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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 do Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril 
e do Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020, de 17 de abril. 

O presente dossier temático pretende compilar, de forma exaustiva, informação 
legislativa, europeia, nacional e regional, publicada entre os dias 2 de março (data do 
diploma nacional que ordenava aos empregadores públicos a elaboração de um plano 
de contingência para a prevenção e controlo de infeção por COVID-19) e 2 de maio de 
2020 (data em que terminou o Estado de Emergência em Portugal, ao qual se seguiu a 
declaração de Situação de Calamidade), relativa aos esforços da União Europeia, de 
Portugal e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira para combater a 
propagação do vírus e limitar os danos económicos e sociais causados por esta 
pandemia. 

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. Num último capítulo foram ainda recuperadas as recomendações e 
declarações da Provedora da Justiça. 

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. 

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 Madeira e as 
Recomendações do Provedor da República. 
  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399862/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399862/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068115/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908497/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/129793730/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/129793730/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132883344/details/maximized?serie=I&dreId=132883339
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/
https://www.provedor-jus.pt/?idc=67
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I – LEGISLAÇÃO 
1. QUADRO NORMATIVO EUROPEU 

Regulamento de Execução (UE) 2020/601, 2020-04-30 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Relativo a medidas de emergência que derrogam os artigos 62.o e 66.o do Regulamento (UE) 
n.o 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante à validade das autorizações 
para plantações de vinhas e ao arranque em caso de replantação antecipada. 
C/2020/2884 

Regulamento de Execução (UE) 2020/600 da Comissão, 2020-04-30 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Derroga o Regulamento de Execução (UE) 2017/892, o Regulamento de Execução (UE) 
2016/1150, o Regulamento de Execução (UE) 615/2014, o Regulamento de Execução (UE) 
2015/1368 e o Regulamento de Execução (UE) 2017/39 no que respeita a determinadas medidas 
para fazer face à crise provocada pela pandemia de COVID-19. 
C/2020/2881 

Regulamento de Execução (UE) 2020/596, 2020-04-30 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Relativo à concessão de ajuda ao armazenamento privado de carne fresca ou refrigerada de 
bovinos com oito meses ou mais de idade e à fixação antecipada do montante da ajuda. 
C/2020/2899 

Regulamento de Execução UE Nº 2020/587, 2020-04-30 
Comissão Europeia 
Altera o Regulamento de Execução (UE) nº 1206/2011 que estabelece os requisitos aplicáveis à 
identificação das aeronaves para efeitos da vigilância no céu único europeu e o Regulamento de 
Execução (UE) nº 1207/2011 que estabelece requisitos para o desempenho e a 
interoperabilidade da vigilância no céu único europeu. 

Regulamento de Execução (UE) 2020/599, 2020-04-30 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Autoriza acordos e decisões relativos ao planeamento da produção no setor do leite e dos 
produtos lácteos.  
C/2020/2887 

Regulamento de Execução (UE) 2020/598, 2020-04-30 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Relativo à concessão de ajuda ao armazenamento privado para o leite em pó desnatado e à 
fixação antecipada do montante da ajuda. 
C/2020/2905 

Regulamento de Execução (UE) 2020/597, 2020-04-30 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Relativo à concessão de ajuda ao armazenamento privado para a manteiga e à fixação 
antecipada do montante da ajuda. 
C/2020/2902 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CELEX:32020R0601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0600&qid=1588592922631&rid=21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CELEX:32020R0596
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588876951352&uri=CELEX:32020R0587
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588876951352&uri=CELEX:32020R0587
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CELEX:32020R0599
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0598&qid=1588667910672&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0597&qid=1588667910672&rid=8
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Regulamento de Execução (UE) 2020/596, 2020-04-30 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Relativo à concessão de ajuda ao armazenamento privado de carne fresca ou refrigerada de 
bovinos com oito meses ou mais de idade e à fixação antecipada do montante da ajuda. 
C/2020/2899 

Regulamento de Execução (UE) 2020/595, 2020-04-30 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Relativo à concessão de ajuda ao armazenamento privado de carnes de ovino e de caprino e à 
fixação antecipada do montante da ajuda. 
C/2020/2882 

Regulamento de Execução (UE) 2020/594 da Comissão de 30 de abril de 2020 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Autoriza acordos e decisões relativos a medidas de estabilização do mercado no setor das 
plantas vivas e produtos de floricultura, bolbos, raízes e semelhantes, bem como das flores, 
cortadas para ramos ou para ornamentação.  
C/2020/2883 

