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EUROPEAN STATISTICAL - RECOVERY DASHBOARD

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. 

Selection of CODIV-related indicators - PORTUGAL - DOC 

Last Update: 20 January 2020

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/


RECURSOS EM DESTAQUE

🦠  ACT - Comunicação de trabalhadores em regime de trabalho presencial - DOC

🦠  DGS - Norma n.º 002/2021, de 30/01 - Campanha de Vacinação contra a COVID-19 – Fase 1 - DOC

🦠  GOVERNO - Ativação dos planos de ensino à distância - DOC

🦠  PARLAMENTO EUROPEU - Covid-19 vaccination campaigns: The public dimension - DOC

🦠  WHO - The push for a COVID-19 vaccine - DOC

🦠  WHO - Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard - DOC
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Indicadores-Chave PORDATA

NÚMEROS DA CRISE

As publicações relacionadas com a pandemia COVID-19 encontram-se assinaladas no Regulatory Update com o símbolo 🦠  

O Banco de Portugal lançou um novo indicador 
diário de actividade que permite identificar 
mais facilmente alterações abruptas na 
actividade económica. 

O novo indicador (DEI) é divulgado todas as 
semanas, à quinta-feira.

Durante a última semana de janeiro, o 
indicador registou uma queda homóloga 
semelhante à observada na semana anterior. 

https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-lanca-indicador-diario-de-atividade-economica-0
https://www.pordata.pt/NumerosDaCrise
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/bdact/Paginas/ComunicacaodeTrabalhoPresencial.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/01/norma_002-2021.pdf
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=ativacao-dos-planos-de-ensino-a-distancia
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679063
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://covid19.who.int
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LEIS, DECRETOS-LEI, PORTARIAS E RESOLUÇÕES
🦠  Decreto do Presidente da República n.º 6-B/2021, de 13 de Janeiro 
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 6-A/2021, de 6 de Janeiro 
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 66-A/2020, de 17 de Dezembro 
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 61-A/2020, de 4 de Dezembro 
Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade 
pública - DOC 

Lei n.º 2/2021, de 21 de Janeiro 
Estabelece o regime de acesso e exercício de profissões e de atividades profissionais e o regime aplicável à 
avaliação da proporcionalidade prévia à adoção de disposições legislativas que limitem o acesso a profissão 
regulamentada, ou a regulamentar, ou o seu exercício, transpondo a Diretiva (UE) 2018/958 do Parlamento 
Europeu e do Conselho e revogando o Decreto-Lei n.º 37/2015, de 10 de março - DOC

🦠  Lei n.º 75-D/2020, de 31 de Dezembro 
Renovação da imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, prorrogando a 
vigência da Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro - DOC

Lei n.º 75-C/2020, de 31 de Dezembro 
Lei das Grandes Opções para 2021-2023 - DOC

Lei n.º 75-B/2020, de 31 de Dezembro 
Orçamento do Estado para 2021 - DOC

🦠  Lei n.º 75-A/2020, de 30 de Dezembro 
Altera o regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos 
de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19, alterando a Lei n.º 
1-A/2020, de 19 de março, e a Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril - DOC

🦠  Decreto n.º 3-C/2021, de 22 de Janeiro 
Altera a regulamentação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República - DOC

🦠  Decreto n.º 3-B/2021, de 19 de Janeiro 
Altera a regulamentação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República - DOC

🦠  Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de Janeiro 
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República - DOC

🦠  Decreto n.º 2-A/2021, de 7 de Janeiro 
Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República - DOC

🦠  Decreto n.º 11-A/2020, de 21 de Dezembro 
Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República - DOC

LEGISLAÇÃO NACIONAL
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https://dre.pt/application/file/a/153663667
https://dre.pt/application/file/a/153145234
https://dre.pt/application/file/a/151557508
https://dre.pt/application/file/a/150478302
https://dre.pt/application/file/a/154792431
https://dre.pt/application/file/a/152637820
https://dre.pt/application/file/a/152639723
https://dre.pt/application/file/a/152639722
https://dre.pt/application/file/a/152639717
https://dre.pt/application/file/a/154947006
https://dre.pt/application/file/a/154643997
https://dre.pt/application/file/a/153958827
https://dre.pt/application/file/a/153341503
https://dre.pt/application/file/a/151904659
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🦠  Decreto n.º 11/2020, de 6 de Dezembro 
Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República - DOC

🦠  Decreto-Lei n.º 8/2021, de 22 de Janeiro 
Altera o regime contraordenacional no âmbito da situação de calamidade, contingência e alerta e procede à 
qualificação contraordenacional dos deveres impostos pelo estado de emergência - DOC

🦠  Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de Janeiro 
Estabelece mecanismos de apoio no âmbito do estado de emergência - DOC

🦠  Decreto-Lei n.º 6-D/2021, de 15 de Janeiro 
Prorroga o prazo dos regimes excecionais de medidas aplicáveis às autarquias locais no âmbito da pandemia 
da doença COVID-19 - DOC

🦠  Decreto-Lei n.º 6-C/2021, de 15 de Janeiro 
Prorroga o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise 
empresarial - DOC

🦠  Decreto-Lei n.º 6-B/2021, de 15 de Janeiro 
Prolonga a vigência das regras de atribuição de financiamento e compensações aos operadores de transportes 
essenciais, no âmbito da pandemia COVID-19 - DOC

🦠  Decreto-Lei n.º 6-A/2021, de 14 de Janeiro 
Altera o regime contraordenacional no âmbito da situação de calamidade, contingência e alerta e agrava a 
contraordenação relativa ao teletrabalho obrigatório durante o estado de emergência - DOC

Decreto-Lei n.º 6/2021, de 12 de Janeiro 
Assegura a execução na ordem jurídica nacional do Regulamento (UE) n.º 2019/515, relativo ao 
reconhecimento mútuo de mercadorias comercializadas legalmente noutro Estado-Membro - DOC

🦠  Decreto-Lei n.º 4/2021, de 4 de Janeiro 
Estabelece o alargamento da ADSE aos titulares de contrato individual de trabalho que exerçam funções em 
entidades de natureza jurídica pública - DOC

Decreto-Lei n.º 109-A/2020, de 31 de Dezembro 
Fixa o valor da retribuição mínima mensal garantida para 2021 - DOC

🦠  Decreto-Lei n.º 107/2020, de 31 de Dezembro 
Altera as medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições particulares de 
solidariedade social e demais entidades da economia social, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 - 
DOC

🦠  Decreto-Lei n.º 106-A/2020, de 31 de Dezembro 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 - DOC

Decreto-Lei n.º 106/2020, de 23 de Dezembro 
Aprova o regime transitório aplicável à prestação de serviços financeiros por entidades com sede no Reino 
Unido - DOC

🦠  Decreto-Lei n.º 105/2020, de 23 de Dezembro 
Institui o Sistema Público de Apoio à Conciliação no Sobre-Endividamento - DOC

🦠  Decreto-Lei n.º 103-A/2020, de 15 de Dezembro 
Altera o regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19 - DOC
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https://dre.pt/application/file/a/150478311
https://dre.pt/application/file/a/154947004
https://dre.pt/application/file/a/154362177
https://dre.pt/application/file/a/154202400
https://dre.pt/application/file/a/154202399
https://dre.pt/application/file/a/154202398
https://dre.pt/application/file/a/153958826
https://dre.pt/application/file/a/153663585
https://dre.pt/application/file/a/153341477
https://dre.pt/application/file/a/152637827
https://dre.pt/application/file/a/152639699
https://dre.pt/application/file/a/152639718
https://dre.pt/application/file/a/152016011
https://dre.pt/application/file/a/152016010
https://dre.pt/application/file/a/151073048


RegulatoryUpdate
🦠  Decreto-Lei n.º 103/2020, de 15 de Dezembro 
Altera o sistema de incentivos à adaptação da atividade empresarial ao contexto da COVID-19 - DOC

Decreto-Lei n.º 102-B/2020, de 9 de Dezembro 
Altera o Código da Estrada e legislação complementar, transpondo a Diretiva (UE) 2020/612 - DOC

Decreto-Lei n.º 101-E/2020, de 7 de Dezembro 
Transpõe a Diretiva (UE) 2018/957, relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de 
serviços - DOC

Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de Dezembro
Estabelece os requisitos aplicáveis a edifícios para a melhoria do seu desempenho energético e regula o Sistema 
de Certificação Energética de Edifícios, transpondo a Diretiva (UE) 2018/844 e parcialmente a Diretiva (UE) 
2019/944 - DOC

Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/2021, de 19 de Janeiro
Aprova o modelo do projeto-piloto relativo à avaliação prévia de impacto legislativo na ação climática - DOC

🦠  Resolução do Conselho de Ministros n.º 4-A/2021, de 15 de Janeiro
Alarga o Programa APOIAR, estabelece um programa de apoio ao setor cultural e medidas de apoio ao setor 
social e solidário - DOC

🦠  Resolução do Conselho de Ministros n.º 4/2021, de 15 de Janeiro
Autoriza a emissão da dívida pública, em execução do Orçamento do Estado para 2021 - DOC

🦠  Resolução do Conselho de Ministros n.º 3/2021, de 14 de Janeiro
Declara a TAP, S. A., a Portugália, S. A., e a Cateringpor, S. A., em situação económica difícil - DOC

🦠  Resolução do Conselho de Ministros n.º 124/2020, de 31 de Dezembro
Procede ao prolongamento e renovação do Programa Regressar - DOC

🦠  Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2020, de 30 de Dezembro
Aprova um conjunto de novas medidas destinadas às empresas e ao emprego no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19 - DOC

🦠  Resolução do Conselho de Ministros n.º 105/2020, de 14 de Dezembro
Aprova o modelo de implementação e monitorização da Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço - 
DOC

🦠  Resolução da Assembleia da República n.º 4/2021, de 25 de Janeiro
Recomenda ao Governo a prevenção de riscos de corrupção durante a pandemia - DOC

🦠  Resolução da Assembleia da República n.º 1-B/2021, de 13 de Janeiro
Modificação da declaração do estado de emergência e autorização da sua renovação - DOC

🦠  Resolução da Assembleia da República n.º 1-A/2021, de 6 de Janeiro
Autorização da renovação do estado de emergência - DOC

🦠  Resolução da Assembleia da República n.º 90-A/2020, de 17 de Dezembro
Autorização da renovação do estado de emergência - DOC

Resolução da Assembleia da República n.º 90/2020, de 16 de Dezembro
Constituição de uma comissão de inquérito parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao 
Fundo de Resolução - DOC

🦠  Resolução da Assembleia da República n.º 89-A/2020, de 4 de Dezembro
Autorização da renovação do estado de emergência - DOC
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https://dre.pt/application/file/a/151072998
https://dre.pt/application/file/a/150574527
https://dre.pt/application/file/a/150570804
https://dre.pt/application/file/a/150570803
https://dre.pt/application/file/a/154489132
https://dre.pt/application/file/a/154362178
https://dre.pt/application/file/a/154193879
https://dre.pt/application/file/a/153663662
https://dre.pt/application/file/a/152639707
https://dre.pt/application/file/a/152421048
https://dre.pt/application/file/a/151036199
https://dre.pt/application/file/a/155086507
https://dre.pt/application/file/a/153663668
https://dre.pt/application/file/a/153145235
https://dre.pt/application/file/a/151557509
https://dre.pt/application/file/a/151322927
https://dre.pt/application/file/a/150478303


Declaração de Retificação n.º 2/2020, de 18 de Janeiro
Retifica a Portaria n.º 8/2021, de 7 de janeiro, que aprova os modelos de impressos destinados ao cumprimento 
da obrigação declarativa prevista no n.º 1 do artigo 57.º do Código do IRS e respetivas instruções de 
preenchimento, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 4, de 7 de janeiro de 2021 - DOC

🦠  Declaração de Retificação n.º 1/2020, de 7 de Janeiro
Retifica a Portaria n.º 269/2020, de 19 de novembro, que 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

Declaração de Retificação n.º 50/2020, de 21 de Dezembro
Declaração de Retificação à 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

🦠  Portaria n.º 19-A/2021, de 25 de Janeiro
Regulamenta os procedimentos de atribuição do apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, criado 
com o objetivo de assegurar a continuidade dos rendimentos das pessoas em situação de particular desproteção 
económica causada pela pandemia da doença COVID-19 - DOC

Portaria n.º 19/2021, de 22 de Janeiro
Regulamenta o mecanismo de conversão previsto nos n.os 2 e 3 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
101/2020, de 20 de novembro, e no n.º 3 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2020, de 30 de 
dezembro («Mecanismo de conversão») - DOC

Portaria n.º 15-B/2021, de 15 de Janeiro
Altera o Regulamento do Programa APOIAR - DOC

Portaria n.º 8/2021, de 7 de Janeiro
Aprova os modelos de impressos destinados ao cumprimento da obrigação declarativa prevista no n.º 1 do artigo 
57.º do Código do IRS e respetivas instruções de preenchimento - DOC

Portaria n.º 7/2021, de 7 de Janeiro
Fixa a percentagem a afetar ao Fundo de Estabilização Tributário - DOC

Portaria n.º 309-A/2020, de 31 de Mês
Altera a Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, que aprova a lista dos países, territórios e regiões com regimes 
de tributação privilegiada, claramente mais favoráveis - DOC

🦠  Portaria n.º 309/2020, de 31 de Dezembro
Prorrogação da suspensão de verificação do requisito de não existência de dívidas de entidades candidatas ou 
promotoras ao IEFP, I. P., para a aprovação de candidaturas e realização de pagamentos de apoios financeiros 
pelo IEFP, I. P., às respetivas entidades, no âmbito das medidas de emprego e formação profissional em vigor, 
determinado através da Portaria n.º 94-B/2020, de 17 de abril, e prorrogado pela Portaria n.º 184/2020, de 5 de 
agosto - DOC

Portaria n.º 305/2020, de 29 de Dezembro
Primeira alteração à Portaria n.º 73/2018, de 12 de março, que define os termos e as condições de utilização do 
Sistema de Certificação de Atributos Profissionais (SCAP) para a certificação de atributos profissionais, 
empresariais e públicos através do Cartão de Cidadão e Chave Móvel Digital - DOC

