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SPOTLIGHT
PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS EM CURSO

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. 

AEM - Resposta à Consulta Pública da CMVM n.º 1/2021 - sobre o Projeto de Regulamento relativo 
ao formato dos deveres de reporte dos emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação que 
revoga a Instrução da CMVM n.º 1/2010 - DOC

LEI n.º 83/2021, de 6 de Dezembro - Regime de teletrabalho - DOC 

RESOLUÇÃO do Conselho de Ministros n.º 146/2021, de 3 de Novembro - Designa o presidente do 
conselho de administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - DOC

DECRETO da Assembleia 222/XIV, 3 de Dezembro - Lei de Bases do Clima - DOC

DECRETO da Assembleia 221/XIV, 3 de Dezembro - Alteração ao Código dos Valores Mobiliários, e 
demais legislação conexa - DOC

DECRETO da Assembleia 212/XIV, 2 de Dezembro - Estabelece o regime geral de proteção de 
denunciantes de infrações - DOC

CMVM - Consulta Pública n.º 2/2021, de 10 de Dezembro - Projeto de diploma do novo Regime da 
Gestão de Ativos (RGA) - DOC   

EUROPEAN COMMISSION - Economic Forecast for PORTUGAL - DOC

EUROPEAN COMMISSION - Consultation: Listing Act – making public capital markets more 
attractive for EU companies and facilitating access to capital for SMEs - DOC

EUROPEAN COMMISSION - Letter confirms delay of SFDR RTS  - DOC

EUROPEAN COMMISSION - new Capital Markets Union package - DOC

OCDE - Portugal: OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 2 : Preliminary version - DOC  

EBA publishes final guidelines on internal governance and remuneration policies - DOC e DOC

ECB’s supervisory assessment calls for banks to accelerate their efforts to tackle climate risks - 
DOC

https://emitentes.pt/wp-content/uploads/2021/12/211130_AEM_Carta_781_CMVM_RESPOSTA_CONSULTA-PUBLICA-1-2021_Projeto-Regulamento_Deveres-Informa%C3%A7%C3%A3o-Emitentes_vF.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/12/23500/0000200009.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/146-2021-173732855
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=23373
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=23372
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=23357
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Paginas/cons_pub_2_2021.aspx
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/portugal/economic-forecast-portugal_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13238-Listing-Act-making-public-capital-markets-more-attractive-for-EU-companies-and-facilitating-access-to-capital-for-SMEs_en
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/com_letter_to_ep_and_council_sfdr_rts-j.berrigan.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6251
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/66c5ac2c-en/1/3/2/37/index.html?itemId=/content/publication/66c5ac2c-en&_csp_=9b4ecb1aafc11518f34da944ee244a5b&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-14%20Guidelines%20on%20internal%20governance%20under%20IFD/1024534/Final%20Report%20on%20GL%20on%20internal%20governance%20under%20IFD.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-13%20Guidelines%20on%20remuneration%20under%20IFD/1024533/Final%20Report%20on%20GL%20on%20sound%20remuneration%20policies%20under%20IFD.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202111guideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~4b25454055.en.pdf


LEIS, DECRETOS-LEI, PORTARIAS E RESOLUÇÕES
Lei Orgânica n.º 4/2021, de 30 de Novembro 
Prorroga, para o ano de 2022, o regime excecional e temporário do exercício de direito de voto antecipado para 
os eleitores que estejam em confinamento obrigatório no âmbito da pandemia da doença COVID-19 e para os 
eleitores residentes em estruturas residenciais e estruturas similares, alterando a Lei Orgânica n.º 3/2020, de 11 
de novembro - DOC

Lei n.º 83/2021, de 6 de Dezembro 
Modifica o regime de teletrabalho, alterando o Código do Trabalho e a Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, que 
regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais - DOC 

Lei n.º 82/2021, de 30 de Novembro 
Fiscalização, controlo, remoção e impedimento do acesso em ambiente digital a conteúdos protegidos - DOC

Lei n.º 79/2021, de 24 de Novembro 
Transpõe a Diretiva (UE) 2019/713 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa ao 
combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não em numerário, alterando o Código Penal, o 
Código de Processo Penal, a Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro, que aprova a Lei do Cibercrime, e outros atos 
legislativos - DOC

Lei n.º 78/2021, de 24 de Novembro 
Regime de prevenção e combate à atividade financeira não autorizada e proteção dos consumidores - DOC

Lei n.º 77/2021, de 23 de Novembro 
Altera a Lei da Organização do Sistema Judiciário e o Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de março, que estabelece 
o regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais judiciais - DOC 

Lei n.º 70/2021, de 4 de Novembro 
Isenção de imposto do selo sobre as operações de reestruturação ou refinanciamento do crédito em moratória - 
DOC

Decreto-Lei n.º 109-A/2021, de 7 de Dezembro 
Aprova a atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida e cria uma medida excecional de 
compensação - DOC

Decreto-Lei n.º 105-A/2021, de 30 de Novembro 
Estabelece o regime do formulário de localização de passageiros - DOC

Decreto-Lei n.º 104/2021, de 27 de Novembro 
Altera as medidas no âmbito da pandemia da doença COVID-19 - DOC

Decreto-Lei n.º 92-A/2021, de 8 de Novembro 
Estabelece um subsídio financeiro, de natureza transitória e excecional, a atribuir aos cidadãos nos seus 
consumos no setor dos combustíveis - DOC

Decreto-Lei n.º 92/2021, de 8 de Novembro 
Prorroga a vigência do regime do processo extraordinário de viabilização de empresas - DOC

Decreto-Lei n.º 88/2021, de 3 de Novembro
Desenvolve o sistema de autenticação eletrónica dos cidadãos «Chave Móvel Digital» - DOC

Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27 de Novembro
Declara a situação de calamidade no âmbito da pandemia da doença COVID-19 - DOC
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https://dre.pt/dre/detalhe/lei-organica/4-2021-175129341
https://files.dre.pt/1s/2021/12/23500/0000200009.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/82-2021-175129343
https://files.dre.pt/1s/2021/11/22800/0000900038.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/78-2021-174824630
https://files.dre.pt/1s/2021/11/22700/0000200005.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/70-2021-173846787
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/109-b-2021-175595604
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/105-a-2021-175238450
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/104-2021-175043500
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/92-a-2021-174051325
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/92-2021-173965836
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/88-2021-173732850
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/157-2021-175043501


Julho 2018

Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2021, de 10 de Novembro
Autoriza a despesa relativa ao subsídio financeiro, de natureza transitória e excecional, a atribuir aos cidadãos 
nos seus consumos no setor dos combustíveis - DOC

Resolução do Conselho de Ministros n.º 146/2021, de 3 de Novembro
Designa o presidente do conselho de administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - DOC

Resolução do Conselho de Ministros n.º 142-A/2021, de 29 de Outubro
Altera as medidas no âmbito da situação de alerta - DOC

Portaria n.º 278/2021, de 2 de Dezembro
Aprova a Declaração Modelo 10, Rendimentos e Retenções - Residentes, e respetivas instruções de 
preenchimento - DOC

Portaria n.º 276/2021, de 30 de Novembro
Aprova a nova Declaração Modelo 37 e as respetivas instruções de preenchimento - DOC

Portaria n.º 272/2021, de 29 de Novembro
Cria o Programa «Qualificação para a Internacionalização», no âmbito do «Programa Internacionalizar 2030» - 
DOC

Portaria n.º 268/2021, de 26 de Novembro
Procede à revisão da regulamentação dos preços de transferência nas operações efetuadas entre um sujeito 
passivo do IRS ou do IRC e qualquer outra entidade, ao abrigo do artigo 63.º do Código do IRC - DOC

Portaria n.º 267/2021, de 26 de Novembro
Procede à revisão da regulamentação dos procedimentos de celebração de acordos prévios sobre os preços de 
transferência (APPT), ao abrigo do artigo 138.º do Código do IRC - DOC

Portaria n.º 257/2021, de 19 de Novembro
Regulamenta o regime do procedimento de injunção em matéria de arrendamento - DOC

Portaria n.º 255-A/2021, de 18 de Novembro
Estabelece um regime excecional e temporário de comparticipação de testes rápidos de antigénio (TRAg) de 
uso profissional - DOC

Portaria n.º 249/2021, de 12 de Novembro
Aprova o novo Modelo RC 3048-DGSS, designado Anexo SS, e as respetivas Instruções de Preenchimento - 
DOC

Portaria n.º 248-A/2021, de 11 de Novembro
Alteração ao Regulamento do Programa APOIAR - DOC

Portaria n.º 245/2021, de 10 de Novembro
Portaria que altera e republica o modelo oficial da Declaração Mensal de Imposto do Selo e respetivas 
instruções de preenchimento - DOC

Portaria n.º 243/2021, de 9 de Novembro
Percentagem a afetar ao Fundo de Estabilização Tributário - DOC

Portaria n.º 235-A/2021, de 4 de Novembro
Procede à terceira alteração à Portaria n.º 246-A/2016, de 8 de setembro, relativa às condições e 
procedimentos do regime de reembolso e marcação, respetivamente, do «gasóleo profissional» - DOC

Despacho n.º 11943-A/2021, de 2 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 2022 - DOC

