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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. 

SPOTLIGHT
PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS

CMVM - Relatório Anual de 2021 - DOC 

CMVM - Relatório sobre os Mercados de Valores Mobiliários – 2021 - DOC

CMVM - Consulta Pública sobre Inteligência Artificial (IA) - DOC      [decorre até 31 de Julho]

CMVM - Circular relativa ao novo regime das Obrigações Cobertas - DOC

CFP - Projeções Macroeconómicas para a Economia Portuguesa - DOC 

CNSF - Plano Nacional de Formação Financeira publica Relatório de Atividades 2021 - DOC 

BASEL COMMITTEE - Principles for the effective management and supervision of climate-related financial 
risks - DOC

ESAs - ESAs provide clarification on key areas of the RTS under SFDR - DOC

ESMA - ESMA final report extending intragroup exemption from clearing (and ESAs' final report extending 
intragroup exemption from margining) - DOC

ESMA - MiFID II update - ESMA consults on MiFID II product governance guidelines  - DOC - DOC

EUROPEAN COMMISSION - European Commission adopts Delegated Regulation delaying implementation of 
EU CSDR mandatory buy-in regime - DOC

EUROPEAN COUNCIL - Council of the EU agrees position on AIFMD and UCITS reviews - DOC

EUROPEAN PARLIAMENT - Council and European Parliament reach political agreement on CSRD - DOC - 
DOC - DOC

EUROPEAN PARLIAMENT - Motion for resolution objecting to MiFID II Delegated Regulation on position limits 
for commodity derivatives - DOC

EUROPEAN PARLIAMENT - EU Taxonomy Delegated Act on nuclear and natural gas - MEPs do not object to 
inclusion of gas and nuclear activities - DOC

EUROPEAN PARLIAMENT - Council and European Parliament political agreement on proposed regulation on 
transparency of crypto asset transfers - DOC

IMF - Portugal: Policies for a Strong Economy - DOC

https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20220630s.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20220704q.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20220607n.aspx?v=
http://VERS%C3%83O%20PARA%20DOWNLOAD%20.pdf%20(237KB)
https://www.cfp.pt/pt/dados/projecoes-macroeconomicas
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20220624s.aspx?v=
https://www.bis.org/bcbs/publ/d532.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Other%20publications/2022/1034001/JC%202022%2023%20-%20Clarifications%20on%20the%20ESAs'%20draft%20RTS%20under%20SFDR.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-451-164_final_report_on_the_clearing_obligation_intragroups.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-3137_public_statement_on_2021_csa_on_product_governance_requirements.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-3114_-_cp_review_mifid_ii_product_governance_guidelines_0.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2022)4471&lang=en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/17/capital-markets-union-council-agrees-its-position-on-updated-rules-for-hedge-funds-private-debt-funds-and-other-alternative-investment-funds/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220620IPR33413/new-social-and-environmental-reporting-rules-for-large-companies
https://www.consilium.europa.eu/media/57644/st10835-xx22.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0345_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220701IPR34365/taxonomy-meps-do-not-object-to-inclusion-of-gas-and-nuclear-activities
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/29/anti-money-laundering-provisional-agreement-reached-on-transparency-of-crypto-asset-transfers/
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/06/30/CF-Portugal-Policies-for-a-Strong-Economy
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GOVERNO DE PORTUGAL - Relatório sobre o combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras - 2021 - DOC

CFP - Projeções Macroeconómicas para a Economia Portuguesa - DOC

UTAO - Relatório n.º 10/2022 - Contas das Administrações Públicas: janeiro a março de 2022 - DOC

TRIBUNAL DE CONTAS - Tribunal divulga auditoria à gestão do Novo Banco com financiamento público - DOC

BdP - Comunicado do Banco de Portugal sobre a auditoria do Tribunal de Contas à gestão do Novo Banco com 
financiamento público - DOC

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - Acórdão n.º 466/2022, de 24 de Junho    
Considera inconstitucional os termos em que foi decretado o isolamento profilático (confinamento) de pessoa 
singular na zona de Lisboa e Vale do Tejo durante a pandemia COVID-19. - DOC

COMISSÃO EUROPEIA - Economic forecast for Portugal - DOC

COMISSÃO EUROPEIA - 2022 Rule of Law Report - Country Chapter Portugal - DOC

IMF - Portugal: Policies for a Strong Economy - DOC

CFP
"PROJECÇÕES 

MACROECONÓMICAS"

Julho2022

https://www.cfp.pt/pt/dados/projecoes-macroeconomicas
https://www.cfp.pt/pt/dados/projecoes-macroeconomicas
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/documento?i=relatorio-sobre-o-combate-a-fraude-e-evasao-fiscais-e-aduaneiras-2021-
https://www.cfp.pt/pt/dados/projecoes-macroeconomicas
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c30524255433956564546504c314231596d78705932466a6232567a5832526858315655515538765258686c5933584470384f6a627955794d4739797736646862575675644746734a5449775a57306c4d6a426a6232353059574a7062476c6b5957526c4a544977626d466a615739755957776c4d6a416f634739794a544977595735764a54497759326c326157776c4d6a426b595355794d484231596d78705932484470384f6a62796b764d6a41794d693956564546504c564a6c624330784d4330794d44497958304e76626e52686331394f59574e665156426662574679587a49774d6a49756347526d&fich=UTAO-Rel-10-2022_Contas_Nac_AP_mar_2022.pdf&Inline=true
https://www.tcontas.pt/pt-pt/MenuSecundario/Noticias/Pages/n20220712-1.aspx
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-auditoria-do-tribunal-de-contas-gestao-do-novo
https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20220466.html
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies/portugal/economic-forecast-portugal_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/50_1_194020_coun_chap_portugal_en.pdf
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/06/30/CF-Portugal-Policies-for-a-Strong-Economy
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🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦  "SLAVA UKRAINI" 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦  

Ofício-circulado n.º 35171/2022 - Regime especial de ISV aplicável aos Cidadãos Refugiados da Ucrânia - Art.º 
300.º da Lei n.º 12/2022, de 27/06 (LOE/2022) - DOC

GEE - Factsheet Economia de Defesa em Portugal 2022 - DOC

PLANAPP - O impacto da guerra no PIB europeu e nas exportações portuguesas - DOC

PLANAPP - Desafios europeus na substituição do gás natural importado da Rússia - DOC

EUROPEAN COMMISSION - EU’s response to the war in Ukraine - DOC

EIB - How bad is the Ukraine war for the European recovery? - DOC

NATO - 2022 Strategic Concept - DOC

VOXEU - What stock price reactions to the Russia-Ukraine war tell us about the energy transition - DOC

WIRED - Russia Should Pay for Its Environmental War Crimes - DOC

Julho2022

UNITED NATIONS
"GLOBAL IMPACT OF 

THE WAR IN UKRAINE"

https://unsdg.un.org/resources/global-impact-war-ukraine-food-energy-and-finance-systems-brief-no2
https://unsdg.un.org/resources/global-impact-war-ukraine-food-energy-and-finance-systems-brief-no2
https://unsdg.un.org/resources/global-impact-war-ukraine-food-energy-and-finance-systems-brief-no2
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_Circulado_35171_2022.pdf
https://www.gee.gov.pt/pt/estudos-e-seminarios/artigos-category/32177-factsheet-economia-de-defesa-em-portugal-2022
https://planapp.gov.pt/impacto-guerra-pib-europeu-exportacoes-portuguesas/
https://planapp.gov.pt/desafios-europeus-na-substituicao-do-gas-natural-importado-da-russia/
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/6ed46b9a-e6d5-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-259081228
https://www.eib.org/en/publications/how-bad-is-the-ukraine-war-for-the-european-recovery
https://www.nato.int/strategic-concept/
https://voxeu.org/article/what-stock-price-reactions-russia-ukraine-war-tell-us-about-energy-transition
https://www.wired.com/story/russia-should-pay-for-its-environmental-war-crimes/
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IA, DADOS, CIBERSEGURANÇA

LEGISLAÇÃO 
Parecer do Banco Central Europeu, de 11 de abril de 2022, sobre uma proposta de diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de 
cibersegurança na União e que revoga a Diretiva (UE) 2016/1148 - DOC

DOCUMENTAÇÃO
CNCS - Relatório de Cibersegurança em Portugal - Economia - DOC

CNCS - Relatório Riscos & Conflitos de 2022 publicado pelo Observatório de Cibersegurança do CNCS - DOC

CMVM - Alertas aos Investidores sobre fraudes digitais - DOC

GEE - GEE Papers vencedores da Call for Papers sobre “Impacto Económico da Digitalização em Portugal” – 
GEE/Google/APDSI - DOC

APDSI - Documento de Conclusões – C-Days 2022 - DOC

EUROCOMMERCE - E-Commerce Report 2022 - DOC

EUROPEAN COMMISSION - AI Watch - DOC

EUROPEAN COMMISSION - Towards a green & digital future - DOC

EUROPEAN PARLIAMENT - The digital single market and the digitalisation of the public sector - DOC

EUROPEAN PARLIAMENT - Governing data and artificial intelligence for all: Models for sustainable and just data 
governance | Panel for the Future of Science and Technology (STOA) - DOC

ENISA - ENISA Threat Landscape Methodology - DOC

OSHA - Crescente utilização de sistemas de gestão dos trabalhadores baseados na IA: quais a implicações em 
matéria de SST? - DOC

OSHA - Incorporating occupational safety and health in the assessment of cybersecurity risks - DOC

OECD - Using Artificial Intelligence in the workplace: What are the main ethical risks? - DOC

WORLD ECONOMIC FORUM - A Blueprint for Equity and Inclusion in Artificial Intelligence - DOC

WORLD ECONOMIC FORUM - Unpacking AI Procurement in a Box: Insights from ImplementationUnpacking AI 
Procurement in a Box: Insights from Implementation - DOC