Portaria n.º 304/2020, de 29 de Dezembro
Aprova a declaração modelo 58 para cumprimento da obrigação declarativa de comunicação à Autoridade 
Tributária e Aduaneira (AT) de determinados mecanismos internos ou transfronteiriços com relevância fiscal, 
conforme previsão da Lei n.º 26/2020, de 21 de julho, alterada pelo Decreto-Lei n.º 53/2020, de 11 de agosto, e 
respetivas informações gerais e instruções de preenchimento - DOC
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https://dre.pt/application/file/a/154353878
https://dre.pt/application/file/a/153145223
https://dre.pt/application/file/a/151664201
https://dre.pt/application/file/a/155282577
https://dre.pt/application/file/a/154792445
https://dre.pt/application/file/a/154362179
https://dre.pt/application/file/a/153145228
https://dre.pt/application/file/a/153145227
https://dre.pt/application/file/a/152637821
https://dre.pt/application/file/a/152639708
https://dre.pt/application/file/a/152438089
https://dre.pt/application/file/a/152438088


Portaria n.º 303/2020, de 28 de Dezembro
Regulamenta a apresentação do pedido de autorização prévia no procedimento de regularização previsto nos 
artigos 78.º-B e 78.º-C do Código do IVA e aprova os modelos e respetivas instruções - DOC

Portaria n.º 300/2020, de 24 de Dezembro
Aprova a Declaração Modelo 10 - Rendimentos e retenções - Residentes, e respetivas instruções de 
preenchimento - DOC

🦠  Portaria n.º 298-B/2020, de 23 de Dezembro
Procede à criação e estabelece a implementação do Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19 (PNV 
COVID-19) através do Serviço Nacional de Saúde (SNS) - DOC

Portaria n.º 298-A/2020, de 23 de Dezembro
Altera as instruções de preenchimento da declaração recapitulativa, a que se referem a alínea i) do n.º 1 do artigo 
29.º do Código do IVA e a alínea c) do n.º 1 do artigo 23.º do Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias, 
aprovadas pela Portaria n.º 215/2020, de 10 de setembro, as quais são aplicáveis às operações realizadas a partir 
de 1 de janeiro de 2021 - DOC

Portaria n.º 296/2020, de 22 de Dezembro
Aprova a declaração modelo 25 - donativos recebidos e respetivas instruções de preenchimento a utilizar pelas 
entidades que recebam donativos fiscalmente relevantes no âmbito do regime consagrado no Estatuto dos 
Benefícios Fiscais (EBF) - DOC

Portaria n.º 295/2020, de 21 de Dezembro
Altera a Portaria n.º 523/2003, de 4 de julho, relativa ao modelo da declaração de pagamento de retenções na 
fonte de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) e de imposto sobre o rendimento das pessoas 
coletivas (IRC) - DOC

Portaria n.º 294-B/2020, de 18 de Dezembro
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 170-A/2020, de 13 de julho, que regulamenta os procedimentos, 
condições e termos de acesso do incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial - DOC

Portaria n.º 289/2020, de 17 de Dezembro
Fixa o valor médio de construção por metro quadrado, para efeitos do artigo 39.º do Código do Imposto Municipal 
sobre Imóveis, a vigorar no ano de 2021 - DOC

Portaria n.º 282/2020, de 10 de Dezembro
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 138/2020, de 9 de junho - DOC

🦠  Portaria n.º 281/2020, de 9 de Dezembro
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 160/2020, de 26 de junho, que alarga o prazo de vigência e o âmbito 
de aplicação da medida excecional relativa às comparticipações financeiras da segurança social - DOC

🦠  Portaria n.º 280/2020, de 7 de Dezembro
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 140/2020, de 15 de junho - DOC

Portaria n.º 278/2020, de 4 de Dezembro
Procede à atualização anual das pensões de acidentes de trabalho para o ano de 2020 - DOC

Portaria n.º 277/2020, de 4 de Dezembro
Fixa a taxa do adicionamento sobre as emissões de CO(índice 2) previsto no artigo 92.º-A do CIEC e o valor do 
adicionamento resultante da aplicação dessa taxa aos fatores de adicionamento relativos a cada produto - DOC

Portaria n.º 276/2020, de 4 de Dezembro
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 232/2020, de 1 de outubro, que estabelece as obrigações declarativas 
fiscais que estão abrangidas pelo regime do justo impedimento de curta duração, previsto no artigo 12.º-A do 
Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 452/99, de 5 de novembro - DOC
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https://dre.pt/application/file/a/152198017
https://dre.pt/application/file/a/152198022
https://dre.pt/application/file/a/152198029
https://dre.pt/application/file/a/152016017
https://dre.pt/application/file/a/151735448
https://dre.pt/application/file/a/151664203
https://dre.pt/application/file/a/151587405
https://dre.pt/application/file/a/151427608
https://dre.pt/application/file/a/150574502
https://dre.pt/application/file/a/150478336
https://dre.pt/application/file/a/150478331
https://dre.pt/application/file/a/150369237
https://dre.pt/application/file/a/150369236
https://dre.pt/application/file/a/150369235


🦠  Despacho n.º 1090-C/2021, de 26 de Janeiro
Determina que a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) deverá disponibilizar oficiosamente aos contribuintes, 
independentemente da apresentação do pedido, a faculdade de pagamento em prestações, sem necessidade de 
prestação de garantia nos termos do Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de dezembro, e do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário nos casos em que as dívidas já podem ser pagas sem prestação de garantia - DOC

🦠  Despacho n.º 1090-A/2021, de 26 de Janeiro
Determina que durante o estado de emergência os serviços de registo e de identificação civil do Instituto dos 
Registos e do Notariado, I. P., mantêm o atendimento presencial, mediante marcação, destinado à prática de 
determinados atos  - DOC

🦠  Despacho n.º 988-A/2021, de 22 de Janeiro
Suspensão de voos de e para o Reino Unido - DOC

🦠  Despacho n.º 669/2021, de 15 de Janeiro
Aprovação das alterações aos termos e condições da Facilidade de Garantia do Estado ao seguro de créditos 
para riscos comerciais de curto prazo em mercados da OCDE, com a redenominação «Exportação Segura 2021» 
- DOC

🦠  Despacho n.º 666-B/2021, de 14 de Janeiro
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal continental - DOC

🦠  Despacho n.º 588/2021, de 14 de Janeiro
Autoriza a manutenção da garantia pessoal do Estado às linhas de crédito de apoio à economia COVID-19 - DOC

Despacho n.º 314/2021, de 11 de Janeiro
Aprova as alterações da declaração periódica de rendimentos Modelo 22, respetivos anexos e instruções de 
preenchimento - DOC

🦠  Despacho n.º 12727-B/2020, de 31 de Dezembro
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal - DOC

🦠  Despacho n.º 12727-A/2020, de 31 de Dezembro
Prorroga a proibição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 
nos portos nacionais - DOC

🦠  Despacho n.º 12622/2020, de 29 de Dezembro
Regulamenta o pedido de reembolso do pagamento especial por conta do imposto sobre o rendimento das 
pessoas coletivas, nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 29/2020, de 31 de julho, e altera a regulamentação da 
suspensão temporária do pagamento por conta do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, nos termos 
do artigo 2.º do mesmo diploma  - DOC

🦠  Despacho n.º 12344/2020, de 20 de Dezembro
Adota medidas de reforço do controlo da circulação de passageiros provenientes do Reino Unido a fim de evitar a 
propagação da nova variante do vírus SARS-CoV-2 - DOC

🦠  Despacho n.º 12202-B/2020, de 15 de Dezembro
Prorroga a proibição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 
nos portos nacionais - DOC

🦠  Despacho n.º 12202-A/2020, de 15 de Dezembro
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal - DOC

Despacho n.º 12046/2020, de 11 de Dezembro
Procede à aprovação do Regulamento do Processo de Reconhecimento dos Polos de Inovação Digital e de 
Acesso à Rede Europeia - DOC
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https://dre.pt/application/file/a/155282620
https://dre.pt/application/file/a/155282594
https://dre.pt/application/file/a/155086515
https://dre.pt/application/file/a/154200983
https://dre.pt/application/file/a/154204582
https://dre.pt/application/file/a/153957692
https://dre.pt/application/file/a/153338122
httpshttps://dre.pt/application/file/a/152637797//dre.pt/application/file/a/152637784
https://dre.pt/application/file/a/152637784
https://dre.pt/application/file/a/152359298
https://dre.pt/application/file/a/151664213
https://dre.pt/application/file/a/151073006
https://dre.pt/application/file/a/151073005
https://dre.pt/application/file/a/150758972


Despacho n.º 11886-A/2020, de 3 de Dezembro
Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas por 
titulares residentes no continente para vigorarem durante o ano de 2021 - DOC

Aviso n.º 369/2021, de 7 de Janeiro
Taxa de juros de mora aplicáveis às dívidas ao Estado e outras entidades públicas para 2021 - DOC

Aviso n.º 21113/2020, de 31 de Dezembro
Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Taxa de referência para o cálculo das bonificações (TRCB) a vigorar no 1.º 
semestre de 2021 - DOC

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - NOVAS INICIATIVAS
PROPOSTAS DE LEI
Proposta de Lei 611/XIV, 22 de Dezembro
Repõe a duração de 90 dias para o período experimental para trabalhadores à procura do primeiro emprego e 
desempregados de longa duração (Alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro) - DOC

GOVERNO DE PORTUGAL
Novo site da Presidência Portuguesa da UE21 - DOC

Notificações Eletrónicas do Estado chegam a uma Morada Única Digital - DOC

Lançado “Portal Digital Único” com toda a informação para cidadãos e empresas da Europa - DOC

Guia de Apoio ao Investimento da Diáspora - DOC

Comunicado do Conselho de Ministros Electrónico, de 28 de Janeiro - DOC
ponto 4. Foi aprovada a proposta de lei que estabelece a lei-quadro do estatuto de utilidade pública.
ponto 5. Foi aprovado o decreto-lei que assegura a execução na ordem jurídica interna do Regulamento (UE) 
910/2014 relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no 
mercado interno. 
ponto 6. O Conselho de Ministros aprovou a Estratégia de Longo Prazo para a Renovação dos Edifícios (ELPRE), 
que prevê a criação de mecanismos de incentivo e apoio às ações de renovação do parque nacional edificado, 
atendendo aos seguintes objetivos: de neutralidade carbónica, a nível comunitário e nacional; da promoção da 
eficiência energética dos edifícios, públicos e privados. A ELPRE incentiva assim a criação de emprego e 
oportunidades de investimento.

CMVM - COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS
REGULAMENTAÇÃO
Regulamento da CMVM n.º 9/2020, de 16 de Dezembro - Relatório de autoavaliação dos sistemas de governo e 
controlo interno - DOC

Regulamento da CMVM n.º 8/2020, de 16 de Dezembro - 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 16 de Dezembro - Envio de informação à CMVM sobre reclamações 
apresentadas por investidores não profissionais - DOC
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https://dre.pt/application/file/a/150020858
https://dre.pt/application/file/a/153180515
https://dre.pt/application/file/a/152622808
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c6548527663793977616d77324d54457457456c574c6d527659773d3d&fich=pjl611-XIV.doc&Inline=true
https://www.portugal2020.pt/content/novo-site-da-presidencia-portuguesa-do-conselho-da-uniao-europeia
https://www.ama.gov.pt/web/agencia-para-a-modernizacao-administrativa/noticias2016#popup10fc45ddc-2e16-407e-b09c-b990e348f668
https://eportugal.gov.pt/pt/noticias/lancado-portal-digital-unico-com-toda-a-informacao-para-cidadaos-e-empresas-da-europa
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=governo-lanca-guia-de-apoio-ao-investimento-da-diaspora
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=398
https://dre.pt/application/file/a/151322639
https://dre.pt/application/file/a/151322638
https://dre.pt/application/file/a/151322637


Regulamento da CMVM n.º 6/2020, de 16 de Dezembro - Altera os Regulamentos da CMVM n.º 2/2007, 2/2015, 
3/2015, 2/2002, 8/2018, 1/2020, 1/2017 e 3/2016 - DOC

CIRCULARES, FAQS E COMUNICADOS
Prioridades da CMVM para 2021 - DOC

Circular aos órgãos de fiscalização de Entidades de Interesse Público - DOC

🦠  Decisão da ESMA renova obrigatoriedade de reporte às autoridades nacionais de posições líquidas 
curtas a partir do limiar de 0,1% - DOC

🦠  IOSCO publica relatório para ajudar reguladores a abordar riscos de conduta nos mercados de retalho 
provocados por eventos como a Covid-19 - DOC

🦠  Conselho de Reguladores faz balanço de 2020 e anuncia a publicação de estudo sobre os impactos da 
pandemia COVID 19 no MIBEL - DOC

Circular aos órgãos de fiscalização de Entidades de Interesse Público - DOC

ESMA atualiza orientações sobre testes de esforço para fundos do mercado monetário - DOC

Intervenção de José Miguel Almeida, administrador da CMVM, na abertura do I Curso de Pós-graduação em 
FinTech do CIDP - DOC

CMVM publica estudo “Risk Outlook” para 2021 - DOC

Regime de contingência aplicável à prestação de serviços financeiros em Portugal no âmbito do Brexit - DOC

CMVM cria nova área dedicada às Finanças Sustentáveis - DOC

Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários - n.º 66 - DOC

Relatório da IOSCO sobre educação dos investidores de retalho quanto aos riscos dos criptoativos - DOC

Brexit - Regime de contingência aplicável à prestação de serviços financeiros em Portugal - DOC

Perguntas e respostas sobre o Brexit - DOC

Consulta pública do CR MIBEL aos participantes do mercado grossista de eletricidade sobre eventuais 
medidas para melhorar a liquidez dos mercados a prazo do MIBEL - DOC