RegulatoryUpdate
Dezembro2021

3

https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/152-2021-174126180
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/146-2021-173732855
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/142-a-2021-173707586
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/278-2021-175264442
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/276-2021-175129347
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/272-2021-175043511
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/268-2021-174969198
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/267-2021-174969197
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/257-2021-174634475
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/255-a-2021-174595377
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/249-2021-174244814
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/248-a-2021-174278983
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/245-2021-174126181
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/243-2021-173956473
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/235-a-2021-173909865
https://files.dre.pt/2s/2021/12/233000001/0000200012.pdf
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Despacho n.º 11888-D/2021, de 30 de Novembro
Permite o embarque, desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro em 
portos localizados em território nacional continental, com exceção de passageiros cuja origem sejam países para 
os quais só se admite a realização de viagens essenciais, mediante o cumprimento de medidas especiais em 
matéria de testagem - DOC

Despacho n.º 11888-C/2021, de 30 de Novembro
Aprova as listas dos países a que se aplicam as regras em matéria de tráfego aéreo, aeroportos e fronteiras 
terrestres, marítimas e fluviais e estabelece os requisitos de validade de certificados de vacinação ou recuperação 
emitidos por países terceiros, em condições de reciprocidade - DOC

Despacho n.º 11888-A/2021, de 30 de Novembro
Define os termos e requisitos do sistema de verificação das normas relativas ao tráfego aéreo, bem como a 
supervisão do funcionamento do mesmo - DOC

Despacho n.º 11820-B/2021, de 29 de Novembro
Define as medidas aplicáveis nas fronteiras terrestres durante a vigência das medidas especiais em matéria de 
testagem - DOC

Despacho n.º 11740-E/2021, de 26 de Novembro
Determina a suspensão de tráfego aéreo para Moçambique e determina o cumprimento de isolamento profilático 
de passageiros provenientes de alguns países da África Austral - DOC

Despacho n.º 11119/2021, de 12 de Novembro
Define a forma de cálculo dos prazos previstos na Portaria n.º 102-A/2021, de 14 de maio, no âmbito do novo 
incentivo à normalização da atividade empresarial - DOC 

Despacho n.º 10911/2021, de 9 de Novembro
Aprova as alterações da declaração periódica de rendimentos Modelo 22, respetivos anexos e instruções de 
preenchimento - DOC

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - NOVAS INICIATIVAS
DECRETOS DA ASSEMBLEIA
Decreto da Assembleia 222/XIV, 3 de Dezembro
Lei de Bases do Clima - DOC

Decreto da Assembleia 221/XIV, 3 de Dezembro
Alteração ao Código dos Valores Mobiliários, ao Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, ao 
Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, ao Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, aos 
estatutos da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, ao Código da Insolvência e da Recuperação de 
Empresas e a legislação conexa - DOC

Decreto da Assembleia 216/XIV, 3 de Dezembro
Conta-corrente entre os contribuintes e o Estado - DOC

Decreto da Assembleia 212/XIV, 2 de Dezembro
Estabelece o regime geral de proteção de denunciantes de infrações, transpondo a Diretiva (UE) 2019/1937 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2019, relativa à proteção das pessoas que denunciam 
violações do direito da União - DOC

Decreto da Assembleia 201/XIV, 5 de Novembro
Modifica o regime de teletrabalho, alterando o Código do Trabalho e a Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, que 
regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais - DOC 
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https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/11888-d-2021-175264449
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/11888-c-2021-175238440
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/11888-a-2021-175215121
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/11820-b-2021-175129337
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/11740-e-2021-175043488
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/11119-2021-174250689
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/10911-2021-174050286
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=23373
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=23372
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=23367
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=23357
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=23302


PROPOSTAS DE LEI
Proposta de Lei 119/XIV, 11 de Novembro
Procede à regulação da aplicação de contribuições especiais para o ano de 2022 - DOC

Proposta de Lei 18/XIV, 4 de Novembro
Altera as taxas previstas no Código do Imposto Único de Circulação e prorroga as medidas de apoio ao transporte 
rodoviário previstas no Estatuto dos Benefícios Fiscais - DOC

GOVERNO DE PORTUGAL
Portugal 2020 - Relatório Anual de 2020 - DOC

Portugal 2020 atinge taxa de compromisso de 111% e taxa de execução de 65% - DOC

PNFE: Está disponível o Portal Nacional de Fornecedores do Estado, uma medida Simplex +, que visa 
tornar mais simples a interação dos cidadãos e das empresas com os serviços públicos - DOC

Comunicado do Conselho de Ministros, de 2 de Dezembro - DOC
ponto 1. O Governo decidiu, ouvidos os Parceiros Sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação 
Social, aumentar o valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG) para os 705 euros (setecentos e cinco 
euros), com produção de efeitos no dia 1 de janeiro de 2022.
ponto 9. Foi aprovado um decreto-lei que transpõe duas Diretivas da União Europeia relativas à distribuição 
transfronteiriça de organismos de investimento coletivo e ao risco e fatores de sustentabilidade na gestão dos 
organismos de investimento coletivo de valores mobiliários (Diretiva n.º 2019/1160 e Diretiva Delegada n.º 
2021/1270). 
ponto 10. Foi aprovado um decreto-lei que aprova o Regime das Empresas de Investimento, que regula o acesso 
e a atividade dos prestadores de serviços de investimento, revendo e autonomizando os requisitos de acesso e de 
exercício da atividade das empresas de investimento. 

Comunicado do Conselho de Ministros, de 18 de Novembro - DOC
ponto 2. Foi aprovado o decreto-lei que cria um regime especial de registo online de representações permanentes 
de sociedades comerciais com sede no estrangeiro, denominado «sucursal online», e altera vários diplomas no 
que toca à constituição online de sociedades já implementada. Através deste novo regime, que transpõe 
parcialmente a  Diretiva (UE) 2019/1151 do Parlamento Europeu e do Conselho, pretende-se, em especial, ajudar 
as sociedades estabelecidas no mercado interno a expandirem mais facilmente as suas atividades económicas 
além-fronteiras, contribuindo assim para reduzir os custos, os encargos administrativos e a duração dos 
procedimentos relacionados com sua a expansão internacional.

Comunicado do Conselho de Ministros, de 11 de Novembro - DOC
ponto 1. O Conselho de Ministros apreciou hoje, na generalidade, o documento que serve de base ao Quadro 
Financeiro Plurianual 2030.
ponto 6. Foi aprovado o decreto-lei que procede à alteração do Fundo Ambiental e à orgânica da Secretaria-Geral 
do Ministério do Ambiente. Dando cumprimento ao Programa do Governo, o presente diploma funde no Fundo 
Ambiental um conjunto de outros fundos no âmbito da área governativa do ambiente e da ação climática, 
designadamente o Fundo Florestal Permanente, o Fundo de Apoio à Inovação, o Fundo de Eficiência Energética e 
o Fundo para a Sustentabilidade Sistémica do Setor Energético. Com esta alteração alarga-se o espetro de 
atuação do Fundo Ambiental (FA), em particular nas áreas da energia e da floresta, as quais ocupam um lugar de 
destaque na senda da descarbonização, reforçando a sua lógica integrada de intervenção.
ponto 7. Foi aprovada a proposta de lei, a submeter à Assembleia da República, que procede à regulação da 
aplicação de contribuições especiais para o ano de 2022. A presente lei regula a aplicação, durante o ano de 
2022, da contribuição sobre o setor bancário, do adicional de solidariedade sobre o setor bancário, da contribuição 
extraordinária sobre a indústria farmacêutica, da contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria de 
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121265
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121253
https://portugal2020.pt/wp-content/uploads/2021/11/RAF_2020_VFinal_25.11.2021.pdf
https://portugal2020.pt/boletim-fundos-ue-pt-2020-atinge-taxa-de-compromisso-de-111-e-taxa-de-execucao-de-65/
https://www.pnfe.impic.pt/pnfe/login.xhtml
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=456
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=454
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=453


dispositivos médicos do Serviço Nacional de Saúde, da contribuição extraordinária sobre o setor energético e do 
adicional em sede de imposto único de circulação.

CMVM - COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS
CONSULTAS PÚBLICAS
Consulta Pública n.º 2/2021, de 10 de Dezembro - Projeto de diploma do novo Regime da Gestão de Ativos 
(RGA) - DOC   

RELATÓRIOS, CIRCULARES, FAQS E COMUNICADOS
Intervenção do Presidente da CMVM na Apresentação do Relatório Anual de Monitorização do Código do 
Governo das Sociedades - DOC

Intervenção de Gabriel Bernardino na tomada de posse como Presidente da CMVM - DOC

CMVM informa sobre adiamento para 1 de janeiro de 2023 da aplicação das normas técnicas de 
regulamentação (RTS) ao abrigo do regulamento de reporte de informação sobre Sustentabilidade no setor 
dos serviços financeiros (SFDR) - DOC

Consulta europeia: Legislação relativa à admissão à cotação — tornar os mercados de capitais mais 
atrativos para as empresas da UE e facilitar o acesso das PME ao capital - DOC

A CMVM reitera o seu compromisso com um sistema financeiro mais sustentável - DOC

CMVM proferiu decisão em sete processos de contraordenação no 3º trimestre de 2021 - DOC

Prémio José Luís Sapateiro 2020 distingue estudo sobre a política monetária não-convencional e a liquidez dos 
mercados obrigacionistas de dívida pública - DOC

INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA    
Indicadores trimestrais de intermediação financeira - 2º Trimestre de 2021 - DOC

