º 11/2020 - Novembro - DOC             

Indicadores Coincidentes - Outubro - DOC      

INTERVENÇÕES E COMUNICADOS
🦠  Autoridade Bancária Europeia define orientações que permitem alargar o acesso a moratórias de crédito 
até 31 de março de 202 - DOC

🦠  Resultados do Inquérito Rápido e Excecional às Empresas - novembro de 2020 - DOC

🦠  Evolução das moratórias de crédito – setembro de 2020 - DOC

Intervenção do Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, na 10.ª Conferência do BdB "Desenvolvimento 
económico português no espaço europeu": O desafio para o desenho de políticas públicas - DOC

Intervenção de abertura do Vice-Governador Luís Máximo dos Santos na Sessão de Formação sobre o Desenho 
de uma Estratégia Nacional de Formação Financeira e sua Implementação e Avaliação dinamizada pela AFI* 
e pelo Banco de Portugal - DOC

Artigo de opinião do Vice-Governador, Luís Máximo dos Santos, no Jornal de Negócios: "O Código da Atividade 
Bancária: uma reforma indispensável" - DOC

Intervenção do Vice-Governador, Luís Máximo dos Santos, no encerramento do Colóquio CNSF - Três anos de 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) - DOC

Intervenção do Vice-Governador Luís Máximo dos Santos na Conferência Anual do CIRSF: "Supervisão 
comportamental bancária: novos desafios e perspetivas" - DOC

Intervenção da Administradora Ana Paula Serra na "CIRSF Annual International Conference 2020": "Economic 
Recovery and Financial Stability" - DOC

Banco de Portugal recomenda adoção de boas práticas na preparação das instituições para as reformas das 
taxas de juro de referência - DOC

Banco de Portugal alarga prazo de consulta pública do anteprojeto de Código da Atividade Bancária - DOC

Banco de Portugal publica Estratégia Nacional para os Pagamentos de Retalho a concretizar até 2022 - DOC

Economia numa imagem: O teletrabalho aumentou durante a pandemia, sobretudo nos indivíduos mais 
escolarizados - DOC
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https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc202000000061
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/cadernos_juridicos_2_2020.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_11_2020.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_11_2020s.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_11_2020_2s.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_10_2020_3s.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/benov20.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/indcoinc_p.pdf
https://www.bportugal.pt/comunicado/autoridade-bancaria-europeia-define-orientacoes-que-permitem-alargar-o-acesso-moratorias
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/documentos-relacionados/iree_20201126.pdf
https://www.bportugal.pt/comunicado/covid-19-evolucao-das-moratorias-de-credito-setembro-de-2020
https://www.bportugal.pt/intervencoes/intervencao-do-governador-do-banco-de-portugal-mario-centeno-na-10a-conferencia-do
https://www.bportugal.pt/intervencoes/intervencao-de-abertura-do-vice-governador-luis-maximo-dos-santos-na-sessao-de-formacao
https://www.bportugal.pt/intervencoes/artigo-de-opiniao-do-vice-governador-luis-maximo-dos-santos-no-jornal-de-negocios-o-0
https://www.bportugal.pt/intervencoes/intervencao-de-encerramento-do-vice-governador-luis-maximo-dos-santos-no-coloquio-cnsf
https://www.bportugal.pt/intervencoes/intervencao-do-vice-governador-luis-maximo-dos-santos-na-conferencia-anual-do-cirsf
https://www.bportugal.pt/intervencoes/intervencao-da-administradora-ana-paula-serra-na-cirsf-annual-international-conference
https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-recomenda-adocao-de-boas-praticas-na-preparacao-das-instituicoes-para-0
https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-submete-consulta-publica-anteprojeto-de-codigo-da-atividade-bancaria
https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-publica-estrategia-nacional-para-os-pagamentos-de-retalho-concretizar
https://www.bportugal.pt/page/economia-numa-imagem-84


INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA   
Quadros do Setor: 2019 - DOC

Taxas de juro de novas operações de empréstimos e depósitos: Setembro - DOC           

Financiamento das administrações públicas: Setembro - DOC      

Endividamento do setor não financeiro: Setembro - DOC    

Posição de investimento internacional: Setembro - DOC     

Balança de Pagamentos: Setembro - DOC                   

Fundos de investimento: Setembro - DOC     

Emissões de títulos: Setembro - DOC        

Dívida pública: Setembro - DOC      

CNSF - CONSELHO NACIONAL DE SUPERVISORES FINANCEIROS
Reunião do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros de 28 de setembro de 2020 - DOC

ASF - AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES
Consulta Pública n.º 10/2020 - Projeto de norma regulamentar sobre a regulamentação do regime jurídico da 
distribuição de seguros e de resseguros aprovado em anexo à Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro - DOC

Norma Regulamentar n.º 11/2020-R, Prestação de informação para efeitos de supervisão à ASF – Sociedades 
gestoras de fundos de pensões - DOC - DRE

Norma Regulamentar n.º 10/2020-R, Prestação de informação para efeitos de supervisão à ASF – Empresas de 
seguros e de resseguros (Reporte) - DOC - DRE

Circular n.º 2/2020, Informação sobre o termo do período de transição da saída do UK da União Europeia - DOC

Entendimento da ASF sobre Fundos de Pensões - Comissões de acompanhamento e representatividade dos 
sindicatos - DOC

Utilização sistemática do sistema de identificação de identidades jurídicas por entidades que participem em 
operações financeiras - DOC

Sessão pública de apresentação do projeto de norma regulamentar sobre o regime jurídico da distribuição de 
seguros e de resseguros - DOC

Notificação - Ato preparatório da decisão de cancelamento do registo de distribuidores de seguros - DOC

Painel de Riscos do Setor Segurador – 2.º trimestre de 2020 - DOC

Relatório de Evolução da Atividade Seguradora - 3.º Trimestre 2020  - DOC

Relatório de Evolução da Atividade dos Fundos de Pensões - 3.º Trimestre 2020 - DOC
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https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-quadros-do-setor-2019
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-taxas-de-juro-de-novas-operacoes-de-emprestimos-e-49
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-financiamento-das-administracoes-publicas-setembro-de-2020
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-endividamento-do-setor-nao-financeiro-setembro-de-2020
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-posicao-de-investimento-internacional-setembro-de-2020
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-balanca-de-pagamentos-setembro-de-2020
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-fundos-de-investimento-setembro-de-2020
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emissoes-de-titulos-setembro-de-2020
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-divida-publica-setembro-de-2020
https://www.cmvm.pt/pt/CMVM/CNSF/ConselhoNacionalDeSupervisoresFinanceiros/Documents/Comunicado%20Reuni%C3%A3o%2028%20setembro%202020.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/3DB44599-88AF-4387-A606-F954B93D0FF1.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/0B733BC5-94A9-463E-B9B5-A2F050E17863.htm
https://dre.pt/application/file/a/149738080
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/8539DC60-331A-481B-98CB-E6BABEBCB350.htm
https://dre.pt/application/file/a/149971099
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/A249749C-AD37-41FC-9809-AA78C02F0786.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/1F83F770-E0B3-4F3B-BE96-15FFA0F1913B.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/8F951E7C-0734-4C50-A628-A06B5EDBEDFC.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/594C85D0-421E-4B2A-881D-430452D9C60E.htm
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/EA3B9DDC-92A1-417D-8D8B-A1A26B201786/0/DIV_INTDARM_2020_618_637393258682360509.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/B67113DB-4A82-4253-9837-B106F51ABE5F.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/AEF7DA00-9255-4A2A-A5E0-BCDA033D547F.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/8B47D709-A364-481C-8FAD-4F433BAEB2DE.htm


AT - AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA
Pagamentos por conta do IRC do período de 2020. Já se encontra disponível a aplicação para emissão de 
certificação, pelos contabilistas certificados, relativa à limitação extraordinária dos pagamentos por conta do IRC 
do período de 2020. Consulte aqui a informação associada - DOC

Aviso aos operadores económicos - e-SLE -Sistema de Licenciamento Externo Eletrónico - DOC

Despacho n.º 452/2020-XXII, de 27/11, do SEAF - IVA - Comprovação e certificação por revisor oficial de contas 
ou contabilista certificado independente, nas situações em que a regularização do imposto não exceda 10.000 € 
por pedido de autorização prévia - DOC

🦠  Despacho n.º 451/2020-XXII, de 27/11, do SEAF - Prazos de cumprimento voluntário de obrigações fiscais 
(manutenção da vigência dos pontos 5, 6 e 7 do Despacho SEAAF n.º 129/2020-XXII) - DOC

🦠  Despacho n.º 450/2020-XXII, de 27/11, do SEAF - Isenção completa de IVA na aquisição de bens necessários 
para o combate à COVID-19 prevista no artigo 2. º da Lei n. º 13/2020, de 7 de maio, aplicável às operações 
realizadas entre 31 de outubro de 2020 e 30 de abril de 2021 - DOC

🦠  Despacho n.º 444/2020-XXII, de 19/11, do SEAF - Fórum DAC 6 - Dilatação, de 1 de dezembro de 2020 para 
15 de janeiro de 2021, do prazo da primeira comunicação do intermediário ao contribuinte relevante para efeitos 
de comunicação de certos mecanismos transfronteiriços - DOC