Reguladores financeiros lançam 3ª. edição do Portugal FinLab - DOC

CMVM divulgou hoje 7 decisões de contraordenação - DOC

Alerta da CMVM sobre site fraudulento indevidamente associado à Caixa Económica Montepio Geral - DOC

INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA    
Indicadores trimestrais de day-trading - 4º Trimestre de 2020 - DOC

Indicadores mensais dos fundos de investimento imobiliário - Dezembro - DOC

Indicadores mensais dos fundos de investimento imobiliário - Novembro - DOC

Indicadores mensais dos fundos de investimento mobiliário - Dezembro - DOC

Indicadores mensais dos fundos de investimento mobiliário - Novembro - DOC

Indicadores mensais do mercado de capitais português - Dezembro - DOC
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https://dre.pt/application/file/a/151322636
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20210115a.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/comunicados_mercado/Pages/23122020a.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR/Documents/esma70_-155-11608_decision_renewal_art._28_ssr_reporting_threshold_-_december_2020.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/iosco/DocumentosIOSCO/Documents/IOSCOPD669.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/conselhoreguladoresMibel/comunicados/Pages/20201215a.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/comunicados_mercado/Pages/23122020a.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR/Documents/esma34-49-289_2020_guidelines_on_mmf_stress_tests.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Intervencoes-publicas/Pages/20201203jma.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20210119a.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/comunicados_mercado/Pages/20201223b.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20201215a.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/CadernosDoMercadoDeValoresMobiliarios/Documents/CMVM-CADERNOS-n66.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/iosco/DocumentosIOSCO/Documents/IOSCOPD668.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/comunicados_mercado/Pages/20201223b.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/perguntas-e-respostas-brexit.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/conselhoreguladoresMibel/comunicados/Documents/Documento_consulta_MIBEL_dez2020.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20201211a.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20210127a.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/SDI/IntermediariosFinanceiros/Pages/20201228c.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/Day-trading/Pages/2020_4t.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/FundosDeInvestimentoImobiliario/Pages/dezembro2020.aspx?shpage=FundosDeInvestimentoImobiliario
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20201218y.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/FundosDeInvestimentoMobiliario/Pages/dezembro2020.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20201216x.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/IndicadoresMensaisDoMercadoDeCapitaisPortugues/Pages/dezembro2020.aspx


Indicadores mensais do mercado de capitais português - Novembro - DOC

Indicadores mensais de receção de ordens - Dezembro - DOC

Indicadores mensais de receção de ordens - Novembro - DOC

BANCO DE PORTUGAL
CONSULTAS PÚBLICAS
Consulta Pública do Banco de Portugal n.º 1/2021, de 15 de Janeiro - Projeto de Instrução sobre o Portal do 
Banco Central Europeu e atualização da declaração para cumprimento do dever de informação quanto a 
tratamento de dados pessoais em processos de autorização para o exercício de funções - DOC   

Consulta Pública do Banco de Portugal n.º 9/2020, de 21 de Dezembro - Enquadramento regulamentar 
aplicável às Instituições de Pagamento e às Instituições de Moeda Eletrónica - DOC   

Consulta Pública do Banco de Portugal n.º 8/2020, de 15 de Dezembro - Projeto de instrução sobre a gestão e 
reporte, pelos prestadores de serviço de pagamento, dos riscos operacionais e de segurança - DOC   

REGULAMENTAÇÃO
Instrução (Histórico) n.º 1/2021 - Revoga a Instrução do Banco de Portugal n.º 2/2007, que solicita o envio de 
elementos informativos sobre a evolução da carteira de crédito - DOC   

Instrução (Histórico) n.º 34/2020 - Altera a Instrução n.º 3/2015, que estabelece regras uniformes para a 
implementação da política monetária única pelo Eurosistema - DOC   

Instrução (Histórico) n.º 33/2020 - Altera a Instrução n.º 7/2012, que estabelece as medidas de carácter 
temporário relativas aos critérios de elegibilidade dos ativos de garantia para as operações de crédito do 
Eurosistema - DOC   

Instrução (Histórico) n.º 32/2020 - Fixa em 0,060% a taxa base para a determinação das contribuições 
periódicas para o Fundo de Resolução no ano de 2021 - DOC   

Instrução (Histórico) n.º 31/2020 - Fixa em 0,0003% a taxa contributiva de base para determinação da taxa de 
cada instituição, bem como o valor da contribuição mínima para o Fundo de Garantia de Depósitos a realizar pelas 
instituições participantes (235,00 euros) no ano 2021. Determina que as instituições de crédito participantes não 
podem substituir a sua contribuição anual por compromissos irrevogáveis de pagamento - DOC   

Instrução (Histórico) n.º 30/2020 - Define o formato de divulgação de informação relativa ao regime transitório 
para reduzir o impacto da introdução da IFRS 9 sobre os fundos próprios, para garantir a conformidade com a 
«solução rápida» do CRR em resposta à pandemia da COVID-19. Revoga a Instrução n.º 22/2018 - DOC   

Instrução (Histórico) n.º 29/2020 - Divulga, para o 1.º trimestre de 2021, as taxas máximas a praticar nos 
contratos de crédito aos consumidores no âmbito do DL n.º 133/2009, de 02-06 - DOC   

Instrução (Histórico) n.º 28/2020 - Deveres de informação sobre serviços mínimos bancários. Revoga a 
Instrução n.º 16/2018 - DOC   

🦠  Carta Circular n.º CC/2021/00000001 - Atualiza a data limite de adesão e aplicação das Moratórias Gerais de 
Pagamento e implementa as alterações resultantes das “Orientações que alteram as Orientações EBA/GL/
2020/02 relativas a moratórias legislativas e não-legislativas sobre reembolsos de empréstimos aplicadas à luz da 
crise da COVID-19” (EBA/GL/2020/15), mantendo aplicável todo o restante teor da Carta-Circular CC/
2020/00000022 - DOC
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https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20201202w.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/RecepcaodeOrdens/Pages/Dezembro2020.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20201210a.aspx?v=
https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-no-12021-projeto-de-instrucao-sobre-o-portal-do-banco-central-europeu-e-0
https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-no-92020-enquadramento-regulamentar-aplicavel-instituicoes-de-pagamento
https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-no-82020-projeto-de-instrucao-sobre-gestao-e-reporte-pelos-prestadores
https://www.bportugal.pt/instrucao/12021
https://www.bportugal.pt/instrucao/342020
https://www.bportugal.pt/instrucao/332020
https://www.bportugal.pt/instrucao/322020
https://www.bportugal.pt/instrucao/312020
https://www.bportugal.pt/instrucao/302020-0
https://www.bportugal.pt/instrucao/292020
https://www.bportugal.pt/instrucao/282020
https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc202100000001


🦠  Carta Circular n.º CC/2020/00000072 - Recomendação sobre distribuições durante a pandemia de COVID-19  
- DOC

Carta Circular n.º CC/2020/00000068 - Sublinha a importância das instituições darem adequado cumprimento às 
linhas de orientação constantes no documento “Orientações da EBA relativas à redução do risco de crédito 
destinadas às instituições que apliquem o método IRB utilizando estimativas próprias de perdas dado o 
incumprimento (LGD) (EBA/GL/2020/05)”, as quais devem ser seguidas e aplicadas no contexto da legislação e 
regulamentação em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2022 - DOC

RELATÓRIOS E BOLETINS
Boletim Oficial n.º 1/2021 - Janeiro - DOC    

Boletim Oficial n.º 12/2020 - Dezembro - DOC    

Boletim Oficial n.º 12/2020: 1º Suplemento - Dezembro - DOC  

Boletim Oficial n.º 12/2020: 2º Suplemento - Dezembro - DOC               

Boletim Oficial n.º 12/2020: 3º Suplemento - Dezembro - DOC               

Boletim Oficial n.º 12/2020: 4º Suplemento - Dezembro - DOC               

Boletim Oficial n.º 12/2020: 5º Suplemento - Dezembro - DOC               

Boletim Estatístico n.º 12/2020 - Dezembro - DOC                          

Boletim Económico n.º 12/2020 - Dezembro - DOC                       

Revista de Estudos Económicos n.º 1, Volume VII - DOC    

INTERVENÇÕES E COMUNICADOS
🦠  Banco de Portugal recomenda que as instituições não distribuam ou limitem dividendos até 30 de 
setembro de 2021 - DOC

Plano de Cooperação do Banco de Portugal para 2021 - DOC

Intervenção do Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, na Comissão de Orçamento e Finanças 
- DOC

Intervenção do Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, na "CFA Institute & CFA Society Portugal 
virtual conference" - DOC

Artigo de opinião do Governador, Mário Centeno, no Expresso: A exigência que recai sobre 2021 - DOC

Artigo de opinião do Governador, Mário Centeno, no Diário de Notícias: A evolução das políticas em 2021 - 
DOC

Banco de Portugal publica Boas Práticas Relativas à Execução de Medidas Restritivas - DOC

Banco de Portugal publica modelo de reporte para as entidades financeiras que atuam ao abrigo do regime 
de livre prestação de serviços - DOC

Banco de Portugal participa em novo fundo ‘verde’ do BIS - DOC

Caracterização das IP, IME e entidades Fintech que atuam em Portugal - DOC
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https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc202000000072
https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc202000000068
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_1_2021.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_12_2020.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_12_2020_s.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_12_2020_2s.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_12_2020_3s.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_12_2020_4s.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_12_2020_5s.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/bedez20.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/be_dez2020_p.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/reev7n1_p.pdf
https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-recomenda-que-instituicoes-nao-distribuam-ou-limitem-dividendos-ate-30-0
https://www.bportugal.pt/comunicado/plano-de-cooperacao-do-banco-de-portugal-para-2021
https://www.bportugal.pt/intervencoes/intervencao-do-governador-do-banco-de-portugal-mario-centeno-na-comissao-de-orcamento-e-0
https://www.bportugal.pt/intervencoes/intervencao-do-governador-do-banco-de-portugal-mario-centeno-na-cfa-institute-cfa
https://www.bportugal.pt/intervencoes/artigo-de-opiniao-do-governador-mario-centeno-no-expresso-exigencia-que-recai-sobre
https://www.bportugal.pt/intervencoes/artigo-de-opiniao-do-governador-mario-centeno-no-diario-de-noticias-evolucao-das-0
https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-publica-boas-praticas-relativas-execucao-de-medidas-restritivas
https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-publica-modelo-de-reporte-para-entidades-financeiras-que-atuam-ao
https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-participa-em-novo-fundo-verde-do-bis
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/relatorio_de_caracterizacao_das_ip_ime_e_entidades_fintech.pdf


Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito - Janeiro 2021 - DOC

Banco de Portugal publica FAQ sobre reportes de supervisão - DOC

Comissões bancárias com novas regras a partir de 1 de janeiro - DOC

Taxas máximas aplicáveis aos contratos de crédito aos consumidores no 1.º trimestre de 2021 - DOC

Plano da atividade estatística para 2021 - DOC

INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA   
Síntese da atividade sancionatória do Banco de Portugal: 4.º trimestre de 2021 - DOC             

Empresas da central de balanços: 3.º trimestre de 2020 - DOC               

Contas nacionais financeiras: 3.º trimestre de 2020 - DOC             

Sistema Bancário Português: 3.º trimestre de 2020 - DOC             

Estatísticas bancárias Internacionais em base consolidada: 3.º trimestre de 2020 - DOC            

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

Financiamento das administrações públicas: Novembro - DOC                   

Financiamento das administrações públicas: Outubro - DOC                   

Endividamento do setor não financeiro: Novembro - DOC                 

Endividamento do setor não financeiro: Outubro - DOC                 

Empréstimos e depósitos bancários: Novembro - DOC                                  

Balança de Pagamentos: Novembro - DOC                                

Balança de Pagamentos: Outubro - DOC                                

Emissões de títulos: Novembro - DOC                    

Emissões de títulos: Outubro - DOC                    

Dívida pública: Novembro - DOC                   

ASF - AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE 
PENSÕES
🦠  Carta-Circular n.º 5/2020, Recomendações relativamente a distribuições de dividendos ou outras medidas que 
afetem os capitais próprios no âmbito da situação excecional relacionada com o surto pandémico COVID-19 - 
DOC

🦠  Empresas de Seguros - Recomendações relativamente a distribuições de dividendos ou outras medidas 
que afetem fundos próprios no âmbito da situação excecional relacionada com o surto pandémico COVID-19 - 
DOC

🦠  Nota de Informação sobre renovação e modificação do estado de emergência - Medidas e 
Recomendações da ASF - DOC
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https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/results_jan2021_pt.pdf
https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-publica-faq-sobre-reportes-de-supervisao
https://www.bportugal.pt/comunicado/comissoes-bancarias-com-novas-regras-partir-de-1-de-janeiro-0
https://www.bportugal.pt/comunicado/taxas-maximas-aplicaveis-aos-contratos-de-credito-aos-consumidores-no-1o-trimestre-de-3
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/plano_atividade_estatistica_2021.pdf
https://www.bportugal.pt/comunicado/sintese-da-atividade-sancionatoria-no-4o-trimestre-de-2020-0
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-estatisticas-das-empresas-da-central-de-balancos-3o-3
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-contas-nacionais-financeiras-3o-trimestre-de-2020
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/sistemabancario2020t3_pt.pdf
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-estatisticas-bancarias-internacionais-em-base-15
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-taxas-de-juro-de-novas-operacoes-de-emprestimos-e-51
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-financiamento-das-administracoes-publicas-novembro-de-2020
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-financiamento-das-administracoes-publicas-outubro-de-2020
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-endividamento-do-setor-nao-financeiro-novembro-de-2020
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-endividamento-do-setor-nao-financeiro-outubro-de-2020
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emprestimos-e-depositos-bancarios-novembro-de-2020
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-balanca-de-pagamentos-novembro-de-2020
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-balanca-de-pagamentos-outubro-de-2020
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emissoes-de-titulos-novembro-de-2020
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emissoes-de-titulos-outubro-de-2020
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-divida-publica-novembro-de-2020
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/B9024EEC-1799-4A99-B33E-117F74CD7D39.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/DE8DDE59-CF17-47F6-81B7-4229841AF271.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/74AF309F-9DC0-46BA-9648-69776E887BFF.htm