Indicadores trimestrais de gestão de ativos - 3º Trimestre de 2021 - DOC

Indicadores mensais dos fundos de investimento imobiliário - Outubro - DOC

Indicadores mensais dos fundos de investimento mobiliário - Outubro - DOC

Indicadores mensais do mercado de capitais português - Outubro - DOC

BANCO DE PORTUGAL
REGULAMENTAÇÃO
Instrução (Histórico) n.º 14/2021 - Regulamenta o reporte de informação estatística ao Banco de Portugal. 
Revoga, com efeitos a partir de 31 de janeiro de 2022, a Instrução do Banco de Portugal n.º 25/2014 - DOC   

Carta Circular n.º CC/2021/00000057 - Informa que foram revistas as Orientações da EBA sobre governo interno 
(EBA/GL/2021/05), devendo ser adotadas as medidas com vista ao seu cumprimento a partir de 31 de dezembro 
de 2021 - DOC
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https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Paginas/cons_pub_2_2021.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Intervencoes-publicas/Pages/20211118g.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Intervencoes-publicas/Pages/20211115r.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/comunicados_mercado/Pages/20211130v.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/ComissaoEuropeia/Paginas/20211129r.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20211112r.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/ContraOrdenacoes/Pages/3t_2021.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20211105v.aspx?v=
https://https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20211109v.aspx?v=/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20200430y.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20211116v.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20211117t.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20211116.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/IndicadoresMensaisDoMercadoDeCapitaisPortugues/Pages/Outubro2021.aspx
https://www.bportugal.pt/instrucao/142021
https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc202100000057


Carta Circular n.º CC/2021/00000056 - Informa que foram revistas as Orientações da EBA sobre políticas de 
remuneração sãs (EBA/GL/2021/04), devendo ser adotadas as medidas com vista ao seu cumprimento a partir de 
31 de dezembro de 2021 - DOC

Carta Circular n.º CC/2021/00000054 - Informa sobre as datas-limite de notificação do montante de reservas 
mínimas (reportes mensal e trimestral), bem como o calendário dos períodos de manutenção para o ano de 2022 - 
DOC

Carta Circular n.º CC/2021/00000051 - Orientações relativas aos critérios para a utilização das entradas de 
dados no modelo de avaliação dos riscos a que se refere o artigo 325.º-BC do Regulamento (UE) n.º 575/2013 
(EBA/GL/2021/07). O Banco de Portugal sublinha a importância de as instituições de crédito menos significativas 
darem adequado cumprimento às Orientações, as quais devem ser seguidas e aplicadas no contexto da 
legislação e regulamentação em vigor que lhes seja aplicável - DOC

Aviso n.º 6/2021 - Regula as informações e os elementos que devem ser comunicados ao Banco de Portugal no 
âmbito dos procedimentos relativos a aquisição, aumento ou diminuição de participações qualificadas. Revoga o 
Aviso do Banco de Portugal nº 5/2010, de 3-12 - DOC

RELATÓRIOS E BOLETINS
Boletim Oficial n.º 11/2021 - Novembro - DOC    

Boletim Oficial n.º 11/2021: 1º Suplemento - Novembro - DOC   

Boletim Oficial n.º 11/2021: 2º Suplemento - Novembro - DOC   

Boletim Oficial n.º 11/2021: 3º Suplemento - Novembro - DOC   

Boletim Oficial n.º 10/2021: 1º Suplemento - Outubro - DOC  

Indicador diário de atividade económica - 2 de Dezembro - DOC      

INTERVENÇÕES E COMUNICADOS
COP 26. Banco de Portugal publica Declaração sobre Ação Climática - DOC

Comunicado do Banco de Portugal sobre a imposição de uma reserva de fundos próprios às instituições 
identificadas como “outras instituições de importância sistémica” - DOC

Intervenção do Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, na Conferência Comemorativa do 30.º 
aniversário da CMVM - DOC

Intervenção do Governador na Conferência Expresso e Banco de Portugal: "Os desafios da economia 
portuguesa no pós-pandemia" - DOC

Intervenção do Governador na Conferência do Plano Nacional de Formação Financeira 2021 – 2025 - DOC

Empréstimos em moratória com decréscimo acentuado em setembro. Efeito remanescente do fim das 
moratórias a registar em outubro - DOC

INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA   
Indicadores económicos e financeiros anuais das empresas e Quadros do Setor: 2020 - DOC

Taxas de juro de novas operações de empréstimos e depósitos: Setembro - DOC            
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https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc202100000056
https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc202100000054
https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc202100000051
https://www.bportugal.pt/aviso/62021
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_11_2021.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_11_2021_s.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_11_2021_2s.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_11_2021_3s.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_10_2021_s.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/dei_p.pdf
https://www.bportugal.pt/comunicado/cop-26-banco-de-portugal-publica-declaracao-sobre-acao-climatica
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-imposicao-de-uma-reserva-de-fundos-proprios-3
https://www.bportugal.pt/intervencoes/intervencao-de-abertura-do-governador-do-banco-de-portugal-mario-centeno-na-conferencia-0
https://www.bportugal.pt/intervencoes/intervencao-de-abertura-do-governador-mario-centeno-na-conferencia-expresso-e-banco-de
https://www.bportugal.pt/intervencoes/intervencao-de-abertura-do-governador-mario-centeno-na-conferencia-do-plano-nacional-de
https://www.bportugal.pt/comunicado/emprestimos-em-moratoria-com-decrescimo-acentuado-em-setembro-efeito-remanescente-do-fim-0
https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/noticias/1475/
https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/noticias/1479/


Financiamento das administrações públicas: Setembro - DOC      

Endividamento do setor não financeiro: Setembro - DOC    

Posição de investimento internacional: Setembro - DOC             

Balança de Pagamentos: Setembro - DOC                   

Fundos de investimento: Setembro - DOC     

Emissões de títulos: Setembro - DOC       

Dívida pública: Setembro - DOC      

CNSF - CONSELHO NACIONAL DE SUPERVISORES FINANCEIROS
Conselho Nacional de Supervisores Financeiros divulga Plano Nacional de Formação Financeira 
2021-2025 - DOC

ASF - AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE 
PENSÕES
Consulta Pública n.º 10/2021 - Projeto de norma regulamentar relativa à conduta de mercado e ao tratamento de 
reclamações pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões - DOC

Norma Regulamentar n.º 8/2021-R, Cálculo do valor mínimo das responsabilidades decorrentes dos planos de 
pensões de benefício definido e dos planos de benefícios de saúde financiados por fundos de pensões - DOC

Circular n.º 9/2021, Revisão dos limiares relevantes para determinação de grandes riscos e dos montantes do 
limite inferior absoluto para o cálculo do requisito de capital mínimo das empresas de seguros e resseguros - DOC

Circular n.º 7/2021, Empresas de Seguros - DOC

Circular n.º 6/2021, Entidades Gestoras de Fundos de Pensões - DOC

Relatório trimestral de evolução da atividade seguradora - 3.º Trimestre 2021 - DOC

Relatório trimestral de evolução dos fundos de pensões - 3.º Trimestre 2021 - DOC

AT - AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA
Despacho n.º 351/2021-XXII, de 10/11, do SEAAF - Ajustamento do calendário fiscal de 2021/2022 - DOC

Informação Vinculativa n.º 2021000836/2021 - Cisão de empresas; isenção de IS; pressuposto objetivo - DOC

Informação Vinculativa n.º 2021000835/2021 - Cisão de empresas; isenção de IMT; pressuposto objetivo - DOC

Informação Vinculativa n.º 2021000047/2021 - Incidência a Imposto do Selo das comissões de gestão cobradas 
pela sociedade gestora de fundos de pensões aos fundos de pensões por elas geridos. Incidência a Imposto do 
Selo das comissões de mediação cobradas por um Banco, atuando na qualidade de mediador de seguros, à 
sociedade gestora de fundos de pensões, ora Seguradora, pela distribuição das unidades de participação dos 
fundos de pensões por ela geridos - DOC
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https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/noticias/1489/
https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/noticias/1488/
https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/noticias/1487/
https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/noticias/1485/
https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/noticias/1482/
https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/noticias/1480/
https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/noticias/1477/
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20211126n.aspx?v=
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/F1406112-9977-46D4-9143-D4AC4176FDD4.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/59347F7D-BD62-4738-BCCA-CBDA66FBA9AA.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/7039CC8F-F34B-4FD5-8EC9-1BE9ACCC7D9B.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/273D683E-B44E-4B24-8643-82B6FD096312.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/030A6D48-D728-4400-BEAE-2A0D9C90423F.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/89647893-FBCD-4F11-AD21-8D217ED199C0.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/68587FD4-6ED8-4CA3-A805-CCCB9DA5379F.htm
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_351_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/beneficios_fiscais/Documents/EBF_IV_22022.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/beneficios_fiscais/Documents/EBF_IV_22021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/selo/Documents/IS_IV_19685.pdf


Informação Vinculativa n.º 2019000442/2021 - Isenção de imposto do selo prevista na alínea e) do n.º 1 do 
artigo 7.° do CIS - DOC

Informação Vinculativa n.º 21206/2021 - Deduções – Transporte dos funcionários para / das instalações da 
fábrica - DOC

Ofício-circulado n.º 30243/2021 - Prazo para entrega da declaração periódica e pagamento do respetivo imposto; 
Código único de documento (atcud) e comunicação de séries; Faturas em pdf - DOC