Despacho n.º 437/2020-XXII, de 09/11, do SEAF - Calendário fiscal 2020/2021: Ajustamento - DOC

Despacho n.º 415/2020-XXII, de 30/10, do SEAF - Prorrogação do prazo da aplicabilidade dos benefícios fiscais 
previstos no Estatuto do Mecenato - DOC

Boletim Informativo da AT n.º 07/2020 - DOC

Nota informativa - Código QR - Código de Barras Bidimensional. Respostas às questões mais frequentes (FAQ) - 
DOC

Nota informativa - Código QR. Código de Barras Bidimensional - faturas e outros documentos fiscalmente 
relevantes - DOC

Informação Vinculativa n.º 2249/2020 - Estatuto dos Benefícios Fiscais. Unidades de participação em fundos de 
investimento imobiliário e fundos de capital de risco – Variações do justo valor e mais e menos valias realizadas - 
DOC

Informação Vinculativa n.º 002347/2020 - Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF). Remuneração Convencional do 
Capital Social (RCCS) - DOC

Informação Vinculativa n.º 002726/2020 - Código Fiscal do Investimento (CFI). Dedução por lucros retidos e 
reinvestidos (DLRR) - Aplicação do alargamento, sucessivo, do prazo de reinvestimento - DOC

Informação Vinculativa n.º 002347/2020 - Remuneração Convencional do Capital Social (RCCS) - Prestações 
acessórias submetidas ao regime das prestações suplementares, não são suscetíveis de beneficiar deste regime - 
DOC

Informação Vinculativa n.º 2249/2020 - Unidades de participação em fundos de investimento imobiliário e fundos 
de capital de risco – Variações do justo valor e mais e menos valias realizadas - DOC

Informação Vinculativa n.º 002726/2020 - Dedução por lucros retidos e reinvestidos (DLRR) - Aplicação do 
alargamento, sucessivo, do prazo de reinvestimento - DOC
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https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Ajudas_certificacao_Limitacao_extraord_pagamentos_conta_IRC_2020.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Aviso_OE_e_SLE_2020_11_18.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_452_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_451_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Despacho_SEAAF_450_2020_XXII.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_444_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Despacho_SEAAF_437_2020_XXII.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Despacho_SEAAF_415_2020_XXII.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/AT_em_contacto_07.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Codigo_QR_FAQ.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Codigo_QR_20201029.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/beneficios_fiscais/Documents/FD_PIV_17690.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/beneficios_fiscais/Documents/FD_PIV_17733.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_PIV_17870.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_PIV_17733.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_PIV_17690.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_PIV_17870.pdf


Informação Vinculativa n.º 004225/2020 - Notificação à Comissão Europeia no âmbito de um grande projeto de 
investimento por se encontrarem verificadas as condições para que se considere que os dois projetos em causa 
integram o conceito de «Projeto de investimento único» - DOC

Informação Vinculativa n.º 002728/2020 - Operação de fusão entre duas sociedades detidas pelos mesmos 
sócios – Regime de neutralidade fiscal - DOC

Informação Vinculativa n.º 002124/2020 - Operação de cisão envolvendo duas sociedades residentes num 
Estado-membro da União Europeia. Destaque de um dos ramos de atividade do estabelecimento estável situado 
em território português para o afetar ao estabelecimento estável da sociedade beneficiária - DOC

Informação Vinculativa n.º 2026/2020 - Unidades de participação em fundos de investimento imobiliário – 
Variações do justo valor e mais e menos valias realizadas - DOC

Informação Vinculativa n.º 1471/2020 - Perdão de dívida - DOC

Informação Vinculativa n.º 002188/2020 - Transparência fiscal: Lucros e participações sociais - DOC

Informação Vinculativa n.º 1863/2019 - Viaturas atribuídas aos empregados - gastos - DOC

Ofício-circulado n.º 30227/2020 - IVA - Prazo - Entrega da Declaração Periódica e Pagamento do Imposto - DOC

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
Diretiva n.º 4/2020, da Procuradoria-Geral da República, de 12 de Novembro
Exercício de poderes hierárquicos em processo penal - Procedimentos - DOC

DGO - DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO
Aviso n.º 18/DGO/2020 - Prazos relevantes para a Execução Orçamental de 2020 - DOC

Síntese de Execução Orçamental - DOC

Dados da Execução Orçamental - DOC
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JURISPRUDÊNCIA NACIONAL
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 515/2020, de 18 de Novembro    
I. Declara, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade da norma da alínea a) do n.º 5 do artigo 24.º da Lei n.º 34/2004, 
de 29 de julho, com o sentido de que o prazo interrompido por aplicação do n.º 4 do mesmo artigo se inicia com a notificação 
ao patrono nomeado da sua designação, quando o requerente do apoio judiciário desconheça essa nomeação, por dela ainda 
não ter sido notificado - DOC

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 4 de Novembro   
I. O recurso para o STA de decisão arbitral pressupõe que se verifique, entre a decisão arbitral recorrida e o acórdão invocado 
como fundamento, oposição quanto a uma mesma questão fundamental de direito (cfr. o n.º 2 do artigo 25.º RJAT).
II. Por Acórdão de 10.07.2014 proferido no processo C-183/13, o TJUE considerou que os Estados-Membros podem obrigar 
um banco que exerce actividades de locação financeira a incluir no numerador e no denominador da fracção que serve para 
estabelecer um único e mesmo pro rata de dedução para todos os seus bens e serviços de utilização mista, apenas a parte 
das rendas pagas pelos clientes no âmbito dos seus contratos de locação financeira, que corresponde aos juros, quando a 
utilização desses bens e serviços seja sobretudo determinada pelo financiamento e pela gestão desses contratos, o que 
incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar.
III. Em face da interpretação fornecida pelo Tribunal de Justiça sobre a questão, cuja doutrina é inteiramente aplicável ao caso 
em apreço, deve ser considerada a necessidade de apurar se nas operações de locação financeira para o sector automóvel 
que podem implicar a utilização de certos bens ou serviços de utilização mista, essa utilização é sobretudo determinada pelo 
financiamento e pela gestão dos contratos de locação e não pela disponibilização dos veículos. - DOC

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 4 de Novembro 
I. Não versam sobre a mesma questão fundamental de Direito duas decisões que, embora se contraponham quanto à decisão 
relativa à dedutibilidade de encargos financeiros para financiar gratuitamente outras entidades, distinguem-se quanto à redação 
da norma aplicada, ao enquadramento fiscal geral das entidades envolvidas, à natureza das entidades financiadoras, à 
natureza das entidades financiadas e, ainda, quanto aos instrumentos de financiamento. - DOC

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 4 de Novembro   
I. Para os efeitos indemnizatórios previstos no artigo 53.º da L.G.T., não é de considerar a fiança entre as garantias (“bancária 
ou equivalente”) de que depende a sua aplicação. - DOC

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 31 de Outubro   
I. Intimação para protecção de direitos liberdades e garantias, resolução do conselho de ministros. Os juízes acordam em julgar 
improcedente a presente intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias, por considerar não verificada qualquer 
violação de direitos, liberdades e garantias suscitadas pela requerente. - DOC

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 30 de Setembro   
I. O recurso para o Supremo Tribunal Administrativo de decisão arbitral pressupõe, para além do mais, que se verifique, entre a 
decisão arbitral recorrida e o acórdão invocado como fundamento, oposição quanto à mesma questão fundamental de direito 
(cfr. o n.º 2 do art. 25.º RJAT), o que pressupõe uma identidade substancial das situações fácticas.
II. Por acórdão de 10 de Julho de 2014, proferido no processo C-183/13, o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou 
que os Estados-Membros podem obrigar um banco que exerce actividades de locação financeira a incluir no numerador e no 
denominador da fracção que serve para estabelecer um único e mesmo pro rata de dedução para todos os seus bens e 
serviços de utilização mista, apenas a parte das rendas pagas pelos clientes no âmbito dos seus contratos de locação 
financeira, que corresponde aos juros, quando a utilização desses bens e serviços seja sobretudo determinada pelo 
financiamento e pela gestão desses contratos, o que incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar.
III. Essa interpretação fornecida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia é igualmente aplicável quando a questão seja a de 
apurar se nas operações de locação financeira para o sector automóvel que podem implicar a utilização de certos bens ou 
serviços de utilização mista, essa utilização é sobretudo determinada pelo financiamento e pela gestão dos contratos de 
locação e não pela disponibilização dos veículos. - DOC

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 1 de Julho   
I. Constitui gasto fiscal concorrendo para a determinação do lucro tributável, não podendo ser qualificado como encargo não 
dedutível para efeitos fiscais, o montante das indemnizações pagas por uma sociedade gestora de fundo de investimento aos 
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seus participantes pelas perdas sofridas por estes em consequência da violação de normas do regulamento do fundo sobre a 
composição da carteira de títulos (arts.23º nº1 corpo e 45º nº1 al.d) CIRC redação vigente na data dos factos) - DOC