Relatório do Setor Segurador e dos Fundos de Pensões – 2019 - DOC

Resultado da aplicação das medidas previstas no Decreto-Lei n.º 20- F/ 2020, de 12 de maio, com impacto 
nos consumidores - DOC

Estabelecimento de meio processual de ação coletiva para proteção dos interesses dos consumidores - DOC

Atualização anual das pensões de acidentes de trabalho para o ano de 2020 - DOC

Nota de informação sobre o regime transitório aplicável à prestação de serviços financeiros por entidades 
com sede no Reino Unido - DOC

Nota de informação sobre guia para os consumidores sobre o Brexit - DOC

Nota de informação sobre publicação do aconselhamento técnico da EIOPA à Comissão Europeia sobre a 
revisão da Diretiva Solvência II - DOC

AT - AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA
IVA - Guia sobre o tratamento das operações de importação e exportação - DOC

BREXIT - Fim do Período de Transição - Aspetos Aduaneiros. Ofício-Circulado n.º 15803/2020, de 21/12 - DOC

Adicional de Solidariedade sobre o Setor Bancário. Modelo 57 - DOC

Pedidos de Autorização Prévia relativos às regularizações de IVA previstas nos artigos 78.º-A a 78.º-D do 
Código do IVA. Comunica-se que já se encontra disponível a funcionalidade de validação dos Pedidos de 
Autorização Prévia (PAP’s) relativos às regularizações de IVA previstas nos artigos 78.º-A a 78.º-D do Código do 
IVA, por Contabilistas Certificados Independentes - DOC

🦠  Despacho do SEAAF e do SESS, de 08/01 - Suspensão, com efeitos a 1 de janeiro e até 31 de março de 
2021, dos processos de execução fiscal em curso ou que venham a ser instaurados pela AT e pela Segurança 
Social - DOC

🦠  Despacho n.º 25/2020-XXII, de 28/01, do SEAF - Ajustamento Pontual do Calendário Fiscal de 2021: 
comunicação de inventários - DOC

Despacho n.º 514/2020-XXII, de 23/12, do SEAF - Saída do Reino Unido da UE (Brexit) – designação de 
representante fiscal - DOC

Despacho n.º 510/2020-XXII, de 17/12, do SEAF - Determinações relativas ao regime de limitação extraordinária 
de pagamentos por conta de IRC para 2020 e à regulamentação do artigo 5.º da Lei n.º 29/2020, de 31 de julho - 
DOC

Despacho n.º 11886-A/2020-XXII, de 03/12, do SEAF - Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre 
rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas por titulares residentes no continente para vigorarem 
durante o ano de 2021 - DOC

Boletim Informativo da AT n.º 8/2020 - DOC

Circular n.º 8/2020 - Tabelas de Retenção - Continente – 2021 - DOC

Informação Vinculativa n.º 2020000800 - Garantia bancária autónoma - DOC

Informação Vinculativa n.º 2044/17 - Gastos relacionados com a garantia de empréstimo de terceiro - DOC
Ofício-circulado n.º 15801/2021 - Nova versão consolidada do Código Aduaneiro da União - DOC

Ofício-circulado n.º 90031/2021 - BREXIT - Representação Fiscal - Procedimentos a adotar - DOC
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https://www.asf.com.pt/NR/exeres/CD361AD1-07CD-4189-AC12-3957CCEB931C.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/AABD52F0-E958-4EE5-AA71-6914BFB1818C.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/B87E6C8F-5D7E-4744-B4E1-166A7A5F3A1F.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/AA96A6DC-C82C-4405-8CAC-6D6DA3DFF0B3.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/C37FB3EB-FF3A-49C0-AEF5-EB89923E1FC3.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/E0045EC7-5433-485F-994B-88D772A59783.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/AD6C7D4A-E781-42D4-A26F-9CD0D5012D26.htm
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Brexit_Guia_IVA.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Oficio_Circulado_15803_2020.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Modelo_57.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Regularizacoes_IVA_Pedidos_de_Autorizacao_Previa.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Despacho_SEAAF_SS_2021_01_08_suspensao_PEF.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Despacho_SEAAF_25_2021_XXII.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Despacho_SEAAF_514_2020_XXII.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Despacho_SEAAF_510_2020_XXII.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/atualidades/legislativa/Paginas/Despacho_11886_A_2020.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/AT_em_contacto_08.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/atualidades/instrucoesadmin/Paginas/Circular_8_2020.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/selo/Documents/IS_IV_18171.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_PIV_12209.pdf
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15801_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/atualidades/instrucoesadmin/Paginas/Oficio_Circulado_90031_2021.aspx


Ofício-circulado n.º 60294/2021 - Procurações Forenses - Representação do Contribuinte-Mandante perante a 
AT - DOC

Ofício-circulado n.º 30230/2021 - IVA – Orçamento do Estado para 2021. Alterações ao Código do IVA e 
legislação complementar - DOC

Ofício-circulado n.º 30229/2020 - IVA - Preparação para o BREXIT - DOC

Ofício-circulado n.º 20226/2020 - Remuneração Convencional do Capital Social (RCCS) – Interpretação do limite 
estabelecido no n.º 1 do artigo 41.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) - DOC

SEGURANÇA SOCIAL
Novos Serviços para entidades empregadoras: Disponibilização de nova funcionalidade “Anular vínculo do 
trabalhador” e Reformulação da funcionalidade de “Consulta trabalhadores” - DOC

DGO - DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO
Síntese de Execução Orçamental - Calendário - DOC

Síntese de Execução Orçamental Mensal - DOC 

Síntese de Execução Orçamental - Janeiro - DOC

Dados da execução Orçamental - Dezembro - DOC

Contas Provisórias Trimestrais - DOC

Orçamento do Estado para 2021- Mapas e Relatórios - DOC

SDDS Plus – Receitas e Despesas da Administração Central - DOC
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https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/atualidades/instrucoesadmin/Paginas/Oficio_circulado_60294_2021.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30230_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_30229_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/atualidades/instrucoesadmin/Paginas/Oficio_Circulado_20226_2020.aspx
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/novos-servicos-para-entidades-empregadoras-na-seguranca-social-dire-1?redirect=http://www.seg-social.pt/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_9N8j&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1
https://www.dgo.gov.pt/noticias/Paginas/S%C3%ACnteseExecucaoOrcamental_Calendario.aspx
https://www.dgo.gov.pt/execucaoorcamental/Paginas/Sintese-da-Execucao-Orcamental-Mensal.aspx?Ano=2020&Mes=Dezembro
https://www.dgo.gov.pt/noticias/Paginas/SinteseExecucaoOrcamental.aspx
https://www.dgo.gov.pt/noticias/Paginas/DadosExecucaoOrcamental_SeriesMensais.aspx
https://www.dgo.gov.pt/noticias/Paginas/ContasProvisoriasTrimestrais.aspx
https://www.dgo.gov.pt/politicaorcamental/Paginas/OEpagina.aspx?Ano=2021&TipoOE=Or%25u00e7amento+Estado+Aprovado&TipoDocumentos=Lei+/+Mapas+Lei+/+Relat%25u00f3rio
https://www.dgo.gov.pt/noticias/Paginas/SDDS.aspx


JURISPRUDÊNCIA NACIONAL
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 751/2020, de de 16 de Dezembro de 2020  
I. Decide-se declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, por violação da proibição de criação de impostos com 
natureza retroativa, estatuída no artigo 103.º, n.º 3, da Constituição, da norma do artigo 154.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de 
março, na parte em que, ao atribuir caráter meramente interpretativo ao n.º 7 do artigo 7.º do Código do Imposto do Selo, 
aditado a este Código pelo artigo 152.º da citada da Lei n.º 7-A/2016, determina a aplicabilidade nos anos fiscais anteriores a 
2016, da norma do mesmo n.º 7, em conjugação com o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Código do Imposto do Selo, na redação 
dada pela Lei n.º 107-B/2003, de 31 de dezembro, segundo a qual a isenção objeto de tais preceitos não abrange as 
comissões de gestão cobradas pelas sociedades gestoras aos fundos de pensões por elas geridos. - DOC

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 740/2021, de 10 de Dezembro de 2020      
I. Não julga inconstitucional a interpretação normativa segundo a qual a decisão do Tribunal da Relação que se pronuncia, nos 
termos do artigo 135.º, n.º 3, do Código de Processo Penal, sobre a quebra do sigilo bancário, na sequência de uma decisão 
de primeira instância que afere da legitimidade da escusa ao abrigo do artigo 135.º, n.º 2, do Código de Processo Penal, não 
constitui uma decisão proferida em primeira instância, para efeitos do disposto no artigo 644.º, n.º 1, alínea a), do Código de 
Processo Civil, nem decisão proferida sobre decisão da primeira instância, para efeitos do disposto no artigo 671.º, n.º 1, do 
Código de Processo Civil - DOC

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 659/2020, de de 16 de Novembro de 2020  
I. Julga inconstitucional a norma que resulta da conjugação do n.º 2 do artigo 9.º, por referência a determinados segmentos do 
n.º 1, com o n.º 1 do artigo 11.º, todos do Decreto-Lei n.º 324/95, de 29 de novembro, com o sentido de que é contraordenação 
a violação pelo empregador do dever de suspender todos os trabalhos suscetíveis de destruírem ou alterarem os vestígios 
deixados por acidente que evidencie uma situação particularmente grave para a segurança ou a saúde dos trabalhadores - 
DOC

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 566/2020, de 21 de Outubro    
I. Julga inconstitucional a norma do artigo 154.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, na parte em que, por efeito do caráter 
meramente interpretativo que lhe atribui, determina que a norma do artigo 153.º da citada Lei dá nova redação à verba 17.3.4 
da Tabela Geral de Imposto do Selo; não conhece do recurso interposto ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 70.º da Lei do 
Tribunal Constitucional - DOC

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, 13 de Janeiro de 2021   
I. A Lei 9/2019, de 01/02, em vigor a 02/02/2019, por via do seu artigo 2.º aditou a alínea d) ao n.º 3 do artigo 43.º da LGT, nos 
termos da qual são, também, devidos juros indemnizatórios, “Em caso de decisão judicial transitada em julgado que declare ou 
julgue a inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma legislativa ou regulamentar em que se fundou a liquidação da prestação 
tributária e que determina a respetiva devolução”.
II. Nos termos do artigo 3.º da citada Lei 9/2019, a redacção da alínea d) do artigo 43.º da LGT aplica-se às decisões judiciais 
de inconstitucionalidade ou ilegalidade anteriores à sua entrada em vigor, sendo devidos juros relativos a prestações tributárias 
que tenham sido liquidadas após 01/01/2011.
III. In casu, em que estão em causa autoliquidações da taxa SIRCA de meses dos anos de 2015, 2016, e 2017, são devidos 
juros indemnizatórios nos precisos termos estatuídos no artigo 43.º/2/ d) da LGT, desde o pagamento indevido do tributo, nos 
termos do estatuído no artigo 61.º/5 do CPPT. - DOC

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 16 de Dezembro de 2020   
I. A não aplicação da norma do artigo 45º/3 do CIRC aos gastos, e concretamente aos "Gastos resultantes da aplicação do 
justo valor em instrumentos financeiros", com a consideração plena das repercussões patrimoniais verificadas, sejam positivas 
ou negativas, leva a uma coerência da tributação qualquer que seja a altura em que se verifique a alienação do instrumento 
financeiro.
II. Segundo esse modo de ver, em qualquer altura que se escolha para proceder à alienação do instrumento financeiro, as 
alterações patrimoniais positivas e negativas compensam-se, de modo que, a final, o sujeito passivo apenas tenha 
acrescentado ou diminuído ao seu lucro tributável a diferença entre o valor de aquisição e o valor de venda.
III. Tal visão é conforme ao disposto na al. a) do nº9 do artigo 18º do CIRC segundo o qual “Os ajustamentos decorrentes da 
aplicação do justo valor não concorrem para a formação do lucro tributável, sendo imputados como rendimentos ou gastos no 
período de tributação em que os elementos ou direitos que lhes deram origem sejam alienados, exercidos, extintos ou 
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https://dre.pt/application/file/a/155086510
https://dre.pt/application/file/a/155460708
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20200659.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20200566.html
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/c73b9a6189fd97688025865e0060c12b?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1


liquidados, excepto quando: a) Respeitem a instrumentos financeiros reconhecidos pelo justo valor através de resultados, 
desde que, tratando-se de instrumentos do capital próprio, tenham um preço formado num mercado regulamentado e o sujeito 
passivo não detenha, directa ou indirectamente, uma participação no capital superior a 5% do respectivo capital social.”
IV. Perante a literalidade e os elementos sistemático e teleológico desse preceito, estão verificados os pressupostos legais nele 
elencados, porquanto a variação patrimonial negativa decorrente da aplicação do método de mensuração do justo valor aos 
instrumentos financeiros detidos pela impugnante concorre para a formação do lucro tributável.
V. Quanto às variações patrimoniais negativas relativas a ajustamentos de experiência e desvios decorrentes de alterações dos 
pressupostos actuariais, operadas mediante a utilização dos limites previstos no nº 7 do artigo 43º do CIRC, uma vez que o 
impugnante esgotou a dedução ao abrigo do nº2 do artigo 43° do CIRC, a correcção efectuada ao lucro tributável do exercício 
de 2012 ora impugnada, relativa a uma variação patrimonial negativa não reflectida no resultado do período, resultou, da não-
aceitação do excesso do valor correspondente ao registo de desvios actuariais do fundo de pensões do impugnante 
relativamente ao limite imposto pela alínea b) do nº 7 do artigo 43º do Código do IRC, não sendo esse valor fiscalmente 
dedutível naquele exercício.
VI. Acresce que, no tocante à restrição dos limites pressupostos no nº 2 do artigo 43° do CIRC à massa salarial dos 
colaboradores/trabalhadores da sede do impugnante, tem que existir uma correlação entre as despesas com "remunerações, 
ordenados ou salários" pagos pela empresa e as despesas de cariz eminentemente social, de forma que apenas se poderão 
ter por relevantes os gastos do período de tributação escriturados a título de remunerações, ordenados ou salários relativos 
aos trabalhadores que beneficiam do fundo de pensões do pessoal da sede em Portugal, e que apenas esses sejam tidos em 
consideração para o cálculo percentual a que alude o nº 2 do artigo 43º do Código do IRC. - DOC