DGO - DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO
Mapas da Lei e Alterações Orçamentais - DOC

Síntese de Execução Orçamental - DOC

Dados da execução orçamental - DOC

UTAO - UNIDADE TÉCNICA DE APOIO ORÇAMENTAL
Relatório n.º 20/2021- Evolução Orçamental: janeiro a setembro de 2021 - DOC

Relatório n.º 19/2021- Apreciação preliminar da Proposta de Orçamento do Estado para 2022 - DOC

DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE
Recomendação n.º 6/2020 - Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas - DOC
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https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/selo/Documents/FD_IVE_15372.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/Vinculativa_21206.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_30243_2021.pdf
https://www.dgo.gov.pt/noticias/Paginas/MapasLei_AlteracoesOrcamentais.aspx
https://www.dgo.gov.pt/noticias/Paginas/SinteseExecucaoOrcamental.aspx
https://www.dgo.gov.pt/noticias/Paginas/DadosExecucaoOrcamental_SeriesMensais.aspx
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764e554e5052693942636e463161585a765132397461584e7a5957387656565242547939466547566a64634f6e77364e764a54497754334c44703246745a5735305957776c4d6a426c625355794d454e76626e5268596d6c73615752685a47556c4d6a42517737706962476c6a59533956564546504c564a6c624330794d4330794d444978583056345a574e6654334a6a58334e6c644449774d6a45756347526d&fich=UTAO-Rel-20-2021_Exec_Orc_set2021.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764e554e5052693942636e463161585a765132397461584e7a59573876565652425479395063734f6e5957316c626e52764a5449775a47386c4d6a4246633352685a47387656565242547931535a5777744d546b744d6a41794d533151543055794d4449794c6e426b5a673d3d&fich=UTAO-Rel-19-2021-POE2022.pdf&Inline=true
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx


JURISPRUDÊNCIA NACIONAL
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 5/2021, de 25 de Novembro    
I. O acórdão da Relação que, incidindo sobre a decisão de 1.a instância proferida ao abrigo do n.o 3 do artigo 942.o do CPC, 
aprecia a existência ou inexistência da obrigação de prestar contas, admite recurso de revista, nos termos gerais. - DOC

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 27 de Outubro   
I. Aos titulares de participações sociais de diversas empresas que optassem por constituir uma SGPS o legislador concedia 
uma vantagem que consistia na possibilidade de beneficiarem do regime do n.º 8 do artigo 10.º do CIRC, o que significava que 
não tinham que pagar o imposto das mais-valias que se viessem a apurar nesse momento em relação ao valor atribuído às 
participações sociais que viessem a constituir a entrada na constituição da SGPS, mas tal vantagem era concedida sob a 
condição de continuarem a valorizar as partes sociais dadas como entrada, e só em caso de comprovado incumprimento dessa 
obrigação de valorização das partes sociais é que haveria lugar à perda do regime fiscal favorável e à tributação das mais-
valias das participações sociais entregues a título de entradas de capital.
II. Estava assim garantida a política fiscal de incentivo à criação de SGPS e a simultânea neutralização da obtenção de 
vantagens fiscais abusivas. - DOC

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 27 de Outubro   
I. Os artigos 63.º e 65.º TFUE devem ser interpretados no sentido de que se opõem à prática fiscal de um Estado-Membro 
segundo a qual, para efeitos da determinação da matéria colectável do imposto sobre o rendimento de um contribuinte, os 
dividendos auferidos com acções admitidas à negociação no mercado bolsista desse Estado-Membro só contam por 50% do 
seu montante, ao passo que os dividendos auferidos com acções admitidas à negociação nos mercados bolsistas dos outros 
Estados-Membros são tomados em conta na totalidade.
II. Do artigo 31.º do EBF não pode resultar uma diferença de tratamento entre os dividendos distribuídos das acções admitidas 
à negociação dos mercados de bolsa nacionais e os que o sejam das acções admitidas à negociação dos mercados de bolsa 
de outros países da União Europeia. Ambos têm de beneficiar do mesmo regime fiscal mais favorável consagrado naquela 
norma do EBF, em conformidade com as regras dos artigos 63.º e 65.º do TFUE. - DOC

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 9 de Setembro   
I. A constituição originária de um ACE, em que um dos seus dois membros configura um sujeito passivo sujeito ao regime 
normal de IVA, impede o mesmo de beneficiar do regime de isenção previsto nos números 21 e 22 do artigo 9.º do Código do 
IVA.
II. O regime de isenção previsto nos números 21 e 22 do artigo 9.º do Código do IVA tem por desiderato assegurar a 
neutralidade entre o desenvolvimento das actividades internas dentro de uma pessoa isenta (ou sujeita a um regime pro rata 
inferior a 10%) e a promoção dessas actividades a partir de um agrupamento de pessoas isentas. - DOC

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 28 de Outubro   
I. Do teor do artigo 39.º do CPPT dimana inequívoco que o legislador estatuiu que a notificação por aviso de receção se 
materializa na data da assinatura do aviso de receção.
II. Não obstante a informação sobre a expedição e entrega disponibilizada no site oficial dos CTT possa assumir relevo, 
mormente, nas situações em que no aviso de receção não vem contemplada qualquer data de assinatura, a verdade é que nas 
situações em que está contemplada, de forma legível, uma data no item “data e assinatura” constante no aviso de receção, a 
mesma se afigura congruente com a da expedição do registo, e nada sendo demonstrado para a desconformidade de datas, o 
cômputo inicial do prazo far-se-á por referência e atendibilidade à data constante no aviso de receção.
III. A informação constante no site oficial dos CTT e a função desse serviço é permitir aos clientes dos CTT acompanhar a 
entrega de objetos postais, não tendo por função certificar, perante o tribunal ou o destinatário da carta, a data da entrega dela.
IV. Existindo desconformidade entre a data constante no aviso e a constante no site dos CTT, terá de prevalecer a data que a 
lei atribui valor para o efeito. - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Porto, de 15 de Novembro    
I. A decisão final, a que se refere a al. d), nº 5, do art. 6º-B, da Lei 1-A/2020, na redacção da Lei 4-B/2021 só pode ser 
entendida como a decisão de mérito proferida, tanto, em sede de saneador/sentença (apreciando no todo ou em parte do 
mérito da causa) como a decisão de mérito que seja proferida no final, eventualmente, após, o julgamento, pondo termo ao 
processo.
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https://files.dre.pt/1s/2021/11/22900/0001200032.pdf
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/85f2a03b8ef106b580258782003249f3?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/96e20819b0bbab53802587820054e8a8?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/35053de2e63b4c0e8025874c0038c45c?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/6c8c647e06571a018025878900373893?OpenDocument


II. Daí, aquela norma dever ser interpretada como sendo de aplicação a todas as decisões de mérito, no todo ou em parte, 
proferidas nos autos, sejam elas em que fase processual for porque, quanto ao que nelas se decidiu, o poder jurisdicional 
mostra-se igualmente esgotado.
III. Assim, no âmbito da al. d), nº 5, do art. 6º-B, da Lei 1-A/2020, na redacção da Lei 4-B/2021, a não suspensão dos prazos 
para interposição de recurso, aplica-se em relação a todas aquelas decisões, quer tenham sido proferidas na fase do saneador 
quer no final, após o julgamento. - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Porto, de 28 de Outubro    
I. Ao administrador de uma sociedade, só por essa razão, não incumbe sem mais agir no sentido de assegurar que os veículos 
ao seu serviço circulassem de forma segura, e para tanto acautelar a correta manutenção preventiva da viatura, da qual faria 
parte a supervisão e substituição das peças em causa, ação que seria adequada a evitar a produção do resultado típico - a 
morte da vítima.
II. Entre os deveres de garantia atinentes ao funcionamento da empresa, contam-se os de cuidar de que as instalações e todo 
o equipamento do estabelecimento cumpram as normas sobre segurança; alertar para a perigosidade das instalações e da 
atividade desenvolvida, sobretudo quando não sejam evidentes, mediante a colocação de avisos e condicionamento de acesso 
aos lugares perigosos; impedir ou condicionar a atividade dos seus trabalhadores que ponham em perigo os próprios 
trabalhadores ou terceiros, mediante a utilização de medidas de cautela adequadas aos riscos acrescidos; e evitar o uso de 
substâncias venenosas e bem assim a utilização de veículos e equipamentos da empresa contrariamente às normas 
regulamentares e prudenciais.
III. Mas, se a aplicação deste critério não oferece dificuldade em pequenas empresas, maior dificuldade oferece no quadro de 
estruturas empresariais complexas, dotadas de hierarquia e divisão, onde as tarefas se encontram funcionalizadas e divididas 
por setores ou departamentos específicos e especializados, como é o caso dos autos.
IV. Não é por ter certas obrigações funcionais estatutárias que o dirigente passa automaticamente a ser garante, nem da 
qualidade de garante decorre a exigibilidade pessoal de um qualquer dever. torna-se necessário indagar se estava nas 
competências específicas e nas capacidades fácticas de cada um dos garantes o cumprimento do dever em causa.
V. Assim, para que possa ser imputado um facto a um superior hierárquico, diretor ou administrador, ao julgador cabe 
determinar os seus deveres funcionais ou o quadro de competências como modo de delimitar o seu espaço individual de 
responsabilidade aferir da possibilidade de, no cumprimento desses deveres, o superior hierárquico dominar ou controlar os 
riscos proibidos criados (por exemplo) pelo trabalhador.
VI. No caso em apreço, a referência geral à qualidade do arguido na organização da atividade da empresa, vista a divisão do 
trabalho por várias pessoas, nada nos diz sobre a existência ou não do concreto dever funcional de garante por parte do seu 
administrador em matéria de planeamento, execução e fiscalização da manutenção, reparação e inspeção das viaturas, tarefas 
que naturalmente se incluem na gestão corrente da empresa. - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Porto, de 29 de Setembro    
I. O princípio da efectividade, consagrado no artigo 20.º da CRP, compreende a defesa unitária entre direitos materiais e 
direitos processuais, entre direitos fundamentais e organização e processo de protecção e garantia.
II. A primeira manifestação do princípio do inquisitório está expressa no artigo 27.º, n.º 2, alínea b) do CPT, ao impor ao juiz o 
dever de convidar as partes a completar e a corrigir os articulados, quando no decurso do processo reconheça que deixaram 
de ser articulados factos que podem interessar à decisão da causa.
III. O segundo poder-dever do juiz, atinente ao apuramento da verdade material, está previsto no artigo 72.º, n.º 1 do CPT, ao 
obrigar o juiz a considerar na decisão da causa factos essenciais, que embora não articulados, tenham surgido no decurso da 
produção da prova em audiência de julgamento.
IV. A lei processual laboral permite, assim, ao trabalhador concretizar na audiência de discussão e julgamento os actos de 
oposição ou de contestação ao despedimento colectivo, por maioria de razão se o juiz não tiver cumprido o dever de convite, 
imposto pelo artigo 27.º, n.º 2, alínea b) do CPT. - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 11 de Novembro    
I. Na vigência da Lei n.º 11-A/2020, de 19-03, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 4-B/2021, de 01-02, por força do 
disposto na alínea d) do n.º 5 do seu artigo 6.º-B, não se suspende o prazo para a interposição do recurso da decisão final. - 
DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 4 de Novembro    
I. Quando no recurso forem invocadas nulidades da sentença que o tribunal a quo entenda serem de proceder, deve modificar 
a decisão com a prolação de despacho, o qual a complementará, que nela intervenha apenas nas partes necessitadas de 
mudança, justificando cada alteração.
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http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/b0f5a65bf35fd7e7802587960055d39c?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/5326882deca1756e8025878e004f27f6?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/005d527732f30fac8025877a004adbf7?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/ecde95c07f6fd52480258790003c43ab?OpenDocument


