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INTRODUÇÃO 

COVID-19 (do inglês Coronavirus Disease 2019) é uma doença infecciosa causada pelo 
coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2), tendo sido identificado pela 
primeira vez em seres humanos em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China.  

O surto inicial propagou-se e deu origem a uma pandemia global, gerando uma crise sanitária 
com fortes implicações económicas e sociais ao nível mundial.  

Face a esta ameaça muitos Estados decretaram situação de Estado de Emergência, ou similar, e 
a obrigação de cumprimento de afastamento social por parte dos cidadãos, por forma e limitar 
o contágio e o alastramento da doença. Em Portugal o Estado de Emergência foi declarado no 
dia 18 de março, através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, e manteve-se 
até ao dia 2 de maio, tendo sido renovado por duas vezes, através dos Decretos do Presidente 
da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril e n.º 20-A/2020, de 17 de abril.  

A partir de 3 de Maio, face à evolução positiva na contenção da pandemia em Portugal, passou 
a vigorar a Situação de Calamidade, declarada através da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 33-A/2020, de 30 de abril, que previa três fases de desconfinamento: (1) uma fase que se 
iniciou a 30 de abril de 2020 e vigorou até 17 de maio; (2) uma fase subsequente, estabelecida 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020 de 17 de maio que se iniciou a 18 de maio 
de 2020 e que terminou a 31 desse mês; e (3) outra fase prevista para o período entre 1 e 14 de 
junho, expressa na Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, de 29 de maio.  

Terminada a 3.ª fase de desconfinamento, e mantendo-se a necessidade, por razões de saúde 
pública, de se observar regras de ocupação, permanência e distanciamento físico, bem como 
regras de higiene e, ainda, de manter em vigor medidas excecionais e específicas quanto a 
atividades relativas aos estabelecimentos de comércio a retalho, de prestação de serviços, 
estabelecimentos de restauração e ao acesso a serviços e edifícios públicos, o Governo entendeu 
manter a Situação de Calamidade, prorrogando a Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-
A/2020, de 29 de maio, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 43-B/2020, de 12 de 
junho, que vigorou entre 15 e 30 de junho. 

Durante o mês de julho verificou-se uma tendência decrescente do número de novos casos de 
doença na maioria das regiões do território nacional, no entanto, persistiu uma incidência em 
algumas áreas da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT). Devido a 
esta assimetria na evolução da pandemia, entre 1 e 31 de julho vigorou uma Situação de 
Calamidade, Contingência e Alerta, declarada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-
A/2020, de 26 de junho e pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-A/2020 de 14 de julho. 

O presente dossier temático pretende compilar, de forma exaustiva, informação legislativa, 
europeia, nacional e regional, publicada entre os dias 1 e 31 de julho, período cronológico que 
corresponde à Situação de Calamidade, Contingência e Alerta. Os atos legais encontram-se 
ordenados de forma cronológica decrescente e estão estruturados pela origem do emissor: 
quadro normativo da (1) União Europeia, quadro normativo (2) Nacional, quadro normativo das 
Regiões Autónomas dos (3) Açores e da (4) Madeira.  

Relativamente ao quadro normativo Nacional publicado no Diário da República Eletrónico, os 
atos legais encontram-se subdivididos em quatro grandes áreas, tendo como princípio o 
interesse para a Administração Interna: (1) Atos legais emitidos pela administração interna; (2) 
Atos legais interministeriais com a Administração Interna; (3)Atos legais com interesse para a 
Administração Interna; e, (4) Outros Atos legais relativos à Administração Pública. 

Acrescentou-se um segundo capítulo relativo à jurisprudência mais recente, em cujos acórdãos 
foram reconhecidos motivos de força maior causados pelo impacto da pandemia por COVID-19 
e as consequências da aplicação da legislação decorrente do Estado de Emergência e decretado 
pelo Presidente da República ou da Situação de Calamidade declarada pelas Resoluções de 

https://data.dre.pt/eli/decpresrep/14-A/2020/03/18/p/dre
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068115/details/maximized
https://data.dre.pt/eli/decpresrep/20-A/2020/04/17/p/dre
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132883344/details/maximized?serie=I&dreId=132883339
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132883344/details/maximized?serie=I&dreId=132883339
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133914977/details/maximized?serie=I&dreId=133914975
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134889278/details/maximized?serie=I&dreId=134889275
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134889278/details/maximized?serie=I&dreId=134889275
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134889278/details/maximized?serie=I&dreId=134889275
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/43-B/2020/06/12/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/43-B/2020/06/12/p/dre
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Conselho de Ministros atrás mencionadas. 

Foram pesquisados os diários oficiais de registo para cada uma das entidades referidas 
anteriormente: o Jornal Oficial da União Europeia, o Diário da República, o Jornal Oficial do 
Governo Regional dos Açores, o Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeirae as bases jurídico 
documentais do IGFEJ. 

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pt
https://dre.pt/
https://jo.azores.gov.pt/#/
https://jo.azores.gov.pt/#/
https://joram.madeira.gov.pt/joram/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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I – LEGISLAÇÃO 

1. QUADRO NORMATIVO EUROPEU 

Recomendação (EU) 2020/1144 do Conselho, 2020-07-30  
Conselho da União Europeia 
Altera a Recomendação (UE) 2020/912 do Conselho relativa à restrição temporária das viagens 
não indispensáveis para a UE e ao eventual levantamento de tal restrição 

Decisão (PESC) 2020/1134, 2020-07-30  
Conselho da União Europeia 
Decisão (PESC) 2020/1134 do Conselho de 30 de julho de 2020 que altera a Decisão (PESC) 
2017/915 relativa às atividades de sensibilização desenvolvidas pela União em apoio à aplicação 
do Tratado sobre o Comércio de Armas 

Decisão de Execução (EU) 2020/1142, 2020-07-29 
Comissão Europeia, Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros 

Prorrogação da supervisão reforçada da Grécia [notificada com o número C(2020) 5086] (Apenas 
faz fé o texto na língua grega) 

Decisão (UE) 2020/1143 do Banco Central Europeu, 2020-07-28 
Banco Central Europeu 
Altera a Decisão (UE) 2020/440 relativa a um programa temporário de compras de emergência 
por pandemia (BCE/2020/36) 

Recomendação do Banco Central Europeu, 2020-07-27  
Banco Central Europeu 

Relativa à distribuição de dividendos durante a pandemia COVID-19 e que revoga a 
Recomendação (BCE/2020/19) (BCE/2020/35) 2020/C 251/01 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, 2020-07-24 
Comissão Europeia, Secretariado- Geral 

Estratégia da UE para a União da Segurança 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico a 
Social Europeu e ao Comité das Regiões, 2020-07-24 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Migração e dos Assuntos Internos  

Estratégia da UE para uma luta mais eficaz contra o abuso sexual das crianças 

Commission Staff Working Document, 2020-07-24  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Estabilidade Financeira, dos Serviços Financeiros e da 
União dos Mercados de Capitais 
Accompanying the documents Proposal for a directive of the European Parliament and of the 
Council amending Directive 2014/65/EU as regards information requirements, product 
governance and position limits to help the recovery from the COVID-19 pandemic Proposal for 
a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 
2017/1129 as regards the EU Recovery prospectus and targeted adjustments for financial 
intermediaries to help the recovery from the COVID-19 pandemic Report from the Commission 
to the European Parliament and the Council on the creation of a specific framework for simple, 
transparent and standardised synthetic securitisation, limited to balance-sheet synthetic 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020H1144&qid=1596613161556&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020H1144&qid=1596613161556&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020D1134&qid=1596613161556&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020D1134&qid=1596613161556&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020D1142&qid=1596613161556&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020D1143&qid=1596613161556&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020HB0035&qid=1596613161556&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020DC0605&qid=1596613161556&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020DC0605&qid=1596613161556&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020DC0607&qid=1596613161556&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020DC0607&qid=1596613161556&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020DC0607&qid=1596613161556&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020SC0120&qid=1596613161556&rid=15
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securitisation Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending 
Regulation (EU) 2017/2402 laying down a general framework for securitisation and creating a 
specific framework for simple, transparent and standardised securitisation to help the recovery 
from the COVID-19 pandemic Proposal for a regulation of the European Parliament and of the 
Council amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards adjustments to the securitisation 
framework to support the economic recovery in response to the COVID-19 pandemic 

Este documento não existe em português 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Amending Regulation 
(Eu) 2017/1129, 2020-07-24 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Estabilidade Financeira, dos Serviços Financeiros e da 
União dos Mercados de Capitais 
As regards the EU Recovery prospectus and targeted adjustments for financial intermediaries to 
help the recovery from the COVID-19 pandemic 

Este documento não existe em português 

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 
2014/65/EU, 2020-07-24  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Estabilidade Financeira, dos Serviços Financeiros e da 
União dos Mercados de Capitais 
As regards information requirements, product governance and position limits to help the 
recovery from the COVID-19 pandemic 

Este documento não existe em português 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Amending Regulation 
(Eu) No 575/2013, 2020-07-24 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Estabilidade Financeira, dos Serviços Financeiros e da 
União dos Mercados de Capitais 
As regards adjustments to the securitisation framework to support the economic recovery in 
response to the COVID- 19 pandemic 

Este documento não existe em português 

Decisão (EU) 2020/1101 da Comissão, 2020-07-23 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Fiscalidade e da União Aduaneira 
Relativa à franquia aduaneira e à isenção de IVA sobre a importação dos bens necessários para 
combater os efeitos do surto de COVID-19 em 2020 [notificada com o número C(2020) 4936] 

Decisão (EU) 2020/1101 da Comissão, 2020-07-23  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Fiscalidade e da União Aduaneira 