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 29 de Outubro   
I. Na impugnação da matéria de facto é exigível ao Recorrente que identifique o concreto ponto da matéria de facto impugnada, 
assim como os meios de prova em que o Tribunal se deveria ter fundado e que considera que devem determinar julgamento 
diferente.
II. Não obstante a amplitude conferida a um segundo grau de jurisdição, na caracterização da amplitude dos poderes de 
cognição do Tribunal ad quem sobre a matéria de facto, não se está perante um segundo ou novo julgamento de facto, porque 
a possibilidade de conhecimento está confinada aos pontos de facto que o recorrente considere incorretamente julgados e 
desde que cumpra os pressupostos fixados no artigo 640.º, nºs. 1 e 2 do CPC. - DOC

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 8 de Outubro   
I. Para efeitos de aplicação do regime transitório previsto no art. 5.º do DL 442-A/88, de 30/11, a data relevante como data de 
obtenção do ganho, por alienação do prédio relativamente ao qual havia sido outorgado contrato-promessa de compra e venda 
é a data da tradição ou posse, e não a data da outorga da escritura pública, porque o acréscimo de rendimento que origina a 
tributação, também é o da tradição ou posse (al. a) do n.º 1 e al. a) do n.º 3, do art. 10.º do CIRS). - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 11 de Novembro   
I. A ARS não pode recorrer de uma decisão que ordenou a libertação imediata de quatro pessoas, por detenção ilegal, no 
âmbito de um processo de habeas corpus (artº 220 als. c) e d) do C.P.Penal), pedindo que seja validado o confinamento 
obrigatório dos requerentes, por serem portadores do vírus SARS-CoV-2 (A….) e por estarem em vigilância activa, por 
exposição de alto risco, decretada pelas autoridades de saúde (B…, C…. e D…..) por não ter legitimidade, nem interesse em 
agir.
II. O pedido formulado seria, igualmente, manifestamente improcedente porque:
A. A prescrição e o diagnóstico são actos médicos, da exclusiva responsabilidade de um médico, inscrito na Ordem dos 
Médicos (Regulamento n.º 698/2019, de 5.9). Assim, a prescrição de métodos auxiliares de diagnóstico (como é o caso dos 
testes de detecção de infecção viral), bem como o diagnóstico quanto à existência de uma doença, relativamente a toda e 
qualquer pessoa, é matéria que não pode ser realizada por Lei, Resolução, Decreto, Regulamento ou qualquer outra via 
normativa, por se tratarem de actos que o nosso ordenamento jurídico reserva à competência exclusiva de um médico, sendo 
certo que este, no aconselhamento do seu doente, deverá sempre tentar obter o seu consentimento esclarecido (nº1 do artº 6º 
da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos).
B. No caso que ora nos ocupa, não há qualquer indicação nem prova, de tal diagnóstico ter sido efectivamente realizado por 
profissional habilitado nos termos da Lei e que tivesse actuado de acordo com as boas práticas médicas. Efectivamente, o que 
decorre dos factos dados como assentes, é que nenhum dos requerentes foi sequer visto por um médico, o que se mostra 
francamente inexplicável, face à invocada gravidade da infecção.
C. O único elemento que consta nos factos provados, a este respeito, é a realização de testes RT-PCR, sendo que um deles 
apresentou um resultado positivo em relação a uma das requerentes.
D. Face à actual evidência científica, esse teste mostra-se, só por si, incapaz de determinar, sem margem de dúvida razoável, 
que tal positividade corresponde, de facto, à infecção de uma pessoa pelo vírus SARS-CoV-2, por várias razões, das quais 
destacamos duas (a que acresce a questão do gold standard que, pela sua especificidade, nem sequer abordaremos): Por 
essa fiabilidade depender do número de ciclos que compõem o teste; Por essa fiabilidade depender da quantidade de carga 
viral presente.
III. Qualquer diagnóstico ou qualquer acto de vigilância sanitária (como é o caso da determinação de existência de infecção 
viral e de alto risco de exposição, que se mostram abrangidas nestes conceitos) feitos sem observação médica prévia aos 
pacientes e sem intervenção de médico inscrito na OM (que procedesse à avaliação dos seus sinais e sintomas, bem como 
dos exames que entendesse adequados à sua condição), viola o Regulamento n.º 698/2019, de 5.9, assim como o disposto no 
artº 97 do Estatuto da Ordem dos Médicos, sendo passível de configurar o crime de usurpação de funções, p. e p. pelo artº 358 
al.b), do C.Penal.
IV. Qualquer pessoa ou entidade que profira uma ordem, cujo conteúdo se reconduza à privação da liberdade física, 
ambulatória, de outrem (qualquer que seja a nomenclatura que esta ordem assuma: confinamento, isolamento, quarentena, 
resguardo profiláctico, vigilância sanitária etc), que se não enquadre nas previsões legais, designadamente no disposto no artº 
27 da CRP, estará a proceder a uma detenção ilegal, porque ordenada por entidade incompetente e porque motivada por facto 
pelo qual a lei a não permite. - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 3 de Novembro   
I. A obtenção de dados de localização celular restringe os direitos de intimidade, privacidade e desenvolvimento da 
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personalidade, mas fá-lo de forma muito pouco significativa, inclusivamente menos intensiva que meios de obtenção de prova 
sujeitos a regimes menos rigorosos, como sejam as vigilâncias policiais e a obtenção de imagens de videovigilância.
II. É fundamental que existam motivos e razões de convencimento por parte do juiz competente, para crer que a diligência 
requerida de obtenção de dados de localização celular, se revelará de grande interesse para a descoberta da verdade ou da 
prova que, de outra forma, seria impossível ou muito difícil de obter.
III. Num processo penal tão permeável a preocupações de defesa dos arguidos/suspeitos/denunciados, não poderemos perder 
de vista que a finalidade primeira desse processo continua a ser a perseguição de infracções criminais, como defesa dos 
direitos fundamentais dos cidadãos e da comunidade que são lesados com essas infracções criminais, sendo certo que o meio 
de obtenção de prova pretendido afectará de forma muito pouco significativa terceiros à investigação, servindo em 
contrapartida para propiciar a perseguição criminal de um delito com considerável gravidade e que causou forte alarme social. - 
DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 27 de Outubro   
I. Viola o princípio constitucional da proibição de indefesa, consagrado no artigo 20º da Constituição, a citação que não ofereça 
as garantias mínimas de segurança e fiabilidade e/ou que torne impossível ou excessivamente difícil a ilisão da presunção de 
recebimento da citação.
II. É o caso de uma citação feita por correio eletrónico simples provido de assinatura eletrónica simples, no âmbito de processo 
do CC, dirigida a uma sociedade comercial que vende veículos automóveis. - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 11 de Novembro    
I. O art. 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19-03, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 4-A/2020, de 06-04, consagrou um conceito 
amplo de acto processual, abrangendo tanto os praticados no processo como os realizados fora dele, incluindo prazos 
substantivos, por forma a contemplar todas as situações possíveis.
II. A consideração global das disposições contidas no artigo 7.º, n.ºs 1, 2 e 5, al. a) do mesmo diploma revela a inexistência de 
obstáculo à prática de actos processuais não presenciais não urgentes quando o sujeito ou interveniente processual tenha 
condições para assegurar a sua prática através de meios informáticos necessários.
III. Assim, a notificação do arguido para pagamento da multa e das custas decorrentes da condenação que lhe foi imposta não 
enferma de vício que importe a sua ineficácia.
IV. Não obstante, não sendo previamente averiguado se o condenado (e não necessariamente a sua advogada) dispõe dos 
meios necessários para proceder ao pagamento das guias respectivas por via electrónica a partir da sua residência, caso as 
guias não sejam pagas, o prazo de pagamento deve considerar-se suspenso nos termos do n.º 1 do artigo 7.º do compêndio 
legislativo já referido. - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 15 de Outubro    
I. A entidade bancária que celebra um contrato de arrendamento comercial, como arrendatária, para instalar uma agência 
bancária, no qual as partes estipulam que o prazo de vigência é de 30 anos, e que o contrato não pode ser denunciado por 
qualquer das partes, não pode invocar a alteração das circunstâncias para resolver o contrato de arrendamento, nos termos do 
art. 437º CC, ainda que prove que: a) apresentou um resultado líquido negativo de muitos milhões de euros nos últimos anos; 
b) recorreu a processo de recapitalização previsto na Lei 63/2008, de 24 de Novembro; c) ficou sujeita a um plano de 
recapitalização que a obrigava a reformular o seu modelo de negócio, a implementar profundas medidas de reestruturação e a 
reduzir significativamente o seu número de agências e a limitar o seu âmbito de actuação geográfica; d) a crise financeira 
internacional que sobreveio a partir de 2009 aumentou os custos de financiamento da Banca em Portugal.
II. Todas essas circunstâncias que foram alvo de alterações são circunstâncias que dizem respeito apenas a uma das partes no 
contrato e não às duas partes.
III. Para poder ser aplicado o instituto referido é necessário que a alteração anormal seja objectiva, e não subjectiva, ou seja, 
que atinja as circunstâncias em que ambas as partes fundaram a decisão de contratar, atingindo o próprio contrato, e não que 
apenas atinja uma das partes contratuais. - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 24 de Setembro    
I. A prova de um facto não resulta, regra geral, de um só depoimento ou parte dele, mas da conjugação de todos os meios de 
prova carreados para os autos.
II. É incumbência do impugnante da decisão da matéria de facto actuar numa dupla vertente: (i) rebater, de forma suficiente e 
explícita, a apreciação crítica da prova feita no tribunal a quo, (ii) tentando demonstrar que a prova produzida inculca outra 
versão dos factos que atinge o patamar da probabilidade prevalecente.
III. Se defendermos que a valorização das declarações de parte deve respeitar apenas o princípio da livre apreciação da prova, 
inexiste obstáculo legal a que aquelas declarações possam fundar a convicção do tribunal, desde que este possa, no confronto 
dos demais meios de prova, concluir pela sua credibilidade.
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IV. O standard de prova do processo civil é, na maioria dos casos, o da probabilidade prevalecente (“more-likely-than-not”) que 
se consubstancia em duas regras fundamentais: (i) entre as várias hipóteses de facto deve preferir-se e considerar-se como 
verdadeira aquela que conte com um grau de confirmação relativamente maior face às demais e (ii) deve preferir-se aquela 
hipótese que seja “mais provável que não”, ou seja, aquela hipótese que é mais provável que seja verdadeira do que seja falsa.
V. A violação do dever de informação a que está adstrito o intermediário financeiro pode ter consequências no plano da 
responsabilidade civil contratual ou extracontratual mas também pode ser causa de anulação do contrato.
VI. Age dolosamente o intermediário financeiro que através de artifícios verbais e gráficos, bem como de omissões de 
esclarecimento e informação induz o investidor a adquirir obrigações de um empresa diversa daquela que erroneamente está 
convencido ser a visada no contrato de aquisição estabelecido.
VII. O erro assim gerado determina a anulação do contrato, por via do disposto no art. 254º, nº 1, do Código Civil.
VIII. Enquanto não cessar a sua boa-fé na posse desses títulos, o investidor/adquirente pode, ao abrigo do disposto nas 
disposições conjugadas dos arts. 289º, nº 3, 3 1270º, nº 1, do Código Civil, fazer seus os frutos desses títulos.
IX. Embora possa ter natureza comercial a relação de intermediação entre a instituição bancária que comercializa essas 
obrigações e o investidor, pessoa singular, não comercial, ao crédito pecuniário que detém sobre aquela, por via do disposto no 
art. 289º,nº 1, do Código Civil, não é aplicável a taxa de juros legais comerciais, prevista no art. 102º, do Código Comercial. - 
DOC