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, 9 de Dezembro de 2020  
I. O recurso para o Supremo Tribunal Administrativo de decisão arbitral pressupõe que se verifique, entre a decisão arbitral 
recorrida e o acórdão invocado como fundamento, oposição quanto à mesma questão fundamental de direito (cf. o n.º 2 do art. 
25.º RJAT), não devendo, ainda, o recurso ser admitido se, não obstante a existência de oposição, a orientação perfilhada no 
acórdão impugnado estiver de acordo com a jurisprudência mais recentemente consolidada do Supremo Tribunal 
Administrativo (cf. o n.º 3 do art. 152.º do CPTA, aplicável ex vi do disposto no n.º 3 do art. 25.º do RJAT).
II. Não pode considerar-se que existe jurisprudência recentemente consolidada se o Pleno ainda não se pronunciou sobre a 
questão e se, apesar de ao longo dos últimos doze anos, encontrarmos cinco acórdãos da Secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo, todos no mesmo sentido e unânimes, só dois foram proferidos nos últimos 5 anos e só um 
dos Conselheiros que os assinou se mantém na actual composição da Secção, constituída por 12 conselheiros.
III. A norma do n.º 2 do art. 43.º do CIRS, na redacção aplicável, na medida em que prevê uma limitação da tributação a 50% 
das mais-valias realizadas apenas para os residentes em Portugal, não extensiva aos não residentes, constitui uma restrição 
aos movimentos de capitais, proibida pelo art. 63.º do TFUE, ao qual o Estado português se obrigou.
IV. Essa incompatibilidade da norma com o Direito Europeu não pode ter-se como sanada pelo regime opcional introduzido no 
art. 72.º do CIRS pela Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro, aliás, previsto apenas para os residentes noutro Estado-membro 
da União Europeia ou na EEE e não para os residentes em Países terceiros. - DOC

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 16 de Dezembro de 2020   
I. O requisito de indispensabilidade previsto no art. 23.º do CIRC tem de ser aferido através de um juízo casuístico, não 
podendo associar-se ao êxito de gestão, não se confundindo com a sua oportunidade ou conveniência, não abrangendo 
apenas custos que direta e imediatamente conduzam à obtenção de ganhos ou à manutenção da unidade produtiva (nexo 
causal), antes abarcando igualmente custos que mediatamente visam esse fim. - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 3 de Dezembro de 2020   
I. A redação do artigo 7º., dada pelo Lei n.º 1-A/2020, de 19/03, que veio introduzir na ordem jurídica portuguesa «Medidas 
excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença 
COVID-19», foi alterada pela Lei n.º 4-A/2020, de 06/04, dali resultando que os processos urgentes continuariam a ser 
tramitados, sem suspensão ou interrupção de prazos, actos ou diligências, apenas salvaguardando, nas suas três alíneas 
seguintes, condições respeitantes à realização de diligências presenciais.
II. Em face do assim consagrado, no âmbito do presente processo de Plano Especial para Acordo de Pagamento (PEAP), pese 
embora tenha sido inicialmente anunciado, em 23/03/2020, que «o prazo de 10 dias para os credores votarem o acordo junto 
ao processo, solicitando a sua não homologação estava suspenso, face à situação de pandemia e conforme o disposto no art.º 
7 da Lei 1-A de 19/3/2020», certo é que, com a alteração introduzida pela dita Lei n.º 4-A/2020, de 06/04, tal suspensão deixou 
de ter justificação legal e os autos retomaram o seu curso, nenhuma violação ocorrendo do assim consagrado na lei, quando 
em 05/05/2020, a administradora judicial provisória requereu a junção ao processo do auto de contagem dos votos, datado de 
28/04/2020, ali dando conta que o Plano apresentado pela Devedora não fora aprovado.
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III. O direito de participação do devedor na abertura dos votos, consagrado no artigo 222º F nº. 4 do CIRE, implica que aquele 
seja avisado, pelo administrador provisório da hora e local para abertura.
IV. Não obstante, a eventual falta desse aviso e notificação, ainda que importe num desvio da tramitação processual prevista, 
não acarreta consigo a nulidade da contagem, pois que a lei assim o não determina, nem o vício ocorrido é susceptível de 
influir na decisão da causa, não implicando a inutilização do acto, nem a invalidade dos votos.
V. A aprovação do acordo de pagamento deve ser sujeita a votação até ao fim do prazo das negociações, e apenas o acordo 
aprovado, por unanimidade ou maioria, deve ser remetido ao tribunal, sendo que apenas o segundo deve ser publicitado por 
força do nº 2 do citado artigo 222º F do CIRE, não fazendo assim qualquer sentido que o seja, como o foi nos autos, um 
designado “Plano de Recuperação” que a devedora apresentou sem que o mesmo tivesse sido alvo de qualquer prévia 
aprovação por parte dos seus credores. - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 14 de Outubro de 2020   
I. A extemporaneidade da notificação do despacho renovatório proferido nos termos do artº 49 da Lei n.º 83/2017, de 18 de 
Agosto, reconduz-se a uma mera irregularidade.
II. Tal irregularidade, porque não afecta o valor do acto praticado (o despacho é proferido independentemente de contraditório 
prévio e a possibilidade de recurso mantém-se intocada), mostra-se sanada, atento o disposto no artº 123 do C.P.Penal. - 
DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Porto, de 16 de Novembro de 2020      
I. O incidente da dispensa do dever de sigilo só tem lugar quando a recusa de colaboração com o tribunal tem por fundamento 
a violação do sigilo profissional ou de funcionários públicos, ou do segredo de Estado, não quando essa recusa tem outro 
fundamento.
II. O titular da informação tem o direito à reserva, privacidade ou segredo da informação que lhe respeita; o terceiro que teve 
acesso a essa informação tem o dever de guardar sigilo sobre essa informação.
III. O dever de sigilo não deve ser dispensado para obtenção da entrega de documentos da contabilidade de uma sociedade 
quando os factos que se pretendem apurar através desses documentos podem ser apurados por outro meio de prova com 
maior valia probatória e cuja produção permitirá conservar sob reserva a informação contida nos documentos, v.g. a realização 
de prova pericial de exame à contabilidade realizada por técnicos de contas ou contabilistas. - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Porto, de 23 de Novembro de 2020    
I. O trabalhador pode fazer cessar imediatamente o contrato ocorrendo justa causa (artigo 394º nº 1 do CT).
II. A justa causa é apreciada nos termos do nº 3 do artigo 351º do CT, com as necessárias adaptações (artigo 394º nº 4 do CT).
III. Constitui justa causa de resolução pelo trabalhador a “Transmissão para o adquirente da posição do empregador no 
respetivo contrato de trabalho, em consequência da transmissão da empresa, nos termos dos n.ºs 1 ou 2 do artigo 285.º, com 
o fundamento previsto no n.º 1 do artigo 286.º-A” (artigo 394º, nº 3, alínea d) do CT).
IV. Tendo ficado apenas provada a constituição de uma nova sociedade e a participação social da Ré nesta nova sociedade, 
desta participação não resulta que tenha ocorrido a transmissão da empresa da Ré para aquela nova sociedade.
V. Não tinha a Ré obrigação de comunicar ao Autor a constituição daquela nova sociedade.
VI. A falta de comunicação invocada pelo Autor como justa causa para a resolução do contrato de trabalho supunha que o 
objeto da comunicação – a transmissão da empresa ou estabelecimento – tivesse ocorrido, ou seja, ficasse demonstrada. 
Assim não tendo sucedido, o Autor não logrou demonstrar os pressupostos da justa causa para a resolução do contrato de 
trabalho, como tal o facto constitutivo para este direito. - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 03 de Dezembro de 2020    
I. Em processo laboral a reconvenção não é admissível case se funde em circunstancialismo autónomo e não no facto jurídico 
essencial que serve de fundamento à acção, excluídas que estejam as demais hipóteses previstas no artigo 30º CPT.
II. Não ocorre a apontada ineptidão da petição inicial por ininteligibilidade da causa de pedir e do pedido, porquanto não 
subsiste dúvida sobre a tutela que é requerida ao tribunal e qual o acervo fáctico essencial em que se baseia.
III. O dever de fundamentação aludido no artigo 607º/4, CPC, sofre adaptação quando se refira ao despacho senador que 
conhece parcialmente do objecto da causa, por não ser proferido na sequência de julgamento e de produção de prova. 
Relevante é que da decisão resulte claro a materialidade fáctica que serviu de base à aplicação do direito e o seu suporte 
probatório.
IV. São comunicações privadas as mensagens trocadas entre duas trabalhadoras através do Messenger do Facebook em 
contas que são criadas em nome daquelas e destinadas ao envio e recepção de mensagens pessoais e não de serviço.
V. Não relevando que o seu conteúdo se refira ao trabalho, tal como consensualmente não releva numa comunicação 
tradicional (ex. carta ou telefonema), onde os interlocutores podem abordar os mais diversos assuntos, desde íntimos a 
profissionais, sem que seja através do conteúdo que as mesmas são classificadas de pessoais ou profissionais.
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VI. O Messenger do Facebook permite comunicações instantâneas de texto e imagem em que o usuário/remetente escolhe o 
“contacto”/destinatário e tem uma clara e legítima expectativa de privacidade, ao contrário do que pode ocorrer em “grupos” 
alargados ou “páginas” de redes sociais que podem redundar em falta de controle sobre a identidade e número de 
destinatários e subtrair a tutela da privacidade. Aquelas são, assim, mensagens pessoais que gozam do inerente direito de 
reserva e confidencialidade, ainda que remetidas a partir do local de trabalho.
VII. O uso de tais comunicações como meio de prova em processo disciplinar integra prova nula por violar o direito de reserva 
da vida privada e de confidencialidade das comunicações privadas, sendo indiferente o meio através do qual o empregador 
delas teve conhecimento, mormente se foi ou não por denúncia anónima, porquanto é vedado, quer o acesso, quer a sua 
divulgação - 26º, 34º, 32º, 8, CRP, 16º e 22º, CT. - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 26 de Novembro de 2020      
I. O segredo profissional de Advogado, consagrado no art. 92º EOA abrange ainda, nos termos do nº 3, documentos ou outras 
coisas que se relacionem, directa ou indirectamente, com os factos sujeitos a sigilo.
II. ssim, há que concluir que as informações bancárias do advogado estarão igualmente abrangidas pelo segredo profissional, 
pois que, ainda que de forma indirecta, se poderão relacionar com informações bancárias dos clientes e movimentos 
financeiros em relação aos quais o advogado está obrigado a guardar sigilo.
III. Quando a Autoridade Tributária pretende o acesso às contas bancárias de Advogado, e este se opõe ao abrigo do segredo 
profissional, cabe ao Tribunal da Relação fazer a ponderação devida entre os interesses conflituantes.
IV. O critério determinante deve ser o da necessidade de acesso à informação.
V. Assim, se no caso concreto a AT tiver a possibilidade de efectuar outras diligências para chegar aos rendimentos do 
Advogado, enquanto mandatário forense, como por exemplo, o pedido de colaboração do próprio Advogado, que se 
disponibilizou para colaborar com a averiguação desde que com isso não tenha de violar o segredo a que está obrigado, 
divulgando a identificação dos clientes, os Tribunais e os números dos processos onde os serviços foram prestados, a consulta 
dos respectivos processos judiciais, etc, não se justifica a quebra do segredo profissional. - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 12 de Novembro de 2020   
I. Quando para a descoberta do núcleo essencial da verdade material se mostrar necessário quebrar o segredo bancário, os 
interesses por este protegidos devem, em princípio, ceder perante os subjacentes à realização da justiça.
II. as os Bancos estão obrigados a fornecer ao titular da conta todas as informações que este solicitar relativamente ela. E, 
uma vez requerida uma qualquer informação por parte do titular, se esta não lhe for dada, há então por parte do Banco uma 
recusa ilegítima. - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 15 de Outubro de 2020   
I. Factos notórios são acontecimentos de que a generalidade das pessoas tomou conhecimento (v.g., um terramoto, uma 
guerra, um ciclone, uma inundação, um incêndio, uma revolução política, etc.) ou que adquiriram o carácter de notórios por via 
indirecta, ou seja, através de raciocínios desenvolvidos a partir de factos do conhecimento comum.
II. Os deveres de informação são do ponto de vista legal substancialmente diferentes consoante se esteja perante um contrato 
de recepção, transmissão de ordens ou antes perante contratos de gestão de carteiras, assistência ou consultoria para 
investimento. Nestes tipos de contratos o nível de informação a que o intermediário financeiro está obrigado é muito mais 
exigente e na gestão de carteira e assistência implica informação sucessiva. Já a simples intermediação na aquisição de títulos 
não abrange os resultados da operação efectuada, nem as vicissitudes que venham a verificar-se. - DOC
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EUROPEAN COMMISSION
CONSULTATIONS
Targeted consultation on the review of the crisis management and deposit insurance framework - DOC

Review of the crisis management and deposit insurance framework - DOC

EU financial aid (macro-financial assistance) – analysis of several evaluations (2010-20) - DOC

EU competition rules – revision of the Vertical Block Exemption Regulation - DOC

EU competition rules – revision of the Vertical Guidelines - DOC

VAT - new implementing powers for the Commission - DOC

Financial transparency – single EU access point for company information - DOC

State aid – rules on risk finance for small and medium-sized enterprises (SMEs) - DOC

A fair & competitive digital economy – digital levy - DOC

Modernising judicial cooperation between EU countries – use of digital technology - DOC

