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PRORROGAÇÃO DE PRAZOS E ESTABELECIMENTO 
DE MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS 

 
 
O Decreto-lei n.º 22-A/2021, de 17 de Março vem prorrogar a obrigatoriedade de aceitação pelas 
autoridades públicas da exibição de documentos cujo prazo de validade se encontre expirado. O prazo 
para aprovação e a afixação do mapa de férias foi alargado até 15 de maio de 2021, independentemente 
do vínculo laboral, da modalidade ou da natureza da relação jurídica. Foi dispensado em 2021 a 
confirmação anual da informação constante do Registo Central do Beneficiário Efetivo. As assembleias 
gerais das sociedades comerciais, das cooperativas e das associações, que devam ter lugar por imposição 
legal ou estatutária, poderem ser realizadas até 30 de junho de 2021 ou, até 30 de setembro. Entre outras 
medidas, as mesmas estão em vigor desde 18 de Março de 2021.  

 
 
 
MARCAÇÃO DE FÉRIAS 
A aprovação e afixação do mapa de férias até ao dia 15 de abril, foi alargado e pode ter lugar até 15 de 
maio, independentemente do vínculo laboral, da modalidade ou da natureza da relação jurídica em causa. 
 
 
REGISTO CENTRAL DO BENEFICIÁRIO EFETIVO (RCBE) 
É dispensada em 2021, independentemente da data da declaração inicial, desde que não tenha ocorrido 
facto que determine a alteração da informação constante do RCBE.   
 
 
PRAZOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIAS-GERAIS 
As assembleias gerais de sociedades comerciais, associações e cooperativas podem ser realizadas até 30 
de junho de 2021 ou, no caso das cooperativas e das associações com mais de 100 cooperantes ou 
associados, as assembleias gerais que devam ter lugar por imposição estatutária podem ser realizadas até 
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30 de setembro de 2021. Não invalida a possibilidade de realização de assembleias gerais através de meios 
telemáticos nos termos legais.  
 
 
SETOR DA RESTAURAÇÃO / BEBIDAS E COMÉRCIO A RETALHO  
Proibição de louça de plástico - alargamento do prazo de adaptação (art.º 35-N) 
O período de que os prestadores de serviços de restauração e de bebidas dispõem para se adaptarem às 
disposições da Lei n.º 76/2019, de 2 de setembro, que determina a não utilização e não disponibilização 
de louça de plástico de utilização única nas atividades do setor de restauração e/ou bebidas e no comércio 
a retalho, foi alargado até 01 de Julho de 2021.  
 
 
ALARGAMENTO DA ADMISSIBILIDADE DE DOCUMENTOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
O decreto-lei alarga, até 31 de dezembro de 2021, a admissibilidade de determinados documentos: 

• Atestados médicos de avaliação de incapacidade que expirem em 2021; 
• Cartões de cidadão; 
• Certidões; 
• Certificados emitidos pelos serviços de registos e da identificação civil; 
• Documentos e vistos relativos à permanência em território nacional; 
• Licenças e autorizações, bem como cartões de beneficiário familiar de ADSE. 

 
 
NOTA: Este documento foi redigido pela Associação Empresarial do Concelho de Cascais. A informação 
prestada não dispensa a consulta integral dos diplomas.  