II. O artigo 66º nº 2 dos Estatutos da Ordem dos Advogados não está numa relação de especialidade com o artigo 279º nº 6 do 
Código das Sociedades Comerciais: em regra, o presidente da mesa de uma assembleia geral de uma sociedade comercial 
por quotas pode não autorizar a presença, nessa assembleia, de pessoas estranhas à sociedade para assessorar um sócio, 
mesmo que a mesma seja advogado de um dos sócios.
III. Na convocatória da assembleia geral tem que constar claramente o assunto objeto da deliberação, como impõe o artigo 
377º nº 8 do Código das Sociedades Comerciais (aplicável às sociedades por quotas ex vi artigo 248º, n.º 1 do mesmo 
diploma); o grau de especificação e pormenorização dessa rúbrica varia consoante o seu objeto, tendo em conta que é 
instrumental à sua finalidade, a qual é permitir a intervenção esclarecida dos sócios na deliberação 1.
IV. Para que se entenda que há a atribuição de um direito especial à gerência, e não apenas uma nomeação de gerentes no 
contrato de sociedade, é necessário que tal resulte da interpretação da cláusula do contrato de sociedade, de forma clara. - 
DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 7 de Outubro    
I. A Covid-19 constitui um exemplo claro de alteração de circunstâncias geral e totalmente alheia a condutas das partes, e a 
cujo domínio e controlo escapam completamente.
II. A repercussão jurídica da Covid-19 deve ser repartida por igual (igualdade não no sentido formal – no sentido de 
matematicamente igual -, mas antes material, ou seja, de forma equitativa) de forma a que não se criem desequilíbrios na 
distribuição do risco contratual. - DOC
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http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/92a1f9f47ceade72802587960053ef84?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/245c1e3c261590048025877500527c30?OpenDocument


EUROPEAN COMMISSION
KEY DOCUMENTS
Autumn 2021 Economic Forecast: PORTUGAL - DOC

Autumn 2021 Economic Forecast - DOC

Autumn 2021 Economic Forecast: From recovery to expansion, amid headwinds - DOC

eGovernment Benchmark 2021: Entering a New Digital Government Era  - DOC

Relatório sobre o Mecanismo de Alerta de 2021: Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Banco Central Europeu e ao Comité Económico e Social Europeu  - DOC

CONSULTATIONS
Corporate reporting – improving its quality and enforcement - DOC

Mortgage credit – review of EU rules - DOC

Improving the EU’s macroprudential framework for the banking sector - DOC

Listing Act – making public capital markets more attractive for EU companies and facilitating access to 
capital for SMEs - DOC

Long-term investment funds – review of EU - DOC

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

EU banking sector – review of macroprudential rules to limit systemic risk - DOC

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

Review of the regulatory framework for investment firms and market operators - Proposal for a directive - DOC

Review of the regulatory framework for investment firms and market operators - Proposal for a regulation - DOC

Amendments to certain Directives regulating public financial and non-financial disclosure in order to 
establish the ESAP - Proposal for a directive - DOC

Amendments to certain Regulations regulating public financial & non-financial disclosure in order to 
establish the ESA - Proposal for a regulation - DOC

Effective justice – common conditions for transferring criminal proceedings between EU countries - DOC

Alignment of EU rules on capital requirements to international standards (review processes) - DOC

Alignment EU rules on capital requirements to international standards (prudential requirements and 
market discipline) - DOC

DECISIONS AND REGULATION
Council Regulation (EU) 2021/2085 of 19 November 2021 establishing the Joint Undertakings under Horizon 
Europe and repealing Regulations (EC) No 219/2007, (EU) No 557/2014, (EU) No 558/2014, (EU) No 559/2014, 
(EU) No 560/2014, (EU) No 561/2014 and (EU) No 642/2014 - DOC
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https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2021/autumn/ecfin_forecast_autumn_2021_pt_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip160_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast_en
https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2021/10/eGovernment-Benchmark-2021-Insight-Report.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0745&from=EN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Corporate-reporting-improving-its-quality-and-enforcement_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13090-Mortgage-credit-review-of-EU-rules_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-banking-macroprudential-framework_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13238-Listing-Act-making-public-capital-markets-more-attractive-for-EU-companies-and-facilitating-access-to-capital-for-SMEs_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12570-Long-term-investment-funds-review-of-EU-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12776-Financial-transparency-single-EU-access-point-for-company-information_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13188-EU-banking-sector-review-of-macroprudential-rules-to-limit-systemic-risk_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12648-Financial-services-review-of-EU-rules-on-alternative-investment-fund-managers_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12167-Review-of-the-regulatory-framework-for-investment-firms-and-market-operators_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12168-Review-of-the-regulatory-framework-for-investment-firms-and-market-operators_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13284-Amendments-to-certain-Directives-regulating-public-financial-and-non-financial-disclosure-in-order-to-establish-the-ESAP_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13285-Amendments-to-certain-Regulations-regulating-public-financial-&-non-financial-disclosure-in-order-to-establish-the-ESA_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13097-Effective-justice-common-conditions-for-transferring-criminal-proceedings-between-EU-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13252-Alignment-of-EU-rules-on-capital-requirements-to-international-standards-review-processes-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12015-Alignment-EU-rules-on-capital-requirements-to-international-standards-prudential-requirements-and-market-discipline-_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1638892828641


Council Implementing Regulation (EU) 2021/1971 of 13 September 2021 amending Implementing Regulation 
(EU) 2016/2070 laying down implementing technical standards for templates, definitions and IT-solutions to be 
used by institutions when reporting to the European Banking Authority and to competent authorities in accordance 
with Article 78(2) of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council - DOC

Commission Regulation (EU) 2021/2007 of 16 November 2021 laying down detailed rules for the application of 
Council Regulation (EU) No 904/2010 as regards the special scheme for small enterprises - DOC

Commission Regulation (EU) 2021/2006 of 16 November 2021 laying down implementing technical standards 
amending Implementing Regulation (EU) 2016/1800 as regards the allocation of credit assessments of external 
credit assessment institutions to an objective scale of credit quality steps in accordance with Directive 2009/138/EC 
of the European Parliament and of the Council - DOC

Commission Regulation (EU) 2021/2005 of 16 November 2021 laying down implementing technical standards 
amending Implementing Regulation (EU) 2016/1799 as regards the mapping tables specifying the correspondence 
between the credit risk assessments of external credit assessment institutions and the credit quality steps set out in 
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council - DOC

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2017 of 13 September 2021 amending Implementing 
Regulation (EU) 2016/2070 as regards benchmark portfolios, reporting templates and reporting instructions to be 
applied in the Union for the reporting referred to in Article 78(2) of Directive 2013/36/EU of the European 
Parliament and of the Council - DOC

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2007 of 16 November 2021 laying down detailed rules for the 
application of Council Regulation (EU) No 904/2010 as regards the special scheme for small enterprises - DOC

Directive (EU) 2021/2101 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2021 amending 
Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches - DOC