Cybersecurity – review of EU rules on the security of network and information systems - DOC

Insolvency laws: increasing convergence of national laws to encourage cross-border investment  - DOC

Digital Services Act – deepening the internal market and clarifying responsibilities for digital services - 
DOC

Digital Services Act package – ex ante regulatory instrument of very large online platforms acting as 
gatekeepers - DOC

Financial market regulation – EU recognition of US Prudential Regulators’ rules on over-the-counter (OTC) 
derivative - DOC

Financial market regulation – EU recognition of Brazil’s rules on over-the-counter (OTC) derivatives - DOC

Entering the EU - online visa application process and digital visa - DOC

Information security – common rules for EU institutions, bodies and agencies - DOC

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

Emissions trading system – benchmarks for free allocation of emission allowances in 2021-25 - DOC

Financial market regulation – ESMA penalties for non-EU clearing houses (central counterparties) - DOC

European Securities & Markets Authority (ESMA) - procedures for penalties imposed on trade repositories 
(updated rules) - DOC

🦠  Proposal for a Regulation establishing a European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) - 
DOC

Targeted consultation on the review of Regulation on improving securities settlement in the European Union 
and on central securities depositories - DOC
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12612-Conferring-implementing-powers-on-the-Commission-in-the-area-of-value-added-tax
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12783-State-aid-rules-on-risk-finance-for-SMEs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12836-Digital-Levy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12685-Digitalisation-of-cross-border-judicial-cooperation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12475-Revision-of-the-NIS-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12592-Enhancing-the-convergence-of-insolvency-laws-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12417-Digital-Services-Act-deepening-the-Internal-Market-and-clarifying-responsibilities-for-digital-services
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12418-Digital-Services-Act-package-ex-ante-regulatory-instrument-of-very-large-online-platforms-acting-as-gatekeepers
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12865-Financial-market-regulation-EU-recognition-of-US-Prudential-Regulators-rules-on-OTC-derivatives
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12860-Financial-market-regulation-EU-recognition-of-Brazil-s-rules-on-OTC-derivatives
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12758-Digitalisation-of-visa-procedures
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12786-Regulation-on-Information-Security-in-the-EU-institutions-bodies-and-agencies-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12648-Alternative-Investment-Fund-Managers-review-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12792-Commission-Decision-determining-the-benchmarks-values-for-free-allocation-in-the-period-2021-2025
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12791-Rules-of-procedures-for-penalties-imposed-on-third-country-CCPs-by-ESMA
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12601-Delegated-regulation-amending-rules-of-procedures-for-penalties-imposed-on-trade-repositories-by-ESMA
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DECISIONS AND REGULATION
🦠  Council Decision (EU) 2021/26 of 12 January 2021 further extending the temporary derogation from the 
Council’s Rules of Procedure introduced by Decision (EU) 2020/430, and extended by Decisions (EU) 2020/556, 
(EU) 2020/702, (EU) 2020/970, (EU) 2020/1253 and (EU) 2020/1659, in view of the travel difficulties caused by the 
COVID-19 pandemic in the Union - DOC

Council Decision (EU) 2020/2077 of 8 December 2020 adopting the Council’s position on draft amending budget 
No 10 of the European Union for the financial year 2020 - DOC

Council Decision (EU, Euratom) 2020/2053 of 14 December 2020 on the system of own resources of the 
European Union and repealing Decision 2014/335/EU, Euratom - DOC

🦠  Council Directive (EU) 2020/2020 of December 2020 amending Directive 2006/112/EC as regards temporary 
measures in relation to value added tax applicable to COVID-19 vaccines and in vitro diagnostic medical devices in 
response to the COVID-19 pandemic - DOC

🦠  Council Regulation (EU) 2020/2094 of 14 December 2020 establishing a European Union Recovery 
Instrument to support the recovery in the aftermath of the COVID-19 crisis - DOC

🦠  Council Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 of 17 December 2020 laying down the multiannual financial 
framework for the years 2021 to 2027 - DOC

Commission Decision (EU) 2020/2136 of 14 December 2020 adopting the Council’s position on the second draft 
general budget of the European Union for the financial year 2021 - DOC

Commission Decision (EU) 2020/2233 of 23 December 2020 concerning the commitment of the funds stemming 
from reflows under the ACP Investment Facility from operations under the 9th, 10th and 11th European 
Development Funds - DOC

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2244 of 17 December 2020 laying down rules for the 
application of Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council as regards technical 
specifications and procedures for the system of interconnection of registers and repealing Commission 
Implementing Regulation (EU) 2015/884 - DOC

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/70 of 23 October 2020 amending Delegated Regulation (EU) 
2018/1229 concerning the regulatory technical standards on settlement discipline, as regards its entry into force - 
DOC

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1989 of 6 November 2020 amending Delegated Regulation (EU) 
2019/815 as regards the 2020 update of the taxonomy laid down in the regulatory technical standards for the single 
electronic reporting format - DOC

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2145 of 1 September 2020 amending Delegated Regulation (EU) 
No 876/2013 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as 
regards changes to the composition, functioning and management of colleges for central counterparties - DOC

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1749 of 7 October 2020 amending Council Regulation (EC) No 
428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 
- DOC

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1818 of 17 July 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 
of the European Parliament and of the Council as regards minimum standards for EU Climate Transition 
Benchmarks and EU Paris-aligned Benchmarks C/2020/4757 - DOC
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Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1817 of of 17 July 2020 supplementing Regulation (EU) 
2016/1011 of the European Parliament and of the Council as regards the minimum content of the explanation on 
how environmental, social and governance factors are reflected in the benchmark methodology - DOC

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1816 of 17 July 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 
of the European Parliament and of the Council as regards the explanation in the benchmark statement of how 
environmental, social and governance factors are reflected in each benchmark provided and published - DOC

Commission Regulation (EU) 2021/25 of 13 January 2021 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting 
certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European 
Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 39 and International Financial 
Reporting Standards 4, 7, 9 and 16 - DOC

Commission Regulation (EU) 2020/2097 of 15 December 2020 amending Regulation (EC) No 1126/2008 
adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the 
European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 4 - DOC

Commission Recommendation (EU) 2020/2245 of 18 December 2020 on relevant product and service markets 
within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive (EU) 
2018/1972 of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications 
Code (notified under document C(2020) 8750) - DOC

Decision (EU) 2021/8 of the European Parliament and of the Council of 23 December 2020 authorising the 
Commission to vote in favour of an increase in the authorised capital of the European Investment Fund - 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) 2021/23 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on a framework for 
the recovery and resolution of central counterparties and amending Regulations (EU) No 1095/2010, (EU) No 
648/2012, (EU) No 600/2014, (EU) No 806/2014 and (EU) 2015/2365 and Directives 2002/47/EC, 2004/25/EC, 
2007/36/EC, 2014/59/EU and (EU) 2017/1132 - DOC

Regulation (EU) 2020/2131 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the 
elimination of customs duties on certain goods - DOC

Regulation (EU) 2020/2092 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on a general 
regime of conditionality for the protection of the Union budget - DOC

Regulation (EU) 2020/2223 of the European Parliament and of the Council of 23 December 2020 amending 
Regulation (EU, Euratom) No 883/2013, as regards cooperation with the European Public Prosecutor’s Office and 
the effectiveness of the European Anti-Fraud Office investigations - DOC

🦠  Regulation (EU) 2020/2221 of the European Parliament and of the Council of 23 December 2020 amending 
Regulation (EU) No 1303/2013 as regards additional resources and implementing arrangements to provide 
assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and its social consequences and for 
preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) - DOC

Corrigendum to Directive (EU) 2020/262 of 19 December 2019 laying down the general arrangements for excise 
duty (Official Journal of the European Union L 58 of 27 February 2020) - DOC

Corrigendum to Regulation (EU) 2018/1672 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 
on controls on cash entering or leaving the Union and repealing Regulation (EC) No 1889/2005 (Official Journal of 
the European Union L 284 of 12 November 2018) - DOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1817&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1816&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0025&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2097&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H2245&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0008&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L1828&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0023&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2131&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2092&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2223&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0262R(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1672R(02)&from=EN


Corrigendum to Commission Delegated Regulation (EU) 667/2014 of 13 March 2014 supplementing Regulation 
(EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to rules of procedure for penalties 
imposed on trade repositories by the European Securities and Markets Authority including rules on the right of 
defence and temporal provisions - DOC

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1577 of 21 September 2020 amending 
Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common 
Customs Tariff - DOC

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1536 of of 22 October 2020 of implementing 
Regulation (EU) 2019/796 concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its 
Member States - DOC

Regulation (EU) 2020/2011 of the European Central Bank of 1 December 2020 amending Regulation (EU) No 
1409/2013 on payments statistics (ECB/2013/43) (ECB/2020/59) - DOC

Regulation (EU) 2020/2004 of the European Central Bank of of 26 November 2020 amending Regulation (EU) 
No 1333/2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2020/58) - DOC

Decision (EU) 2020/1997 of the European Central Bank of 24 November 2020 on the approval of the volume of 
coin issuance in 2021 (ECB/2020/57) - DOC 

🦠  Recommendation of the European Central Bank of 15 December 2020 on dividend distributions during the 
COVID-19 pandemic and repealing Recommendation ECB/2020/35 (ECB/2020/62) 2020/C 437/01 - 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 January 2021 - 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 December 2020 - DOC

Statement: Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 
1303/2013 as regards exceptional additional resources and implementing arrangements under the Investment for 
growth and jobs goal to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and 
preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) — Adoption of the legislative act 
2020/C 450 I/01 - DOC

Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the 
European Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial 
management, as well as on new own resources, including a roadmap towards the introduction of new own 
resources Interinstitutional Agreement of 16 December 2020 between the European Parliament, the Council of the 
European Union and the European Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and 
on sound financial management, as well as on new own resources, including a roadmap towards the introduction of 
new own resources - DOC

Joint declaration by the European Parliament, Council and Commission on the reinforcement of specific 
programmes and adaptation of basic acts 2020/C 444 I/01 - DOC

Joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary scrutiny of new 
proposals based on Article 122 TFEU with potential appreciable implications for the Union budget 2020/C 444 I/05 - 
DOC

Joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission on reassessing the external 
assigned revenue and borrowing and lending provisions in the Financial Regulation 2020/C 444 I/06 - DOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0667R(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1577R(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1536R(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2011&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2004&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1997&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020HB0062&qid=1612626279014&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/002/01&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/418/05&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020C1228(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q1222(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020C1222(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020C1222(05)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020C1222(06)&from=EN


Joint Declaration of the European Parliament, the Council of the European Union and the European 
Commission EU Legislative Priorities for 2021 2020/C 451 I/01 - DOC

Joint Declaration of the European Parliament, the Council of the European Union and the European 
Commission EU Legislative Priorities for 2021 - DOC

Joint Declaration of the European Parliament, the Council of the European Union and the European 
Commission on Policy Objectives and Priorities - DOC

Joint Conclusions of the European Parliament, the Council of the European Union and the European 
Commission on Policy Objectives and Priorities for 2020-2024 2021/C 451 I/02 - DOC

Corrigendum to Joint Conclusions of the European Parliament, the Council of the European Union and the 
European Commission on Policy Objectives and Priorities for 2020-2024 (Official Journal of the European Union 
C 451I of 29 December 2020) 2021/C 15 I/02 - DOC

Corrigendum to Commission Delegated Regulation (EU) 2021/0000 Corrigendum to Joint Declaration of the 
European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission – EU Legislative Priorities 
for 2021 (Official Journal of the European Union C 451 I of 29 December 2020) 2021/C 15 I/01 - DOC

Brexit Adjustment Reserve - DOC

Draft EU-UK Declarations - DOC

Draft EU-UK Trade and Cooperation Agreement - DOC

Questions and Answers – the rights of EU citizens in the United Kingdom after the end of the transition 
period - DOC

Communication: The European economic and financial system: fostering openness, strength and resilience - 
DOC

OTHER DOCUMENTS
🦠  Action plan: Tackling non-performing loans (NPLs) in the aftermath of the COVID-19 pandemic - DOC

🦠  What Types of Firms Become Illiquid as a Result of COVID-19? A Firm-Level Perspective Using French 
Data - DOC

🦠  Contract between European Commission and AstraZeneca - DOC

Work Programme 2021 - communication activities - DOC

Second draft general budget 2021 - DOC

Communication and legislative proposals from the Commission on limited contingency measures in the 
absence of an agreement on a future partnership with the United Kingdom - DOC

European Business Cycle Indicators – 4th Quarter 2020 - DOC

ECB - EUROPEAN CENTRAL BANK
🦠  ECB extends pandemic emergency longer-term refinancing operations - DOC

🦠  The long-term effects of the pandemic: insights from a survey of leading companies - DOC

🦠  Developments in the tourism sector during the COVID-19 pandemic - DOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020C1229(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021C0118(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021Y0118(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Y1229(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Y1229(01)R(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020C1229(01)R(01)&from=EN
https://ec.europa.eu/info/publications/brexit-adjustment-reserve_en
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-uk-declarations_en
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en
https://ec.europa.eu/info/publications/questions-and-answers-rights-eu-citizens-united-kingdom-after-end-transition-period_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210119-economic-financial-system-communication_en
https://ec.europa.eu/info/publications/201216-non-performing-loans-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/publications/what-types-firms-become-illiquid-result-covid-19-firm-level-perspective-using-french-data_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_302
https://ec.europa.eu/info/publications/work-programme-2021-communication-activities_en
https://ec.europa.eu/info/publications/second-draft-general-budget-2021_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-commission-limited-contingency-measures-absence-agreement-future-partnership-united-kingdom_en
https://ec.europa.eu/info/publications/european-business-cycle-indicators-4th-quarter-2020_en
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr201210~8acfa5026f.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202008_06~bad87fcf9b.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202008_05~405305b20b.en.html


🦠  The impact of the COVID-19 pandemic on the euro area labour market - DOC

ECB prolongs support via targeted lending operations for banks that lend to the real economy - DOC