Decisão (EU) 2020/1101 da Comissão de 23 de julho de 2020 que altera a Decisão (UE) 2020/491 
relativa à franquia aduaneira e à isenção de IVA sobre a importação dos bens necessários para 
combater os efeitos do surto de COVID-19 em 2020 [notificada com o número C(2020) 4936] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020PC0281&qid=1596613161556&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020PC0281&qid=1596613161556&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020PC0280&qid=1596613161556&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020PC0280&qid=1596613161556&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020PC0280&qid=1596613161556&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020PC0283&qid=1596613161556&rid=20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020PC0283&qid=1596613161556&rid=20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020D1101&qid=1596613161556&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020D1101&qid=1596613161556&rid=17
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Regulamento de Execução (UE) 2020/1087, 2020-07-23  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 
Altera o Regulamento de Execução (UE) 2020/466 no que se refere à realização dos controlos 
oficiais e de outras atividades oficiais por pessoas singulares especificamente autorizadas, à 
realização de análises, testes ou diagnósticos e ao período de aplicação das medidas temporárias 

Texto relevante para efeitos do EEE 

Regulamento (UE) 2020/1108 do Conselho, 2020-07-20  
Conselho da União Europeia 
Regulamento (UE) 2020/1108 do Conselho de 20 de julho de 2020 que altera o Regulamento 
(UE) 2017/2454 no que diz respeito às datas de aplicação em resposta à pandemia COVID-19 

Decisão (UE) 2020/1109 do Conselho, 2020-07-20 
Conselho da União Europeia 

Decisão (UE) 2020/1109 do Conselho de 20 de julho de 2020 que altera as Diretivas (UE) 
2017/2455 e (UE) 2019/1995 no que diz respeito às datas de transposição e de aplicação em 
resposta à pandemia COVID-19 

Decisão (PESC) 2020/1066, 2020-07-20  
Conselho da União Europeia 
Altera a Decisão (PESC) 2017/2370 relativa ao apoio ao Código de Conduta da Haia e à não 
proliferação de mísseis balísticos no âmbito da execução da Estratégia da UE contra a 
Proliferação de Armas de Destruição Maciça 

Regulamento Delegado UE Nº 2020/1069, 2020-07-19 
Comissão Europeia 
Altera o Regulamento Delegado (UE) nº 877/2013 da Comissão que complementa o 
Regulamento (UE) nº 473/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
disposições comuns para o acompanhamento e a avaliação dos projetos de planos orçamentais 
e para a correção do défice excessivo dos Estados-Membros da área do euro 

Comunicação da Comissão 2020/C 235 I/01, 2020-07-17  
Comissão Europeia, Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão 
Sobre os trabalhadores sazonais na UE no contexto do surto de COVID-19 2020/C 235 I/01 

Recomendação Nº 2020/1039, 2020-07-14 
Comissão Europeia 

Relativa à subordinação da concessão do apoio financeiro estatal a empresas da União à 
ausência de ligações com jurisdições não cooperantes. 

Recomendação (EU) N.º 2020/1052, 2020-07-16 
Conselho da União Europeia 
Altera a Recomendação (UE) 2020/912 do Conselho relativa à restrição temporária das viagens 
não indispensáveis para a UE e ao eventual levantamento de tal restrição 

Regulamento (UE) N.º 2020/1043, 2020-07-15 
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 

Relativo à realização de ensaios clínicos com medicamentos para uso humano que contenham 
ou sejam constituídos por organismos geneticamente modificados destinados a tratar ou 
prevenir a doença do coronavírus (COVID-19) e ao fornecimento desses medicamentos 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020R1087&qid=1596613161556&rid=21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020R1108&qid=1596613161556&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020D1109&qid=1596613161556&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020D1066&qid=1596613161556&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1596782869247&uri=CELEX:32020R1069
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1596782869247&uri=CELEX:32020R1069
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020XC0717(04)&qid=1596613161556&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1596783196255&uri=CELEX:32020H1039
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1596783196255&uri=CELEX:32020H1039
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020H1052&qid=1596613161556&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020R1043&qid=1596613161556&rid=1
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Regulamento UE Nº 2020/1042, 2020-07-15 
Parlamento Europeu ; Conselho da União Europeia 
Estabelece medidas temporárias relativas aos prazos para as fases de recolha, de verificação e 
de exame previstas no Regulamento (UE) 2019/788 sobre a iniciativa de cidadania europeia em 
razão do surto de COVID-19.  

Regulamento (UE) N.º 2020/1040, 2020-07-15  
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) 2016/1628 no que diz respeito às suas disposições transitórias para 
fazer face aos efeitos da crise da COVID-19 (Texto relevante para efeitos do EEE) 

Decisão de Execução (UE) 2020/1023, 2020-07-15 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 
Altera a Decisão de Execução (UE) 2019/1765 no que diz respeito ao intercâmbio transfronteiras 
de dados entre as aplicações móveis nacionais de rastreio de contactos e de alerta no âmbito da 
luta contra a pandemia de COVID-19 (Texto relevante para efeitos do EEE) 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho,ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões, 2020-07-15  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 
Preparação da UE a curto prazo no domínio da saúde para surtos de COVID-19 

Regulamento de Execução UE Nº 2020/1020, 2020-07-13 
Comissão Europeia 
Altera o Regulamento de Execução (UE) nº 801/2014  

Regulamento de Execução (UE) N.º 2020/1027, 2020-07-14 
Comissão Europeia, Direção-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas 
Regulamento de Execução (UE) 2020/1027 da Comissão de 14 de julho de 2020 que altera os 
Regulamentos de Execução (UE) n.o 771/2014, (UE) n.o 1242/2014 e (UE) n.o 1243/2014 no que 
respeita à execução e ao acompanhamento das medidas específicas destinadas a atenuar o 
impacto do surto de COVID-19 no setor da pesca e da aquicultura 

Regulamento de Execução (UE) 2020/1019, 2020-07-13 

Comissão Europeia, Direção-Geral da Migração e dos Assuntos Internos 
Altera o Regulamento de Execução (UE) 2015/840 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho COM/2020/309 final, 2020-
07-13 
Parlamento Europeu e Conselho 
Altera o Regulamento (UE) n.º 514/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz 
respeito ao procedimento de anulação 

Regulamento de Execução (UE) 2020/1009, 2020-07-10  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Altera os Regulamentos de Execução (UE) n.o 808/2014 e (UE) n.o 809/2014 no respeitante a 
determinadas medidas destinadas a fazer face à crise causada pelo surto de COVID-19 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1596783014543&uri=CELEX:32020R1042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1596783014543&uri=CELEX:32020R1042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020R1040&qid=1596613161556&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020D1023&qid=1596613161556&rid=26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020DC0318&qid=1596613161556&rid=28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020DC0318&qid=1596613161556&rid=28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1596783323985&uri=CELEX:32020R1020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1596783323985&uri=CELEX:32020R1020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020R1027&qid=1596613161556&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020R1019&qid=1596613161556&rid=30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0309&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020R1009&qid=1596613161556&rid=31
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Comunicação 2020/C 224/02, 2020-07-08 

Comissão Europeia, Direção-Geral da Concorrência 
Relativa à prorrogação e às alterações das Orientações relativas aos auxílios estatais com 
finalidade regional para 2014-2020, das Orientações relativas aos auxílios estatais que visam 
promover os investimentos de financiamento de risco, das Orientações relativas a auxílios 
estatais à proteção ambiental e à energia 2014-2020, das Orientações relativas aos auxílios 
estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas não financeiras em 
dificuldade, da Comunicação sobre os critérios para a análise da compatibilidade com o mercado 
interno dos auxílios estatais destinados a promover a realização de projetos importantes de 
interesse europeu comum, da Comunicação da Comissão — Enquadramento dos auxílios 
estatais à investigação, desenvolvimento e inovação e da Comunicação da Comissão aos 
Estados-Membros sobre a aplicação dos artigos 107.o e 108.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia ao seguro de crédito à exportação em operações garantidas 
a curto prazo 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 2020-07-07  
Comissão Europeia, Direção-Geral do Orçamento 
Sobre o seguimento dado à quitação do exercício de 2018 (resumo) 

Regulamento de Execução (UE) 2020/977, 2020-07-07 

Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Derroga os Regulamentos (CE) n.o 889/2008 e (CE) n.o 1235/2008 no respeitante aos controlos 
da produção de produtos biológicos devido à pandemia de COVID-19 (Texto relevante para 
efeitos do EEE) 

Regulamento de Execução (UE) 2020/975, 2020-07-06 

Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Autoriza acordos e decisões relativos a medidas de estabilização do mercado no setor do vinho 

Nota de informação 2020/C 219 I/01, 2020-07-03 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Estabilidade Financeira, dos Serviços Financeiros e da 
União dos Mercados de Capitais 
Sobre o adiamento da entrada em vigor das disposições previstas pelo MiFIR em matéria de livre 
acesso no que diz respeito aos derivados negociados em mercado regulamentado 2020/C 219 
I/01 

Decisão (UE) 2020/970, 2020-07-03 
Conselho da União Europeia 

Prorroga a derrogação temporária ao Regulamento Interno do Conselho introduzida pela 
Decisão (UE) 2020/430 e prorrogada pelas Decisões (UE) 2020/556 e (UE) 2020/702 tendo em 
conta as dificuldades de deslocação causadas pela pandemia COVID- 19 na União 

Regulamento (UE) 2020/972, 2020-07-02  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Concorrência 
Altera o Regulamento (UE) n.o 1407/2013 no que se refere à sua prorrogação e que altera o 
Regulamento (UE) n.o 651/2014 no que se refere à sua prorrogação e aos ajustamentos 
pertinentes 

Texto relevante para efeitos do EEE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0708(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020DC0311&qid=1596613161556&rid=33
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020R0977&qid=1596613161556&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020R0975&qid=1596613161556&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020R0975&qid=1596613161556&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020XC0703(01)&qid=1596613161556&rid=36
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020XC0703(01)&qid=1596613161556&rid=36
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020D0970&qid=1596613161556&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020D0970&qid=1596613161556&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A32020R0972&qid=1596613161556&rid=35
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Comunicação 2020/C 218/03, 2020-07-02 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Concorrência 
Terceira alteração ao Quadro Temporário relativo a medidas de auxílio estatal em apoio da 
economia no atual contexto do surto de COVID-19 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões COM/2020/274 final, 2020-07-01 
Comissão Europeia, Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão 
Agenda de Competências para a Europa em prol da competitividade sustentável, da justiça social 
e da resiliência 