Decision (EU) 2021/1944 of the European Central Bank of 2 November 2021 amending Decision (EU) 
2020/1997 on the approval of the volume of coin issuance in 2021 - DOC

Opinion of the European Central Bank of 7 September 2021 on a proposal for a directive amending Directive 
2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate 
sustainability reporting - 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 2021 Euro exchange rates (Source: reference exchange rate published 
by the ECB.) 1 December 2021 2021/C 484/06 - DOC

OTHER DOCUMENTS
Economic Forecast for PORTUGAL - DOC

Shaping Europe’s digital future - DOC

The Digital Economy and Society Index — Countries' performance in digitisation - DOC

Commission adopts package to ensure better data access and revamped investment rules - DOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1971&qid=1537553705356
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2007&qid=1537553705356
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2006&qid=1537553705356
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2005&qid=1537553705356
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1537553705356&uri=CELEX:32021R2017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2007&qid=1638544340164
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1537553705356&uri=CELEX:32021L2101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021D1944
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021AB0027&qid=1638544399039
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:C2021/484/06&qid=1638892878143
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/portugal/economic-forecast-portugal_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance
https://ec.europa.eu/info/publications/211125-capital-markets-union-package_en


ECB - EUROPEAN CENTRAL BANK
KEY DOCUMENTS
Decisions taken by the Governing Council of the ECB (in addition to decisions setting interest rates) - DOC

Opinion of the European Central Bank on a proposal for a regulation on European green bonds - DOC

Sustainability of recent euro area investment banking strength and debt capital market intermediation - 
DOC

Main findings from the ECB’s recent contacts with non-financial companies - DOC

Key factors behind productivity trends in euro area countries - DOC

WORKING PAPERS
Working Paper Series n.º 2620: Macroeconomic reversal rate in a low interest rate environment - DOC

Working Paper Series n.º 2618: What are banks’ actual capital targets? - DOC

STATISTICS
The ECB Survey of Professional Forecasters - Fourth quarter of 2021 - DOC

Results of the ECB Survey of Professional Forecasters for the fourth quarter of 2021 - DOC

Results of the September 2021 survey on credit terms and conditions in euro-denominated securities 
financing and over-the-counter derivatives markets (SESFOD) - DOC

Financial Stability Review: November 2021 - DOC  

MFI Interest Rate Statistics - DOC

ECB Survey of Monetary Analysts (SMA): December 2021 - DOC 

ECB Survey of Monetary Analysts (SMA): October 2021 - DOC 

Euro area bank interest rate statistics: September 2021 - DOC  

Monetary developments in the euro area: October 2021 - DOC 

OTHER DOCUMENTS AND INTERVENTIONS
Eurosystem publishes new framework for overseeing electronic payments - DOC

Bank leverage constraints and bond market illiquidity during the COVID-19 crisis - DOC

ECB Financial Stability Review shows pandemic risks eased with recovery but vulnerabilities ahead 
building up - DOC

Key factors behind productivity trends in euro area countries - DOC

Survey on the Access to Finance of Enterprises: availability of finance improved amid increase in turnover 
- DOC
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https://www.ecb.europa.eu/press/govcdec/otherdec/2021/html/ecb.gc211112~ee224e5f72.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/en_con_2021_30_f_sign~17d7dd770b..pdf?0c10e62bf85542feef0b140fa1af4ee4
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/focus/2021/html/ecb.fsrbox202111_05~1acc05f139.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202107_02~9f09fdc7e5.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202107_02~c95a8477e1.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2620~3a61a7d326.en.pdf?f2154c6520ecf101a95af0c3ce718ab5
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2618~1304212fd7.en.pdf?ca6dda956e94377bef1127103aad69ec
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/ecb.spf2021q4~5129df678e.en.html#toc2
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr211029~1f9c8acb86.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr211029_1~02d88a552f.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/mfi/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/sma/shared/pdf/ecb.sma202112_questionnaire.en.pdf?3195a16c7403822096bf10af24e6ab2f
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/sma/shared/pdf/ecb.smar211105_october_2021_results.en.pdf?a9511a464543529eb10ca4b5895f75a9
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/mfi/html/ecb.mir2109~239d3d299d.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/md/html/ecb.md2110~b1fccebcb9.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr211122~381857cdfe.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/resbull/2021/html/ecb.rb211124~d9e3f578d2.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr211117~43fea9f9ce.pt.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202107_02~c95a8477e1.en.html
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html


Scarring effects of the pandemic on the global economy – reviewing recent evidence Scarring effects of 
the pandemic on the global economy – reviewing recent evidence - DOC

Christine Lagarde: Learning from Lisbon: recovery and resilience in Europe - DOC

Philip R. Lane: The future of the EU fiscal governance framework: a macroeconomic perspective - DOC

Financial Stability Review - DOC

ESMA - EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY
REPORTS
European enforcers target COVID-19 and climate-related disclosures - DOC

ESMA publishes its 2020 annual report on the EU market abuse sanctions - DOC

ESMA publishes its Preliminary Report on the EU carbon market - DOC

ESMA publishes technical standards on crowdfunding - DOC

CONSULTATIONS
ESMA consults on CCP investment practices for highly liquid financial instruments - DOC

ESMA launches public consultations on CCP resolution regime - DOC

ESMA and EBA consult on framework for the supervisory review and evaluation process of investment 
firms - DOC

DECISIONS RECOMMENDATIONS AND OTHER DOCUMENTS
ESMA highlights its contribution to a more sustainable financial system - DOC

ESMA publishes technical standards on crowdfunding - DOC

ESMA proposes changes to the scope of the clearing and derivative trading obligations for the benchmark 
transition - DOC

ESMA’s Statement on Investment Recommendations on Social Media - DOC

ESMA announces upcoming publication aimed at CSDs - DOC

ESMA continues to see risk of market corrections amid elevated valuations - DOC

ESMA seeks investor protection and intermediaries experts for stakeholder panel - DOC

ESMA addresses investment recommendations made on social media platforms - DOC

ESMA seeks input on EMIR clearing threshold framework - DOC

ESMA publishes draft commodity derivative technical standards under MiFID II Recovery Package - DOC

Verena Ross takes up her duties as Chair of the European Securities and Markets Authority - DOC

ESMA makes new bond liquidity data available and publishes data for the systematic internaliser 
calculations - DOC
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https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202107_01~f8314090a4.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp211103~d0720ef27b.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp211112~739d3447ab.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/index.en.html
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/european-enforcers-target-covid-19-and-climate-related-disclosures
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-its-2020-annual-report-eu-market-abuse-sanctions
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-its-preliminary-report-eu-carbon-market
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-ccp-investment-practices-highly-liquid-financial-instruments
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-public-consultations-ccp-resolution-regime
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-and-eba-consult-framework-supervisory-review-and-evaluation-process
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-its-contribution-more-sustainable-financial-system
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-technical-standards-crowdfunding
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-changes-scope-clearing-and-derivative-trading-obligations
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-154-2780_esmas_statement_on_investment_recommendations_on_social_media.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-announces-upcoming-publication-aimed-csds
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-continues-see-risk-market-corrections-amid-elevated-valuations
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-seeks-investor-protection-and-intermediaries-experts-stakeholder-panel
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-addresses-investment-recommendations-made-social-media-platforms
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-seeks-input-emir-clearing-threshold-framework
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-draft-commodity-derivative-technical-standards-under-mifid-ii
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/verena-ross-takes-her-duties-chair-european-securities-and-markets-authority
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-makes-new-bond-liquidity-data-available-and-publishes-data-systematic


New Q&As available - DOC

ESMA Newsletter, n.º 28 - DOC

EBA - EUROPEAN BANKING AUTHORITY
EBA consults on interest rate risk arising from non-trading book activities - DOC

EBA consults on draft technical standards on Initial Margin Model Validation under EMIR - DOC

EBA consults on machine learning for internal ratings-based models - DOC

EBA consults on the amendment to its technical standards on strong customer authentication and secure 
communication in relation to the 90-day exemption for account access - DOC

EBA publishes sample of banks participating in the December 2021 mandatory Basel III monitoring 
exercise - DOC

The EBA sets first examination programme for resolution authorities - DOC

EBA observes discrepancies in relation to the protection of client funds by deposit guarantee schemes and 
makes recommendations to the EU Commission - DOC

EBA publishes Guidelines on recovery plan indicators - DOC

The EBA publishes guidance on how to grant authorisation as credit institution - DOC

EBA publishes its final Guidelines on remuneration for investment firms under the Investment Firms 
Directive - DOC

EBA publishes its final revised Guidelines on internal governance for investment firms under the 
Investment Firms Directive - DOC

EBA publishes final draft technical standards on individual portfolio management by crowdfunding service 
providers - DOC

EBA publishes final draft technical standards specifying how to identify the appropriate risk weights and 
conditions when assessing minimum LGD values for exposures secured by immovable property - DOC

EBA issues requirements on institutions’ Pillar 3 disclosure of interest rate risk exposures - DOC

EBA issues Opinion on measures to address macroprudential risk following notification by the 
Finansinspektionen - DOC

EBA notes significant efforts in IFRS 9 implementation by EU institutions but cautions on some of the 
observed accounting practices, especially in the context of the COVID-19 pandemic - DOC

The EBA sets examination programme for prudential supervisors for 2022 - DOC

EBA announces timing for publication of 2021 EU-wide transparency exercise and Risk Assessment Report 
- DOC