Decisão Arbitral do Centro de Arbitragem Administrativa, de 6 de Outubro       
Imposto do Selo; Cash pooling; Isenção; Princípio da territorialidade; Concessão de crédito; Direito de União Europeia; 
Discriminação. - DOC
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EUROPEAN COMMISSION
DESTAQUES
Consultation on Sustainable corporate governance - DOC

Report on Primary and secondary equity markets in the EU - DOC

Post-Programme Surveillance Report - Portugal, Autumn 2020 - DOC

Draft budgetary plan 2021 - Portugal - DOC

Commission staff working document: Analysis of the Draft Budgetary Plan of Portugal - DOC

Commission opinion on the Draft Budgetary Plan of Portugal - DOC

Valdis Dombrovskis’ letter to Portugal Minister of Finance, João Leão - DOC

European Economic Forecast – Autumn 2020 - DOC

CONSULTATIONS
Financial services – review of EU rules on alternative investment fund managers - DOC

Banking Union – review of bank crisis management & deposit insurance framework (BRRD review) - DOC

Banking Union – review of the bank crisis management & deposit insurance framework (DGSD review) - DOC

Banking Union – review of the bank crisis management & deposit insurance framework (SRMR review) - DOC

Tax fraud & evasion – strengthening rules on administrative cooperation and expanding the exchange of 
information - DOC

Data protection – standard contractual clauses between controllers & processors located in the EU (implementing 
act)  - DOC

Data sharing in the EU – common European data spaces (new rules) - DOC

COM Delegated Regulation specifying the information referred to in art. 40.9 of the PEPP Regulation - DOC

COM Delegated Regulation specifying the information referred to in art. 65.9 of the PEPP Regulation - DOC

High-speed broadband in the EU – review of rules - DOC

European Investment Fund – authorising the Commission to vote in favour of the proposed capital increase - 
DOC

Intellectual property – review of EU rules on industrial design (Design Directive) - DOC

Intellectual property – review of EU rules on industrial design (Design Regulation) - DOC

DECISIONS AND REGULATION
Council Decision (CFSP) 2020/1726 of 14 September 2020 on the signing and conclusion, on behalf of the Union, 
of the Framework Agreement between the European Union and the United Nations for the Provision of Mutual 
Support in the context of their respective missions and operations in the field - DOC
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12737-Banking-Union-Review-of-the-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework-DGSD-review-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12738-Banking-Union-Review-of-the-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework-SRMR-review-
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12740-Commission-Implementing-Decision-on-standard-contractual-clauses-between-controllers-and-processors-located-in-the-EU
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12491-Legislative-framework-for-the-governance-of-common-European-data-spaces
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12762-COM-Delegated-Regulation-specifying-the-information-referred-to-in-art-40-9-of-the-PEPP-Regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12763-COM-Delegated-Regulation-specifying-the-information-referred-to-in-art-65-9-of-the-PEPP-Regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12463-Review-of-the-Broadband-Cost-Reduction-Directive-Directive-2014-61-EU-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12773-Commission-vote-in-favour-of-the-capital-increase-of-the-European-Investment-Fund
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Review-of-the-Designs-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12610-Review-of-the-Community-Designs-Regulation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1726&from=EN


Council Decision of 30 October 2020 adopting the Council's position on draft amending budget No 9 of the 
European Union for the financial year 2020 2020/C 372 I/01 - DOC

Council Implementing Decision (EU) 2020/1766 of 25 November 2020 determining, for a limited period of time, 
that the regulatory framework applicable to central securities depositories of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland is equivalent in accordance with Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament 
and of the Council - DOC

Commission Decision (EU) of of 14 October 2020 instructing the Central Administrator of the European Union 
Transaction Log to enter changes to the national allocation tables of Belgium, Czechia, Denmark, Germany, 
France, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Romania and the United Kingdom into the European Union Transaction 
Log - DOC

Commission Decision (EU) 2020/1730 of 18 November 2020 confirming the participation of Ireland in Regulation 
(EU) 2017/1954 of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1030/2002 
laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals - DOC

Commission Decision (EU) 2020/1722 of 16 November 2020 on the Union-wide quantity of allowances to be 
issued under the EU Emissions Trading System for 2021 - DOC

Commission Decision (EU) 2020/1708 of 13 November 2020 on the financial contributions to be paid by Member 
States to finance the European Development Fund, including the ceiling for 2022, the annual amount for 2021, the 
first instalment for 2021 and an indicative and non-binding forecast for the expected annual amounts of 
contributions for the years 2023 and 2024 - DOC

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1727 of 18 November 2020 amending Implementing 
Regulation (EU) 2015/2447 as regards certain rules on Authorised Economic Operators - DOC

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1647 of 9 November 2020 laying down technical information 
for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 
September 2020 until 30 December 2020 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament 
and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance - DOC

🦠  Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1732 of 18 September 2020 supplementing Regulation (EU) 
2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European Securities 
and Markets Authority to securitisation repositories - DOC

Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2020 on representative 
actions for the protection of the collective interests of consumers and repealing Directive 2009/22/EC - DOC

Regulation (EU) 2020/1784 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2020 on the service in 
the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents) 
(recast) - DOC

Regulation (EU) 2020/1783 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2020 on cooperation 
between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters (taking of 
evidence) (recast) - DOC

Definitive adoption (EU, Euratom) 2020/1776 of amending budget No 7 of the European Union for the financial 
year 2020 - DOC

Definitive adoption (EU, Euratom) 2020/1672 of amending budget No 6 of the European Union for the financial 
year 2020 - DOC

Corrigendum to Directive (EU) 2019/2034 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 
on the prudential supervision of investment firms and amending Directives 2002/87/EC, 2009/65/EC, 2011/61/EU, 
2013/36/EU, 2014/59/EU and 2014/65/EU (Official Journal of the European Union L 314 of 5 December 2019) - 
DOC
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Corrigendum to Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 
on the prudential requirements of investment firms and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) No 
575/2013, (EU) No 600/2014 and (EU) No 806/2014 (Official Journal of the European Union L 314 of 5 December 
2019) - DOC

Decision (EU) 2020/1688 of the European Central Bank of 25 September 2020 amending Decision (EU) 
2020/187 on the implementation of the third covered bonds purchase programme - DOC

Decision (EU) 2020/1575 of the European Central Bank of the European Central Bank of 27 October 2020 as 
regards the assessment of and follow-up on information on breaches reported through the whistleblowing tool 
where a person concerned is a high-level ECB official (ECB/2020/54) - DOC

Guideline (EU) 2020/1691 of the European Central Bank of 25 September 2020 amending Guideline ECB/
2014/31 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral 
- DOC 

Guideline (EU) 2020/1690 of the European Central Bank of 25 September 2020 amending Guideline (EU) 
2015/510 on the implementation of the Eurosystem monetary policy framework - DOC 