Proposta de Recomendação COM/2020/275 final, 2020-07-01 
Conselho da União Europeia  
Sobre o ensino e a formação profissionais (EFP) em prol da competitividade sustentável, da 
justiça social e da resiliência 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões COM/2020/276 final, 2020-07-01 
Comissão Europeia, Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão 
Apoio ao emprego dos jovens: uma ponte para o emprego da próxima geração 

Commission Staff Working Document […] SWD/2020/123 final, 2020-07-01 
Comissão Europeia, Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão 
Accompanying the Commission Proposal for a Council Recommendation on vocational 
education and training (VET) for sustainable competitiveness, social fairness and resilience 

Este documento não existe em português 

Proposta de Recomendação COM/2020/275 final, 2020-07-01 
Comissão Europeia, Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão 
Sobre o ensino e a formação profissionais (EFP) em prol da competitividade sustentável, da 
justiça social e da resiliência 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020XC0702(01)&qid=1596613161556&rid=38
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020XC0702(01)&qid=1596613161556&rid=38
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020DC0274&qid=1596613161556&rid=37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020DC0274&qid=1596613161556&rid=37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020DC0275&qid=1596613161556&rid=39
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020DC0276&qid=1596613161556&rid=41
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020DC0276&qid=1596613161556&rid=41
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020SC0123&qid=1596613161556&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX%3A52020SC0123&qid=1596613161556&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0275&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0275&from=EN
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2. QUADRO NORMATIVO NACIONAL 

2.1. DIÁRIO DA REPÚBLICA 

2.1.1. ATOS LEGAIS EMITIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO INTERNA 

Declaração de Retificação n.º 480-A/2020 - Diário da República n.º 126/2020, 1º Suplemento, 
Série II de 2020-07-01 
Administração Interna - Secretaria-Geral 
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, 4.º suplemento, n.º 125, 
de 30 de junho de 2020, o Despacho n.º 6756-C/2020, de 30 de junho, procede-se à sua 
retificação 

2.1.2. ATOS LEGAIS INTERMINISTERIAIS COM A ADMINISTRAÇÃO INTERNA 

Despacho n.º 7595-B/2020 - Diário da República n.º 148/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
07-31 
Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e Habitação - Gabinetes dos 
Ministros da Defesa Nacional e da Administração Interna, da Ministra da Saúde e do Secretário 
de Estado Adjunto e das Comunicações 
Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos 
navios de cruzeiro nos portos nacionais 

Despacho n.º 7595-A/2020 - Diário da República n.º 148/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-07-31 
Negócios Estrangeiros, Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e 
Habitação - Gabinetes do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, dos Ministros da 
Defesa Nacional e da Administração Interna, da Ministra da Saúde e do Ministro das 
Infraestruturas e da Habitação 
Definição das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal 

Despacho n.º 7212-B/2020 - Diário da República n.º 136/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
07-15  
Negócios Estrangeiros, Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e 
Habitação - Gabinetes do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, dos Ministros da 
Defesa Nacional e da Administração Interna, da Ministra da Saúde e do Secretário de Estado 
Adjunto e das Comunicações 
Prorrogação das medidas restritivas do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal, com 
determinadas exceções 

Despacho n.º 7212-A/2020 - Diário da República n.º 136/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-07-15 
Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e Habitação - Gabinetes dos 
Ministros da Defesa Nacional e da Administração Interna, da Ministra da Saúde e do Secretário 
de Estado Adjunto e das Comunicações 
Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos 
navios de cruzeiro nos portos nacionais 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137027857/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=137027855
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137027857/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=137027855
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139348381/details/maximized?serie=II&dreId=139348379
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139348381/details/maximized?serie=II&dreId=139348379
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139207965/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-07-31&date=2020-07-01&dreId=139207963
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139207965/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-07-31&date=2020-07-01&dreId=139207963
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138059427/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=138059425
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138059427/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=138059425
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138054839/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=138054836
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138054839/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=138054836
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Despacho n.º 6876/2020 - Diário da República n.º 128/2020, Série II de 2020-07-03 
Defesa Nacional, Administração Interna, Modernização do Estado e da Administração Pública, 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes dos Ministros da Defesa 
Nacional e da Administração Interna e das Ministras da Modernização do Estado e da 
Administração Pública, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Saúde 
Altera o n.º 1 do Despacho n.º 4097-B/2020, de 2 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, 2.º suplemento, n.º 66, de 2 de abril de 2020, mantido em vigor pelo Despacho n.º 
5436/2020, de 4 de maio 

Despacho n.º 6825-A/2020 - Diário da República n.º 126/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-07-01 
Administração Interna, Modernização do Estado e da Administração Pública, Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes do Ministro da Administração Interna e 
das Ministras da Modernização do Estado e da Administração Pública, do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social e da Saúde 
Determina que os intervenientes na gestão de casos de doença COVID-19 e dos seus contactos, 
que participam na vigilância epidemiológica e no apoio à sua realização, se encontram 
vinculados a um especial dever de colaboração e de celeridade na sua atuação, no quadro das 
suas competências 

2.1.3. ATOS LEGAIS COM INTERESSE PARA A ADMINISTRAÇÃO INTERNA 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2020 - Diário da República n.º 148/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-07-31 
Presidência do Conselho de Ministros 
Declara a situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Lei n.º 28/2020 - Diário da República n.º 145/2020, Série I de 2020-07-28 
Assembleia da República 
Alarga o prazo para a realização por meios de comunicação à distância das reuniões dos órgãos 
das autarquias locais e das entidades intermunicipais, procedendo à quinta alteração à Lei n.º 
1-A/2020, de 19 de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação 
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da doença COVID-19 

Resolução da Assembleia da República n.º 49/2020 - Diário da República n.º 144/2020, Série I 
de 2020-07-27 
Assembleia da República 
Apreciação da aplicação do estado de emergência, declarado pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 14-A/2020, de 18 de março 

Declaração de Retificação n.º 25-B/2020 - Diário da República n.º 142/2020, 1º Suplemento, 
Série I de 2020-07-23 
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 
Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 52-A/2020, de 1 de julho, que cria o Programa 
Bairros Saudáveis, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 126, suplemento, de 1 de julho 
de 2020 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137053647/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=137053632
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137027858/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=137027855
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137027858/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=137027855
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139207969/details/maximized?serie=I&day=2020-07-31&date=2020-07-01&dreId=139207967
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139207969/details/maximized?serie=I&day=2020-07-31&date=2020-07-01&dreId=139207967
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138963709/details/maximized?serie=I&dreId=138963707
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473088/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473088/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138852741/details/maximized?serie=I&day=2020-07-27&date=2020-07-01&dreId=138852718
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138852741/details/maximized?serie=I&day=2020-07-27&date=2020-07-01&dreId=138852718
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138638751/details/maximized?serie=I&day=2020-07-23&date=2020-07-01&dreId=138638749
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138638751/details/maximized?serie=I&day=2020-07-23&date=2020-07-01&dreId=138638749
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136997541/details/normal?l=1
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Despacho n.º 7338-A/2020 - Diário da República n.º 140/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-07-21 
Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Primeiro-Ministro 
Determina a composição da Estrutura de Monitorização da Situação de Alerta, Contingência e 
Calamidade 

Despacho n.º 7254-A/2020 - Diário da República n.º 137/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-07-16 
Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas 
Procede à primeira alteração ao Despacho n.º 5546/2020, de 16 de maio, que procede à retoma 
do ensino da condução e da atividade de formação presencial de certificação de profissionais 

Decreto-Lei n.º 39-A/2020 - Diário da República n.º 137/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
07-16 
Presidência do Conselho de Ministros 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 

Decreto-Lei n.º 37-A/2020 - Diário da República n.º 136/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-
07-15 
Presidência do Conselho de Ministros 
Altera o regime sancionatório aplicável ao incumprimento dos deveres estabelecidos por 
declaração da situação de alerta, contingência ou calamidade 

Declaração de Retificação n.º 25-A/2020 - Diário da República n.º 136/2020, 1º Suplemento, 
Série I de 2020-07-15  
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 
Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-A/2020, de 14 de julho, que declara a 
situação de calamidade, contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, 
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 135, 2.º suplemento, de 14 de julho de 2020 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-A/2020 - Diário da República n.º 135/2020, 2º 
Suplemento, Série I de 2020-07-14 
Presidência do Conselho de Ministros 
Declara a situação de calamidade, contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19 

Despacho n.º 7073-A/2020 - Diário da República n.º 133/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-07-10 
Finanças - Gabinete do Secretário de Estado das Finanças 
Concessão da garantia pessoal do Estado à Comissão Europeia destinada a assegurar a 
responsabilidade do Estado Português no âmbito do instrumento europeu SURE 

Deliberação n.º 731-A/2020 - Diário da República n.º 132/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-07-09 
Infraestruturas e Habitação - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. 
Alteração para 31 de dezembro de 2020 da data estabelecida no n.º 9 da Deliberação n.º 441-
A/2020 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138571587/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=138571585
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138571587/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=138571585
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138054870/details/maximized?serie=II&dreId=138054868
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138054870/details/maximized?serie=II&dreId=138054868
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138217278/details/maximized?serie=I&dreId=138217276
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138217278/details/maximized?serie=I&dreId=138217276
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138054866/details/maximized?serie=I&dreId=138054864
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138054866/details/maximized?serie=I&dreId=138054864
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138054861/details/maximized?serie=I&dreId=138054859
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138054861/details/maximized?serie=I&dreId=138054859
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/137956081/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137956081/details/maximized?serie=I&day=2020-07-14&date=2020-07-01&dreId=137956079
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137956081/details/maximized?serie=I&day=2020-07-14&date=2020-07-01&dreId=137956079
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137618084/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-07-10&date=2020-07-01&dreId=137618082
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137618084/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-07-10&date=2020-07-01&dreId=137618082
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137509029/details/maximized?serie=II&dreId=137509027
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137509029/details/maximized?serie=II&dreId=137509027
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Despacho n.º 6987-A/2020 - Diário da República n.º 130/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-07-07 
Economia e Transição Digital - Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e da Transição 
Digital 
Determina os horários de funcionamento dos postos de abastecimento de combustíveis e dos 
estabelecimentos de comércio a retalho situados nas áreas de serviço na Área Metropolitana de 
Lisboa 