EIOPA - EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS 
AUTHORITY 
Risk Dashboard: European insurers’ risk levels remain broadly stable - DOC
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/new-qas-available-1
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/newsletter_october_2021.pdf
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-interest-rate-risk-arising-non-trading-book-activities
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-draft-technical-standards-initial-margin-model-validation-under-emir
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-machine-learning-internal-ratings-based-models
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-amendment-its-technical-standards-strong-customer-authentication-and-secure
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-sample-banks-participating-december-2021-mandatory-basel-iii-monitoring-exercise
https://www.eba.europa.eu/eba-sets-first-examination-programme-resolution-authorities
https://www.eba.europa.eu/eba-observes-discrepancies-relation-protection-client-funds-deposit-guarantee-schemes-and-makes
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-recovery-plan-indicators
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-guidance-how-grant-authorisation-credit-institution
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-its-final-guidelines-remuneration-investment-firms-under-investment-firms-directive
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-its-final-revised-guidelines-internal-governance-investment-firms-under-investment
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-individual-portfolio-management-crowdfunding-service
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-specifying-how-identify-appropriate-risk-weights-and
https://www.eba.europa.eu/eba-issues-requirements-institutions%E2%80%99-pillar-3-disclosure-interest-rate-risk-exposures
https://www.eba.europa.eu/eba-issues-opinion-measures-address-macroprudential-risk-following-notification-finansinspektionen-0
https://www.eba.europa.eu/eba-notes-significant-efforts-ifrs-9-implementation-eu-institutions-cautions-some-observed
https://www.eba.europa.eu/eba-sets-examination-programme-prudential-supervisors-2022
https://www.eba.europa.eu/eba-announces-timing-publication-2021-eu-wide-transparency-exercise-and-risk-assessment-report
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/risk-dashboard-european-insurers%E2%80%99-risk-levels-remain-broadly-stable


EIOPA publishes annual report on the use of capital add-ons during 2020 under Solvency II - DOC

EIOPA updates representative portfolios to calculate volatility adjustments to the Solvency II risk-free 
interest rate term structures for 2022 - DOC

EIOPA submits its advice on pensions tools to the European Commission - DOC

EIOPA publishes annual occupational pensions statistics - DOC

Monthly update of the symmetric adjustment of the equity capital charge for Solvency II – end October2021 
- DOC

EIOPA publishes monthly technical information for Solvency II Relevant Risk Free Interest Rate Term 
Structures – end-October - DOC

ESRB - EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD
ESRB publishes two reports on macroprudential stance - DOC

Working Paper Series n.º 128: Banking networks and economic growth: from idiosyncratic shocks to 
aggregate fluctuations - DOC

FCA - FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY
CP21/30: Debt packagers: proposals for new rules - DOC

Drivers of change in the financial services industry and how we are responding - DOC
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https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-annual-report-use-of-capital-add-ons-during-2020-under-solvency-ii
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-updates-representative-portfolios-calculate-volatility-adjustments-solvency-ii-2
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-submits-its-advice-pensions-tools-european-commission
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-annual-occupational-pensions-statistics
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/monthly-update-of-symmetric-adjustment-of-equity-capital-charge-solvency-ii-%E2%80%93-end-0
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-monthly-technical-information-solvency-ii-relevant-risk-free-interest-2
https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2021/html/esrb.pr211201~a5c4a6ba0d.en.html
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/wp/esrb.wp128~b4df0dc70d.en.pdf?62e4eba624f91bf8831a35914c8a68c3
https://www.fca.org.uk/publications/consultation-papers/cp21-30-debt-packagers-proposals-new-rules
https://www.fca.org.uk/news/speeches/drivers-change-financial-services-industry-and-how-we-are-responding


JURISPRUDÊNCIA INTERNACIONAL
Acordão do Tribunal Geral da União Europeia (UE), T-612/17, de 10 de Novembro 
Confirma a aplicação de coima de 2,4 mil milhões de euros que a Comissão Europeia aplicou à Google por ter 
considerado existir abuso de posição dominante do serviço Google Shopping
Competition  – Abuse of dominant position  – Online general search services and specialised product search 
services – Decision finding an infringement of Article 102 TFEU and Article 54 of the EEA Agreement – Leveraging 
abuse – Competition on the merits or anticompetitive practice – Conditions of access by competitors to a dominant 
undertaking’s service the use of which cannot be effectively replaced – Dominant undertaking favouring the display 
of results from its own specialised search service – Effects – Need to establish a counterfactual scenario – None – 
Objective justifications – None – Possibility of imposing a fine having regard to certain circumstances – Guidelines 
on the method of setting fines – Unlimited jurisdiction  - DOC
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https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=249001&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=40135580#Footnote*


AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO 
Relatório Anual dos Fundos Europeus 2020 - DOC

ANACOM 
Mercado das Comunicações na Economia Nacional (2016-2020) - DOC

AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA 
Comunicado n.º 20/2021 – Consulta ao mercado sobre ecossistemas digitais, Big Data e algoritmos - DOC

CFP - CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS 
Riscos Orçamentais e Sustentabilidade das Finanças Públicas - DOC

Intervenção de Nazaré da Costa Cabral no Congresso da Ordem dos Economistas: As PMEs e as 
transições ambiental e digital- desafios, oportunidades e riscos - DOC

CNPD - COMISSÃO NACIONAL DE PROTECÇÃO DE DADOS 
Parecer n.º 151/2021 – Projeto de Decreto-Lei que aprova o regime das empresas de investimento e procede à 
transposição de diversas diretivas relativas ao seu funcionamento - DOC

PParecer n.º 150/2021 – Projeto de Decreto-Lei que transpõe a Diretiva (UE) 2019/2161 relativa à defesa dos 
consumidores, instituindo um sistema administrativo de controlo e prevenção de cláusulas abusivas - DOC

arecer n.º 145/2021 – Projeto de decreto-lei que cria um regime de registo online de representações permanentes 
de sociedades com sede no estrangeiro, denominado «sucursal online», transpondo parcialmente a Diretiva (UE) 
2019/1151 - DOC

Parecer n.º 143/2021 – Proposta de Lei n.° 111/XIV/2.ª (GOV), que «Regula a utilização de sistemas de vigilância 
por câmaras de vídeo pelas forças e serviços de segurança» - DOC

Videovigilância: massiva e sem limites - DOC

DGAEP - DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO
Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP) - DOC

EURONEXT 
Euronext announces its new strategic plan, Growth for Impact 2024 - DOC

Euronext announces December 2021 quarterly review results of the PSI 20® - DOC

PAPERS E OUTROS DOCUMENTOS
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https://www.adcoesao.pt/content/lancado-relatorio-anual-dos-fundos-europeus-2020
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1710360
https://www.concorrencia.pt/pt/artigos/consulta-ao-mercado-ecossistemas-digitais-big-data-e-algoritmos
https://www.cfp.pt/pt/publicacoes/riscos-e-sustentabilidade/riscos-orcamentais-e-sustentabilidade-das-financas-publicas-atualizacao
https://www.cfp.pt/pt/noticias/intervencoes-publicas/intervencao-de-nazare-da-costa-cabral-no-9-congresso-da-ordem-dos-economistas
https://www.cnpd.pt/umbraco/surface/cnpdDecision/download/121938
https://www.cnpd.pt/umbraco/surface/cnpdDecision/download/121937
https://www.cnpd.pt/umbraco/surface/cnpdDecision/download/121934
https://www.cnpd.pt/umbraco/surface/cnpdDecision/download/121933
https://www.cnpd.pt/comunicacao-publica/noticias/videovigilancia-massiva-e-sem-limites/
https://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=ECA5D4CB-42B8-4692-A96C-8AAD63010A54
https://www.euronext.com/en/about/media/euronext-press-releases/growth-for-impact-2024
https://www.euronext.com/en/about/media/euronext-press-releases/euronext-announces-december-2021-quarterly-review-results-psi


FUNDAÇÃO FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS
Colecção «Os portugueses» - DOC

Os Jovens em Portugal, Hoje - DOC

FUNDO DE RESOLUÇÃO
Conclusão da arbitragem que opôs o Fundo de Resolução ao Novo Banco a respeito do regime transitório 
relacionado com a introdução da IFRS 9 - DOC

Nota técnica complementar ao comunicado sobre a conclusão da arbitragem que opôs o Fundo de 
Resolução ao Novo Banco a respeito do regime transitório relacionado com a introdução da IFRS 9 - DOC

Publicação do Relatório e contas relativo a 2020 - DOC

GEE - GABINETE DE ESTRATÉGIA E ESTUDOS (MINISTÉRIO DA ECONOMIA)
Digitalisation, Skills and Cybersecurity in Portugal – Critical Factors in a Digital Economy driven by 
Covid-19 - DOC

O impacto de curto prazo da pandemia COVID-19 nas empresas portuguesas - DOC

Avaliação do Impacto da Web Summit - DOC

Transportes - DOC

Indicadores de conjuntura, COVID-19 - DOC

IEFP - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P
Mercado de Emprego - Outubro de 2021 - DOC

Mercado de Emprego - Concelhos - Estatísticas Mensais - Outubro de 2021 - DOC

INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA  
Acompanhamento do impacto social e económico da pandemia - 87.º reporte semanal - DOC    

O valor provisório da esperança de vida aos 65 anos foi estimado em 19,35 anos - 2019 - 2021 - DOC  

Há cada vez mais utilizadores do comércio eletrónico, principalmente mulheres - 2021 - DOC