Interest rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations (Rate applied to the 
most recent operation carried out before the indicated day. In the case of a variable rate tender, the interest rate is 
the marginal rate.): 0,00 % on 1 November 2020 Euro exchange rates (Source: reference exchange rate published 
by the ECB.) 3 November 2020 2020/C 372/04 - DOC

European Securities and Markets Authority Decision (EU) 2020/1689 of 16 September 2020 renewing the 
temporary requirement to natural or legal persons who have net short positions to lower the notification thresholds 
of net short positions in relation to the issued share capital of companies whose shares are admitted to trading on a 
regulated market to notify the competent authorities above a certain threshold in accordance with point (a) of Article 
28(1) of Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council - DOC

Statement of revenue and expenditure of the European Securities and Markets Authority (ESMA) for the 
financial year 2020 – amending budget No 3 2020/C 407/20 - DOC

Recommendation of the European Systemic Risk Board of 24 September 2020 on identifying legal entities 
(ESRB/2020/12) 2020/C 403/01 - DOC

Communication: Commission Interpretative Communication on the preparation, audit and publication of the 
financial statements included in the annual financial reports drawn up in accordance with Commission Delegated 
Regulation (EU) 2019/815 on the European Single Electronic Format (ESEF) 2020/C 379/01 - DOC

Publications: Annual work programme 2020 - Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency - DOC

Publications: Management plan 2020 – Budget - DOC

Publications: Management plan 2020 – Financial stability, financial services and capital markets union - DOC

Publications: Management plan 2020 – Internal Audit Service - DOC

Publications: Management plan 2020 – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs - DOC

Publications: Joint Communication: A new EU-US agenda for global change - DOC

Publications: EU-South America Forum on financial regulation - DOC

Publications: EU Competition law - DOC

Publications: Primary and secondary equity markets in the EU - DOC
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OTHER DOCUMENTS
EU BUDGET 2019 - Main messages ahead of the 2019 discharge - DOC

2021 European Semester: Alert mechanism report - DOC

Draft budgetary plans 2021 - DOC

Long-term investment funds – review of EU rules - DOC

Joint statement following the first meeting of the Specialised Committee on the Other Separation 
Provisions - DOC

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho ao Banco Central Europeu e ao Comité Económico e 
Social Europeu - Relatório sobre o Mecanismo de Alerta 2020 - DOC

Quarterly Report on the Euro Area, Volume 19, n.º 2 (2020) - DOC

ECA - EUROPEAN COURT OF AUDITORS
Special Report 25/2020: Capital Markets Union – Slow start towards an ambitious goal - DOC

Special Report 24/2020: The Commission’s EU merger control and antitrust proceedings: a need to scale up 
market oversight - DOC

Report of the European Court of Auditors on the performance of the EU budget – Status at the end of 2019 - 
DOC

Annual report on the EU Joint Undertakings for the financial year 2019 - DOC

Annual reports concerning the financial year 2019 - DOC

ECB - EUROPEAN CENTRAL BANK
🦠  European financial integration during the COVID-19 crisis - DOC

🦠  Consumption patterns and inflation measurement issues during the COVID-19 pandemic - DOC

🦠  Financial stability considerations arising from the interaction of coronavirus-related policy measures - DOC

Decisions taken by the Governing Council of the ECB (in addition to decisions setting interest rates) - DOC

Public consultation by the working group on euro risk-free rates on €STR-based Euribor fallbacks rates - DOC

ECB announces independent review of payments system outage - DOC

The Eurosystem Integrated Reporting Framework: an overview - DOC

Cost-benefit assessment questionnaire on the Integrated Reporting Framework for the banking industry - DOC

Survey on credit terms and conditions in euro-dominated securities financing and OTC derivatives markets 
(SESFOD) - DOC

Results of the September 2020 survey on credit terms and conditions in euro-denominated securities 
financing and over-the-counter derivatives markets (SESFOD) - DOC

The ECB Survey of Professional Forecasters - Fourth quarter of 2020 - DOC
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Results of the ECB Survey of Professional Forecasters in the fourth quarter of 2020 - DOC

Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area - April to September 2020 - DOC

ECB Survey of Monetary Analysts (SMA), December 2020 - DOC

Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area: small businesses report strong declines in 
turnover and profits but improved access to finance - DOC

A revised weighting scheme for the international environment projections - DOC

ECB review sees increased medium-term vulnerabilities for corporates and banks - DOC

🦠  Yves Mersch: Legal aspects of the ECB’s response to the coronavirus (COVID-19) pandemic – an 
exclusive but narrow competence - DOC

🦠  Luis de Guindos: The euro area financial sector in the pandemic crisis - DOC

🦠  Isabel Schnabel: Unequal scars – distributional consequences of the pandemic - DOC

🦠  Isabel Schnabel COVID-19 and the liquidity crisis of non-banks: lessons for the future - DOC

🦠  Isabel Schnabel: Shifting tides in euro area money markets: from the global financial crisis to the 
COVID-19 pandemic - DOC

Philip R. Lane: Transcript of interview with Portuguese public broadcaster RTP3 - DOC

Philip R. Lane: IMF Policy dialogue: New policy frameworks for a "Lower-for-Longer" world - DOC

Isabel Schnabel: Monetary policy in changing conditions - DOC

Legal Working Paper n.º 20: Composite administrative procedures in the European Union - DOC

Working Paper Series n.º 2497: How do banking groups react to macroprudential policies? Cross-border 
spillover effects of higher capital buffers on lending, risk-taking and internal markets - DOC

Working Paper Series n.º 2496: Interest rate risk and monetary policy normalisation in the euro area - DOC

Working Paper Series n.º 2493: How news affects sectoral stock prices through earnings expectations and 
risk premia - DOC

Working Paper Series n.º 2492: Banks, low interest rates, and monetary policy transmission - DOC

Working Paper Series n.º 2491: Fire sales by euro area banks and funds: what is their asset price impact? - 
DOC

Working Paper Series n.º 2490: Do words hurt more than actions? The impact of trade tensions on financial 
markets - DOC

Working Paper Series n.º 2489: Investment funds, monetary policy, and the global financial cycle - DOC

Working Paper Series n.º 2487: Reversal interest rate and macroprudential policy - DOC

Working Paper Series n.º 2486: Interest rate-growth differentials on government debt: an empirical 
investigation for the euro area - DOC

Working Paper Series n.º 2485: The wage-price pass-through in the euro area: does the growth regime 
matter? - DOC

Working Paper Series n.º 2484: Spillover effects in international business cycles - DOC

Occasional Paper Series n.º 252: Fiscal transfers and economic convergence - DOC
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Occasional Paper Series n.º 251: Liquidity in resolution: comparing frameworks for liquidity provision 
across jurisdictions - DOC
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in resolution and in a systemic crisis - DOC
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New euro area statistics on insurance corporations’ premiums, claims and expenses - DOC

Monetary policy decisions - DOC

Gradual change seen in euro area payment behaviour - DOC

A macroprudential perspective on replenishing capital buffers - DOC

Developments in the sovereign-bank nexus in the euro area: the role of direct sovereign exposures - DOC

Selecting adverse economic scenarios for the quantitative assessment of euro area banking system resilience 
- DOC

Causes and implications of variation in euro area banks’ recent loan loss provisioning - DOC

Prospects for euro area bank lending margins in an extended low-for-longer interest rate environment - DOC

New pension fund statistics - DOC

Understanding what happens when “angels fall” - DOC

Assessing corporate vulnerabilities in the euro area - DOC

Euro area insurance corporation statistics: third quarter of 2020 - DOC 

Euro money market statistics: sixth maintenance period 2020 - DOC 

Euro area bank interest rate statistics: October 2020 - DOC 

Euro area bank interest rate statistics: September 2020 - DOC 

Euro area securities issues statistics: September 2020 - DOC 

🦠  Research bulletin 77: How does monetary policy affect investment in the euro area? - DOC 

Financial Stability Review: November 2020 - DOC

Economic Bulletin - DOC

ESMA - EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY
European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports - DOC

ESMA consults on MIFID II/ MIFIR obligations on market data - DOC

ESMA consults on guidance for funds’ marketing communications - DOC

ESMA consults on supervisory fees for data reporting services providers - DOC

ESMA consults on derogation criteria for data reporting services providers - DOC
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op251~65a080c5b3.en.pdf?690e875c3ef452dab7a170c9c0396c45
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op250~c7a2d3cc7e.en.pdf?71c264d8d05128456c458f30b84cb240
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.spacereport202012~bb2038bbb6.en.pdf?05ce2c97d994fbcf1c93213ca04347dd
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/2020/html/ecb.fst201110.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr201105~a524484b55.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2020/html/ecb.ebbox202007_02~3fc4ffea93.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp201029~4392a355f4.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr201202~0645677cf6.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/focus/2020/html/ecb.fsrbox202011_09~7b6553235e.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/focus/2020/html/ecb.fsrbox202011_04~f83a448770.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/focus/2020/html/ecb.fsrbox202011_06~220c11b6c3.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/focus/2020/html/ecb.fsrbox202011_05~2c9a05d4e4.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/special/html/ecb.fsrart202011_02~c984477181.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2020/html/ecb.ebart202007_03~5ead7cb1dc.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/focus/2020/html/ecb.fsrbox202011_03~578f4f74dc.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/focus/2020/html/ecb.fsrbox202011_01~afc02db8d6.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/icb/html/ecb.icb2020q3~1f9a7b82bc.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/euro_money_market/html/ecb.emms201124~d3a8f796e2.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/mfi/html/ecb.mir2010~03bcf7fde5.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/mfi/html/ecb.mir2009~b983b82d1a.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/sis/html/ecb.si2009~1dd21a3977.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/resbull/2020/html/ecb.rb201125~502883fc77.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202011~b7be9ae1f1.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb202007.en.html
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1041_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2020.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-mifid-ii-mifir-obligations-market-data
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-guidance-funds%E2%80%99-marketing-communications
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-supervisory-fees-data-reporting-services-providers
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-derogation-criteria-data-reporting-services-providers