Julho2022

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AB0014&from=PT
https://www.cncs.gov.pt/docs/relatorio-economia2022-obciber-cncs.pdf
https://dyn.cncs.gov.pt/pt/detalhe/art/135673/relatorio-riscos-conflitos-de-2022-publicado-pelo-observatorio-de-ciberseguranca-do-cncs
https://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/Brochuras/Documents/11-Fraudes%20Digitais.pdf
https://www.gee.gov.pt/pt/destaques/32163-gee-papers-vencedores-da-call-for-papers-sobre-impacto-economico-da-digitalizacao-em-portugal-gee-google-apdsi
https://apdsi.pt/wp-content/uploads/2022/07/Caderno-de-Ciberseguranca-C-Days-2022-2.pdf
https://www.eurocommerce.eu/retail-and-wholesale-in-europe/european-e-commerce-report-2022.aspx
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/14b416df-eb8f-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-259834821
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/58c3af16-f692-11ec-b976-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-260449587
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/af394a31-f114-11ec-a534-01aa75ed71a1
https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2022)729533
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-methodology
https://osha.europa.eu/pt/highlights/rise-ai-based-worker-management-systems-whats-it-osh
https://osha.europa.eu/en/publications/incorporating-occupational-safety-and-health-assessment-cybersecurity-risks
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/using-artificial-intelligence-in-the-workplace_840a2d9f-en
https://www.weforum.org/whitepapers/a-blueprint-for-equity-and-inclusion-in-artificial-intelligence
https://www.weforum.org/whitepapers/unpacking-ai-procurement-in-a-box-insights-from-implementation
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LEIS, DECRETOS-LEI, PORTARIAS E RESOLUÇÕES
Decreto-Lei n.º 44/2022, de 8 de Julho 
Dispensa da nomeação de representante fiscal e da obrigatoriedade de adesão à caixa postal eletrónica os 
contribuintes que adiram a canais de notificação desmaterializados - DOC

Decreto-Lei n.º 43/2022, de 1 de Julho 
Altera as regras do funcionamento do Banco Português de Fomento, S. A. - DOC

Decreto-Lei n.º 42-A/2022, de 30 de Junho 
Altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-19 - DOC

Decreto-Lei n.º 42/2022, de 29 de Junho 
Estabelece medidas de apoio às famílias e às empresas no âmbito do conflito armado na Ucrânia - DOC

Decreto Regulamentar n.º 2/2022, de 7 de Julho
Regulamenta a atualização extraordinária das pensões prevista na Lei do Orçamento do Estado de 2022 - DOC

Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-A/2022, de 30 de Junho
Prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 - DOC

Portaria n.º 163/2022, de 22 de Junho
Percentagem a afetar ao Fundo de Estabilização Tributário - DOC

Portaria n.º 155-A/2022, de 3 de Junho
Revisão e fixação dos valores das taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos - DOC

Despacho n.º 8564-A/2022, de 12 de Julho
Aprova as alterações às tabelas de retenção na fonte, que se encontram em vigor para o continente no ano de 
2022, relativamente aos rendimentos de trabalho pagos ou colocados à disposição a partir de 1 de julho de 2022 - 
DOC

Despacho n.º 7870-E/2022, de 27 de Junho
Aprova a tabela de retenção na fonte n.o VII sobre pensões a aplicar a partir de 1 de julho relativamente aos 
rendimentos de pensões auferidos por titulares residentes no continente - DOC

Despacho n.º 7843/2022, de 27 de Junho
Reconhece a existência de uma situação de seca severa e extrema, agrometeorológica, em todo o território 
continental - DOC

Deliberação n.º 680/2022, de 9 de Junho
Actualização das taxas de propriedade industrial - DOC

Regulamento da CMVM n.º 5/2022, de 9 de Junho
Prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (altera o Regulamento da CMVM n.º 
2/2020) - DOC

Aviso do Banco de Portugal n.º 1/2022, de 6 de Junho
Estabelece os aspetos necessários a assegurar o cumprimento dos deveres preventivos do branqueamento de 
capitais e do financiamento do terrorismo, no âmbito da atividade das entidades financeiras sujeitas à supervisão 
do Banco de Portugal, procedendo à revogação do Aviso n.º 2/2018 e da Instrução n.º 2/2021 - DOC
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https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/44-2022-185838981
https://files.dre.pt/1s/2022/07/12600/0000500006.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/42-a-2022-185452470
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/42-2022-185390584
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar/2-2022-185719065?_ts=1657727648630
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/51-a-2022-185452471
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/163-2022-185010374
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/155-a-2022-184435188
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/8564-a-2022-186029195
https://files.dre.pt/2s/2022/06/122000003/0000400005.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/06/122000000/0013800138.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/06/112000000/0002800032.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/06/112000000/0020400206.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/06/109000000/0009100152.pdf


ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - NOVAS INICIATIVAS

PROPOSTAS DE LEI
Proposta de Lei 21/XV/1, 1 de Julho
Procede à transposição da Diretiva (UE) 2019/878, relativa ao acesso à atividade bancária e supervisão 
prudencial, e da Diretiva (UE) 2019/879, relativa à recuperação e resolução de instituições de crédito e empresas 
de investimento - DOC

Proposta de Lei 15/XV/1, 6 de Junho
Procede à alteração de legislação laboral no âmbito da agenda de trabalho digno - DOC

PROJETOS DE LEI
Projeto de Lei 178/XV/1 (IL), 17 de Junho
Reforma regulatória das associações públicas profissionais, combate ao corporativismo e democratização do 
acesso às profissões (Primeira alteração à Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro) - DOC

Projeto de Lei 108/XV/1 (PS), 2 de Junho
Reforça a salvaguarda do interesse público, a autonomia e a independência da regulação e promoção do acesso 
a atividades profissionais, alterando a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro e a Lei n.º 53/2015, de 11 de junho - DOC

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PORTUGUESA
Orçamento do Estado para 2022 - DOC

GOVERNO DE PORTUGAL
Clic - Programa de Transformação Digital da Segurança Social - DOC

Conselho Nacional de Saúde - A pandemia de COVID-19: Desafios para a saúde dos Portugueses - DOC

Relatório Semestral CIMEC - DOC

Comunicado do Conselho de Ministros, de 30 de Junho - DOC
ponto 4. Foi aprovado o decreto-lei que estabelece um mecanismo temporário de Gasóleo Profissional 
Extraordinário.

Comunicado do Conselho de Ministros, de 23 de Junho - DOC
ponto 4. Foi aprovada a proposta de lei, a submeter à Assembleia da República, que procede à transposição das 
Diretivas 2019/878 e 2019/879, relativas ao acesso à atividade bancária e supervisão prudencial e à recuperação 
e resolução de instituições de crédito e empresas de investimento.
ponto 5. Foi aprovada a resolução que aumenta o montante máximo dos encargos previstos com o apoio 
extraordinário e excecional ao setor dos transportes de mercadorias por conta de outrem. 
ponto 8. Foi aprovada a resolução que nomeia António Pires Henriques da Graça para o cargo de Presidente do 
Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), sob proposta conjunta do Presidente do Tribunal de Contas e da 
Procuradora-Geral da República.

Comunicado do Conselho de Ministros, de 15 de Junho - DOC
ponto 1. O Conselho de Ministros aprovou hoje os seguintes diplomas relativos à mobilidade de trabalhadores:
- Proposta de lei que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do 
território nacional. 

RegulatoryUpdate

6

Julho2022

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131711
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121579
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131653
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121540
https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2022/06/orcamento-do-estado-para-2022/
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/documento?i=clic-programa-de-transformacao-digital-da-seguranca-social-
https://www.cns.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/07/Relatorio-CNS2022_web.pdf
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/noticias/2022/relatorio-semestral-cimec-maio-2022/
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=498
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=495
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=493


- Decreto-lei que altera o Código da Estrada de forma a habilitar, em determinados casos, a condução de veículos 
a motor pelos detentores de títulos de condução emitidos por Estados-membros da Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 
dispensando a troca de cartas de condução, em condições de igualdade com os detentores de títulos de condução 
emitidos por Estados-Membros da União Europeia. 
ponto 4. Foi aprovado o decreto-lei que procede à primeira alteração ao diploma que regula a atividade e o 
funcionamento do Banco Português de Fomento, S.A., de modo a ajustá-lo à disciplina aplicável às instituições 
que atuam no sistema financeiro.

CMVM - COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

CONSULTAS PÚBLICAS
Consulta Pública, de 7 de Junho - Inteligência Artificial (IA) - DOC [Decorre até 31 de Julho]

RELATÓRIOS, CIRCULARES, FAQS E COMUNICADOS
Circular relativa ao novo regime das Obrigações Cobertas - DOC

CMVM publica Relatório sobre os Mercados de Valores Mobiliários – 2021 - DOC

CMVM publica Relatório Anual de 2021 - DOC

Principais Deliberações do Conselho de Administração da CMVM -  [30 de Maio e 1 de Junho]  [9 de Junho] 
[23 de Junho]  [29 de Junho]  [4 e 6 de Julho]

Alertas aos Investidores sobre fraudes digitais - DOC

INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA    
Indicadores mensais dos fundos de investimento imobiliário - Maio - DOC

Indicadores mensais dos fundos de investimento mobiliário - Maio - DOC

Indicadores mensais do mercado de capitais português - Junho - DOC

Indicadores mensais de receção de ordens - Maio - DOC

Indicadores mensais de receção de ordens - Abril - DOC

BANCO DE PORTUGAL

REGULAMENTAÇÃO
Instrução (Histórico) n.º 12/2022 - 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 11/2022 - 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 10/2022 - Altera a Instrução n.º 8/2018, que regulamenta o Sistema de Compensação 
Interbancária (SICOI) - DOC
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https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20220607n.aspx?v=
http://VERS%C3%83O%20PARA%20DOWNLOAD%20.pdf%20(237KB)
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20220704q.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20220630s.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/DeliberacoesDoConselhoDiretivo/Documents/Comunicado%20site_Delibera%C3%A7%C3%B5esCA_07%20de%20junho.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/DeliberacoesDoConselhoDiretivo/Documents/comunicado%20site_reuni%C3%A3o%209%20de%20junho.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/DeliberacoesDoConselhoDiretivo/Documents/comunicado%20site_reuni%C3%A3o%2023%20de%20junho.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/DeliberacoesDoConselhoDiretivo/Documents/comunicado%20site_reuni%C3%A3o%2029%20de%20junho.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/DeliberacoesDoConselhoDiretivo/Documents/comunicado%20site_reuni%C3%A3o%20de%204%20de%20julho.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/Brochuras/Documents/11-Fraudes%20Digitais.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/FundosDeInvestimentoImobiliario/Pages/Maio2022.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/FundosDeInvestimentoMobiliario/Pages/Maio2022.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/IndicadoresMensaisDoMercadoDeCapitaisPortugues/Pages/Junho2022.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/RecepcaodeOrdens/Pages/Maio2022.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/RecepcaodeOrdens/Pages/Abril2022.aspx
https://www.bportugal.pt/instrucao/122022
https://www.bportugal.pt/instrucao/112022
https://www.bportugal.pt/instrucao/102022


Instrução (Histórico) n.º 9/2022 - Divulga, para o 3.º trimestre de 2022, as taxas máximas a praticar nos 
contratos de crédito aos consumidores no âmbito do DL n.º 133/2009, de 02-06 - DOC