Despacho n.º 6948-A/2020 - Diário da República n.º 129/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-07-06  
Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações 
Determina a realização de controlo de temperatura e de testes à COVID-19 nos aeroportos 

Despacho n.º 6906-A/2020 - Diário da República n.º 128/2020, 2º Suplemento, Série II de 
2020-07-03 
Economia e Transição Digital - Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e da Transição 
Digital 
Determina que, na Área Metropolitana de Lisboa, os estabelecimentos de comércio a retalho e 
de prestação de serviços, bem como os que se encontrem em conjuntos comerciais, que estejam 
autorizados a funcionar vinte e quatro horas por dia mas que, nos termos do artigo 5.º do regime 
anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-A/2020, de 26 de junho, estejam obrigados 
a encerrar às 20 horas, podem reabrir às 6 horas, bem como os estabelecimentos de prestação 
de serviços de aluguer de veículos de passageiros ou de mercadorias sem condutor estão 
excetuados do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do regime anexo à Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 51-A/2020, de 26 de junho, podendo, sempre que o respetivo horário de 
funcionamento o permita, encerrar à 1 hora e reabrir às 6 horas 

Despacho n.º 6868-A/2020 - Diário da República n.º 127/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-07-02 
Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Primeiro-Ministro 
Determina a composição da estrutura de monitorização da situação de alerta, contingência e 
calamidade 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 52-A/2020 - Diário da República n.º 126/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-07-01 
Presidência do Conselho de Ministros 
Cria o Programa Bairros Saudáveis 

Decreto Legislativo Regional n.º 15/2020/A - Diário da República n.º 127/2020, Série I de 2020-
07-02 
Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa 
Medidas excecionais e transitórias de apoio à atividade das sociedades recreativas e 
filarmónicas, bem como das escolas de música, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Portaria n.º 164/2020 - Diário da República n.º 127/2020, Série I de 2020-07-02 
Planeamento 
Procede à oitava alteração do Regulamento Específico do Domínio da Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos, anexo à Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137444082/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-07-07&date=2020-07-01&dreId=137444080
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137444082/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-07-07&date=2020-07-01&dreId=137444080
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137261519/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-07-06&date=2020-07-01&dreId=137261517
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137261519/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-07-06&date=2020-07-01&dreId=137261517
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137261500/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=137261498
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137261500/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=137261498
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137143584/details/maximized?serie=II&dreId=137143582
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137143584/details/maximized?serie=II&dreId=137143582
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136997541/details/maximized?serie=I&day=2020-07-01&date=2020-07-01&dreId=136997539
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136997541/details/maximized?serie=I&day=2020-07-01&date=2020-07-01&dreId=136997539
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137022371/details/maximized?serie=I&day=2020-07-02&date=2020-07-01&dreId=137022361
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137022371/details/maximized?serie=I&day=2020-07-02&date=2020-07-01&dreId=137022361
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137022370/details/maximized?serie=I&day=2020-07-02&date=2020-07-01&dreId=137022361
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619907/details/normal?l=1
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2.1.4. OUTROS ATOS LEGAIS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Lei n.º 29/2020 - Diário da República n.º 148/2020, Série I de 2020-07-31 
Assembleia da República 
Medidas fiscais de apoio às micro, pequenas e médias empresas no quadro da resposta ao novo 
coronavírus SARS-CoV-2 e à doença COVID-19 

Decreto-Lei n.º 46-A/2020 - Diário da República n.º 147/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
07-30 
Presidência do Conselho de Ministros 
Cria o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise 
empresarial com redução temporária do período normal de trabalho 

Despacho n.º 7522/2020 - Diário da República n.º 147/2020, Série II de 2020-07-30 
Finanças - Gabinete do Secretário de Estado das Finanças 
Concessão da garantia pessoal do Estado ao Banco Europeu de Investimento no âmbito do «Pan-
European Guarantee Fund» em resposta à COVID-19 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 34/2020/A - Diário 
da República n.º 147/2020, Série I de 2020-07-30 
Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa 
Pronúncia por iniciativa própria pelo cumprimento das medidas previstas para os Açores no 
Orçamento do Estado para 2020 

Resolução da Assembleia da República n.º 56/2020 - Diário da República n.º 147/2020, Série I 
de 2020-07-30 
Assembleia da República 
Constituição de uma Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de 
resposta à pandemia da doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social 

Resolução da Assembleia da República n.º 52/2020 - Diário da República n.º 146/2020, Série I 
de 2020-07-29 
Assembleia da República 
Recomenda ao Governo a adoção de medidas extraordinárias de combate à pobreza infantil, 
agravada pelo surto epidémico COVID-19 

Resolução da Assembleia da República n.º 51/2020 - Diário da República n.º 146/2020, Série I 
de 2020-07-29 
Assembleia da República 
Plano de emergência social e económico para o Algarve 

Decreto Legislativo Regional n.º 9/2020/M - Diário da República n.º 145/2020, Série I de 2020-
07-28 
Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa 
Aplica na Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 19-A/2020, de 30 de abril, que 
estabelece um regime excecional e temporário de reequilíbrio financeiro de contratos de 
execução duradoura, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e adapta e regulamenta na 
Região Autónoma da Madeira as medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia 
SARS-CoV-2, previstas no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, e 
na Lei n.º 9-A/2020, de 17 de abril, que estabelece um regime excecional e temporário de 
processo orçamental 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139209028/details/maximized?serie=I&day=2020-07-31&date=2020-07-01&dreId=139208996
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139209038/details/maximized?serie=I&dreId=139209036
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139209038/details/maximized?serie=I&dreId=139209036
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139060619/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=139060609
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139129320/details/maximized?serie=I&dreId=139129312
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139129320/details/maximized?serie=I&dreId=139129312
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139129317/details/maximized?serie=I&dreId=139129312
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139129317/details/maximized?serie=I&dreId=139129312
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139052180/details/maximized?serie=I&day=2020-07-29&date=2020-07-01&dreId=139052177
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139052180/details/maximized?serie=I&day=2020-07-29&date=2020-07-01&dreId=139052177
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139052179/details/maximized?serie=I&day=2020-07-29&date=2020-07-01&dreId=139052177
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139052179/details/maximized?serie=I&day=2020-07-29&date=2020-07-01&dreId=139052177
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138963713/details/maximized?serie=I&dreId=138963707
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138963713/details/maximized?serie=I&dreId=138963707
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/132883341/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131908509/details/normal?l=1
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Portaria n.º 178/2020 - Diário da República n.º 145/2020, Série I de 2020-07-28 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
Estabelece um sistema de incentivos à adaptação da atividade das respostas sociais ao contexto 
da doença COVID-19, designado Programa Adaptar Social + 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 33/2020/M - Diário 
da República n.º 143/2020, Série I de 2020-07-24 
Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa 
Recomenda ao Governo Regional da Madeira que o subsídio social de mobilidade seja atribuído 
em todos os meses do ano 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 31/2020/M - Diário 
da República n.º 140/2020, Série I de 2020-07-21 
Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa 
Exorta o Governo da República a reforçar as medidas de apoio e proteção social das famílias 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 32/2020/M - Diário 
da República n.º 140/2020, Série I de 2020-07-21 
Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa 
Apresenta à Assembleia da República a proposta de lei para aumento das deduções à coleta das 
despesas com educação e formação, por força da pandemia da COVID-19 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020 - Diário da República n.º 139/2020, 2º 
Suplemento, Série I de 2020-07-20 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece medidas excecionais e temporárias para a organização do ano letivo 2020/2021, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-E/2020 - Diário da República n.º 139/2020, 2º 
Suplemento, Série I de 2020-07-20 
Presidência do Conselho de Ministros 
Autoriza a realização da despesa com a aquisição de computadores, conectividade e serviços 
conexos, para disponibilização às escolas públicas 

Portaria n.º 174-A/2020 - Diário da República n.º 139/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
07-20 
Agricultura 
Primeira alteração da Portaria n.º 148-A/2020, de 19 de junho 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 30/2020/A - Diário 
da República n.º 137/2020, Série I de 2020-07-16 
Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa 
Recomenda ao Governo Regional dos Açores que promova a criação de um mecanismo 
excecional de apoio aos ganadeiros da Região, de forma a mitigar os impactos financeiros 
causados pela pandemia da COVID-19 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138963711/details/maximized?serie=I&dreId=138963707
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138758382/details/maximized?serie=I&day=2020-07-24&date=2020-07-01&dreId=138755780
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138758382/details/maximized?serie=I&day=2020-07-24&date=2020-07-01&dreId=138755780
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138461840/details/maximized?serie=I&dreId=138461834
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138461840/details/maximized?serie=I&dreId=138461834
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138461841/details/maximized?serie=I&dreId=138461834
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138461841/details/maximized?serie=I&dreId=138461834
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138461849/details/maximized?serie=I&day=2020-07-20&date=2020-07-01&dreId=138461847
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138461849/details/maximized?serie=I&day=2020-07-20&date=2020-07-01&dreId=138461847
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138461850/details/maximized?serie=I&day=2020-07-20&date=2020-07-01&dreId=138461847
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138461850/details/maximized?serie=I&day=2020-07-20&date=2020-07-01&dreId=138461847
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138461832/details/maximized?serie=I&dreId=138461830
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138461832/details/maximized?serie=I&dreId=138461830
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136237689/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138054855/details/maximized?serie=I&day=2020-07-16&date=2020-07-01&dreId=138054824
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138054855/details/maximized?serie=I&day=2020-07-16&date=2020-07-01&dreId=138054824
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Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 26/2020/M - Diário 
da República n.º 137/2020, Série I de 2020-07-16 
Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa 
Recomenda ao Governo da República a criação de uma plataforma de cooperação e colaboração 
entre as instituições de ensino superior, assegurando que, excecionalmente, os alunos 
madeirenses possam fazer os seus exames de avaliação final na sua área de residência 