ESMA specifies obligations on environmentally sustainable activities  - DOC

ESMA identifies costs and performance and data quality as new Union Strategic Supervisory Priorities - 
DOC

ESMA submits two draft technical standards under the revised Market Abuse Regulation to the European 
Commission - DOC

ESMA publishes its first reports on CSDR implementation - DOC

ESMA publishes first report on use of sanctions under the AIFMD - DOC

ESMA publishes third annual report on use of sanctions for UCITS - DOC

ESMA publishes first overview of the size and structure of EU securities markets - DOC

ESMA publishes translations for guidelines on enforcement of financial information - DOC

ESMA publishes translations for guidelines on performance fees in UCITS and certain types of AIFS - DOC

ESMA publishes translations for guidelines on securitisation repository data completeness and consistency 
thresholds - DOC

ESMA publishes data for the systematic internaliser calculations for equity, equity-like instruments, bonds and 
other non-equity instruments - DOC

ESMA releases report on post trade risk reduction services - DOC

ESMA sees potential for sudden reversal in investors’ risk assessment - DOC

ESMA tells fund managers to improve readiness for future adverse shocks - DOC

ESMA identifies deficiencies in German Supervision of Wirecard’s Financial Reporting - DOC

Fast Track Peer Review on the Application of the Guidelines on the Enforcement of Financial Information 
(ESMA/2014/1293) by BaFin and FREP in the Context of Wirecard - DOC

ESMA updates Brexit statements for the end of UK transition period - DOC

Verena Ross speaks about CRA regulation at ECMI annual conference - DOC

EU derivative clearing showed strong growth in 2019 - DOC

ESMA sets out its final view on the derivatives trading obligation (DTO) - DOC

ESMA updates Q&As for prospectus and transparency rules linked to Brexit - DOC

ESMA publishes new Q&A on product governance - DOC

ESMA updates Q&A on benchmarks regulation - DOC

ESMA publishes first Q&As on SFTR reporting - DOC

ESMA makes new bond liquidity data available - DOC

ESMA Newsletter, n.º 18 - DOC

EBA - EUROPEAN BANKING AUTHORITY
🦠  The EBA reactivates its Guidelines on legislative and non-legislative moratoria - DOC
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-specifies-obligations-environmentally-sustainable-activities
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-identifies-costs-and-performance-and-data-quality-new-union-strategic
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-submits-two-draft-technical-standards-under-revised-market-abuse
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-its-first-reports-csdr-implementation
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-first-report-use-sanctions-under-aifmd
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-third-annual-report-use-sanctions-ucits
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-first-overview-size-and-structure-eu-securities-markets
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-translations-guidelines-enforcement-financial-information
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-translations-guidelines-performance-fees-in-ucits-and-certain
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-translations-guidelines-securitisation-repository-data
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-publishes-data-systematic-internaliser-calculations-equity-equi-6
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-releases-report-post-trade-risk-reduction-services
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sees-potential-sudden-reversal-in-investors%E2%80%99-risk-assessment
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-tells-fund-managers-improve-readiness-future-adverse-shocks
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-identifies-deficiencies-in-german-supervision-wirecard%E2%80%99s-financial
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma42-111-5349_fast_track_peer_review_report_-_wirecard.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-brexit-statements-end-uk-transition-period
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/verena-ross-speaks-about-cra-regulation-ecmi-annual-conference
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/eu-derivative-clearing-showed-strong-growth-in-2019
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-its-final-view-derivatives-trading-obligation-dto
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qas-prospectus-and-transparency-rules-linked-brexit
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-new-qa-product-governance
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qa-benchmarks-regulation
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-first-qas-sftr-reporting
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-makes-new-bond-liquidity-data-available-0
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-newsletter-n%C2%BA18
https://eba.europa.eu/eba-reactivates-its-guidelines-legislative-and-non-legislative-moratoria


🦠  Banks report a significant use of COVID-19 moratoria and public guarantees - DOC

The EBA calls on the European Commission to harmonise the significant risk transfer assessment in 
securitisation - DOC

The EBA launches consultation to incorporate ESG risks into the governance, risk management and 
supervision of credit institutions and investment firms - DOC

EBA launches consultation on revised Guidelines on sound remuneration policies - DOC

EBA publishes the methodology for the 2021 EU-wide stress test - DOC

EBA publishes Report on benchmarking of national insolvency frameworks across the EU - DOC

EBA publishes revised final draft technical standards and Guidelines on methodology and disclosure for 
global systemically important institutions - DOC

EBA encourages financial institutions to put the required focus on consumers’ interests when applying Product 
Oversight and Governance Arrangements - DOC

EBA announces timing for publication of 2020 EU-wide transparency exercise and Risk Assessment Report - 
DOC

EBA sets out how prudential supervisors should take money laundering and terrorist financing risks into 
account in the Supervisory Review and Evaluation Process - DOC

EBA issues first monitoring report on TLAC-MREL instruments accompanied by 15 recommendations - DOC

EBA analyses effect of the unwind mechanism of the liquidity coverage ratio - DOC

Guidelines on loan origination and monitoring - DOC

The EBA reminds financial institutions of the need for readiness in view of the Brexit transition period ending 
on 31 December 2020 - DOC

Jose Manuel Campa delivers keynote speech at the XVII international professional conference on good 
corporate governance - DOC

ESA - EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES 
ESAs propose to adapt the EMIR implementation timelines for intragroup transactions, equity options and 
novations to EU counterparties - DOC

ESAS’ Board of Appeal dismisses case against EIOPA on alleged non-application of Union Law as manifestly 
inadmissible - DOC

EIOPA - EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS 
AUTHORITY 
🦠  Risk Dashboard: European insurers slightly less exposed to risks compared to the beginning of COVID-19 
outbreak but concerns remain - DOC

EIOPA calls for sound supervisory practices in registering or authorising IORPs to foster a level-playing field 
across the EU - DOC

Survey on the application of the Insurance Distribution Directive - DOC
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https://eba.europa.eu/banks-report-significant-use-covid-19-moratoria-and-public-guarantees
https://eba.europa.eu/eba-calls-european-commission-harmonise-significant-risk-transfer-assessment-securitisation
https://eba.europa.eu/eba-launches-consultation-incorporate-esg-risks-governance-risk-management-and-supervision-credit
https://eba.europa.eu/eba-launches-consultation-revised-guidelines-sound-remuneration-policies
https://eba.europa.eu/eba-publishes-methodology-2021-eu-wide-stress-test
https://eba.europa.eu/eba-publishes-report-benchmarking-national-insolvency-frameworks-across-eu
https://eba.europa.eu/eba-publishes-revised-final-draft-technical-standards-and-guidelines-methodology-and-disclosure
https://eba.europa.eu/eba-encourages-financial-institutions-put-required-focus-consumers%E2%80%99-interests-when-applying-product
https://eba.europa.eu/eba-announces-timing-publication-2020-eu-wide-transparency-exercise-and-risk-assessment-report
https://eba.europa.eu/eba-sets-out-how-prudential-supervisors-should-take-money-laundering-and-terrorist-financing-risks
https://eba.europa.eu/eba-issues-first-monitoring-report-tlac-mrel-instruments-accompanied-15-recommendations
https://eba.europa.eu/eba-analyses-effect-unwind-mechanism-liquidity-coverage-ratio
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring/884283/EBA%20GL%202020%2006%20Final%20Report%20on%20GL%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring.pdf
https://eba.europa.eu/eba-reminds-financial-institutions-need-readiness-view-brexit-transition-period-ending-31-december
https://eba.europa.eu/jose-manuel-campa-delivers-keynote-speech-xvii-international-professional-conference-good-corporate
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-propose-adapt-emir-implementation-timelines-intragroup-transactions-equity
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas%E2%80%99-board-appeal-dismisses-case-against-eiopa-alleged-non-application-union
https://www.eiopa.europa.eu/content/risk-dashboard-european-insurers-slightly-less-exposed-risks-compared-beginning-covid-19
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-calls-sound-supervisory-practices-registering-or-authorising-iorps-foster-level
https://www.eiopa.europa.eu/content/survey-application-insurance-distribution-directive


ESRB - EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD
Retrenchment of euro area banks and international banking models - DOC

Working Paper n.º 113: Financial stability policies and bank lending: quasi-experimental evidence from 
Federal Reserve interventions in 1920-21 - DOC
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https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/wp/esrb.wp112~854beb59ac.en.pdf?ff0ab9c2fe22b5c456229b2b6ba33337
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/wp/esrb.wp113~e8684e7ef6.en.pdf?3add050c6c75ccf360abbc128d0b43be