RELATÓRIOS E BOLETINS
Relatório de Estabilidade Financeira - Junho - DOC

Boletim Oficial n.º 6/2022 - Junho - DOC

Boletim Oficial n.º 6/2022: 1º Suplemento - Junho - DOC

Boletim Oficial n.º 6/2022: 2º Suplemento - Junho - DOC

Boletim Oficial n.º 5/2022: 3º Suplemento - Maio - DOC

Boletim Económico n.º 6/2022 - Junho - DOC

Indicadores Coincidentes - Maio - DOC

Indicador diário de atividade económica - DOC

INTERVENÇÕES E COMUNICADOS
Banco de Portugal emite novo aviso sobre prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento 
do terrorismo - DOC

Comunicado do Banco de Portugal sobre a auditoria do Tribunal de Contas à gestão do Novo Banco com 
financiamento público - DOC

Projeções macroeconómicas para a área do euro elaboradas por especialistas do Eurosistema - DOC

NGFS publica relatório sobre lacunas de dados climáticos - DOC

Banco de Portugal e o Instituto Nacional de Estatística lançam uma nova edição do Inquérito Rápido e 
Excecional às Empresas: O impacto da atual conjuntura internacional na atividade das empresas em 
Portugal - DOC

Taxas máximas aplicáveis aos contratos de crédito aos consumidores no 3.º trimestre de 2022 - DOC

Conheça os principais riscos para a estabilidade financeira - PODCAST

INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA   
Empresas da central de balanços: 1.º trimestre de 2022 - DOC

Contas nacionais financeiras: 1.º trimestre de 2022 - DOC

Sistema Bancário Português: 1.º trimestre de 2022 - DOC

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

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

Financiamento das administrações públicas: Abril - DOC

Endividamento do setor não financeiro: Abril - DOC

Empréstimos e depósitos bancários: Maio - DOC

Balança de Pagamentos: Abril - DOC
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https://www.bportugal.pt/instrucao/92022-0
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/ref_06_2022_pt.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_6_2022.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_6_2022_s.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_6_2022_s.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/5_2022_3s.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/be_jun2022_p.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/indcoinc_p.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/dei_p.pdf
https://www.bportugal.pt/comunicado/o-banco-de-portugal-emite-novo-aviso-sobre-prevencao-do-branqueamento-de-capitais-e-do
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-auditoria-do-tribunal-de-contas-gestao-do-novo
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/ecb.projections202206_eurosystemstaff.pt_.pdf
https://www.bportugal.pt/comunicado/ngfs-publica-relatorio-sobre-lacunas-de-dados-climaticos
https://www.bportugal.pt/comunicado/o-banco-de-portugal-e-o-instituto-nacional-de-estatistica-lancam-uma-nova-edicao-do
https://www.bportugal.pt/comunicado/taxas-maximas-aplicaveis-aos-contratos-de-credito-aos-consumidores-no-3o-trimestre-de-3
https://www.bportugal.pt/page/bdp-podcast-conheca-os-principais-riscos-para-estabilidade-financeira
https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/noticias/1704
https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/noticias/1703
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/sistemabancario2022t1_pt.pdf
https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/noticias/1701
https://www.bportugal.pt/comunicado/taxas-de-juro-e-montantes-de-novos-emprestimos-e-depositos-nota-de-informacao-8
https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/noticias/1690/
https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/noticias/1691/
https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/noticias/1697
https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/noticias/1689/


Emissões de títulos: Maio - DOC

Emissões de títulos: Abril - DOC

Dívida pública: Maio - DOC

CNSF - CONSELHO NACIONAL DE SUPERVISORES FINANCEIROS
Plano Nacional de Formação Financeira publica Relatório de Atividades 2021 - DOC

ASF - AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE 
PENSÕES
Consulta Pública n.º 7/2022 - Orientações da ASF relativas à avaliação e registo prévio para o exercício de 
funções reguladas - DOC

Norma Regulamentar n.º 7/2022-R, Conduta de mercado e tratamento de reclamações pela Autoridade de 
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões - DOC

Remunerações da Mediação - DOC

OCDE/INFE divulga relatório sobre formação financeira no local de trabalho - DOC

Desenvolvimentos Regulatórios do Setor Segurador e do Setor dos Fundos de Pensões - 2021 - DOC

Relatório do 1.º Inquérito sobre a Literacia Financeira de Empresários de Micro e Pequenas Empresas e os 
desafios da COVID-19 em Portugal - DOC

AT - AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA
Início de Atividade - Nova Declaração - DOC

Despacho n.º 135/2022-XXIII, de 06/07, do SEAAF - Ajustamento do calendário fiscal de 2022 - DOC

Despacho n.º 125/2022-XXIII, de 30/06, do SEAAF - Programa Regressar 2021 - prazo de entrega de declaração 
da rendimentos relativa ao ano de 2021 - DOC

Despacho n.º 85/2022-XXIII, de 08/06, do SEAAF - Nomeação de Representante Fiscal - DOC

Circular n.º 7/2022 - Retenção na Fonte sobre as Pensões - Tabelas de Retenção - 2022 – Continente - DOC

Informação Vinculativa n.º 1658/2015 - Benefício fiscal de incentivo à poupança a longo prazo - DOC

Informação Vinculativa n.º 4341/2017 - Redução de capital social sem amortização de capital – distribuição de 
reservas livres - DOC

Informação Vinculativa n.º 710/2019 - Retenção na fonte sobre rendimentos de trabalho suplementar - DOC

Informação Vinculativa n.º 4205/2017 - CFD - Momento de tributação - DOC

Ofício-circulado n.º 35170/2022 - Contribuição sobre as embalagens - Procedimentos de aplicação - DOC

Ofício-circulado n.º 40119/2022 - IMT - tabelas práticas em vigor a partir de 28 de junho de 2022 - DOC

Ofício-circulado n.º 30249/2022 - IVA - Orçamento de Estado para 2022. Alterações ao Código do IVA e 
legislação complementar - DOC

RegulatoryUpdate

9

Julho2022

https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/noticias/1702
https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/noticias/1683/
https://www.bportugal.pt/comunicado/divida-publica-nota-de-informacao-estatistica-de-maio-de-2022
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20220624s.aspx?v=
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/6D496D01-609F-4495-8AD3-9F3D0F8DFFBB.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/BE8D0F88-7228-4A83-B071-996C1C07F371.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/7D9FBB12-26F6-42BB-993E-B865CA49C977.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/27C9AF48-8092-44A0-8FA0-B07E005068AC.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/A050CC5F-59BE-434F-A196-794258DFFA23.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/E8D2C6A8-63A2-4CEE-B7F5-A734F60A7627.htm
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Declaracao_de_ATividade_072022.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_135_SEAF_XXIII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_125_2022_XXIII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_85_2022_XXIII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular_7_2022.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_08462.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_12960.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_15140.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_12877.pdf
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_Circulado_35170_2022.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/atualidades/instrucoesadmin/Paginas/Oficio_Circulado_40119_2022.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/atualidades/instrucoesadmin/Paginas/Oficio_circulado_30249_2022.aspx


Ofício-circulado n.º 90056/2022 - BREXIT - Representação Fiscal - atualização do Oficio-circulado n.º 
90031/2021, de 11/01 - DOC

Ofício-circulado n.º 20242/2022 - Regime extraordinário e transitório de incentivo à manutenção de postos de 
trabalho - Artigo 403.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro - DOC

DGO - DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO
Regime transitório de execução orçamental - DOC

Proposta de Orçamento do Estado para 2022 - Documentação complementar - Síntese do OE2022 / Budget 
2022 at a Glance — publicações nas línguas portuguesa e inglesa que sintetizam os principais números e 
medidas relativos ao orçamento do Estado para 2022 - DOC

UTAO - UNIDADE TÉCNICA DE APOIO ORÇAMENTAL  
Relatório n.º 10/2022 - Contas das Administrações Públicas: janeiro a março de 2022 - DOC

Relatório n.º 9/2022 - Evolução Orçamental: janeiro a abril de 2022 - DOC

DGPJ - DIREÇÃO-GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA 
SIEJ : Estatísticas da Justiça - DOC

DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE
Norma n.º 4/2020 de 06/07/22 - Abordagem das Pessoas com Suspeita ou Confirmação de COVID-19 - DOC

COVID-19: período de isolamento reduzido de 7 para 5 dias - DOC

CADA - COMISSÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Parecer n.º 233/2022 - Acesso a todos os processos relativos a edifício de que é proprietária - DOC

CITE - COMISSÃO PARA A IGUALDADE NO TRABALHO E NO EMPREGO
Assimetrias entre Mulheres e Homens em Portugal - DOC

TRIBUNAL DE CONTAS
14 Anos de Ação do CPC em livro - DOC
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https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_90056_2022.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20242_2022.pdf
https://www.dgo.gov.pt/noticias/Paginas/Circular1406.aspx
https://www.dgo.gov.pt/noticias/Paginas/OE2022_PropostaOE.aspx
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c30524255433956564546504c314231596d78705932466a6232567a5832526858315655515538765258686c5933584470384f6a627955794d4739797736646862575675644746734a5449775a57306c4d6a426a6232353059574a7062476c6b5957526c4a544977626d466a615739755957776c4d6a416f634739794a544977595735764a54497759326c326157776c4d6a426b595355794d484231596d78705932484470384f6a62796b764d6a41794d693956564546504c564a6c624330784d4330794d44497958304e76626e52686331394f59574e665156426662574679587a49774d6a49756347526d&fich=UTAO-Rel-10-2022_Contas_Nac_AP_mar_2022.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c30524255433956564546504c314231596d78705932466a6232567a5832526858315655515538765258686c5933584470384f6a627955794d4739797736646862575675644746734a5449775a57306c4d6a426a6232353059574a7062476c6b5957526c4a544977634d4f36596d78705932456c4d6a416f634739794a544977595735764a54497759326c326157776c4d6a426b595355794d484231596d78705932484470384f6a62796b764d6a41794d693956564546504c564a6c624330354c5449774d6a4a665258686c59313950636d4e6651574a794d6a41794d6935775a47593d&fich=UTAO-Rel-9-2022_Exec_Orc_Abr2022.pdf&Inline=true
https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/pt-pt
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-230320201.aspx
https://www.sns.gov.pt/noticias/2022/07/08/covid-19-periodo-de-isolamento-2/
https://www.cada.pt/files/pareceres/2022/233.pdf
https://cite.gov.pt/noticias/-/asset_publisher/RmGha4gVthmz/content/assimetrias-entre-mulheres-e-homens-em-portug-1
https://www.cpc.tcontas.pt/imprensa/noticias/2022/noticia_2022-06-06_01_cpc.html


JURISPRUDÊNCIA NACIONAL
Acórdão do Tribunal Constitucional (extrato) n.º 455/2022, de 6 de Julho
I. Não julga inconstitucional a norma dos artigos 1.º, n.º 1, e 5.º, n.º 1, alínea e), ambos da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto (Lei 
de Organização e Funcionamento do Tribunal de Contas), quando interpretada no sentido de permitir a efetivação de 
responsabilidades financeiras de (gestores de) fundações públicas, com regime de direito privado, quanto à afetação e 
utilização de receitas próprias e à realização de despesas não financiadas por dinheiros públicos. - DOC