Decreto-Lei n.º 37/2020 - Diário da República n.º 136/2020, Série I de 2020-07-15 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece medidas de apoio social no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social 
Resumo em Linguagem Clara | Summary in plain english 

Resolução da Assembleia da República n.º 39/2020 - Diário da República n.º 135/2020, Série I 
de 2020-07-14 
Assembleia da República 
Recomenda ao Governo o alargamento do apoio a editoras e livrarias no contexto resultante 
das contingências criadas pela pandemia da COVID-19 

Portaria n.º 171/2020 - Diário da República n.º 135/2020, Série I de 2020-07-14 
Saúde 
Aprova o regime excecional de incentivos à recuperação da atividade assistencial não realizada 
por força da situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e pela 
doença COVID-19, nos termos previstos no Programa de Estabilização Económica e Social 

Portaria n.º 170-A/2020 - Diário da República n.º 134/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-
07-13 
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 
Regulamenta o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, previsto 
no Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho 

Despacho n.º 7057/2020 - Diário da República n.º 133/2020, Série II de 2020-07-10 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde 
Cria a Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Plano de Expansão da Capacidade 
Laboratorial Nacional para diagnóstico de SARS-CoV-2 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2020 - Diário da República n.º 126/2020, Série I de 
2020-07-01 
Presidência do Conselho de Ministros 
Determina a fixação de prazos para a conclusão dos procedimentos referentes ao programa de 
regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública 

Lei n.º 20/2020 - Diário da República n.º 126/2020, Série I de 2020-07-01 
Assembleia da República 
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, que estabelece as 
medidas excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19 

Decreto-Lei n.º 33/2020 - Diário da República n.º 126/2020, Série I de 2020-07-01 
Presidência do Conselho de Ministros 
Aprova medidas excecionais para garantir o acesso ao ensino superior, no ano letivo de 2020-
2021, por estudantes oriundos dos sistemas de ensino secundário estrangeiros 
Resumo em Linguagem Clara | Summary in plain english 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138054857/details/maximized?serie=I&day=2020-07-16&date=2020-07-01&dreId=138054824
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138054857/details/maximized?serie=I&day=2020-07-16&date=2020-07-01&dreId=138054824
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137939969/details/maximized?serie=I&day=2020-07-15&date=2020-07-01&dreId=137939954
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137939969/details/maximized?serie=I&res=pt&se=0&day=2020-07-15&date=2020-07-01#resumo-claro
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137808118/details/maximized?serie=I&day=2020-07-14&date=2020-07-01&dreId=137808116
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137808118/details/maximized?serie=I&day=2020-07-14&date=2020-07-01&dreId=137808116
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137808121/details/maximized?serie=I&day=2020-07-14&date=2020-07-01&dreId=137808116
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137809012/details/maximized?serie=I&day=2020-07-13&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137809012/details/maximized?serie=I&day=2020-07-13&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136260572/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137602111/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-07-10&date=2020-07-01&dreId=137571473
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136990469/details/maximized?serie=I&day=2020-07-01&date=2020-07-01&dreId=136990464
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136990469/details/maximized?serie=I&day=2020-07-01&date=2020-07-01&dreId=136990464
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136990466/details/maximized?serie=I&day=2020-07-01&date=2020-07-01&dreId=136990464
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131393158/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136990468/details/maximized?serie=I&day=2020-07-01&date=2020-07-01&dreId=136990464
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136990468/details/maximized?serie=I&res=pt&se=0&day=2020-07-01&date=2020-07-01#resumo-claro
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3. JORNAL OFICIAL DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES 

Extrato de Despacho n.º 301/2020 de 5 de agosto de 2020 
Direção Regional do Desporto 
Extrato - ADIF. 

Contrato-Programa n.º 188/2020 de 5 de agosto de 2020 
Direção Regional do Desporto 
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - UAAA - Jogos das Ilhas. 

Extrato de Despacho n.º 303/2020 de 5 de agosto de 2020 
Direção Regional do Desporto 
Extrato - UAAA. 

Aditamento n.º 145/2020 de 5 de agosto de 2020 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - APP. 

Extrato de Despacho n.º 302/2020 de 5 de agosto de 2020 
Direção Regional do Desporto 
Extrato - ADIG. 

Despacho n.º 1291/2020 de 5 de agosto de 2020 
Presidência do Governo 
Concede, tolerância de ponto, no dia 6 de agosto de 2020, aos trabalhadores e agentes da 
Administração Pública Regional, cujos serviços estejam sediados na ilha do Pico, por ocasião das 
festividades em honra do Senhor Bom Jesus Milagroso. 

Portaria n.º 1395/2020 de 4 de agosto de 2020 
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 
Apoio financeiro. 

Aditamento n.º 144/2020 de 4 de agosto de 2020 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - AVSM. 

Portaria n.º 1394/2020 de 4 de agosto de 2020 
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 
Apoio financeiro. 

Aditamento n.º 143/2020 de 4 de agosto de 2020 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - AVIT. 

Extrato de Despacho n.º 301/2020 de 5 de agosto de 2020 
Direção Regional do Desporto 
Extrato - ADIF. 

Contrato-Programa n.º 188/2020 de 5 de agosto de 2020 
Direção Regional do Desporto 
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - UAAA - Jogos das Ilhas. 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/01308c60-cdd8-4bc6-aeb0-646e30c07213
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/01308c60-cdd8-4bc6-aeb0-646e30c07213
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/bae8ecc5-0187-45a6-8096-5af5a90dfb9c
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/e8052b14-bd60-4878-aa85-10c25d961257
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/0081a74b-a51d-4b30-9223-460730ad90e2
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/e61b6189-3bd2-4ee7-9419-0d24b3a3938e
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/4cd5e041-e306-40c9-9562-090eeb1aa08f
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/71f06ee4-9899-4272-8dfe-4ce5bee4438f
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/562905a0-96c9-4db2-bf87-c1335b6cb174
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/0ebf36f7-e41e-4a5e-a5ea-b319f5978ef4
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/c9e106f7-6ceb-4cc2-9c4a-a997571b8bed
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/01308c60-cdd8-4bc6-aeb0-646e30c07213
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/bae8ecc5-0187-45a6-8096-5af5a90dfb9c
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Extrato de Despacho n.º 303/2020 de 5 de agosto de 2020 
Direção Regional do Desporto 
Extrato - UAAA. 

Aditamento n.º 145/2020 de 5 de agosto de 2020 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - APP. 

Extrato de Despacho n.º 302/2020 de 5 de agosto de 2020 
Direção Regional do Desporto 
Extrato - ADIG. 

Despacho n.º 1291/2020 de 5 de agosto de 2020 
Presidência do Governo 
Concede, tolerância de ponto, no dia 6 de agosto de 2020, aos trabalhadores e agentes da 
Administração Pública Regional, cujos serviços estejam sediados na ilha do Pico, por ocasião das 
festividades em honra do Senhor Bom Jesus Milagroso. 

Portaria n.º 1395/2020 de 4 de agosto de 2020 
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 
Apoio financeiro. 

Aditamento n.º 144/2020 de 4 de agosto de 2020 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - AVSM. 

Portaria n.º 1394/2020 de 4 de agosto de 2020 
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 
Apoio financeiro. 

Aditamento n.º 143/2020 de 4 de agosto de 2020 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - AVIT. 

Aditamento n.º 140/2020 de 3 de agosto de 2020 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - ADSJ Voleibol. 

Aditamento n.º 141/2020 de 3 de agosto de 2020 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - AVIF. 

Aditamento n.º 139/2020 de 3 de agosto de 2020 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - ABSM. 

Aditamento n.º 142/2020 de 3 de agosto de 2020 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - AVISMA. 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/e8052b14-bd60-4878-aa85-10c25d961257
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/0081a74b-a51d-4b30-9223-460730ad90e2
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/e61b6189-3bd2-4ee7-9419-0d24b3a3938e
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/4cd5e041-e306-40c9-9562-090eeb1aa08f
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/71f06ee4-9899-4272-8dfe-4ce5bee4438f
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/562905a0-96c9-4db2-bf87-c1335b6cb174
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/0ebf36f7-e41e-4a5e-a5ea-b319f5978ef4
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/c9e106f7-6ceb-4cc2-9c4a-a997571b8bed
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/e23cbf0d-b12a-4d89-bb9e-ae1d52159f01
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/78404afc-b902-405c-968b-1ac817a440f9
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/aaff6cb6-3b49-40d9-aa4c-6f082cad3b6a
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/18061522-b8bc-4c3b-b371-cce596822117
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Aditamento n.º 138/2020 de 3 de agosto de 2020 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - ABISMA. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 206/2020 de 31 de julho de 2020 
Presidência do Governo 
Aprova a prorrogação da declaração da situação de calamidade pública para as Ilhas de Santa 
Maria, São Miguel, Terceira, Pico e Faial. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 207/2020 de 31 de julho de 2020 
Presidência do Governo 
Aprova os procedimentos a adotar pelos passageiros provenientes do exterior da Região 
Autónoma dos Açores. Revoga a Resolução n.º 164/2020, de 15 de junho. 

Portaria n.º 1393/2020 de 31 de julho de 2020 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Apoio financeiro - Universidade dos Açores. 