AEM - ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS EMITENTES DE VALORES COTADOS 
EM MERCADO 
Intervenção do Presidente da Direcção da AEM, Eng.º Carlos Gomes da Silva, na sessão pública de 
apresentação do Relatório Anual de Monitorização do Código de Governo das Sociedades (RAM 2020) - VÍDEO

CES - CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL 
Livro "Administração Pública e Interesse Público - dos últimos aos próximos 20 anos" - DOC

CFP - CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS 
Comunicado do CFP relativo à “Evolução Orçamental da Administração Local até junho de 2020” - DOC

CIRSF - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO REGULAÇÃO E SUPERVISÃO FINANCEIRA
Conferência Internacional CIRSF 2020: Grandes Tendências da Regulação Financeira - As Estruturas Europeias 
de Governance da Supervisão Financeira - DOC

CNCS - CENTRO NACIONAL DE CIBERSEGURANÇA 
Boletim 5/2020 do Observatório de Cibersegurança - DOC

DGAEP - DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO
Síntese estatística do emprego público - 3.º trimestre 2020 - DOC

ERC - ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL
Deliberação ERC/2020/229 - Grupo Media Capital - Sobre a possível necessidade de medias, cautelares para 
garantia da transparência e salvaguarda do efeito útil do processo de contra-ordenarão em curso - DOC

EURONEXT
Euronext publishes Q3 2020 results - DOC

Euronext announces volumes for October 2020 - DOC

FUNDAÇÃO FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS
As empresas portuguesas no comércio internacional - DOC
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https://youtu.be/FzPHAyeTkRY
http://www.ces.pt/noticias/artigo/livro-administracao-publica-e-interesse-publico-dos-ultimos-aos-proximos-20-anos
https://www.cfp.pt/pt/noticias/intervencoes-publicas/comunicado-do-cfp
https://www.cirsf.eu/pt/noticia/53/conferenciainternacionalcirsf2020
https://www.cncs.gov.pt/recursos/noticias/boletim-52020-do-observatorio-de-ciberseguranca-ja-se-encontra-disponivel/
https://www.dgaep.gov.pt/upload/DIOEP/2020/SIEP3T/SIEP_2020T3_20201116.pdf
https://www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM5OiJtZWRpYS9kZWNpc29lcy9vYmplY3RvX29mZmxpbmUvNzk4MS5wZGYiO3M6NjoidGl0dWxvIjtzOjI2OiJkZWxpYmVyYWNhby1lcmMyMDIwMjI5LW91dCI7fQ==/deliberacao-erc2020229-out
https://www.euronext.com/en/about/media/euronext-press-releases/euronext-publishes-q3-2020-results
https://www.euronext.com/en/about/media/euronext-press-releases/euronext-announces-volumes-for-october-2020
https://www.ffms.pt/publicacoes/grupo-estudos/5142/as-empresas-portuguesas-no-comercio-internacional


GEE - GABINETE DE ESTRATÉGIA E ESTUDOS (MINISTÉRIO DA ECONOMIA)
🦠  Boletim Indicadores de Conjuntura 2020 – COVID - DOC

Previsões Macroeconómicas - DOC

Síntese Estatísticas de conjuntura, n.º47/2020 - DOC

ICC - INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE
Guia de propriedade intelectual da ICC para fornecer orientações às empresas num cenário em constate 
mudança - DOC

Wallchart Incoterms® 2020 disponível em português - DOC

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO 
Relatório "Caracterização e impacto das operações de financiamento às empresas pela Instituição 
Financeira de Desenvolvimento 2016-2020" - DOC

IGCP - AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA 
Boletim Mensal: Dívida Pública - Novembro 2020 - DOC

IMT - INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES 
Deliberação IMT-CD/2020/2191 - Grupo Media Capital - Sobre a possível necessidade de medias, cautelares 
para garantia da transparência e salvaguarda do efeito útil do processo de contra-ordenarão em curso - DOC

INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA  
🦠  Acompanhamento do impacto social e económico da pandemia - 33.º reporte semanal - DOC   

🦠  Mortalidade em Portugal no contexto da pandemia COVID-19 - Semanas 1 a 44 - DOC

🦠  Acompanhamento do impacto da pandemia nas empresas - Novembro - DOC

🦠  81,9% do acréscimo de óbitos de 19 de outubro a 15 de novembro relativamente à média dos últimos 5 anos 
deveu-se a óbitos por COVID-19 - DOC

🦠  Mobilidade da população ao nível regional no contexto da pandemia COVID-19 - DOC

Atividade Económica - 2019 - DOC

Estatísticas Demográficas - 2019 - DOC

Estatísticas do Comércio Internacional - 2019 - DOC

Estatísticas dos Transportes e Comunicações - 2019 - DOC

Empresas estrangeiras em Portugal empregam 17% das pessoas ao serviço e representam 26,3% do VAB 
do setor empresarial – 2019 - DOC
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https://www.gee.gov.pt/pt/destaques/30014-covid-19
https://www.gee.gov.pt/pt/lista-publicacoes/previsoes-para-a-economia-portuguesa/9204-previsoes-para-a-economia-portuguesa-70/file
https://www.gee.gov.pt/pt/lista-publicacoes/sintese-de-conjuntura/2020-9/9210-sec-n-47-2020/file
https://www.icc-portugal.com/Noticias/guia-de-propriedade-intelectual-da-icc-para-fornecer-orientacoes-as-empresas-num-cenario-em-constate-mudanca
https://www.icc-portugal.com/Noticias/wallchart-incoterms-2020-portugues
https://www.sgeconomia.gov.pt/noticias/ifd-relatorio-caracterizacao-e-impacto-das-operacoes-de-financiamento-as-empresas-pela-instituicao-financeira-de-desenvolvimento-2016-2020-span-classnovo-novospan.aspx
https://www.igcp.pt/fotos/editor2/2020/Boletim_Mensal/11_BM_nov.pdf
https://dre.pt/application/file/a/149951014
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=464980254&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=462662537&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=465947263&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=466281084&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=465143606&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=71888260&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=71882686&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=133545&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=71883472&PUBLICACOESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415502958&DESTAQUESmodo=2


Economia do mar mais dinâmica do que a economia nacional no triénio 2016-2018 - DOC

Sociedade da Informação e do Conhecimento - Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da 
Comunicação nas Empresas - DOC

A remuneração bruta mensal média aumentou 3,6% no trimestre terminado em setembro de 2020, para 1 266 
Euros, mais 1,9 pontos percentuais que no trimestre terminado em junho - 3.º Trimestre de 2020 - DOC

Produto Interno Bruto em volume registou uma variação de -5,7% em termos homólogos e de +13,3% em 
cadeia - 3.º Trimestre de 2020 - DOC

Índice de Custo do Trabalho aumentou 6,0% devido ao aumento dos custos por trabalhador e à redução das 
horas trabalhadas - 3.º Trimestre de 2020 - DOC

Taxa de variação homóloga do IPC estimada em -0,2% - Novembro de 2020 - DOC

Atividade económica com ritmo mais lento de recuperação - Outubro de 2020 - DOC

Taxa de variação homóloga do IPC situou-se em -0,1% - Outubro de 2020 - DOC

A população empregada aumentou 0,7%, a taxa de desemprego diminuiu 0,2 pontos percentuais e a taxa de 
subutilização diminuiu 0,1 pontos percentuais - Outubro de 2020 - DOC

Taxa de juro desceu para 0,932%, capital em dívida e prestação mensal fixaram-se em 54 645 euros e 227 
euros, respetivamente - Outubro de 2020 - DOC

As exportações e as importações diminuíram 0,4% e 9,9%, respetivamente, em termos nominais - Setembro 
de 2020 - DOC

Volume de Negócios nos Serviços diminuiu 12,3% - Setembro de 2020 - DOC

As exportações e as importações diminuíram 0,4% e 9,9%, respetivamente, em termos nominais - Setembro 
de 2020 - DOC

Volume de Negócios na Indústria recuou 1,8%. Excluindo a Energia, a variação foi marginalmente positiva - 
Setembro de 2020 - DOC

Boletim Mensal de Estatística - Outubro de 2020 - DOC

IPCG - INSTITUTO PORTUGUÊS DE CORPORATE GOVERNANCE  
CEAM - Nota Interpretativa n.º 3 - DOC

CEAM - Relatório Anual de Monitorização relativo ao exercício de 2019 - DOC

PORDATA
Colecção "Os Portugueses" - DOC

Pordata retrata os 308 municípios - DOC

BIS - BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS
🦠  COVID-19 and the liquidity crisis of non-banks - lessons for the future - DOC

🦠  Implications of Covid-19 for official statistics: a central banking perspective - DOC
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https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=459803212&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=354446930&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415290456&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415333628&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415205107&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=414645383&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=414805334&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415206218&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415271634&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415115284&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415205646&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415117522&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415205646&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415194581&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=284764188&PUBLICACOESmodo=2
https://cgov.pt/images/ficheiros/2020/nota-interpretativa-n.%C2%BA-3.pdf
https://cgov.pt/base-de-dados/relatorios-anuais-de-monitorizacao/1458-relatorio-anual-de-monitorizacao-relativo-ao-exercicio-de-2019
https://www.pordata.pt/Publicacoes/Outras/Rubrica/Colec%C3%A7%C3%A3o+%22Os+Portugueses%22-15
https://www.pordata.pt/Comunicacao/Pordata+retrata+os+308+munic%C3%ADpios-281
https://bis.us7.list-manage.com/track/click?u=287c540f49d1d58db1f6fa773&id=8139e28cbc&e=fefb462332
https://bis.us7.list-manage.com/track/click?u=287c540f49d1d58db1f6fa773&id=0aa6855867&e=fefb462332