Acórdão do Tribunal Constitucional (extrato) n.º 411/2022, de 1 de Julho
I. Não julga inconstitucionais as normas constantes dos artigos 2.º, alíneas a) a l), 3.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), n.ºs 2, 3 e 4, 5.º, 
11.º, n.º 1, e 12.º, todos do Regime Jurídico da Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético, aprovado pelo artigo 
228.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro; não julga inconstitucional a norma constante do artigo 23.º-A, n.º 1, alínea q), 
do Código do Imposto de Rendimento das Pessoas Coletivas. - DOC

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 468/2022, de 28 de Junho    
I. O Tribunal Constitucional decide declarar, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade da norma contida no n.º 5 do 
artigo 168.º-A da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, que aprovou o Orçamento do Estado para 2020, na redação que lhe foi dada 
pela Lei n.º 27-A/2020, de 24 de julho, que aprovou o Orçamento do Estado Suplementar, na medida em que determina, a 
respeito das formas específicas de contratos de exploração de imóveis para comércio e serviços em centros comerciais, a 
isenção de pagamento da remuneração mensal fixa ou mínima devida pelos lojistas além de uma redução proporcional à 
redução da faturação mensal, até ao limite de 50/prct. do valor daquela, quando os estabelecimentos tenham uma quebra do 
volume de vendas mensal, face ao volume de vendas do mês homólogo do ano de 2019 ou, na sua falta, ao volume médio de 
vendas dos seis meses antecedentes ao Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, ou de período 
inferior, se aplicável. - DOC

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 466/2022, de 24 de Junho    
I. O Tribunal Constitucional decide julgar o recurso improcedente, e, em consequência: a) Julgar inconstitucional a norma 
do artigo 3.º, n.ºs 1, alínea b), 2 e 3, do Regime anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 
27.11 (com referência aos n.ºs 2 e 10 da Resolução), por violação do disposto no artigo 27.º, n.ºs 1, 2 e 3, da 
Constituição da República Portuguesa; b) Julgar inconstitucional a norma do artigo 3.º, n.ºs 1, alínea b), 2 e 3, do 
Regime anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27.11 (com referência aos n.ºs 2 e 10 da 
Resolução), por violação do disposto no artigo 165.º, n.º 1, alínea b), com referência ao artigo 27.º, n.º 1, ambos 
da Constituição da República Portuguesa. - DOC

Acórdão do Tribunal Supremo Tribunal de Justiça, de 19 de Maio
I. No art. 5.º da Lei n.º 13-B/2021, de 05-04, que produziu a cessação do regime de suspensão de prazos 
processuais e procedimentais adotado no âmbito da pandemia da doença COVID-19, determina-se: "Sem prejuízo 
do disposto no artigo anterior, os prazos de prescrição e caducidade cuja suspensão cesse por força das 
alterações introduzidas pela presente lei são alargados pelo período correspondente à vigência da suspensão".
II. O alargamento referido na norma só se aplica, porém, aos prazos que hajam sido suspensos por força da Lei n.º 4-B/2021, 
de 01-02.
III. Tendo o autor sido notificado durante o período de suspensão dos prazos processuais, o prazo (de caducidade) para a 
propositura da ação apenas começou a contar na data de entrada em vigor da Lei n.º 13-B/2021 (06-04-2021), o que significa 
que não lhe é aplicável o disposto naquele art. 5.º. - DOC

Acórdão do Tribunal Supremo Tribunal de Justiça, de 20 de Abril
I. Era obrigação estatutária do réu, na qualidade de contabilista certificado, cumprir os deveres funcionais que ao contabilista 
certificado se impõem, organizar, planificar, coordenar e executar a contabilidade da autora, com autonomia (técnica), 
idoneidade, integridade e assumindo a responsabilidade por a contabilidade não se apresentar de forma regular e com 
cumprimento defeituoso das normas contabilísticas e fiscais.
II. Um contabilista certificado não pode dissociar-se da sua autonomia técnica e deixar de orientar a sua atuação pelos 
princípios da integridade, idoneidade, independência, responsabilidade, competência, que no exercício da profissão deve 
respeitar.
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https://files.dre.pt/2s/2022/07/131000000/0016200162.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/07/126000000/0012800128.pdf
https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20220468.html
https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20220466.html
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/040ab77b64f76a4d8025884b002e9fab?OpenDocument


III. Para que da atuação negligente não resultasse responsabilidade civil para o réu contabilista certificado deveria, este, provar 
que agiu de forma integra, idónea e responsável e que foram os autores que não quiseram acatar as orientações de 
planificação, organização e coordenação que na execução da contabilidade lhes indicava.
IV. Tendo o réu contabilista acompanhado a inscrição da sociedade autora no serviço de finanças para início de atividade, 
desde esse momento deveria aconselhar o modo de, cumprindo as obrigações fiscais, a autora obtivesse contas mais 
favoráveis.
V. O Contabilista Certificado na relação com a entidade a que presta serviços tem o dever de desempenhar conscienciosa e 
diligentemente as suas funções, pois que o cliente ao contratá-lo espera dele competência e diligência no exercício das 
respetivas funções.
VI. Cabe à Relação, e não ao STJ, conhecer das questões cujo julgamento a 2ª Instância considerara prejudicado pela solução 
dada ao litígio, mas em relação às quais, mercê de alteração introduzida no acórdão recorrido pelo STJ, tenha renascido o 
interesse e a necessidade de julgamento. - DOC

Acórdão do Tribunal Supremo Tribunal de Justiça, de 5 de Abril
I. O incumprimento da obrigação de manter contabilidade organizada - que, por substancial, pressupõe a omissão de 
elementos relevantes e essenciais em termos contabilísticos - há-de influir nessa percepção, impedindo-a, impossibilitando ou 
prejudicando o conhecimento das causas da insolvência ou do agravamento destas.
II. A omissão na elaboração das contas anuais e ao seu depósito na respectiva Conservatória, não constitui, a se, 
uma presunção inilidível de comportamento culposo e causal da situação insolvencial, sendo mister apurar-se o 
nexo causal entre tais omissões e a criação e/ou o agravamento do estado de insolvência, situação esta que tem 
de ser devidamente alegada e provada: o n.º 3 do art. 186.º apenas presume a culpa do administrador naquela 
omissão, mas já não em relação ao nexo causal entre o seu comportamento e o estado de insolvência ocorrido ou 
o seu maior comprometimento. - DOC

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 22 de Junho   
I. Na alienação de participações sociais com cláusula de ajustamento do preço, constitui valor de realização para os efeitos do 
artigo 44.º, n.º 1, alínea f) do CIRS o que resultar do preço definitivo.
II. Se o valor definitivo não for conhecido antes de decorrido o prazo para a entrega da declaração de rendimentos, o valor de 
realização a declarar é o que estiver então ajustado.
III. Mas se, entretanto, a Administração Tributária apurar, em ação de inspeção externa, que foi acordado o preço definitivo, é 
esse o valor a considerar na liquidação correspondente. - DOC

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 26 de Maio
I. Não há lugar a juros indemnizatórios nas situações em que o pedido de revisão do acto tributário foi decidido em período 
inferior a um ano, contado da apresentação do referido pedido de revisão, por força do disposto no art.º 43.º, n.º 3, c) da Lei 
Geral Tributária. - DOC

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 26 de Maio   
I. Nos termos do artº.100, da L.G.Tributária, em virtude da procedência total ou parcial de impugnação a favor do sujeito 
passivo, a A. Fiscal está obrigada à imediata e plena reconstituição da legalidade do acto objecto do litígio, tal dever 
compreendendo o pagamento de juros indemnizatórios ou moratórios, se for caso disso, computados a partir do termo do 
prazo da execução espontânea da decisão. 
II. Os juros indemnizatórios correspondem à concretização de um direito de indemnização que tem raiz constitucional. Com 
efeito, no artº.22, da C.R.Portuguesa, estabelece-se que o Estado e as demais entidades públicas são civilmente responsáveis, 
em forma solidária com os titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes, por acções ou omissões praticadas no exercício 
das suas funções e por causa desse exercício, de que resulte a violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para 
outrem. O artº.43, da L.G.T., estabelece o regime geral do direito a juros indemnizatórios.
III. No que se refere aos juros de mora, estipula o artº.102, nº.2, da L.G.T., que em caso de a sentença implicar a restituição do 
tributo já pago, serão estes devidos, a pedido do contribuinte, a partir do termo do prazo da sua execução espontânea. A 
previsão de juros moratórios a favor do contribuinte é uma inovação da Lei Geral Tributária que até então não existia.
IV. Face ao preceituado no artº.43, nº.5, da L.G.T., na redacção da Lei 64-B/2011, de 30/12, é admissível a atribuição 
cumulativa de juros indemnizatórios e de juros moratórios, calculados nos termos deste preceito legal, sobre a mesma quantia 
e relativamente ao mesmo período de tempo, sendo essa a posição já expendida por este Tribunal. - DOC

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 26 de Maio   
I. Tendo a contribuinte transferido, através de “Carta Compromisso”, para o B…….. os seus direitos de voto, e, uma vez que 
detinha 2,909% do capital da “C.............”, sem direito de voto, é forçoso concluir que a participação na “C.............” não pode 
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ser considerada forma indirecta de exercício da actividade económica da A............., representando, a aquisição e alienação 
das partes do capital da “C.............”, um investimento e estando os ganhos na alienação de participações financeiras fora do 
objecto social da impugnante.
II. Como a AT fundamentou a sua posição nos elementos documentais apresentados pela Impugnante, v.g. os acordos 
celebrados com o B………… (“Carta Compromisso”), na transferência para este, dos seus direitos de voto, concluiu, e bem, 
que ao ter transferido tais direitos de voto, a sua participação na “C.............” não pode ser considerada forma indirecta de 
exercício da sua actividade económica e a aquisição e alienação das partes representativas do capital da “C.............” 
configuram um investimento, estando os ganhos na alienação de participações financeiras fora do seu objecto social (cf. art.º 
1.º n.º 2 do D.L. n.º 318/94);
III. Consequentemente, as mais-valias realizadas não têm enquadramento no benefício fiscal previsto no art.º 32.º do EBF. - 
DOC

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 9 de Junho  
I. A aplicação do benefício fiscal da majoração dos custos com a criação de emprego jovem exige a verificação simultânea de 
todos os requisitos de atribuição do mesmo na esfera do sujeito passivo. A cessão de posição contratual de empregador numa 
relação laboral por tempo indeterminado não implica a criação de posto de trabalho. - DOC