Contrato n.º 151/2020 de 30 de julho de 2020 
Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Contrato de Cooperação - Valor Eventual N.º 58/2020. 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 34/2020/A de 30 de 
julho de 2020 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 
Pronúncia por iniciativa própria pelo cumprimento das medidas previstas para os Açores no 
Orçamento do Estado para 2020. 

Contrato n.º 145/2020 de 29 de julho de 2020 
Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Contrato de Cooperação – Valor Eventual n.º 070/2020. 

Portaria n.º 101/2020 de 28 de julho de 2020 
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo 
Altera a Portaria n.º 83/2016, de 4 de agosto. (Estabelece as tipologias dos estabelecimentos de 
alojamento local, os requisitos mínimos de segurança, higiene, instalações, equipamentos e 
serviços prestados aos hóspedes, as capacidades máximas dos estabelecimentos e respetivas 
unidades de alojamento, os bens e serviços incluídos no preço do alojamento e as regras 
atinentes ao registo, publicidade, identificação dos estabelecimentos e à disponibilização de 
informação para fins estatísticos.). 

Resolução do Conselho do Governo n.º 205/2020 de 27 de julho de 2020 
Presidência do Governo 
Cria o Programa + Habitação, P+H, para propiciar acesso a uma habitação com renda acessível e 
aprova o respetivo regulamento. 

Portaria n.º 1329/2020 de 24 de julho de 2020 
Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Apoio financeiro - Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA. 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/770f344c-2056-4d65-a39e-9055f1c2c3fa
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/79c06d81-777b-4748-924e-0af4927a3b4f
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/a500b558-9d83-4b4a-8622-8b6227da464e
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/2c81442a-9d2e-425e-ab69-f0bce6167aed
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/d8e46396-752f-4063-8b62-1247e2da9583
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/71a61737-c636-4e6c-b999-192f1326b906
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/71a61737-c636-4e6c-b999-192f1326b906
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/8ff2d5ff-adb1-41bc-9200-095cd96fb8cf
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/257627eb-c1ef-45d6-a568-5820b91c8d3f
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/6aebbec1-af0f-4dd9-9e93-19b9cd2afac2
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/eefb824a-c913-469a-b0fd-7580730ba560
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Acordo n.º 15/2020 de 24 de julho de 2020 
Secretaria Regional da Saúde 
Acordo de cooperação financeira entre a Secretaria Regional da Saúde e o Novo Dia – Associação 
para a Inclusão Social. 

Portaria n.º 1325/2020 de 23 de julho de 2020 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Apoio financeiro - FUNDOPESCA. 

Contrato n.º 142/2020 de 20 de julho de 2020 
Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Contrato de Cooperação – Valor Eventual nº 071/2020. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 201/2020 de 17 de julho de 2020 
Presidência do Governo 
Aprova a isenção do pagamento das taxas aplicáveis à atividade de Transporte Público de 
Aluguer em Veículo Ligeiro de Passageiros. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 200/2020 de 17 de julho de 2020 
Presidência do Governo 
Altera os pontos 2.1 e 5.1 do Programa de Apoio aos Empresários em Nome Individual, anexo à 
Resolução do Conselho do Governo n.º 97/2020, de 8 de abril. 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 30/2020/A de 16 de 
julho de 2020 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 
Recomenda ao Governo Regional dos Açores que promova a criação de um mecanismo 
excecional de apoio aos ganadeiros da Região, de forma a mitigar os impactos financeiros 
causados pela pandemia da COVID-19. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 197/2020 de 15 de julho de 2020 
Presidência do Governo 
Cria uma medida extraordinária que integre uma oferta formativa de qualificação profissional 
de nível 2 e 4, adiante designada por «Qualifica+», e aprova o respetivo regulamento. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 196/2020 de 15 de julho de 2020 
Presidência do Governo 
Cria um incentivo regional à normalização da atividade empresarial e aprova o respetivo 
regulamento. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 189/2020 de 15 de julho de 2020 
Presidência do Governo 
Altera os artigos 4.º, 5.º e 8.º do Regulamento anexo à Resolução do Conselho do Governo n.º 
80/2020, de 30 março, na redação da Resolução do Conselho do Governo n.º 110/2020, de 14 
de abril. (Aprova o novo regulamento da medida extraordinária que cria o complemento 
regional ao apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise 
empresarial.). 

Resolução do Conselho do Governo n.º 198/2020 de 15 de julho de 2020 
Presidência do Governo 
Prorroga a declaração da situação de calamidade pública, nas Ilhas de Santa Maria, São Miguel, 
Terceira, Pico e Faial. 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/df4f1098-141a-4777-b89a-0a177201e346
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/8c4f4f3f-6395-4aa8-858d-08d7f323c55b
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/ccaf9e6f-d981-44c0-8589-2d324b2edcd4
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/7db4cdf6-2f00-4c10-9752-ea765bd0933f
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/1fc2a512-8ddf-4b55-8f32-c02a277d947f
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/3fce7d7f-7957-417c-a29e-d42b0b6547ac
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/3fce7d7f-7957-417c-a29e-d42b0b6547ac
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/8e584d84-1c37-4858-8bf5-626f0f0d1969
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/f35f5738-daa5-4106-b370-cfb3ebae6d5a
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/b80262e8-fb2b-4521-883a-31ae2b041782
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/939e7c28-67a8-4f8f-9059-f6bc543b0b0e
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Resolução do Conselho do Governo n.º 190/2020 de 15 de julho de 2020 
Presidência do Governo 
Altera os pontos n.os 5 e 7 do Programa de Manutenção do Emprego, em anexo à Resolução do 
Conselho do Governo n.º 113/2020, de 17 de abril, com as alterações introduzidas pela 
Resolução do Conselho do Governo n.º 162/2020, de 9 de junho. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 195/2020 de 15 de julho de 2020 
Presidência do Governo 
Cria um apoio para empresas em situação de crise empresarial, designando-o «complemento 
regional ao lay-off do Código do Trabalho». 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 29/2020/A de 15 de 
julho de 2020 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 
Serviço Especializado de Epidemiologia e Biologia Molecular do Hospital de Santo Espírito da Ilha 
Terceira. 

Regulamento n.º 7/2020 de 14 de julho de 2020 
Município de Angra do Heroísmo 
Primeira alteração ao Regulamento que aprova o regime de concessão de apoios excecionais às 
famílias e à retoma da atividade económica. 

Contrato n.º 134/2020 de 14 de julho de 2020 
Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Contrato de Cooperação-Valor Eventual n.º 59/2020. 

Contrato n.º 131/2020 de 13 de julho de 2020 
Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Contrato de Cooperação – Valor Eventual nº 057/2020. 

Contrato n.º 125/2020 de 9 de julho de 2020 
Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Contrato de Cooperação-Valor Eventual n.º 60/2020 

Aditamento n.º 135/2020 de 8 de julho de 2020 
Direção Regional do Desporto 
2.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo-GDSRT- F. 

Aditamento n.º 133/2020 de 8 de julho de 2020 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo-GDCPM. 

Aditamento n.º 134/2020 de 8 de julho de 2020 
Direção Regional do Desporto 
2.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - GDCSJ - F. 

Aditamento n.º 132/2020 de 7 de julho de 2020 
Direção Regional do Desporto 
2.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - USFC. 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/57793a4b-4562-47df-a042-90276aece759
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/b03c15de-faa9-451c-8ac5-52e57abc6804
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/c854fe82-a45f-4375-8fed-6ce19129edc5
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/c854fe82-a45f-4375-8fed-6ce19129edc5
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/669f7988-b80b-4523-a701-34c452067d70
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/2131dd6b-2731-45f7-9c9b-915e61161879
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/4dab5433-f173-4137-8b00-6cefd014c9f0
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/b44c1d5b-ffa1-41cf-a2f2-9fb5755aa113
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/c82ee1e0-9b5e-4541-abcd-7a88e461c9f7
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/33e3006a-b680-4e63-8daf-302e32d845fe
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/6082bc76-c85a-4c08-969c-723993f24dc6
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/17c01854-4da2-4805-9c63-c432d888d00e


 

 

24 

Resolução do Conselho do Governo n.º 186/2020 de 7 de julho de 2020 
Presidência do Governo 
Aprova a continuidade das medidas de apoio às famílias açorianas beneficiárias do Programa 
Famílias com Futuro. 

Portaria n.º 99/2020 de 7 de julho de 2020 
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial 
Altera a Portaria n.º 26/2017, de 20 de fevereiro, que aprova o Programa de Apoio à Restauração 
e Hotelaria para a Aquisição de Produtos Açorianos. 

Portaria n.º 95/2020 de 6 de julho de 2020 
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 
Atribui uma ajuda, excecional e transitória, às queijarias tradicionais, cujas unidades de 
produção estejam instaladas na Região Autónoma dos Açores, decorrente da situação de crise 
sanitária causada pela COVID-19. 

Portaria n.º 97/2020 de 6 de julho de 2020 
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 
Regulamenta a atribuição de um apoio extraordinário à Comercialização de Vinhos de Mesa 
Certificados. 

Despacho n.º 1035/2020 de 6 de julho de 2020 
Direção Regional da Cultura 
Reabilitação do Cinema do Aeroporto de Santa Maria - 2º Pedido de prorrogação de prazo. 

Portaria n.º 96/2020 de 6 de julho de 2020 
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 
Regulamenta a atribuição de um apoio extraordinário à Armazenagem de Vinhos Certificados. 

Portaria n.º 98/2020 de 6 de julho de 2020 
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 
Regulamenta a atribuição de um apoio extraordinário à Destilação de Vinho excedentário de 
Híbridos Produtores Diretos. 

Portaria n.º 93/2020 de 3 de julho de 2020 
Secretaria Regional da Educação e Cultura 
Aprova o regulamento de concessão de apoios às entidades do movimento associativo 
desportivo para a contratação de treinadores qualificados para o treino e competição de atletas 
inseridos no estatuto nacional de alto rendimento ou de equipas participantes em competições 
nacionais do nível competitivo superior ou em competições internacionais delas 
decorrentes.Revoga a Portaria n.º 54/2019, de 29 de julho de 2019. 

