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Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 
n.º 7/2022 

Supremo Tribunal de Justiça 

«Em acção de responsabilidade civil 
extracontratual fundada em facto ilícito, 
a conformidade decisória que caracteriza 
a dupla conforme impeditiva da 
admissibilidade da revista, nos termos 
do artigo 671.º, n.º 3, do CPC, avaliada 
em função do benefício que o apelante 
retirou do acórdão da Relação, é 
apreciada, separadamente, para cada 
segmento decisório autónomo e cindível 
em que a pretensão indemnizatória 
global se encontra decomposta.» 

Resolução da Assembleia da República 
n.º 71/2022 

Assembleia da República 

Orçamento da Assembleia da República 
para 2023 

 

 

 

 

 

Portaria n.º 253/2022 

Finanças  

Procede à atualização dos coeficientes de 
desvalorização da moeda a aplicar aos 
bens e direitos alienados durante o ano 
de 2022 

 

 

 

 

Decreto-Lei n.º 72/2022 

Presidência do Conselho de 
Ministros 

Altera as medidas excecionais para a 
implementação de projetos e iniciativas 
de produção e armazenamento de 
energia de fontes renováveis 

 

 

 

 

 

 



 
 
Semana de 17 a 21 de outubro de 2022 
 

LISBOA 

 

Rua Julieta Ferrão, 10, 8.º Esq.  

1600-131 Lisboa- Portugal 

geral@bindrl.pt  

Esperança, Vaz Osório & Associados,  

Sociedade de Advogados, SP, RL 

 

 

 

Declaração n.º 1/2022/M 

Região Autónoma da Madeira- 
Assembleia Legislativa 

Publicação de mapas da conta de 2020 
da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira 

 

 

 

 

 

 

Lei n.º 19/2022 

Assembleia da República 

Determina o coeficiente de atualização 
de rendas para 2023, cria um apoio 
extraordinário ao arrendamento, reduz o 
IVA no fornecimento de eletricidade, 
estabelece um regime transitório de 
atualização das pensões, estabelece um 
regime de resgate de planos de 
poupança e determina a 
impenhorabilidade de apoios às famílias 

 

 

Declaração de Retificação n.º 5/2022/A 

Região Autónoma dos Açores- 
Assembleia Legislativa 

Retifica a Resolução da Assembleia 
Legislativa da Região Autónoma dos 
Açores n.º 35/2022/A, de 10 de outubro, 
publicada no Diário da República, 1.ª 
série, n.º 195, de 10 de outubro de 2022, 
Orçamento da Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma dos Açores para o ano 
de 2023 

 

 

Declaração de Retificação n.º 27/2022 

Assembleia da República 

Retifica a Lei n.º 18/2022, de 25 de agosto, 
que altera o regime jurídico de entrada, 
permanência, saída e afastamento de 
estrangeiros do território nacional 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
94/2022 

Presidência do Conselho de Ministros 

Procede à reprogramação da despesa relativa 
à aquisição de bens alimentares com recurso 
ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas 
Mais Carenciadas 