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 26 de Maio  
I. A correcção à matéria colectável com base na existência de preços de transferência exige a comparação entre o negócio 
jurídico celebrado e o negócio jurídico paralelo, bem como entre a situação jurídica e económica das empresas intervenientes e 
a das entidades independentes. - DOC

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 26 de Maio  
I. Constituem custos com relevância fiscal as provisões que tiverem por fim a cobertura de crédito resultantes da actividade 
normal relativamente aos quais no fim do exercício ocorra risco de incobrabilidade e sejam evidenciados como tal na 
contabilidade. - DOC

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 7 de Abril  
I. Em sede de redução da tributação das mais valias obtidas com a alienação de participações sociais, o preenchimento dos 
requisitos de micro e pequena empresa pode ser obtido através das declarações fiscais do contribuinte, cuja veracidade não é 
contestada pela AT. - DOC

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 10 de Março  
I. No cálculo do pro rata de dedução, não se incluem, designadamente, as operações financeiras que tenham um caráter 
acessório em relação à atividade exercida pelo sujeito passivo.
II. A não inclusão de concretas operações acessórias, no denominador da fração utilizada para o cálculo do pro rata de 
dedução, visa evitar que estas operações falseiem o quociente obtido, assegurando, assim, o respeito pelo princípio da 
neutralidade.
III. Para que determinadas operações levadas a efeito sejam consideradas acessórias, é designadamente evidenciador de tal 
circunstância o facto de as mesmas implicarem uma utilização muito limitada dos bens ou serviços pelos quais o IVA é devido.
IV. As instruções administrativas não vinculam os administrados.
V. Para efeitos de aferição do caráter acessório de uma determinada operação, o critério da materialidade não só não tem 
suporte legal, mas também não se afigura como o mais adequado.
VI. Nestes casos, e ainda que o critério da materialidade possa servir como ponto de partida da atuação inspetiva, o critério 
adequado tem de permitir aferir o nível de utilização feita dos bens e serviços relativamente aos quais se suportou IVA. - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 11 de Maio  
I. O trabalhador por conta de outrem tem direito à desobediência sempre que as ordens emanadas da sua entidade patronal 
constituam crime. Não exercendo esse direito, constitui-se como autor do crime que executa, ainda que em co-autoria com o 
mandante. - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 6 de Abril   
I. Para   se poder   afirmar a existência de justa causa de rescisão do contrato pelo trabalhador não é suficiente a mera 
verificação objectiva de um dos comportamentos previstos no nº 1º do artigo 394º do CT/2009, tendo também que haver culpa 
por parte do empregador, devendo ainda a violação das obrigações contratuais por parte deste último , em resultado da sua 
gravidade, implicar a insubsistência da relação laboral.
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II. Em relação à indemnização contemplada no nº 1 do artigo 396.º do CT, a determinar entre 15 e 45 dias de retribuição base e 
diuturnidades por cada ano completo de antiguidade, cumpre atender ao valor da retribuição e ao grau da ilicitude do 
comportamento do empregador,   tal como sucede no tocante a indemnização em substituição de reintegração a pedido do 
trabalhador  prevista no artigo 391º do mesmo diploma. - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 8 de Junho   
I. Mensagens, vídeos, fotos e áudios trocadas/os via WhatsApp entre o arguido e a assistente e enviadas/os livremente, não se 
encontram protegidas pelos direitos constitucionais de reserva da intimidade da vida privada e da confidencialidade da 
mensagem pessoal. Tal como acontece no que concerne às mensagens SMS, tendo sido recebidas, lidas e guardadas, 
passam a ter a mesma essência da correspondência escrita enviada por correio tradicional. Valem, pois, como prova, não 
sendo ilícitos, nem constituído prova proibida.
II. Dar ou não dar crédito ao que diz uma testemunha é uma questão de convicção. Quando a atribuição de credibilidade ou de 
falta de credibilidade a uma fonte de prova pelo julgador se basear em opção assente na imediação e na oralidade, o Tribunal 
de recurso só a poderá criticar se ficar demonstrado que essa opção não é racional, se mostra ilógica e é inadmissível face às 
regras da experiência comum. - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 8 de Junho   
I. Para que se dê a caducidade do contrato de trabalho, nos termos do art. 343º al. b) do CT, “por impossibilidade 
superveniente, absoluta e definitiva de o trabalhador prestar o trabalho,...”, é necessária a verificação cumulativa daqueles três 
requisitos, ou seja, a impossibilidade ser “superveniente”, “absoluta”, e “definitiva”.
II. Para que se dê aquela não basta que ocorra uma situação de agravamento ou a excessiva onerosidade da prestação ou a 
impossibilidade temporária da trabalhadora, já que estas, apenas, suspendem o vínculo não o extinguem.
III. No caso, pese embora, terem-se provado longos períodos de baixa, por parte da trabalhadora, tal não permite concluir que 
a Autora, por força dessas baixas, se encontra incapacitada, permanentemente, para o exercício das suas funções.
IV. Pois, para que se verifique a impossibilidade absoluta para prestar trabalho, é necessário conhecer as concretas funções 
executadas pela Autora antes de ter ficado de baixa médica, e confrontadas com as suas limitações, podermos concluir que as 
suas “incapacidades” atingem a globalidade das tarefas que executava. - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 30 de Março   
I. No crime previsto no art.187º do CP estão excluídos os juízos de valor depreciativos do bom nome da pessoa coletiva, e 
muito embora o seu potencial lesivo, apenas são susceptíveis de tutela cível. Somente a propalação de factos inverídicos 
associados a pretensas condutas da pessoa coletiva, com um potencial muito mais lesivo sobre a sua credibilidade e 
confiança, determinam a tutela penal.
II. Essa restrição da tutela no art.187º nº1 do CP, associada à exigência probatória que recai sobre a acusação, devendo, para 
além do mais, provar a falta de fundamento do agente para, em boa fé, reputar verdadeiros os factos propalados, cumprem o 
princípio da intervenção mínima do direito penal e torna a tutela aí prevista mais limitada; por contra-ponto aos crimes de 
injúrias e difamação, cuja tutela se mantem mais ampla, onde à acusação basta a imputação dos juízos de valor depreciativos, 
cabendo à defesa a prova da boa fé para os reputar verdadeiros cfr.art.180 nº2 al.b) do CP.” - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 9 de Junho    
I. O regime do artigo 7.º do Dec.-Lei n.º 222/2009, de 11/09, respeitante a actualização automática do montante do capital 
seguro em função das alterações do capital mutuado não se mostra aplicável aos contratos de seguro do ramo vida pendentes 
à data da entrada em vigor daquele diploma legal.
II. Os danos não patrimoniais reportam-se a valores de ordem moral, ideal, ou espiritual, sendo indemnizáveis apenas aqueles 
que se mostrem suficientemente graves para merecerem a tutela jurídica, incumbindo ao lesado a prova da verificação dos 
mesmos. - DOC

Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 7 de Junho    
I. Nas comunicações com os tribunais, nomeadamente para envio de peças processuais, os intervenientes processuais, 
representados por advogado ou solicitador, podem utilizar o correio eletrónico, equivalendo essa comunicação à remessa por 
via postal registada, desde que a respetiva mensagem seja cronologicamente validada, mediante a aposição de selo temporal 
por uma terceira entidade idónea.
II. A falta de apresentação do original do requerimento para abertura da instrução do arguido, remetido a juízo, por correio 
eletrónico simples e sem validação cronológica, no prazo legal de 10 dias, não tem como consequência imediata a rejeição 
liminar daquele requerimento, por inadmissibilidade legal, nos termos do disposto no artigo 287.º/ 3 CPP.
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III. O dever de notificar o arguido para apresentar o original do requerimento para a abertura da instrução, que foi remetido por 
correio eletrónico simples e sem validação cronológica, antes de rejeitar o requerimento de abertura de instrução, corresponde 
à exigência de um processo equitativo, revelando-se desproporcional, sancionar essa omissão, com a rejeição liminar. - DOC

Decisão Arbitral do Centro de Arbitragem Administrativa, de 14 de Junho       
IRC - 2017; Dedutibilidade de encargos; Cessação oficiosa da actividade; Artigo 23.º-A, n.º 1, alínea c) e n.º 4 do CIRC - DOC
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Commission Implementing Decision (EU) 2022/901 of 8 June 2022 amending Implementing Decision (EU) 
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DOC

Decision (EU) 2022/911 of the European Central Bank of 19 April 2022 concerning the terms and conditions of 
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Guideline (EU) 2022/971 of the European Central Bank of 19 May 2022 on the Centralised Securities Database 
and the production of securities issues statistics and repealing Guideline 2012/689/EU (ECB/2012/21) and 
Guideline (EU) 2021/834 (ECB/2021/15) (ECB/2022/25) - DOC 
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por resolver» 2022/C 252/03 - DOC

Informação relativa à entrada em vigor do Acordo entre a União Europeia e a República de Cabo Verde que 
altera o acordo entre a União Europeia e a República de Cabo Verde sobre a facilitação da emissão de 
vistos de curta duração para os cidadãos da República de Cabo Verde e da União Europeia - DOC
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DOC
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Science, Research and Innovation performance of the EU 2022 report - DOC

2022 Rule of law report - Communication and country chapters - DOC

2022 Rule of Law report - input from Member States - DOC

Annual report on intra-EU labour mobility 2021 - DOC

Annual report on taxation 2022 - DOC

Study on the Portability Regulation - DOC

Evaluation of e-cohesion 2014-2020 - DOC

Fiscal policy staying the course in troubled times - DOC

Demographic outlook for the European Union 2022 - DOC

European Code of Good Conduct for Microcredit Provision - DOC

The Role of the Euro in Southern Neighbourhood Countries - DOC

The state of the regions, cities and villages in the areas of socio-economic policies - DOC

Economic adjustment in the euro area & the United States during the COVID-19 crisis - DOC

The European Fiscal Board assesses the appropriate fiscal stance for the euro area in 2023 - DOC

RegulatoryUpdate

17

Julho2022

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022O0971&qid=1537553705356
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022O0912&qid=1537553705356
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_10497_2022_INIT
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9770-2022-INIT/pt/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/17/european-semester-2022-country-specific-recommendations-agreed/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/16/eurogroup-statement-on-the-future-of-the-banking-union-of-16-june-2022/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_22_3550
https://ec.europa.eu/info/publications/science-research-and-innovation-performance-eu-2022-report_pt
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-rule-law-report-input-member-states_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8458&furtherPubs=yes
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/89f981a8-f1d9-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/42129810-f1d7-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/5f2b4c00-e79c-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-259159890
https://voxeu.org/article/fiscal-policy-staying-course-troubled-times
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c449e28c-fd9a-11ec-b94a-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/publications/role-euro-southern-neighbourhood-countries_en
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/f0cdb81f-fcd5-11ec-b94a-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-261032452
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The EU’s Response to the COVID-19 Crisis: A Game Changer for the International Role of the Euro - DOC