Declaração de Retificação n.º 8/2020 de 2 de julho de 2020 
Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares 
Retifica a Resolução do Conselho do Governo n.º 185/2020, de 1 de julho, que prorroga a 
declaração de situação de calamidade pública, nas Ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, 
Pico e Faial, publicada no Jornal Oficial, I série, n.º 98, de 1 de julho de 2020. 

Decreto Legislativo Regional n.º 15/2020/A de 2 de julho de 2020 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 
Medidas excecionais e transitórias de apoio à atividade das sociedades recreativas e 
filarmónicas, bem como das escolas de música, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/8782788e-521a-4792-9b68-577d9e5d17d5
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/752c5c69-c4dc-469c-91c2-f643d4e99a60
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/f609bdf0-1c35-49cc-9c5c-8854adf31b4e
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/134b7e96-c992-41ff-a14b-5b613605c158
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/22c5a1de-a58b-4a64-aa30-a83f8877e23f
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/f88dc117-2c77-46cd-b557-66772edc7372
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/07e2e625-0a37-4280-8b10-8640743bb51e
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/bd67c672-0b39-494b-880e-1fb8b2124a9d
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/0e06955c-87f3-43c4-8c01-45c4fd932868
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/90240114-beba-4c2e-bea8-c147312d2fb7
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Resolução do Conselho do Governo n.º 185/2020 de 1 de julho de 2020 
Presidência do Governo 
Prorroga a declaração de situação de calamidade pública, nas Ilhas de Santa Maria, São Miguel, 
Terceira, Pico e Faial. 

Portaria n.º 92/2020 de 1 de julho de 2020 
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial 
Procede à quinta alteração da Portaria n.º 118/2015, de 2 de setembro - (Cria medidas 
excecionais e temporárias na resposta à crise de saúde pública gerada pela doença COVID-19 
através do FSE. 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/38a39177-cfcd-431f-a90f-c86b346e0792
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/2cae23dd-bc19-4b8d-bbf9-f887528405ba
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4. JORNAL OFICIAL DO GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA 

Resolução n.º 551/2020, 2020-07-30 
Presidência do Governo Regional 
Declara, na sequência da situação epidemiológica da COVID-19, a situação de calamidade em 
todo o território da Região, com o intuito de promover a contenção da pandemia COVID-19, e 
prevenir o contágio e a propagação da doença, com efeitos a partir das 0:00 horas do dia 1 de 
agosto de 2020 até às 23:59 horas do dia 31 de agosto de 2020, bem como define o âmbito 
material, temporal e territorial da mesma.  

Decreto Legislativo Regional n.º 9/2020/M, 2020-07-28 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 
Aplica na Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 19-A/2020, de 30 de abril, que 
estabelece um regime excecional e temporário de reequilíbrio financeiro de contratos de 
execução duradoura, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e adapta e regulamenta na 
Região Autónoma da Madeira as medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia 
SARS-CoV-2, previstas no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, e na 
Lei n.º 9-A/2020, de 17 de abril, que estabelece um regime excecional e temporário de processo 
orçamental. 

Resolução n.º 549/2020, 2020-07-27 
Presidência do Governo Regional 
Autoriza a modificação objetiva de contrato, nomeadamente a prorrogação do prazo de entrega 
da obra em 45 dias, da empreitada de reabilitação da lota do Funchal, com base nos fortes 
constrangimentos logísticos registados no contexto da pandemia Covid-19. 

Resolução n.º 544/2020, 2020-07-24  
Presidência do Governo Regional 
Incumbe o Secretário Regional de Economia de promover as diligências necessárias à 
contratação pública destinada à elaboração do “Programa de Recuperação da Economia da 
Região Autónoma da Madeira” (PRERAM). 

Resolução n.º 33/2020/M, 2020-07-24 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira  
Recomenda ao Governo Regional da Madeira que o subsídio social de mobilidade seja atribuído 
em todos os meses do ano. 

Portaria n.º 376/2020, 2020-07-22 
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania 
Procede à segunda alteração da Portaria n.º 221/2020, de 15 de maio, alterada e republicada 
pela Portaria n.º 364/2020, de 14 de julho, respeitante à criação do Programa de Apoio ao 
Reforço de Equipas Sociais e de Saúde (PARESS), de modo a adaptá-la e reajustá-la às novas 
necessidades. 

Resolução n.º 32/2020/M, 2020-07-21 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 
Apresenta à Assembleia da República a proposta de lei para aumento das deduções à coleta das 
despesas com educação e formação, por força da pandemia da COVID-19. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-143-2020-07-30.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-143-2020-07-30.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-141-2020-07-28sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-140-2020-07-27sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-139-2020-07-24sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-139-2020-07-24sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-137-2020-07-22supl.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-136-2020-07-21.pdf
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Resolução n.º 535/2020, 2020-07-17 
Presidência do Governo Regional 
Aprova as medidas de desconfinamento relativas à atividade de campismo em área florestal e 
áreas protegidas, bem como as respetivas as regras e enquadramento, atendendo ao atual 
quadro epidemiológico da Covid-19, na Região Autónoma da Madeira. 

Resolução n.º 532/2020, 2020-07-17 
Presidência do Governo Regional 
Isenta temporariamente o pagamento das rendas e taxas referentes aos meses de julho, agosto 
e setembro de 2020, aplicando-se as regras da proporcionalidade nas dívidas com vencimento 
não mensal, decorrentes dos contratos de concessão e títulos de utilização privativa de domínio 
público marítimo, à exceção dos títulos de utilização temporária dos recursos hídricos, tutelados 
pelos serviços que integram a Administração Regional Direta da Região Autónoma da Madeira 
com competências de administração do litoral. 

Decreto Regulamentar Regional n.º 39/2020/M, 2020-07-17 
Presidência do Governo Regional 
Primeira alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 37/2020/M, de 3 de junho, que 
aprovou a estrutura orgânica da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

Resolução n.º 26/2020/M, 2020-07-16 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 
Recomenda ao Governo da República a criação de uma plataforma de cooperação e colaboração 
entre as instituições de ensino superior, assegurando que, excecionalmente, os alunos 
madeirenses possam fazer os seus exames de avaliação final na sua área de residência. 

Portaria nº 364/2020, 2020-07-14 
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania 
Procede à primeira alteração da Portaria n.º 221/2020, de 15 de maio, que cria o Programa de 
Apoio ao Reforço de Equipas Sociais e de Saúde (PARESS), de modo a adaptá-la e reajustá-la às 
novas necessidades, nomeadamente, no que se refere aos projetos elegíveis, limitando-os 
exclusivamente às áreas social e da saúde, e respetiva duração, que passa a ser sucessivamente 
prorrogável por períodos de um mês, até 31 de dezembro de 2020. 

Portaria n.º 365/2020, 2020-07-16  
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares e Secretaria Regional de 
Educação, Ciência e Tecnologia  
Procede à décima segunda alteração da Portaria n.º 53/2009, de 4 de junho de 2009, que 
aprovou o Regulamento da Ação Social Educativa da Região Autónoma da Madeira, alterada 
pelas Portarias n.º 32/2010, de 31 de maio, n.º 68/2011, de 28 de junho, n.º 104/2012, de 6 de 
agosto, n.º 66/2013, de 31 de julho, n.º 150/2014, de 27 de agosto, n.º 108/2015, de 6 de julho, 
n.º 124/2015, de 23 de julho, n.º 248/2016, de 30 de junho, n.º 220/2017, de 28 de junho, n.º 
202/2018, de 28 de junho e n.º 2/2019, de 2 de janeiro. 

Resolução n.º 526/2020, 2020-07-10 
Presidência do Governo Regional 
Altera o n.º 6 do Anexo II da Resolução n.º 326/2020, de 14 de maio, que define medidas de 
desconfinamento adicionais em resultado da evolução positiva que a Região vem alcançando no 
combate à pandemia da COVID-19, bem como revoga a Resolução n.º 119/2020, de 17 de março, 
e respetiva Declaração de Retificação n.º 13/2020 de 18 de março. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-134-2020-07-17sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-134-2020-07-17sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-134-2020-07-17sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-134-2020-07-17.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-133-2020-07-16sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-132-2020-07-14sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-133-2020-07-16.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-133-2020-07-16.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-130-2020-07-10sup3.pdf
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Resolução n.º 514/2020, 2020-07-09 
Presidência do Governo Regional 
Autoriza a reabertura e utilização de parques infantis na Região, a partir do dia 18 de julho do 
corrente ano. 

Resolução n.º 510/2020, 2020-07-08 
Presidência do Governo Regional 
Autoriza que os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, incluindo 
os que se encontrem em conjuntos comerciais, estabelecimentos de restauração, de bebidas e 
similares, com ou sem pista de dança, bem como todos os espaços de animação noturna, 
encerram obrigatoriamente até às 02:00h, no contexto da atual situação epidemiológica 
provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e pela doença COVID-19 

Resolução n.º 509/2020, 2020-07-08 
Presidência do Governo Regional 
Autoriza a acostagem e a utilização de marinas, portos e fundeadouros na Região, para todo o 
tipo de embarcações, exceto para navios de cruzeiro e devido à situação de calamidade, os 
passageiros e tripulantes que queiram embarcar e desembarcar para terra, não podem registar 
sintomas característicos da COVID-19 e/ou febre. 

Resolução n.º 508/2020, 2020-07-08 
Presidência do Governo Regional 
Autoriza a celebração de contrato-programa com a Casa do Povo da Camacha, com efeitos desde 
a data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2020, tendo em vista a concessão de um apoio 
financeiro, excecional, temporário e a fundo perdido, a disponibilizar pela Região, no âmbito da 
Linha de Apoio de Emergência ao Sector das Artes e da Cultura na Região, criada e aprovada 
pela Resolução n.º 156/2020, de 

Resolução n.º 507/2020, 2020-07-08 
Presidência do Governo Regional 
Autoriza a celebração de contratos-programa com vários artistas, com efeitos desde a data da 
sua assinatura até 31 de dezembro de 2020, tendo em vista a concessão de um apoio financeiro, 
excecional, temporário e a fundo perdido, a disponibilizar pela Região, no âmbito da Linha de 
Apoio de Emergência ao Sector das Artes e da Cultura na Região, criada e aprovada pela 
Resolução n.º 156/2020, de 2 de abril. 