ECB sets up climate change centre - DOC

ECB to invest in Bank for International Settlements’ green bond fund - DOC

The digital economy and the euro area - DOC

The ECB Survey of Professional Forecasters - First quarter of 2021 - DOC

Results of the ECB Survey of Professional Forecasters in the first quarter of 2021 - DOC

Philip R. Lane: The resilience of the euro - DOC

Working Paper Series n.º 2514: Risk aversion and bank loan pricing - DOC

Working Paper Series n.º 2511: Do bank insiders impede equity issuances? - DOC

Working Paper Series n.º 2509: Losers amongst the losers: the welfare effects of the Great Recession across 
cohorts - DOC

Working Paper Series n.º 2508: Bank credit and market-based finance for corporations: the effects of 
minibond issuances - DOC

Working Paper Series n.º 2507: The Covid-19 crisis and consumption: survey evidence from six EU 
countries - DOC

Working Paper Series n.º 2506: What value added in the trade balances of euro area financial centres? - DOC

Working Paper Series n.º 2504: Monetary and macroprudential policy complementarities: evidence from 
European credit registers - DOC

Working Paper Series n.º 2503: The impact of US tariffs against China on US imports: evidence for trade 
diversion? - DOC

Working Paper Series n.º 2499: Contagion accounting - DOC

Working Paper Series n.º 2498: Benefits of macro-prudential policy in low interest rate environments - DOC

Working Paper Series n.º 2502: On the origin of systemic risk - DOC

Occasional Paper Series n.º 254: Measuring the cost of equity of euro area banks - DOC

January 2021 euro area bank lending survey - DOC

Eurosystem staff macroeconomic projections for the euro area, December 2020 - DOC

The euro area bank lending survey: Fourth quarter of 2020 - DOC

Households and non-financial corporations in the euro area: third quarter of 2020 - DOC

Euro area quarterly balance of payments and international investment position: third quarter of 2020 - DOC

Euro area pension fund statistics: third quarter of 2020 - DOC 

Euro area securities issues statistics: November 2020 - DOC 

Research bulletin 78: How does competition among high-frequency traders affect market liquidity? - DOC 

Economic Bulletin 8/2020 - DOC

25

RegulatoryUpdate
Fevereiro2021

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202008_02~bc749d90e7.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr201210_1~e8e95af01c.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210125_1~3fc4ebb4c6.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210125~715adb4e2b.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202008_03~da0f5f792a.en.html#toc2
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/ecb.spf2021q1~041e9cfa36.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210122_1~6e44470873.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/esb.sp201215~70e721ba43.en.pdf?37fadf96f9937c465033fac347d971d7
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2514~43564dfc3d.en.pdf?aa2a5bd3fa19c723675a90aeb5d3e52e
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2511~508aff6909.en.pdf?3927028f1d9f215e514c40638c717aea
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2509~a11c0ce310.en.pdf?86c2ea512bb36997d27fafaa96ed8df6
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2508~784b4b2237.en.pdf?67abe9ecdab9890fe87d2df97f4d553c
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2507~1a6ed7205b.en.pdf?c43ffcfed6d09bbfe041906cd3c7f123
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2506~ade4becd8e.en.pdf?d9062e48340c2997ed697cd699b457f9
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2504~2ea8ce96ed.en.pdf?8819469bb5776b1a70514ba3c1ac62aa
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2503~ca71d98a53.en.pdf?c7facfc2f0dbb3a39d5c79b68ce0d07f
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2499~fa7709a9ec.en.pdf?bb18c133b9f84823b8558557ec378cad
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2498~7dd7da17f3.en.pdf?67abb26d45d6a1007b1d4d96ef74a020
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2502~675f29f90c.en.pdf?2a8990770917aa42c9b7485f4357ac57
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op254~664ed99e11.en.pdf?8cbb52f88235380654d2bdd273a49758
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210119~7817ac690d.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202012_eurosystemstaff~bf8254a10a.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/ffi/html/ecb.eaefd_early2020q3~e04f19bfcf.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/bop/2021/html/ecb.bq210112~a0d55eaa85.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/pension_fund_statistics/html/ecb.pfs2020q3~505e56e631.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/sis/html/ecb.si2011~179c19c367.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/resbull/2020/html/ecb.rb201215~210477c6b0.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb202008.en.html


ESMA - EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY
CONSULTATIONS
ESMA consults on the impact of algorithmic trading - DOC

ESMA consults on fines and penalties for Benchmark Administrators - DOC

ESMA consults on fines and penalties for Data Reporting Services Providers - DOC

DECISIONS AND RECOMMENDATIONS 
🦠  ESMA renews its decision requiring net short position holders to report positions of 0.1% and above - 
DOC

ESMA recommends more time to implement a mix of solutions for PSAS to clear - DOC

OTHER DOCUMENTS
ESMA publishes 2020 ESEF XBRL taxonomy files and ESEF Conformance Suite - DOC

ESMA reports on annual market share of credit rating agencies - DOC

ESMA launches a Common Supervisory Action with NCAs on the supervision of costs and fees of UCITS - DOC

ESMA issues 2020 report on accepted market practices under MAR - DOC

ESMA sees significant increase in EU market abuse sanctions to €88 million in 2019 - DOC

ESMA supports IFRS Foundation’s efforts on international standardisation in sustainability reporting - DOC

ESMA registers DTCC Data Repository (Ireland) PLC AS Trade Repository under EMIR and SFTR - DOC

ESMA reminds users of scheduled IT operations at the end of the Brexit transition period - DOC

ESMA withdraws the registrations of six UK-based credit rating agencies and four trade repositories - DOC

Publication of financial instruments reference data after the end of the Brexit transition period - DOC

ESMA publishes cloud outsourcing guidelines - DOC

ESMA publishes final guidance to address leverage risk in the AIF sector - DOC

ESMA publishes draft technical standards under EMIR REFIT - DOC

ESMA reminds firms on the MiFID II rules on reverse solicitation - DOC

ESMA agrees position limits under MiFID II - DOC

ESMA updates Guidelines on written agreements between CCP college members - DOC

ESMA updates reporting under the Money Market Funds Regulation - DOC

ESMA updates guidelines on stress tests for Money Markets Funds - DOC

ESMA updates guidance on waivers from pre-trade transparency - DOC

ESMA updates Q&A on costs and charges - DOC

ESMA updates EMIR Q&As - DOC
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-impact-algorithmic-trading
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-fines-and-penalties-data-reporting-services-providers
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-renews-its-decision-requiring-net-short-position-holders-report-position-1
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-more-time-implement-mix-solutions-psas-clear
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-2020-esef-xbrl-taxonomy-files-and-esef-conformance-suite
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reports-annual-market-share-credit-rating-agencies-0
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-common-supervisory-action-ncas-supervision-costs-and-fees-ucits
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-2020-report-accepted-market-practices-under-mar
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sees-significant-increase-in-eu-market-abuse-sanctions-%E2%82%AC88-million-in-2019
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-supports-ifrs-foundation%E2%80%99s-efforts-international-standardisation-in
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-registers-dtcc-data-repository-ireland-plc-trade-repository-under-emir-and
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reminds-users-scheduled-it-operations-end-brexit-transition-period
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/brexit-esma-withdraws-registrations-six-uk-based-credit-rating-agencies-and
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/publication-financial-instruments-reference-data-after-end-brexit-transition
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-cloud-outsourcing-guidelines
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-guidance-address-leverage-risk-in-aif-sector
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-draft-technical-standards-under-emir-refit
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reminds-firms-mifid-ii-rules-reverse-solicitation
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-position-limits-under-mifid-ii-8
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-guidelines-written-agreements-between-ccp-college-members
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-reporting-under-money-market-funds-regulation
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-guidelines-stress-tests-money-market-funds
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-guidance-waivers-pre-trade-transparency
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qa-costs-and-charges
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-emir-qas-0


ESMA appoints new chair of its Supervisory Convergence Standing Committee - DOC

ESMA Newsletter, n.º 19 - DOC

EBA - EUROPEAN BANKING AUTHORITY
🦠  EBA provides additional clarity on the implementation of selected COVID-19 policies - DOC

🦠  EBA welcomes European Commission’s action plan to tackle NPLs in the aftermath of the COVID-19 
pandemic - DOC

🦠  EBA continues to call on banks to apply a conservative approach on dividends and other distributions in 
light of the COVID-19 pandemic - DOC

EBA consults on its new Guidelines on the monitoring of the threshold for establishing an intermediate EU 
parent undertaking - DOC

EBA launches consultation to amend standards on benchmarking of internal models - DOC

EBA launches consultation on its new Guidelines on internal governance for investment firms - DOC

EBA consults on technical standards to calculate risk weights of collective investment undertakings - DOC

EBA calls for strengthening the connection between the EU legal frameworks on anti-money laundering and 
terrorist financing, and deposit protection - DOC

EBA announces timing for the launch of its 2021 EU-wide stress test exercise - DOC

EBA points to a further rise in capital and leverage ratios, whereas profitability remains strongly subdued - DOC

EBA publish final draft technical standards on the prudential treatment of investment firms - DOC

EBA explains how it will use its new power to carry out risk assessments in the fight against money 
laundering and terrorist financing - DOC

EBA confirms banks’ solid capital and liquidity positions but warns about asset quality prospects and 
structurally low profitability - DOC

EBA informs customers of UK financial institutions about the end of the Brexit transition period - DOC

EBA monitors the use of the proportionality principle for recovery and resolution planning  - DOC

EBA updates reporting framework 3.0 and technical standards on Pillar 3 disclosure - DOC

EBA publishes final technical standards on reporting of MREL decisions from authorities to EBA - DOC

EBA publishes final technical standards on estimation of Pillar 2 and combined buffer requirements for setting 
MREL - DOC

EBA publishes final draft technical standards to identify investment firms’ risk takers and to specify the 
instruments used for the purposes of variable remuneration - DOC

EBA publishes final draft technical standards on impracticability of contractual recognition under the BRRD 
framework - DOC

EBA publishes final draft technical standards on the treatment of non-trading book positions subject to 
foreign-exchange risk or commodity risk under the FRTB framework - DOC

EBA publishes Executive Summary of its 2019 Annual Report - DOC

EBA releases erratum of the taxonomy package on reporting framework 3.0 phase - DOC
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-appoints-new-chair-its-supervisory-convergence-standing-committee
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-newsletter-n%C2%BA19
https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-implementation-selected-covid-19-policies
https://eba.europa.eu/eba-welcomes-european-commission%E2%80%99s-action-plan-tackle-npls-aftermath-covid-19-pandemic
https://eba.europa.eu/eba-continues-call-banks-apply-conservative-approach-dividends-and-other-distributions-light-covid
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-its-new-guidelines-monitoring-threshold-establishing-intermediate-eu-parent-undertaking
https://eba.europa.eu/eba-launches-consultation-amend-standards-benchmarking-internal-models
https://eba.europa.eu/eba-launches-consultation-its-new-guidelines-internal-governance-investment-firms
https://eba.europa.eu/eba-consults-technical-standards-calculate-risk-weights-collective-investment-undertakings
https://eba.europa.eu/eba-calls-strengthening-connection-between-eu-legal-frameworks-anti-money-laundering-and-terrorist
https://www.eba.europa.eu/eba-announces-timing-launch-its-2021-eu-wide-stress-test-exercise
https://www.eba.europa.eu/eba-points-further-rise-capital-and-leverage-ratios-whereas-profitability-remains-strongly-subdued
https://eba.europa.eu/eba-publish-final-draft-technical-standards-prudential-treatment-investment-firms
https://eba.europa.eu/eba-explains-how-it-will-use-its-new-power-carry-out-risk-assessments-fight-against-money-laundering
https://eba.europa.eu/eba-confirms-banks%E2%80%99-solid-capital-and-liquidity-positions-warns-about-asset-quality-prospects-and
https://eba.europa.eu/eba-informs-customers-uk-financial-institutions-about-end-brexit-transition-period
https://eba.europa.eu/eba-monitors-use-proportionality-principle-recovery-and-resolution-planning
https://eba.europa.eu/eba-updates-reporting-framework-30-and-technical-standards-pillar-3-disclosure
https://eba.europa.eu/eba-publishes-final-technical-standards-reporting-mrel-decisions-authorities-eba
https://eba.europa.eu/eba-publishes-final-technical-standards-estimation-pillar-2-and-combined-buffer-requirements-setting
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-identify-investment-firms%E2%80%99-risk-takers-and-specify
https://eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-impracticability-contractual-recognition-under-brrd
https://eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-treatment-non-trading-book-positions-subject-foreign
https://eba.europa.eu/eba-publishes-executive-summary-its-2019-annual-report
https://www.eba.europa.eu/eba-releases-erratum-taxonomy-package-reporting-framework-30-phase-1


EBA updates its Report on liquidity measures and confirms banks’ solid liquidity position - DOC

EBA updates its Basel III impact study following the EU Commission’s call for advice - DOC

EBA updates impact of the Basel III reforms on EU banks’ capital - DOC

ESA - EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES 
ESAS’ BOA decides in ESMA’s favour in the appeal by scope of ratings - DOC

ESAS' joint Board of Appeal dismissed appeal by scope ratings GmbH against the European Securities and 
Markets Authority - DOC

ESAS highlight the change in the status of Simple, Transparent and Standardized (STS) securitisation 
transactions at the end of the UK transition period - DOC

EIOPA - EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS 
AUTHORITY 
Report on sanctions under the Insurance Distribution Directive - DOC

EIOPA publishes its fifth annual analysis on the use and impact of long-term guarantees measures and 
measures on equity risk - DOC

EIOPA outlines key financial stability risks and vulnerabilities for insurance and pension sector and 
recommends that any dividend distributions should not exceed thresholds of prudency - DOC

EIOPA recommends actions and best practices to national supervisory authorities to improve supervisory 
practices regarding cross-border activities - DOC

EIOPA’s pilot dashboard addresses the natural catastrophe protection gap - DOC

Solvency II review: A balanced update for challenging times - DOC

ESRB - EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD
🦠  ASC Insights no. 2:  Preparing for the post-pandemic rise in corporate insolvencies - DOC