EUROPEAN PARLIAMENT
Resolução do Parlamento Europeu que aprova proposta de Regulamento dos Mercados Digitais - DOC

ECA - EUROPEAN COURT OF AUDITORS
Relatório Especial 15/2022: Boa conceção das medidas para alargar participação no Horizonte 2020, mas 
sustentabilidade das mudanças dependerá sobretudo dos esforços das autoridades nacionais - DOC

Relatório especial 13/2022: Livre circulação na UE durante a pandemia de COVID-19 - Escrutínio insuficiente 
dos controlos nas fronteiras internas e ações descoordenadas dos Estados-Membros - DOC

Relatório especial 10/2022: O LEADER e o desenvolvimento local de base comunitária facilitam a participação 
local, mas os benefícios adicionais não estão suficientemente demonstrados - DOC

ECB - EUROPEAN CENTRAL BANK

KEY DOCUMENTS
Opinion of the European Central Bank of 1 June 2022 on a proposal for a regulation of the European 
Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 600/2014 as regards enhancing market data 
transparency, removing obstacles to the emergence of a consolidated tape, optimising trading obligations 
and prohibiting receiving payments for forwarding client orders - DOC

Opinion on the establishment and functioning of the European Single Access Point (ESAP) - DOC

TARGET Annual Report 2021 - DOC

ECB takes further steps to incorporate climate change into its monetary policy operations - DOC

ECB response to the Joint Consultation of the ESA’s on STS securitisations-related sustainability 
disclosures - DOC

Croatia to join euro area on 1 January 2023 - DOC

WORKING PAPERS
Working Paper Series n.º 2681: Tax thy neighbour: Corporate tax pass-through into downstream consumer 
prices in a monetary union - DOC

Working Paper Series n.º 2680: Product quality, measured inflation and monetary policy - DOC

Working Paper Series n.º 2679: Stress tests and capital requirement disclosures: do they impact banks’ 
lending and risk-taking decisions? - DOC

Working Paper Series n.º 2677: Transition versus physical climate risk pricing in European financial 
markets: a text-based approach - DOC

Working Paper Series n.º 2675: Digitalisation, Institutions and Governance, and Diffusion: Mechanisms and 
Evidence - DOC
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-07-05_PT.html
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=61346
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=61240
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=61355
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/en_con_2022_19_f_sign~63747883b4.en.pdf?86da9d5cc8d69144ad27879cd4060bd7
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/en_con_2022_20_f_sign~2eee540abb.en.pdf?5b883b91abb9d6a393e7f07257f656e7
https://www.ecb.europa.eu/pub/targetar/html/ecb.targetar2021.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220704~4f48a72462.en.html
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https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220712~b97dd38de3.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2681~be66c3501e.en.pdf?562ac26a5c09069f6ba79a2ac0dcb419
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2680~f8243a84cd.en.pdf?469cba55ce9ba86ff3705187b460fc0c
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2679~7200018f9b.en.pdf?a4af4d5958eebf1300afa32035b8fe84
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2677~9fc49e8300.en.pdf?3175c20a90948592e46d78743b66ebc6
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2675~8faf37ac20.en.pdf?22f15b0d46cf5fc6e49682b53f2ce8f6


Working Paper Series n.º 2674: Organisational structure as a driver of mergers and acquisitions in the 
European banking sector - DOC

Working Paper Series n.º 2673: The impact of credit supply shocks in the euro area: market-based financing 
versus loans - DOC

Working Paper Series n.º 2672: The shifts and the shocks: bank risk, leverage, and the macroeconomy - 
DOC

Working Paper Series n.º 2671: A model of system-wide stress simulation: market-based finance and the 
Covid-19 event - DOC

Occasional Paper Series n.º 295: Public and private risk sharing: friends or foes? The interplay between 
different forms of risk sharing - DOC

Research Bulletin n.º 96: Europe’s growing league of small corporate bond issuers: new players, different 
game dynamics - DOC

STATISTICS
EU structural financial indicators: end of 2021 - DOC

Households and non-financial corporations in the euro area: first quarter of 2022 - DOC  

Euro area quarter balance of payments and international investment position: first quarter of 2022 - DOC

Euro area securities issues statistics: April 2022 - DOC 

Euro area bank interest rate statistics: May 2022 - DOC

Euro area bank interest rate statistics: April 2022 - DOC 

Research bulletin 96: Europe’s growing league of small corporate bond issuers: new players, different game 
dynamics - DOC 

Macroprudential Bulletin - DOC 

OTHER DOCUMENTS AND INTERVENTIONS
Christine Lagarde: Price stability and policy transmission in the euro area - DOC

The international role of the euro, June 2022 - DOC

International use of the euro remained stable in 2021 - DOC

Eurosystem staff macroeconomic projections for the euro area June 2022 - DOC

The impact of the war on Ukraine on euro area energy markets - DOC

The impact of the influx of Ukrainian refugees on the euro area labour force - DOC

The surge in euro area food inflation and the impact of the Russia-Ukraine War - DOC

The euro short-term rate (€STR): completing the transition to the new euro benchmark - DOC

Using regulatory stress tests to support prudential policy-making - DOC

Does the disclosure of stress test results affect market behaviour? - DOC

Stressing the financial system with multiple sectors in an equilibrium approach - DOC
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https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/resbull/2022/html/ecb.rb220615~b69a5f0ce5.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220602~eaf6b332b2.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/ffi/html/ecb.eaefd_early2022q1~5d064a70e5.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/bop/2022/html/ecb.bq220705~124ed5a8bd.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/sis/html/ecb.si2204~1d0b9329b9.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/mfi/html/ecb.mir2205~d836c17a9d.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/mfi/html/ecb.mir2204~3dceeaeaa3.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/resbull/2022/html/ecb.rb220615~b69a5f0ce5.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macroprudential-bulletin/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220628~754ac25107.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/ire/html/ecb.ire202206~6f3ddeab26.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220614~97ed81761f.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202206_eurosystemstaff~2299e41f1e.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2022/html/ecb.ebbox202204_01~68ef3c3dc6.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2022/html/ecb.ebbox202204_03~c9ddc08308.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2022/html/ecb.ebbox202204_06~4e32074619.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2022/html/ecb.ebart202204_03~782540dbd5.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macroprudential-bulletin/html/ecb.mpbu202206_1~8bd58fdb52.en.html
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A deep dive into crypto financial risks: stablecoins, DeFi and climate transition risk - DOC

Macroprudential Bulletin – Focus: Decentralised finance – a new unregulated non-bank system? - DOC

Using the ECB macroprudential stress testing framework for policy assessment – lessons learned from the 
COVID-19 pandemic - DOC

IOSCO - INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS
IOSCO to launch 2022 World Investor Week on 3-9 October 2022 - DOC

IOSCO published its Crypto-Asset Roadmap for 2022-2023 - DOC

IOSCO Growth and Emerging Markets Committee issues recommendations related to the use of innovation 
facilitators - DOC

IOSCO learns lessons from the operational resilience of trading venues and market intermediaries during 
the pandemic - DOC

CPMI and IOSCO publish final guidance on stablecoin arrangements confirming application of Principles 
for Financial Market Infrastructures - DOC

ESMA - EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY

CONSULTATIONS
ESMA consults on cash penalty process for cleared transactions - DOC

ESMA consults on rules for recognition under the Benchmarks Regulation - DOC

ESMA publishes results of its Call for Evidence on ESG ratings - DOC

DECISIONS RECOMMENDATIONS AND OTHER DOCUMENTS
ESMA reviews MIFID II product governance guidelines - DOC

ESMA reviews Clearing and Derivatives Trading Obligations - DOC

ESMA reviews its 2021 contribution to the EU’s green and digital capital markets - DOC

ESMA proposes EUR 1 billion increase of the commodity derivatives EMIR clearing threshold - DOC

ESMA publishes technical standards to suspend the CSDR buy-in regime - DOC

ESMA stress test of Central Counterparties finds clearing system resilient - DOC

ESMA Risk Assessment Update: Market Environment Deteriorates further - DOC

ESMA identifies data reporting services providers to be supervised directly - DOC

ESMA explains classification of third-country counterparties in weekly position reports - DOC

ESMA issues a third statement on the implementation of LEI requirements for third-country issuers - DOC

ESMA will not publish August systematic internaliser regime data for non-equity instruments other than 
bonds and CTP data - DOC
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https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS645.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS649.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS652.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS650.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS651.pdf
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reviews-clearing-and-derivatives-trading-obligations
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-third-statement-implementation-lei-requirements-third-country
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ESMA updates on applications for recognition from U.S.- based CCPs - DOC

ESMA updates on third-country CCPs’ applications for recognition - DOC

ESMA corrects double volume cap results - DOC

ESMA Newsletter, n.º 35 - DOC

ESMA Newsletter, n.º 34 - DOC

EBA - EUROPEAN BANKING AUTHORITY
EBA consults on technical standards on the identification of a group of connected clients - DOC

EBA consults on Guidelines to resolution authorities on the publication of their approach to implementing 
the bail-in tool - DOC

EBA replies to European Commission’s call for advice on the review of the Payment Services Directive - 
DOC

EBA adopts decision on reporting of payment fraud data under the revised Payment Services Directive - 
DOC

EBA adopts decision on reporting of supervisory data from investment firms’ competent authorities to the 
EBA - DOC

EBA reports on the successful mitigation of possible infection risk stemming from legacy instruments - 
DOC

EBA clarifies the use of COVID-19 impacted data for internal credit risk modeks - DOC

EBA Highlights main achievements in 2021 in its Annual Report - DOC

EBA publishes its final Guidelines on data collection exercises regarding high earners - DOC

EBA publishes Guidelines in role and responsibilities of the AML/CFT compliance officer - DOC

EBA observed an increasing encumbrance ratio in 2021 albeit with some signs of stabilization - DOC

EBA releases phase 2 of its 3.2 reporting framework - DOC

EBA issues list of ITS validation rules - DOC

EBA Risk Dashboard points to high capital and liquidity ratios and indicates first signs of deterioration in 
asset quality not least related to geopolitical tensions - DOC

EBA updates the list of Other Systemically Important Institutions - DOC

ESA - EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES 
ESAs provide clarifications on key areas of the RTS under SFDR - DOC

ESAs refer stakeholders to Commission statement on the application date of new PRIIPs rules - DOC

ESAs Propose Extending Temporary Exemptions Regime for intragroup Contracts During EMIR Review - 
DOC
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https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/newsletter_may_2022.pdf
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https://www.eba.europa.eu/eba-observed-increasing-encumbrance-ratio-2021-albeit-some-signs-stabilisation
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EIOPA - EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS 
AUTHORITY 
Publication of the Annual Report 2021 - DOC