🦠  Exploring life after COVID-19 - the far side of the moon - DOC

🦠  The potential long-term economic effects of Covid - DOC

🦠  The future for business investment in the age of Covid and the role of financial services - DOC

The changing structure of mortgage markets and financial stability - DOC

The fiscal-monetary policy nexus - DOC

EDPB - EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD
Recommendations 01/2020 - measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU 
level of protection of personal data - DOC

EDPB adopts recommendations on supplementary measures following Schrems - DOC

EUROBAROMETER
🦠  Public opinion in the EU in time of coronavirus crisis - DOC

Plenary Insights – November 2020 - DOC

EUROSTAT
Euro area annual inflation stable at -0.3% - DOC

Euro area international trade in goods surplus €24.8 bn - DOC

GDP up by 12.6% and employment up by 0.9% in the euro area - DOC

A broad set of indicators for early detection of macroeconomic imbalances - DOC

Road accidents: regions with highest fatality rates - DOC

FAFT - FINANCIAL ACTION TASK FORCE
Survey on enhancing cross-border payments - DOC

IMF - INTERNATIONAL MONETARY FUND 
🦠  Tax Administration: Designing a Business Continuity Plan for an Epidemic - DOC

🦠  Data Disruption: The Impact of COVID-19 on Inflation Measurement - DOC

🦠  Bridging the Digital Divide to Scale Up the COVID-19 Recovery - DOC

🦠  Sixth Richard Goode Lecture: Remaking the Post-COVID World - DOC

🦠  F&D - The Post-Pandemic Brave New World - DOC

IMF Annual Report 2020 - A year like no other - DOC
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https://bis.us7.list-manage.com/track/click?u=287c540f49d1d58db1f6fa773&id=81c72b7d6c&e=fefb462332
https://bis.us7.list-manage.com/track/click?u=287c540f49d1d58db1f6fa773&id=f0a582e4b4&e=fefb462332
https://bis.us7.list-manage.com/track/click?u=287c540f49d1d58db1f6fa773&id=433cd357f4&e=fefb462332
https://bis.us7.list-manage.com/track/click?u=287c540f49d1d58db1f6fa773&id=fb2874b1dd&e=fefb462332
https://bis.us7.list-manage.com/track/click?u=287c540f49d1d58db1f6fa773&id=f6a3eb3073&e=fefb462332
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-41st-plenary-session-edpb-adopts-recommendations_en
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/public-opinion-in-the-eu-in-time-of-coronavirus-crisis-3
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/plenary-insights-november-2020
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663762/2-30102020-AP-EN.pdf/0a2adb88-41ee-4cfe-ab94-4193d0fb0f42
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10662177/6-13112020-BP-EN.pdf/189ef466-b12e-f19c-94ac-a9eeca2fb5c0
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10662173/2-13112020-AP-EN.pdf/0ac3f053-f601-091d-ea21-db1ecaca7e8c
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11520808/2-18112020-BP-EN.pdf/9df69b0d-c8b8-2f15-4e69-bc23112f53d9
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20201114-1?inheritRedirect=true&redirect=/eurostat/news/whats-new
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/questionnaire-cross-border.html
https://www.imf.org/en/Publications/TNM/Issues/2020/11/10/Tax-Administration-Designing-a-Business-Continuity-Plan-for-an-Epidemic-49838
https://blogs.imf.org/2020/11/10/data-disruption-the-impact-of-covid-19-on-inflation-measurement/
https://blogs.imf.org/2020/11/05/bridging-the-digital-divide-to-scale-up-the-covid-19-recovery/
https://www.imf.org/en/News/Seminars/Conferences/2020/11/18/sixth-richard-goode-lecture-remaking-the-post-covid-world
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/12/index.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2020/eng/downloads/imf-annual-report-2020.pdf


IMF Releases the 2020 Financial Access Survey Results - DOC

ISDA - INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES ASSOCIATION  
The Brexit End Game - DOC

JOHNS HOPKINS CENTER FOR HEALTH SECURITY
🦠  COVID-19 Map - DOC         

OECD - ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT
Main Economic Indicators - Portugal - DOC

🦠  Europe needs to prepare better for coming out of new strict containment measures - DOC

New horizons: Structural policies for a strong recovery and a sustainable, inclusive and resilient future - DOC

Embracing Innovation in Government - Global Trends 2020 - DOC

OECD Economic Outlook, December 2020: Turning hope into reality - DOC

Revenue Statistics 2020 - DOC

International trade statistics: trends in third quarter 2020 - DOC

GDP Growth - Third quarter of 2020 - DOC

Growth and economic well-being: second quarter 2020 - DOC

OECD Digital Economy Outlook 2020 - Friday 27 November 2020 at 13:00 Paris time - DOC

OICV-IOSCO - INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES 
COMMISSIONS
🦠  IOSCO recommendations aim to help develop emerging capital markets - DOC

IOSCO Reviews Money Market Funds Recommendations and Events Arising from the March 2020 Market 
Turmoil - DOC

WEF -  THE WORLD ECONOMIC FORUM
🦠  Global COVID-19 FinTech Market Rapid Assessment Study - DOC

Top 10 Emerging Technologies 2020 - DOC

Future Series: Cybersecurity, emerging technology and systemic risk - DOC

Vision Towards a Responsible Future of Consumption: Collaborative action framework for consumer industries 
- DOC
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https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/11/06/pr20335-imf-releases-the-2020-financial-access-survey-results
https://www.isda.org/2020/11/17/the-brexit-end-game/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/portugal_53059c12-en
http://www.oecd.org/newsroom/europe-needs-to-prepare-better-for-coming-out-of-new-strict-containment-measures.htm
http://www.oecd.org/economy/G20-new-horizons/
https://trends.oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2020/11/OECD-Upskilling-People-11_16_20-V7.pdf?fbclid=IwAR2L9Crtj2WXOvxI-21JPhiUSRK62QTajeeQedNgWA2WCGqXupMCUw1xvzw
http://www.oecd.org/economic-outlook/december-2020/
http://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-2522770x.htm
http://www.oecd.org/newsroom/international-trade-statistics-trends-in-third-quarter-2020.htm
http://www.oecd.org/newsroom/gdp-growth-third-quarter-2020-oecd.htm
http://www.oecd.org/newsroom/growth-and-economic-well-being-second-quarter-2020-oecd.htm
http://www.oecd.org/newsroom/oecd-digital-economy-outlook-2020-friday-27-november-2020-at-13-00-paris-time.htm
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS579.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS582.pdf
https://www.weforum.org/reports/global-covid-19-fintech-market-rapid-assessment-study
https://www.weforum.org/reports/top-10-emerging-technologies-2020
https://www.weforum.org/reports/future-series-cybersecurity-emerging-technology-and-systemic-risk
https://www.weforum.org/reports/vision-towards-a-responsible-future-of-consumption-collaborative-action-framework-for-consumer-industries


WORLD BANK
🦠  World Bank Group COVID-19 Crisis Response - DOC

🦠  COVID-19 High-Frequency Monitoring Dashboard - DOC

Europe 4.0: Addressing Europe's Digital Dilemma - DOC

New World Bank Report Explores Europe’s Digital Options for Boosting Competitiveness, Inclusion, and 
Convergence - DOC

WORLD HEALTH ORGANIZATION
🦠  Timeline of WHO's response to COVID-19 - DOC

🦠  All technical guidance on COVID-19 - DOC 

🦠  Joint Statement on Data Protection and Privacy in the COVID-19 Response - DOC

OTHER INSIGHTS 
CREDIT SUISSE - Investment Outlook 2021 - DOC
🦠  NATURE - Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions - DOC
PIMCO - Secular Outlook 2020: Escalating Disruption - DOC
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https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/11/11/covid-19-high-frequency-monitoring-dashboard
https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/addressing-europes-digital-dilemma
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/11/09/new-world-bank-report-explores-europes-digital-options-for-boosting-competitiveness-inclusion-and-convergence
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications?healthtopics=b6bd35a3-cf4f-4851-8e80-85cb0068335b&publishingoffices=aeebab07-3d0c-4a24-b6ef-7c11b7139e43
https://www.who.int/news/item/19-11-2020-joint-statement-on-data-protection-and-privacy-in-the-covid-19-response
https://www.credit-suisse.com/microsites/investment-outlook/en.html
https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_axiosvitals&stream=top
https://www.pimco.ch/en-ch/insights/economic-and-market-commentary/secular-outlook/escalating-disruption-2020/?gclid=CjwKCAiA-_L9BRBQEiwA-bm5fhJ_RDu0Co5tXuo5YY-qN6fpRSK4cUzYX_msucHANwRz58pUW7AGoRoCw30QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&
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