Regulamento de Execução (UE) 2020/593, 2020-04-30 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Autoriza acordos e decisões relativos a medidas de estabilização do mercado no setor das 
batatas.  
C/2020/2890 

Regulamento Delegado (UE) 2020/592, 2020-04-30 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Estabelece medidas excecionais de caráter temporário em derrogação de certas disposições do 
Regulamento (UE) n.o 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, para fazer face às 
perturbações do mercado nos setores hortofrutícola e vitivinícola causadas pela pandemia de 
Covid-19 e pelas medidas adotadas para a conter. 
C/2020/2886 

Regulamento Delegado (UE) 2020/591, 2020-04-30 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Abre um regime de ajuda excecional temporária ao armazenamento privado de determinados 
queijos e fixa antecipadamente o montante da ajuda. 

Autorização de auxílios estatais no âmbito das disposições dos artigos 107.° e 108.° do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 2020-04-30 
Comissão Europeia 
Casos relativamente aos quais a Comissão não levanta objeções. Texto relevante para efeitos do 
EEE. 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-29 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes 
Altera o Regulamento (CE) n.º 1008/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo a 
regras comuns de exploração dos serviços aéreos na Comunidade, no contexto da pandemia de 
COVID-19. 
COM/2020/178 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0596&qid=1588667910672&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CELEX:32020R0595
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CELEX:32020R0594
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CELEX:32020R0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0592&qid=1588611801397&rid=29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CELEX:32020R0591
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CELEX:52020XC0430(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CELEX:52020XC0430(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0178&qid=1588667910672&rid=13
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Regulamento de Execução (UE) 2020/587, 2020-04-29 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes 
Altera o Regulamento de Execução (UE) n.o 1206/2011 que estabelece os requisitos aplicáveis à 
identificação das aeronaves para efeitos da vigilância no céu único europeu e o Regulamento de 
Execução (UE) n.o 1207/2011 que estabelece requisitos para o desempenho e a 
interoperabilidade da vigilância no céu único europeu (Texto relevante para efeitos do EEE). 
C/2020/2620 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-29 
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (CE) n.º 1008/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo a 
regras comuns de exploração dos serviços aéreos na Comunidade, no contexto da pandemia de 
COVID-19. 
ST 7576 2020 INIT 

Proposta de Regulamento do Conselho, 2020-04-29 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores 
Relativo a medidas temporárias respeitantes às assembleias gerais das sociedades europeias 
(SE) e das sociedades cooperativas europeias (SCE). 
COM/2020/183 final 

Proposta de Regulamento do Conselho, 2020-04-29 
Conselho da União Europeia 
Relativo a medidas temporárias respeitantes às assembleias gerais das sociedades europeias 
(SE) e das sociedades cooperativas europeias (SCE).  
ST 7656 2020 INIT 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-28 
Conselho da União Europeia 
Altera os Regulamentos (UE) n.º 575/2013 e (UE) 2019/876 no que diz respeito aos ajustamentos 
necessários em resposta à pandemia de COVID-19. 
ST 7620 2020 INIT 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-28 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Estabilidade Financeira, dos Serviços Financeiros e da 
União dos Mercados de Capitais 
Altera os Regulamentos (UE) n.º 575/2013 e (UE) 2019/876 no que diz respeito aos ajustamentos 
necessários em resposta à pandemia de COVID-19. 
COM/2020/310 final 

Proposal for a Council Regulation, 2020-04-28 
Conselho da União Europeia 
Activating the emergency support under Council Regulation (EU) 2016/369 of 15 March 2016 
and amending its provisions in respect of the COVID-19 outbreak [7141/20 - COM(2020) 175 
final] Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality.  
ST 7622 2020 INIT 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CELEX:32020R0587
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7576_2020_INIT&qid=1588667910672&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CELEX:52020PC0183
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7656_2020_INIT&qid=1588667910672&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588877096101&uri=CONSIL:ST_7620_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CELEX:52020PC0310
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588877148946&uri=CONSIL:ST_7622_2020_INIT
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Declaração da Comissão, 2020-04-28 
Comissão Europeia, Direção-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas 
Relativa ao Regulamento (UE) 2020/560 do Parlamento Europeu e do Conselho que altera os 
Regulamentos (UE) n.o 508/2014 e (UE) n.o 1379/2013 no que respeita a medidas específicas 
destinadas a atenuar o impacto do surto de COVID-19 no setor da pesca e da aquicultura 2020/C 
138 I/01 
PUB/2020/337 