EIOPA reacts to stakeholder views on open insurance - DOC

EIOPA sees the European economy entering a phase of heightened uncertainty - DOC

EIOPA issues a staff paper on the proposal for an Insurance Recovery and Resolution Directive - DOC

EIOPA publishes monthly technical information for Solvency II Relevant Risk Free Interest Rate Term 
Structures – end-June 2022 - DOC

EIOPA publishes monthly technical information for Solvency II Relevant Risk Free Interest Rate Term 
Structures – end-May 2022 - DOC

Monthly update of the symmetric adjustment of the equity capital charge for Solvency II – end-June 2022 - 
DOC

Monthly update of the symmetric adjustment of the equity capital charge for Solvency II – end-May 2022 - 
DOC

ESRB - EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD
2021 ESRB Annual Report - DOC

Monitoring systemic risks in the EU securitisation market - DOC

ESRB’s view regarding data quality issues and risks for financial stability - DOC

Working Paper Series n.º 135: Housing and credit misalignments in a two-market disequilibrium framework - 
DOC

ESRB risk dashboard, June 2022 (Issue 40) - DOC

FCA - FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY
CP22/12: Improving equity secondary markets - DOC

We consult on proposals aimed at improving UK equity market - DOC

FS22/3: Pensions consumer journey - DOC

PS22/8: Protecting investors in authorised funds following the Russian invasion of Ukraine - DOC

FCA’s work on market abuse and manipulation - DOC

Keeping pace with rising costs – improving financial inclusion for consumers - DOC
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https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-monthly-technical-information-solvency-ii-relevant-risk-free-interest-10
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-monthly-technical-information-solvency-ii-relevant-risk-free-interest-9
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/monthly-update-of-symmetric-adjustment-of-equity-capital-charge-solvency-ii-%E2%80%93-end-june-0
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/monthly-update-of-symmetric-adjustment-of-equity-capital-charge-solvency-ii-%E2%80%93-end-may-0
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/ar/2022/esrb.ar2021~8c51ab2011.en.pdf?d4d572a33cd10a9863ae302e0e2b273c
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report_securisation.20220701~27958382b5.en.pdf?94c1fd978e974454f65a21c399f44ff8
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrb.letter220713_on_data_quality_issues~18eccb6993.en.pdf?2402d44b9911c0d06ce63f94da5ce193
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/wp/esrb.wp135~e38d6cc1f6.en.pdf?74bad86866818a1e1ccec107a06fae47
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/dashboard/20220906_rdb_external~ead8a1175c..pdf?aa7832ccbced3a029e9b93bc877627b5
https://www.fca.org.uk/publication/consultation/cp22-12.pdf
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consult-proposals-aimed-improving-uk-equity-market
https://www.fca.org.uk/publications/feedback-statements/fs22-3-pensions-consumer-journey
https://www.fca.org.uk/publications/policy-statements/ps22-8-protecting-investors-authorised-funds-following-russian-invasion-ukraine
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/market-abuse-manipulation-update
https://www.fca.org.uk/news/speeches/keeping-pace-rising-costs-improving-financial-inclusion-consumers


AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO 
Eportugal: T-INVEST: nova plataforma com informação municipal para famílias e empresas - DOC

Roteiro para a Capacitação do Ecossistema dos Fundos da Política da Coesão para o Período 2021-2027 - 
DOC

BFP - BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO 
BPF aprova candidaturas ao Programa de Recapitalização Estratégica no valor de €76,7 milhões - DOC

CFP - CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS 
Projeções Macroeconómicas para a Economia Portuguesa - DOC

Evolução Orçamental da Segurança Social e da CGA em 2021 - DOC

Evolução do Desempenho do Serviço Nacional de Saúde em 2021 - DOC

Crise da COVID-19 e o novo Estado (de emergência) social: Alguns equívocos que importa desfazer - DOC

Intervenção da Presidente do CFP no Colóquio Internacional sobre os Desafios da Governação Financeira 
Pública - DOC

CNCS - CENTRO NACIONAL DE CIBERSEGURANÇA 
Alerta de Ameaça - EMOTET - DOC

Alerta de Vulnerabilidades - Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT) - DOC

CNPD - COMISSÃO NACIONAL DE PROTECÇÃO DE DADOS 
Parecer n.º 56/2022 – A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - Projeto de Lei n.º 180/XV/1ª (PS) – altera a Carta dos 
Direitos Fundamentais na Era Digital com vista à simplificação do regime de proteção contra a 
desinformação - DOC

Parecer n.º 50/2022 – A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - Proposta de Lei n.º 11/XV/1.ª (GOV) que regula o 
acesso a metadados referentes a comunicações eletrónicas para fins de investigação criminal - DOC

Parecer n.º 49/2022 – A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - Projeto de Lei 79/XV/1.ª (CH), para alteração da Lei n.º 
32/2008 sobre conservação de metadados nas comunicações eletrónicas- DOC

Parecer n.º 47/2022 – ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - Proposta de lei n.º 8/XV/1ª (GOV) que transpõe a 
Diretiva (EU) 2019/1, que atribui às autoridades da concorrência competência para aplicarem a lei de forma 
mais eficaz - DOC

CNPD ordena eliminação dos dados das comunicações conservados ao abrigo da norma declarada 
inconstitucional - DOC

PAPERS E OUTROS DOCUMENTOS

RegulatoryUpdate

23

Julho2022

https://www.adcoesao.pt/plataforma-t-invest-agrega-informacao-municipal-para-familias-e-empresas/
https://www.adcoesao.pt/wp-content/uploads/Roteiro_RFinal_junho2022.pdf
https://www.bpfomento.pt/pt/noticias/bpf-aprova-candidaturas-ao-programa-de-recapitalizacao-estrategica-no-valor-de-76-7-milhoes/
https://www.cfp.pt/pt/dados/projecoes-macroeconomicas
https://www.cfp.pt/pt/publicacoes/sectores-das-administracoes-publicas/evolucao-orcamental-da-seguranca-social-e-da-cga-em-2021
https://www.cfp.pt/pt/publicacoes/sectores-das-administracoes-publicas/evolucao-do-desempenho-do-servico-nacional-de-saude-em-2021
https://www.cfp.pt/pt/blogue/financas-publicas/crise-da-covid-19-e-o-novo-estado-de-emergencia-social-alguns-equivocos-que-importa-desfazer*
https://www.cfp.pt/pt/noticias/intervencoes-publicas/intervencao-da-presidente-do-cfp-no-coloquio-internacional-sobre-os-desafios-da-governacao-financeira-publica
https://dyn.cncs.gov.pt/pt/alerta-detalhe/art/135676/alerta-de-ameaca-emotet
https://dyn.cncs.gov.pt/pt/alerta-detalhe/art/135668/alerta-de-vulnerabilidades-microsoft-support-diagnostic-tool-msdt
https://www.cnpd.pt/umbraco/surface/cnpdDecision/download/121998
https://www.cnpd.pt/umbraco/surface/cnpdDecision/download/121992
https://www.cnpd.pt/umbraco/surface/cnpdDecision/download/121993
https://www.cnpd.pt/umbraco/surface/cnpdDecision/download/121990
https://www.cnpd.pt/comunicacao-publica/noticias/cnpd-ordena-eliminacao-dos-dados-das-comunicacoes-conservados-ao-abrigo-de-norma-declarada-inconstitucional/


FUNDAÇÃO FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS
«Financiamento do empreendedorismo em Portugal» - DOC

Os grupos de Interesse no sistema político português - DOC

GEE - GABINETE DE ESTRATÉGIA E ESTUDOS (MINISTÉRIO DA ECONOMIA)
Uma estória de dois contos: Impactos heterogéneos da pandemia da COVID-19 no setor do Turismo - DOC

Boletim Indicadores de Conjuntura COVID-19 - DOC

IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO
Eportugal: IAPMEI lança ferramenta de avaliação de empresas - DOC

IGCP - AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA
Gestão da tesouraria e da dívida pública - Relatório de 2021 - DOC

INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA  
O impacto da atual conjuntura internacional na atividade das empresas em Portugal - Inquérito Rápido e 
Excecional às Empresas - COVID-19 - Edição de Maio 2022 - DOC

Anuário Estatístico de Portugal: ano de edição 2022 já disponível - 2021 - DOC

Em 2020 registou-se a maior disparidade inter-regional na competitividade e a menor disparidade na 
coesão, desde 2011 - 2020 - DOC

Preços da habitação aceleram para 12,9% - 1.º Trimestre de 2022 - DOC

Saldo externo da economia portuguesa fixou-se em -0,4% do PIB - 1.º Trimestre de 2022 - DOC

Taxa de variação homóloga do IPC aumenta para 8,7% - Junho de 2022 - DOC

Indicadores de confiança dos Consumidores e de clima económico diminuem - Junho de 2022 - DOC

Atividade turística próxima dos níveis de 2019 - Maio de 2022 - DOC

Volume de Negócios nos Serviços cresceu 24,3% - Maio de 2022 - DOC

Volume de Negócios na Indústria acelerou para 29,0% - Maio de 2022 - DOC

Exportações e importações aumentaram 40,6% e 46,4% em termos nominais - Maio de 2022 - DOC

Preços na produção e no consumidor mantêm trajetória marcadamente ascendente - Maio de 2022 - DOC

A taxa de desemprego situou-se em 6,1% e a taxa de subutilização do trabalho em 11,5% - Maio de 2022 - 
DOC

Volume de Negócios nos Serviços cresceu 23,6% - Abril de 2022 - DOC

Exportações e importações aumentaram 17,3% e 29,2%, em termos nominais - Abril de 2022 - DOC
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https://www.ffms.pt/publicacoes/grupo-estudos/6456/financiamento-do-empreendedorismo-em-portugal
https://www.ffms.pt/publicacoes/grupo-estudos/6438/os-grupos-de-interesse-no-sistema-politico-portugues
https://www.gee.gov.pt/pt/estudos-e-seminarios/estudos-de-temas-economicos-category/32130-uma-estoria-de-dois-contos-impactos-heterogeneos-da-pandemia-da-covid-19-no-setor-d
https://www.gee.gov.pt/pt/destaques/30014-covid-19
https://www.iapmei.pt/NOTICIAS/Ferramenta-de-Avaliacao-de-Empresas.aspx
https://www.igcp.pt/pt/noticias/gestao-da-tesouraria-e-da-divida-publica-relatorio-de-2021/
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=562118274&DESTAQUESmodo=2&fbclid=IwAR2CTP75JB5HzfAJXgSJ70fimu0h1MR85hJOGHaJgPdJ5pPyeD1T5JtXGuU
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=568138278&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=540871364&DESTAQUESmodo=2&fbclid=IwAR0W7ot2jBaOXtoy0yxG20G2Q2MNF2eNDnNDDfWxUwshQYpyEuUMIRJZK1U
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539426669&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539377464&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=540172858&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539383959&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=540091167&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539715856&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539714819&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539848111&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539383568&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=540173540&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539715761&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539848087&DESTAQUESmodo=2