🦠  Recommendation of the European Systemic Risk Board of 15 December 2020 amending Recommendation 
ESRB/2020/07 on restriction of distributions during the COVID-19 pandemic (ESRB/2020/15) - DOC

Recommendation of the European Systemic Risk Board regarding Norwegian notification of its intention to set 
a systemic risk buffer rate in accordance with Article 133 of Directive (EU) 2013/36/EU (ESRB/2020/14) - DOC

Adverse scenario for the European Securities and Markets Authority’s money market fund stress-testing 
guidelines in 2020 - DOC

ESRB risk dashboard, December 2020 (Issue 34) - DOC

FCA - FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY
MoUs with European authorities in the areas of securities, insurance and pensions, and banking - DOC
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https://eba.europa.eu/eba-updates-its-report-liquidity-measures-and-confirms-banks%E2%80%99-solid-liquidity-position
https://eba.europa.eu/eba-updates-its-basel-iii-impact-study-following-eu-commission%E2%80%99s-call-advice
https://eba.europa.eu/eba-updates-impact-basel-iii-reforms-eu-banks%E2%80%99-capital
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas%E2%80%99-boa-decides-in-esma%E2%80%99s-favour-in-appeal-scope-ratings
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-joint-board-appeal-dismissed-appeal-scope-ratings-gmbh-against-european
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-highlight-change-in-status-simple-transparent-and-standardised-sts
https://www.eiopa.europa.eu/content/report-sanctions-under-insurance-distribution-directive
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-publishes-its-fifth-annual-analysis-use-and-impact-long-term-guarantees-measures-and
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-outlines-key-financial-stability-risks-and-vulnerabilities-insurance-and-pension
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-recommends-actions-and-best-practices-national-supervisory-authorities-improve
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-pilot-dashboard-addresses-natural-catastrophe-protection-gap
https://www.eiopa.europa.eu/content/solvency-ii-review-balanced-update-challenging-times
https://www.esrb.europa.eu/pub/asc/insights/shared/pdf/esrb.ascinsight212101_2~534e2c6120.en.pdf?d45605a82f3b9ea8d42a40b1509fa89a
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation201215_on_restriction_of_distributions_during_the_COVID-19_pandemic~2502cd1d1c.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation202014_ESRB_regarding_Norwegian_notification_of_its_intention_to_set_a_systemic_risk_buffer_rate~989b5ee165.en.pdf?9384239bceb1e5fe9589a8634ce34978
https://www.esrb.europa.eu/mppa/stress/shared/pdf/esrb.stress_test210113~f66e004075.en.pdf?fdf55f8c18a7e57cd823c39f4323ae35
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/dashboard/esrb.risk_dashboard201218~9f57f58095.en.pdf?c3b8a9231da77066b56a0170f87794c5
https://www.fca.org.uk/news/statements/mous-european-authorities-areas-securities-insurance-pensions-banking


ANACOM 
Informação diária sobre o leilão 5G - DOC

AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA 
Parecer da Autoridade da Concorrência sobre a Proposta de Lei 61/XIV - Aspetos com relevância para a 
política de concorrência no Orçamento do Estado 2021 - DOC

CFP - CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS 
Indicadores qualitativos e a perceção de crescimento - DOC

CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA VIDA 
Parecer 114/CNECV/2020 sobre questões éticas relacionadas com "Big Data" - DOC

CONSELHO PARA A PRODUTIVIDADE 
Produtividade do trabalho em Portugal - Análise comparada ao nível da empresa  - DOC

CNCS - CENTRO NACIONAL DE CIBERSEGURANÇA 
Recomendação técnica 01/20: Proteção De Domínios “Estacionados”/Parked Domains - DOC

Relatório Cibersegurança em Portugal – 2020 - DOC

Relatório sobre Ética & Direito do Observatório de Cibersegurança - DOC

CNPD - COMISSÃO NACIONAL DE PROTECÇÃO DE DADOS 
Parecer n.º 145/2020 – Pedido de autorização de instalação de um sistema de videovigilância na cidade de 
Lisboa, pelo Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna - DOC

Parecer n.º 143/2020 – Assinatura digital qualificada da fatura eletrónica - alteração da Portaria 72/2018 (SCAP), 
solicitado pelo Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública - DOC

Parecer n.º 142/2020 – Projeto de regulamentação do regime jurídico da distribuição de seguros e de resseguros, 
da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões - DOC

Parecer n.º 141/2020 – Relativo à consulta prévia sobre o projeto regulamentar de registo de entidades que 
exerçam ou pretendam exercer atividades com ativos virtuais, do Banco de Portugal - DOC

Parecer n.º 134/2020 – Protocolo que regula o acesso da Inspeção Geral de Finanças – Autoridade de Auditoria 
ao sistema de Informação da Segurança Social - DOC
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https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=416483
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764e6b4e46535539515343394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c324a6c4f4445325a6d4e694c54557a4d6d55744e44686a5a5331694e6d4a6d4c546b315a4463304f446377597a4a6b4e7935775a47593d&fich=be816fcb-532e-48ce-b6bf-95d74870c2d7.pdf&Inline=true
https://www.cfp.pt/pt/publicacoes/outras-publicacoes/indicadores-qualitativos-e-a-percecao-de-crescimento-normal-evidencia-para-portugal-e-para-a-area-do-euro
https://www.cnecv.pt/pt/pareceres/1601021142
https://conselhoprodutividade.files.wordpress.com/2020/12/numero-11-produtividade-do-trabalho-em-portugal-analise-comparada-ao-nivel-da-empresa.pdf
https://www.cncs.gov.pt/content/files/recomendao_tcnica_0120.pdf
https://www.cncs.gov.pt/recursos/noticias/publicada-hoje-a-edicao-de-2020-do-relatorio-ciberseguranca-em-portugal-sociedade/
https://www.cncs.gov.pt/recursos/noticias/publicado-o-primeiro-relatorio-sobre-etica-direito-do-observatorio-de-ciberseguranca/
https://www.cnpd.pt/umbraco/surface/cnpdDecision/download/121834
https://www.cnpd.pt/umbraco/surface/cnpdDecision/download/121836
https://www.cnpd.pt/umbraco/surface/cnpdDecision/download/121835
https://www.cnpd.pt/home/decisoes/Delib/DEL_2020_277.pdf
https://www.cnpd.pt/umbraco/surface/cnpdDecision/download/121830


FUNDAÇÃO FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS
As melhores teses de Economia e Gestão 2020 - DOC

GEE - GABINETE DE ESTRATÉGIA E ESTUDOS (MINISTÉRIO DA ECONOMIA)
🦠  Boletim Indicadores de Conjuntura – COVID-19 - DOC

Evolução das projeções macroeconómicas para 2020 e 2021 - Breve comparação - DOC

IGCP - AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA 
Programa de Financiamento 2021 - DOC

INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA  
🦠  Acompanhamento do impacto social e económico da pandemia - 44.º reporte semanal - DOC   

🦠  Leitura do contexto demográfico e da expressão territorial da pandemia - Dados até 13 de Janeiro  - DOC 

🦠  A atividade económica regional no contexto da pandemia COVID-19 Março a Novembro 2020 - DOC

🦠  O número de óbitos por covid-19 superou o acréscimo de óbitos de 30 de novembro a 27 de dezembro 
relativamente à média dos últimos 5 anos - DOC

🦠  Como a pandemia afetou as economias regionais? - DOC

🦠  Impacto do COVID-19 no estado do ambiente - 2019 - DOC

As Pessoas - Brochura de síntese de informação estatística - 2019 - DOC

Principais indicadores económicos das empresas de Comércio mantiveram crescimento, mas em 
desaceleração – 2019 - DOC

Anuários Estatísticos Regionais - Informação estatística à escala regional e municipal - 2019 - DOC

85,6% das sociedades de elevado crescimento existentes em 2012 sobreviveram em 2018 e mais de 
metade continuavam a crescer – 2018 - DOC

As empresas inovadoras do setor da Informação e comunicação registaram a produtividade mais elevada - 
2018 - DOC

Investimento empresarial terá diminuído 16,3% em 2020 e as perspetivas de investimento para 2021 
apontam para um crescimento de 3,5% - 2.º Semestre de 2020 - DOC

No 4º trimestre, Novembro terá sido o mês mais negativo para a atividade económica - DOC

Capacidade de financiamento da economia reduziu-se para um saldo aproximadamente nulo - 3.º Trimestre 
de 2020 - DOC

Preços na Produção Industrial diminuíram 4,0% - Dezembro de 2020 - DOC

Indicadores de confiança dos consumidores e de clima económico aumentam - Dezembro de 2020 - DOC

Taxa de variação média anual do IPC foi nula em 2020 e a taxa de variação homóloga situou-se em -0,2% 
em dezembro - Dezembro de 2020 - DOC
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https://www.ffms.pt/FileDownload/2af3956f-76b9-41bd-b705-129dcec00c6e/as-melhores-teses-de-economia-e-gestao-2020
https://www.gee.gov.pt/pt/destaques/30014-covid-19
https://www.gee.gov.pt/pt/?option=com_fileman&view=file&routed=1&name=An%C3%A1lise%2033%2020.pdf&folder=estudos-e-seminarios/artigos&container=fileman-files
https://www.igcp.pt/pt/noticias/programa-de-financiamento-2021/
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=479290552&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=470416023&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=474294326&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=471952633&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=474294326&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415642733&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=438632477&PUBLICACOESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415646383&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415658670&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415480346&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415673566&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=414588247&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=414805710&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=414394168&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415118817&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415114398&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415206286&DESTAQUESmodo=2


Taxa de juro desceu para 0,897%, capital em dívida e prestação mensal fixaram-se em 55 087 euros e 227 
euros, respetivamente - Dezembro de 2020- DOC

Taxa de variação homóloga do IPC diminui para -0,2% - Novembro de 2020 - DOC

Avaliação bancária subiu para 1 144 euros por metro quadrado - Novembro de 2020 - DOC

Redução da atividade económica agrava-se e variação de preços mantém-se negativa - Novembro de 2020 - 
DOC

As exportações e as importações diminuíram 0,4% e 12,1%, respetivamente, em termos nominais - 
Novembro de 2020 - DOC

Em outubro, a população empregada aumentou 0,8%, a taxa de desemprego diminuiu 0,4 pontos 
percentuais e a taxa de subutilização diminuiu 0,5 pontos percentuais - Novembro de 2020 - DOC

As exportações e as importações diminuíram 2,2% e 11,8%, respetivamente, em termos nominais - Outubro 
de 2020 - DOC

O Produto Interno Bruto per capita, expresso em Paridades de Poder de Compra, situou-se em 79,2% da 
média da União Europeia – 2019 - DOC

VAB do setor dos Serviços Prestados às Empresas cresceu 9,9%, 4,1 p.p. acima do total das sociedades não 
financeiras – 2019 - DOC

Boletim Mensal de Estatística - Novembro de 2020 - DOC

IPCG - INSTITUTO PORTUGUÊS DE CORPORATE GOVERNANCE
Relatório Anual de Monitorização relativo ao exercício de 2019 - DOC

Código de Governo das Sociedades - DOC

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA
Previsões para a Economia Portuguesa – Síntese da Folha Trimestral do NECEP - DOC

BCG - THE BOSTON CONSULTING GROUP
The Soft Rules of Family Businesses - DOC

Oil and Gas Investment in the New Risk Environment - DOC

BLACKROCK
Larry Fink's 2021 letter to CEOs - DOC

Our 2021 Stewardship Expectations - DOC

EBRD - EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
EBRD Transition Report 2020-21 - DOC
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https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415115372&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415267839&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415116034&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=414805451&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415205702&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415271656&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415205669&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415634078&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415648291&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=141126&PUBLICACOESmodo=2
https://cgov.pt/base-de-dados/relatorios-anuais-de-monitorizacao/1458-relatorio-anual-de-monitorizacao-relativo-ao-exercicio-de-2019
https://cgov.pt/base-de-dados/codigos-de-governo/1394-codigos-de-governo-das-sociedades
https://www.clsbe.lisboa.ucp.pt/pt-pt/CEA/NECEP/SinteseFTC
https://www.bcg.com/publications/2020/managing-soft-rules-in-family-business?utm_medium=Email&utm_source=esp&utm_campaign=none&utm_description=ealert&utm_topic=none&utm_geo=global&utm_content=202101&utm_usertoken=e9afba001375fd224aca95d71355002ff8577c2e
https://www.bcg.com/publications/2020/oil-and-gas-investment-during-the-covid-era?utm_medium=Email&utm_source=esp&utm_campaign=none&utm_description=ealert&utm_topic=none&utm_geo=global&utm_content=202101&utm_usertoken=e9afba001375fd224aca95d71355002ff8577c2e
https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/our-2021-stewardship-expectations.pdf
https://www.ebrd.com/news/publications/transition-report/transition-report-202021.html


EIA - U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION
Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel) - DOC

EUROBAROMETER
Plenary Insights – January 2021 - DOC

Plenary Insights – December 2020 - DOC

EUROSTAT
Portuguese presidency of the Council of the EU - DOC

🦠  Excess mortality in 2020: especially high in spring and autumn - DOC

Euro area annual inflation up to 0.9% - Flash Estimate January 2021 - DOC

IMF - INTERNATIONAL MONETARY FUND 
🦠  A Race Between Vaccines and the Virus as Recoveries Diverge - DOC

🦠  Five Charts on the Euro Area’s Post-COVID-19 Recovery and Growth - DOC

World Economic Outlook Update - DOC

Building the Foundation of a 21st Century Economy - DOC

Glaciers of Global Finance: The Currency Composition of Central Banks’ Reserve Holdings - DOC

What is Really New in Fintech - DOC

Legally Speaking, is Digital Money Really Money? - DOC

Building Cyber Resilience - DOC

Cyber Risk is the New Threat to Financial Stability - DOC

Four Cornerstones of Payments in the Digital Age - DOC

Financial Inclusion and Cybersecurity in the Digital Age - DOC
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