Resolução n.º 506/2020, 2020-07-06 
Presidência do Governo Regional 
Mandata o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM, para, em nome 
e representação da Região, isentar os pagamentos referentes aos meses de abril a setembro de 
2020 de vários espaços e isentar o pagamento da segunda tranche das taxas relativas aos 
contratos existentes com os utentes da Adega de São de Vicente (ASV), para os vinhos da 
vindima de 2019. 

Resolução n.º 505/2020, 2020-07-06 
Presidência do Governo Regional 
Prorroga o prazo previsto no n.º 1 da Resolução n.º 178/2020, de 2 de abril, que determinou 
isentar os operadores grossistas que dispõem de protocolo de atribuição do direito de 
exploração de um ou mais de um posto fixo de vendas no Centro de Abastecimento de Produtos 
Agrícolas do Funchal (CAPA), ou de outro título que confere aquele direito, do pagamento das 
rendas aplicáveis, por um período de 3 meses; por mais três meses, ou seja, às rendas a reportar 
aos meses de agosto, setembro e outubro de 2020. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-129-2020-07-09.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-129-2020-07-09.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-128-2020-07-08sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-128-2020-07-08.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-128-2020-07-08.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-128-2020-07-08.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-126-2020-07-06.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-126-2020-07-06.pdf
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Resolução n.º 504/2020, 2020-07-06 
Presidência do Governo Regional 
Autoriza a celebração de um contrato-programa que visa a cooperação entre entidades públicas 
e privadas com o propósito de fortalecer a posição dos agricultores na cadeia de abastecimento 
alimentar num contexto marcado pela situação epidemiológica associada à pandemia COVID-
19, bem como promover o escoamento e incentivar o consumo dos produtos locais, de forma a 
reduzir riscos económicos e custos. 

Resolução n.º 500/2020, 2020-07-03 
Presidência do Governo Regional 
Prorroga até ao dia 30 de setembro de 2020 o prazo de isenção temporária do pagamento das 
rendas decorrentes dos contratos de concessão do direito de exploração referentes à Casa do 
Rabaçal, à Casa de Abrigo da Achada do Teixeira, à Casa da Quinta do Santo da Serra, à Casa do 
Sardinha, à Casa de Abrigo das Queimadas, às instalações sanitárias do Rabaçal e à Cafetaria do 
Jardim Botânico. 

Resolução n.º 499/2020, 2020-07-03 
Presidência do Governo Regional 
Aprova a proposta de Decreto Legislativo Regional que estabelece uma medida específica e 
excecional que prevê a prorrogação da validade dos Certificados de Motoristas de Táxis (CMT), 
em resposta às circunstâncias extraordinárias causadas pelo surto de COVID-19. 

Resolução n.º 498/2020, 2020-07-03 
Presidência do Governo Regional 
Autoriza, a partir do dia 2 de julho, a retoma do horário normal de funcionamento da Loja do 
Cidadão da Madeira. 

Resolução n.º 497/2020, 2020-07-03 
Presidência do Governo Regional 
Autoriza a celebração de contratos-programa com todas e cada uma de várias entidades, com 
efeitos desde a data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2020, tendo em vista a concessão 
de um apoio financeiro, excecional, temporário e a fundo perdido, a disponibilizar pela Região, 
no âmbito da Linha de Apoio de Emergência ao Sector das Artes e da Cultura na Região, criada 
e aprovada pela Resolução n.º 156/2020, de 2 de abril. 

Declaração de retificação n.º 32/2020, 2020-07-02 
Secretaria Regional de Mar e Pescas 
Retifica o Despacho n.º 206/2020, de 4 de junho, da Secretaria Regional de Mar e Pescas, que 
“Fixa o dia 15 de junho de 2020 como o último dia para a entrega de candidaturas aos apoios 
financeiros de compensação pela perda de rendimento, previstos na Resolução n.º 220/2020,  
de  24  de  abril,  retificada  pela  Resolução n.º 384/2020, de 1 de junho, relativas a medidas de 
justiça e de equidade para todos os apanhadores, pescadores e armadores com residência fiscal 
na Região Autónoma da Madeira em virtude de o Governo Regional declarar uma situação de 
calamidade em uma freguesia ou concelho da ilha da Madeira, interditar a deslocação e livre 
circulação de pessoas, determinar o encerramento do atendimento ao público em todos os 
serviços públicos da administração pública regional e local, de estabelecimentos comerciais, 
industriais e de serviços e o confinamento obrigatório em domicílio, conforme sucedeu no caso 
da freguesia de Câmara de Lobos com as Resoluções n.ºs 210/2020 e 212/2020 que originaram, 
entre outros, o encerramento da Direção Regional de Pescas”, publicado no suplemento do 
Jornal Oficial. II série, n.º 108, de 4 de junho de 2020. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-126-2020-07-06.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-125-2020-07-03sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-125-2020-07-03sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-125-2020-07-03sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-125-2020-07-03sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-125-2020-07-03sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-125-2020-07-03sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202020/IISerie-125-2020-07-02Supl.pdf
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II – JURISPRUDÊNCIA 

ACÓRDÃO N.º 424/2020, 2020-07-31 
Tribunal Constitucional 
Processo n.º 403/2020 
1.ª Secção 
Relator: Conselheiro  José António Teles Pereira 

«I – A Causa 
1. A. (o ora Recorrido, sendo aqui Recorrente o Ministério Público) apresentou, junto do Juízo de Instrução Criminal 
de Ponta Delgada, um pedido de habeas corpus, nos termos do artigo 220.º, n.º 1, alíneas c) e d), do Código de 
Processo Penal (CPP), tendo em vista a sua restituição à liberdade, resultando a privação desta da imposição de uma 
situação de confinamento pelas autoridades de saúde da Região Autónoma dos Açores (RAA). 
Alegou, em síntese: (a) tendo regressado a S. Miguel, onde tem a sua residência habitual, no dia 10/05/2020, vindo 
de Lisboa, foi encaminhado, conjuntamente com todos os demais passageiros do voo, para o hotel …, sito em Ponta 
Delgada, pelas forças de segurança que se encontravam no local para tal efeito; (b) nessa ocasião, não lhe foi 
permitido contactar com qualquer pessoa, designadamente familiares, situação que perdurava até ao momento da 
apresentação do pedido de habeas corpus; (c) de acordo com a informação que lhe foi prestada teria de ali 
permanecer (nessa situação) 14 dias, para proteção da saúde de todos, em virtude da pandemia por Covid-19; (d) não 
lhe foi permitido sair do quarto onde se encontra nem contactar com a mulher ou terceiros, estando o local sujeito a 
vigilância policial permanentemente; (e) a sua condução ao hotel mereceu a sua oposição, pois não apresenta 
qualquer sintoma da doença nem foi sujeito a qualquer rastreio para determinação de contágio pela Covid-19; (f) 
pediu para ir para casa, invocando a ilegalidade e arbitrariedade dessa situação, o que lhe foi negado por, está em 
crer, representantes da Direcção Regional de Saúde; (g) considera a restrição dos direitos fundamentais, nos quais se 
inclui a liberdade, subtraída à competência da Região Autónoma dos Açores e violadora do princípio da 
proporcionalidade, entre outros vícios apontados à medida aplicada. […] 

II – Decisão 
3. Face ao exposto, decide-se: 
a) não conhecer do objeto do recurso relativamente às normas contidas nos artigos 9.º, 10.º 11.º e 12.º do Regime 
Jurídico do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma dos Açores, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 
26/2019/A e nos pontos 5 e 6 da Resolução do Conselho do Governo n.º 77/2020; 
b) julgar inconstitucionais as normas contidas nos pontos 1 a 4 e 7 da Resolução do Conselho do Governo n.º 77/2020 
e nos pontos 3, alínea e), e 11 da Resolução do Conselho do Governo n.º 123/2020, nos termos das quais se impõe o 
confinamento obrigatório, por 14 dias, dos passageiros que aterrem na Região Autónoma dos Açores, por violação 
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 165.º, por referência ao artigo 27.º, da Constituição da República 
Portuguesa; e, consequentemente, 
c) negar provimento ao recurso, na parte em que dele se conhece.» 

ACORDÃO, 2020-07-14 
Tribunal da Relação de Évora 
Processo n.º 323/12.6TMSTB-C.E1 
Relator: Rui Machado e Moura 

«Sumário: 
1 - A requerente, para sustentar os factos elencados no seu requerimento datado de 8/4/2020, não apresentou 
quaisquer provas nos autos – documental, testemunhal ou outra – sendo certo que, nos termos do artigo 342.º, n.º 
1, do Código Civil, àquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do direito alegado. 
2 - Por isso, toda a factualidade alegada em tal requerimento não pode ser considerada como assente e provada, 
sendo que, por via disso, ao contrário do que é sustentado pela recorrente, não está provado nos autos que esta, 
nomeadamente, tenha visto os seus rendimentos diminuídos ou até suprimidos. 
3 - A pretensão formulada pela requerente de que a obrigação de pagamento da pensão de alimentos à filha menor 
fique, até ver, em suspenso, por a mesma alegar que está sem poder trabalhar em virtude da pandemia do Covid-19, 
a qual foi anunciadora do propósito de incumprimento dessa mesma obrigação, que se veio a concretizar, não tem 
qualquer fundamento legal e, por via disso, deverá ser objecto de indeferimento.» 
 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20200424.html
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/e84b7f7f0270a8cf802585b3003490b3?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/e84b7f7f0270a8cf802585b3003490b3?OpenDocument