Em 2020, mais de 1/5 das empresas iniciaram ou aumentaram esforços para vender através da internet. 
Em 2021, 17,3% das empresas utilizam tecnologia de inteligência artificial - 2021 - DOC

O VAB das filiais estrangeiras decresceu menos (-7,3%) que o das sociedades nacionais (-11,5%) - 2020 - 
DOC

Ano de 2020 marcado pelo forte impacto da pandemia covid-19. Excedente bruto de exploração diminuiu 
18,1% - 2020 - DOC

Poder de Compra superior à média nacional em 32 dos 308 municípios - 2019 - DOC
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https://www.ffms.pt/destaques/detalhe/4375/coleccao-os-portugueses
https://www.ffms.pt/publicacoes/grupo-estudos/5938/os-jovens-em-portugal-hoje
https://www.fundoderesolucao.pt/sites/default/files/Comunicado%20do%20Fundo%20de%20Resolu%C3%A7%C3%A3o_2nov2021.pdf
https://www.fundoderesolucao.pt/sites/default/files/Comunicado%20do%20Fundo%20de%20Resolu%C3%A7%C3%A3o_2nov2021_nota%20tecnica.pdf
https://www.fundoderesolucao.pt/sites/default/files/Comunicado%20do%20Fundo%20de%20Resolu%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20o%20Novo%20Banco_04062021.pdf
https://www.gee.gov.pt/pt/estudos-e-seminarios/estudos-de-temas-economicos-category/34-temas-economicos/31552-te-89-digitalisation-skills-and-cybersecurity-in-portugal-critical-factors-in-a-digital-economy-driven-by-covid-19
https://www.gee.gov.pt/pt/estudos-e-seminarios/seminarios-gee/31645-12-de-novembro
https://www.gee.gov.pt/pt/estudos-e-seminarios/estudos-de-temas-economicos-category/34-temas-economicos/31606-tema-economico-90-avaliacao-do-impacto-da-web-summit
https://www.gee.gov.pt/pt/docs/editar-destaques-das-publicacoes/31215-transportes-e-comunicacoes
https://www.gee.gov.pt/pt/destaques/30014-covid-19
https://www.iefp.pt/documents/10181/10581762/Informa%C3%A7%C3%A3o+Mensal+outubro+2021.pdf/6d0d1cf8-a017-4ca7-943d-25b1f61673dd
https://www.iefp.pt/documents/10181/10581864/SIE+-+Desemprego+registado+por+concelhos+outubro+2021.pdf/0f849eef-56fe-4a09-826d-2e922645b8f5
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=532602698&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=514059230&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=473557834&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=473557706&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=473573451&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=473172252&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=473579182&DESTAQUESmodo=2


Em 2019, as intensidades energéticas da economia e do consumo das famílias continuaram a diminuir em 
contexto de crescimento económico - 2019 - DOC

O índice de custo do trabalho aumentou 3,8% - 3.º Trimestre de 2021 - DOC

A remuneração bruta mensal média por trabalhador aumentou 2,6%, para 1 300 euros - 3.º Trimestre de 
2021 - DOC

A taxa de desemprego situou-se em 6,1% e a de subutilização do trabalho em 11,9% - 3.º Trimestre de 2021 - 
DOC

Produto Interno Bruto em volume registou uma variação de 4,2% em termos homólogos e de 2,9% em 
cadeia - 3.º Trimestre de 2021 - DOC

Taxa de variação homóloga do IPC estimada em 2,6% - Novembro de 2021 - DOC

Preços na Produção Industrial aumentaram 15,9% - Outubro de 2021 - DOC

Produção Industrial registou uma variação homóloga de -6,7% - Outubro de 2021 - DOC

Avaliação bancária subiu para 1 251 euros por metro quadrado - Outubro de 2021 - DOC

Trajetória de forte crescimento dos preços na indústria prossegue - Outubro de 2021 - DOC

Em outubro, a taxa de desemprego situou-se em 6,4% e a taxa de subutilização em 11,8% - Outubro de 2021 
- DOC

Taxa de juro subiu para 0,803%, capital em dívida e prestação mensal fixaram-se em 57 688 euros e 251 
euros, respetivamente - Outubro de 2021 - DOC

Volume de Negócios na Indústria cresceu 11,6% - Setembro de 2021 - DOC

Volume de Negócios nos Serviços cresceu 13,0% - Setembro de 2021 - DOC

Exportações e importações aumentaram 10,3% e 17,5%, em termos nominais - Setembro de 2021 - DOC

Nos primeiros nove meses de 2021 os proveitos superaram o valor total do ano de 2020, mas foram 
metade do observado no mesmo período de 2019 - Setembro de 2021 - DOC

IPCG - INSTITUTO PORTUGUÊS DE CORPORATE GOVERNANCE
Relatório Anual de Monitorização relativo ao exercício de 2020 - DOC

Apresentação do Relatório Anual de Monitorização, relativo a 2020, do Código de Governo das Sociedades 
- DOC

Intervenções na apresentação do Relatório Anual de Monitorização, relativo a 2020, do Código de Governo 
das Sociedades - DOC

PORDATA
Pordata retrata os 27 países da UE - DOC

Pordata retrata os 308 municípios - DOC
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https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=473552545&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472914164&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472946028&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472918585&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472472473&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=473078668&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472648775&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472649592&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472474919&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472473672&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESpagenumber=1
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472475419&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472648127&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472647139&DESTAQUESmodo=2
https://ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472735246&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472730898&DESTAQUESmodo=2
http://www.cgov.pt/base-de-dados/relatorios-anuais-de-monitorizacao/1514-relatorio-anual-de-monitorizacao-relativo-ao-exercicio-de-2020
http://www.cgov.pt/noticias/eventos-do-ipcg/1512-apresentacao-do-relatorio-anual-de-monitorizacao-relativo-a-2020-do-codigo-de-governo-das-sociedades
http://www.cgov.pt/noticias/eventos-do-ipcg/1517-apresentacao-do-relatorio-anual-de-monitorizacao-relativo-a-2020-do-codigo-de-governo-das-sociedades-intervencoes
https://www.pordata.pt/Comunicacao/Pordata+retrata+os+27+pa%C3%ADses+da+UE-333
https://www.pordata.pt/Comunicacao/Pordata+retrata+os+308+munic%C3%ADpios-332


BCG - THE BOSTON CONSULTING GROUP
Omicron: What We Know, What We Don’t Know, Scenarios, and Implications - DOC

BIS - BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS
Non-bank financial institutions and the functioning of government bond markets - DOC

Bottlenecks: causes and macroeconomic implications - DOC

CFA INSTITUTE
Global Esg Discosure Standards For Investment Products - DOC

DELOITTE
Fraud Survey Portugal 2021 - DOC

Digitalização no setor da saúde - DOC

Investor Relations and Governance Awards 2021 | 33ª edição - DOC

EFAMA - EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
SFDR and the quest for certainty | Market Insights | Issue #7 - DOC

The revised ELTIF – a long-term opportunity for European investors - DOC

EUROCHAMBRES
2022 Eurochambres Economic Survey: Energy costs and skills shortages constrain business optimism for 
year ahead - DOC

EUROPEANISSUERS
European Corporate Governance Conference 2021: Beyond Traditional Corporate Governance – 
SUSTAINABILITY & INNOVATION - DOC

EUROSTAT
GDP up by 2.2% and employment up by 0.9% in the euro area - DOC

Annual inflation up to 4.1% in the euro area - DOC

Euro area unemployment at 7.4% - DOC

Macroeconomic Imbalance Procedure Scoreboard - DOC
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https://media-publications.bcg.com/BCG-Executive-Perspectives-Covid-Omicron-Latest-Understanding.pdf
https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap119.htm
https://www.bis.org/publ/bisbull48.htm
https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/ESG-standards/Global-ESG-Disclosure-Standards-for-Investment-Products.pdf
https://www2.deloitte.com/pt/pt/services/financial-advisory/FraudSurvey.html
https://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/digitalizacao-no-setor-da-saude.html
https://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/about-deloitte/articles/irga-2021.html
https://www.efama.org/newsroom/news/sfdr-and-quest-certainty-market-insights-issue-7
https://www.efama.org/newsroom/news/revised-eltif-long-term-opportunity-european-investors
https://www.eurochambres.eu/publication/2022-eurochambres-economic-survey-energy-costs-and-skills-shortages-constrain-business-optimism-for-year-ahead/?preview=true
http://www.europeanissuers.eu/event-info#?id=925
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563375/2-16112021-AP-EN.pdf/40627330-2e22-37f4-37c3-fa506afcd073
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563383/2-17112021-AP-EN.pdf/b67f7d33-43d7-d111-b3ed-5cbc499304b2
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563355/3-03112021-AP-EN.pdf/8841353c-11f6-7fab-efef-0e768ab13bfd
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20211124-2


FRC - FINANCIAL REPORTING COUNCIL
FRC publishes latest edition of Developments in Audit - DOC

UK Corporate Governance Code reporting improves but more is required to strengthen company reporting 
- DOC

FRC Culture Conference – Collection of Perspectives - DOC

Financial Reporting Lab Newsletter: Tenth Anniversary Issue - DOC

FSB - FINANCIAL STABILITY BOARD
Enhancing the Resilience of Non-Bank Financial Intermediation: Progress report - DOC

Lessons learnt from the COVID-19 pandemic from a financial stability perspective: Final report - DOC
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