ORDEM DOS ADVOGADOS
A inconstitucionalidade da Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital - DOC

Newsletter do Conselho de Deontologia de Lisboa | junho 2022 - DOC

BIS - BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS
WP n.º 1030 - Mis-allocation within firms: internal finance and international trade - DOC

BIS Bulletin n.º 59 - Hard or soft landing? - DOC

EFAMA - EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
EFAMA publishes 2022 industry Fact Book - DOC

Call for action to protect retail investors against inflation | Market Insights | Issue #10 - DOC

EIB - EUROPEAN INVESTMENT BANK
Regional Cohesion in Europe 2021-2022 - DOC

EUROBAROMETER
Plenary Insights – July 2022 - DOC

Plenary Insights – June 2022 - DOC

EUROPEANISSUERS
EU Market Structure – How to make the EU markets accessible and fair for all? - VIDEO 

EuropeanIssuers responds to ESG Ratings Consultation - DOC

EuropeanIssuers Webinar Series on EU Market Structure - DOC

EUROSTAT
Euro indicators dashboard | Portugal - DOC

Key figures on European business — 2022 - DOC

European economy interactive publication 2022 - DOC

EU small and medium-sized enterprises: an overview - DOC

Recent developments in industry, construction, trade and services – short-term statistics data - Statistics 
Explained - DOC
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https://portal.oa.pt/comunicacao/imprensa/2022/06/14/a-inconstitucionalidade-da-carta-portuguesa-de-direitos-humanos-na-era-digital/
https://www.oa.pt/cd/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?sidc=31634&idc=32038&ida=162956
https://www.bis.org/publ/work1030.pdf
https://www.bis.org/publ/bisbull59.pdf
https://www.efama.org/newsroom/news/efama-publishes-2022-industry-fact-book
https://www.efama.org/newsroom/news/call-action-protect-retail-investors-against-inflation-market-insights-issue-10
https://www.eib.org/en/publications/regional-cohesion-in-europe-2021-2022
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/plenary-insights-july-2022
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/plenary-insights-june-2022
https://www.europeanissuers.eu/publications-viewer#?id=3631
https://www.europeanissuers.eu/publications-viewer#?id=3629
https://www.europeanissuers.eu/publications-viewer#?id=3626
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/dashboard/euro-indicators/?lang=en#
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/ks-06-22-075
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20220714-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Recent_developments_in_industry,_construction,_trade_and_services_%E2%80%93_short-term_statistics_data


IMF - INTERNATIONAL MONETARY FUND 
Portugal: Policies for a Strong Economy - DOC

Portugal: Selected Issues - DOC

IMF Executive Board Concludes 2022 Article IV Consultation with Portugal - DOC

Portugal: 2022 Article IV Consultation -Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive 
Director for Portugal - DOC

The IMF and the World Bank - DOC

Sovereign Debt - DOC

Fiscal Policy Debt Commitment - DOC

Digital Currencies and Energy Consumption - DOC

Legal Barriers to Women’s Economic Empowerment - DOC

Strengthening Capital Markets – National Progress and Gaps - DOC

Facing a Darkening Economic Outlook: How the G20 Can Respond - DOC

Capital Markets Regulation is Stronger, but Some Gaps Still Must be Closed - DOC

The effects of Economic Shocks on Heterogeneous Inflation Expectations - DOC

Out put Losses in Europe During COVID-19: What Role for Policies? - DOC

Income Convergence or Divergence in the Aftermath of the COVID-19 shock? - DOC

From 1980s Debt Crisis to Crypto Era, Financial Stability Monitoring is Always Evolving - DOC

Opening Remarks by First Deputy Managing Director Gita Gopinath at the IMF Economic Review 
Conference on Transformational Recovery: Seizing Opportunities from the Crisis - DOC

OECD - ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT
Better Regulation Practices across the European Union - Portugal - DOC  

Enhancing labour market relevance and outcomes of higher education: Country note Portugal - DOC  

OECD Economic Outlook, Volume 2022 Issue 1: Preliminary version - DOC

OECD Economic Outlook reveals heavy global price of Russia’s war against Ukraine - DOC

Trust in Government - DOC

Trade facilitation reforms worldwide: State of play in 2022 - DOC

Better Regulation Practices across the European Union 2022 - DOC

Taxing Wages 2022 : Impact of COVID-19 on the Tax Wedge in OECD Countries - DOC

Governments seen as reliable post-pandemic but giving citizens greater voice is critical to strengthening 
trust - DOC

International tax reform: Multilateral Convention to implement Pillar One on track for delivery by mid-2023 - 
DOC
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https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/06/30/CF-Portugal-Policies-for-a-Strong-Economy
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/06/30/Portugal-Selected-Issues-520194
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/06/30/pr22244-portugal-imf-executive-board-concludes-2022-article-iv-consultation
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/06/30/Portugal-2022-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-520191
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2022/IMF-World-Bank-New
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/06/17/Sovereign-Debt-519809
https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/analytical-series/fiscal-policy-debt-commitment-Francisco-Roch
https://www.imf.org/en/Publications/fintech-notes/Issues/2022/06/07/Digital-Currencies-and-Energy-Consumption-517866
https://www.imf.org/en/News/Podcasts/All-Podcasts/2022/06/02/katharine-christopherson-legal-barriers
https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2022/06/24/Strengthening-Capital-Markets-National-Progress-and-Gaps-518365
https://blogs.imf.org/2022/07/13/facing-a-darkening-economic-outlook-how-the-g20-can-respond/
https://blogs.imf.org/2022/06/29/capital-markets-regulation-is-stronger-but-some-gaps-still-must-be-closed/
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/07/01/The-Effects-of-Economic-Shocks-on-Heterogeneous-Inflation-Expectations-520274
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/07/01/Output-Losses-in-Europe-During-COVID-19-What-Role-for-Policies-520249
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/06/17/Income-Convergence-or-Divergence-in-the-Aftermath-of-the-COVID-19-Shock-519804
https://blogs.imf.org/2022/06/22/from-1980s-debt-crisis-to-crypto-era-financial-stability-monitoring-is-always-evolving/
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/06/17/sp062322-FDMD-opening-remarks-IMFER2022-conference
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/better-regulation-practices-across-the-european-union_a6052a55-en#page1
https://www.oecd-ilibrary.org/education/enhancing-labour-market-relevance-and-outcomes-of-higher-education-country-note-portugal_bcf4a8e3-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2022/issue-1_62d0ca31-en
https://www.oecd.org/newsroom/oecd-economic-outlook-reveals-heavy-global-price-of-russia-s-war-against-ukraine.htm
https://www.oecd.org/governance/trust-in-government/
https://www.oecd-ilibrary.org/trade/trade-facilitation-reforms-worldwide_ce7af2ce-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/better-regulation-practices-across-the-european-union-2022_6e4b095d-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages-2022_f7f1e68a-en
https://www.oecd.org/newsroom/governments-seen-as-reliable-post-pandemic-but-giving-citizens-greater-voice-is-critical-to-strengthening-trust.htm
https://www.oecd.org/newsroom/international-tax-reform-multilateral-convention-to-implement-pillar-one-on-track-for-delivery-by-mid-2023.htm


Consumer Prices: June 2022 - DOC

G20 GDP Growth: First quarter 2022 - DOC

Composite Leading Indicators (CLI): June 2022 - DOC

Labour Market Situation: July - DOC

SIFMA - SECURITIES INDUSTRY AND FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION
Capital Markets Fact Book, 2022 - DOC

UNITED NATIONS
SDG Indicators - DOC

World Investment Report 2022 - DOC

Global Impact of war in Ukraine on food, energy and finance systems - DOC

Impact of the Covid-19 pandemic on trade and development: Lessons learned - DOC

WEF -  THE WORLD ECONOMIC FORUM
Global Gender Gap Report 2022 - DOC

Chief Economists Outlook: May 2022 - DOC

Conflict, Sanctions and the Future of World Trade - DOC

Stakeholder Capitalism Metrics Initiative: Partner Case Studies - DOC

The Global Covid-19 Fintech Market Impact and Industry Resilience Study - DOC

The Good Work Framework: A new business agenda for the future of work - DOC

Four Futures for Economic Globalization: Scenarios and Their Implications - DOC

Jobs of Tomorrow: The Triple Returns of Social Jobs in the Economic Recovery - DOC

Cultivating Investment Opportunities in Fragile Contexts: Catalysing Market-Driven Solutions to 
Strengthen Community and Economy Resilience - DOC

WORLD BANK
Global Economic Prospects - DOC

The World Bank Group and Ukraine - DOC

COVID-19 Drives Global Surge in use of Digital Payments - DOC
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https://www.oecd.org/newsroom/consumer-prices-oecd-updated-2-june-2022.htm
https://www.oecd.org/newsroom/g20-gdp-growth-first-quarter-2022-oecd.htm
https://www.oecd.org/newsroom/composite-leading-indicators-cli-oecd-june-2022.htm
https://www.oecd.org/newsroom/labour-market-situation-oecd-updated-july-2022.htm
https://www.sifma.org/resources/research/fact-book/?_cldee=DHl3BJppb0TuYTJ68jvLnXXIpR4B5j9QOVoRkIAU0aeiNgMwvC5fXQAhiFjf7L3LgYkp7rpPKuWmLBEDNKhKiA&recipientid=contact-2d2f2b0d3dd9e911a2d302bfc0a8017c-15007b8fdc0c402a85066b5619027e11&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=SIFMA%20Research&esid=d6cc9b82-e7fe-ec11-82e5-002248279e96
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/
https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2022
https://news.un.org/pages/wp-content/uploads/2022/04/UN-GCRG-Brief-1.pdf?utm_source=United+Nations&utm_medium=Brief&utm_campaign=Global+Crisis+Response
https://unctad.org/webflyer/impact-covid-19-pandemic-trade-and-development-lessons-learned
https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=2780358_Agenda_weekly-15July2022&utm_term=&emailType=Agenda%20Weekly
https://www.weforum.org/reports/chief-economists-outlook-may-2022
https://www.weforum.org/whitepapers/conflict-sanctions-and-the-future-of-world-trade
https://www.weforum.org/whitepapers/stakeholder-capitalism-metrics-initiative-partner-case-studies
https://www.weforum.org/reports/the-global-covid-19-fintech-market-impact-and-industry-resilience-study
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