Resultado da votação Regulamento (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-24 
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) n.º 223/2014 no que respeita à introdução de medidas específicas 
para fazer face ao surto de COVID-19 = Adoção do ato legislativo = Derrogação ao prazo de oito 
semanas previsto no artigo 4.º do Protocolo (n.º 1) relativo ao papel dos Parlamentos nacionais 
na União Europeia = Resultado do procedimento escrito concluído em 22 de abril de 2020. 
ST 7508 2020 REV 1 

Resultado da votação Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-24 
Conselho da União Europeia 
Altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 e (UE) n.º 1303/2013 no que respeita a medidas 
específicas destinadas a proporcionar uma flexibilidade excecional para a utilização dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento em resposta ao surto de COVID-19 [2020/0054(COD)] 
Adoção do ato legislativo = Derrogação ao prazo de oito semanas previsto no artigo 4.º do 
Protocolo (n.º 1) relativo ao papel dos Parlamentos nacionais na União Europeia = Resultado do 
procedimento escrito concluído em 22 de abril de 2020.  
ST 7478 2020 REV 1 

Regulamento de Execução UE Nº 2020/568, de 2020-04-24 
Comissão Europeia  
Sujeita a exportação de determinados produtos à apresentação de uma autorização de 
exportação. 
C/2020/2684 

Resultado da votação Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020/04/23 
Conselho da União Europeia 
Altera os Regulamentos (UE) n.º 508/2014 e (UE) n.º 1379/2013 no que respeita a medidas 
específicas destinadas a atenuar o impacto do surto de COVID19 no setor da pesca e da 
aquicultura [2020/0059 (COD)] Adoção do ato legislativo Derrogação ao prazo de oito semanas 
previsto no artigo 4.º, do Protocolo (n.º 1) relativo ao papel dos Parlamentos nacionais na União 
Europeia Resultado do procedimento escrito concluído em 22 de abril de 2020.  
ST 7488 2020 REV 1 

Resultado da votação Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-23 
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) n.º 223/2014 no que respeita à introdução de medidas específicas 
para fazer face ao surto de COVID-19 = Adoção do ato legislativo = Resultado do prcedimento 
escrito concluído em 22 de abril de 2020.  
ST 7508 2020 INIT 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588616353443&uri=CELEX:32020C0428(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CONSIL:ST_7508_2020_REV_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CONSIL:ST_7478_2020_REV_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?toc=OJ:L:2020:129:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2020.129.01.0007.01.POR
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=617080
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=617080
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=617080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CONSIL:ST_7488_2020_REV_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CONSIL:ST_7508_2020_INIT
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Regulamento (UE) 2020/561, 2020-04-23 
Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos no que diz respeito às 
datas de aplicação de algumas das suas disposições 

Regulamento (UE) 2020/560, 2020-04-23 
Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia  
Altera os Regulamentos (UE) n.o 508/2014 e (UE) n.o 1379/2013 no que respeita a medidas 
específicas destinadas a atenuar o impacto do surto de COVID-19 no setor da pesca e da 
aquicultura. 

Regulamento (UE) 2020/559, 2020-04-23 
Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) n.o 223/2014 no que respeita à introdução de medidas específicas 
para fazer face ao surto de COVID-19. 

Regulamento (UE) 2020/558, 2020-04-23 
Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia 
Altera os Regulamentos (UE) n.o 1301/2013 e (UE) n.o 1303/2013 no que respeita a medidas 
específicas destinadas a proporcionar uma flexibilidade excecional para a utilização dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento em resposta ao surto de COVID-19. 

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho,2020-04-23 
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Altera os Regulamentos (UE) n.º 508/2014 e (UE) n.º 1379/2013 no que respeita a medidas 
específicas destinadas a atenuar o impacto do surto de COVID-19 no setor da pesca e da 
Aquicultura.  
PE 9 2020 REV 1 

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-23  
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 e (UE) n.º 1303/2013 no que respeita a medidas 
Específicas destinadas a proporcionar uma flexibilidade excecional para a utilização dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento em resposta ao surto de COVID-19.  
PE 7 2020 REV 1 

Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-23  
Comissão Europeia, Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros 
Relativa à concessão de assistência macrofinanceira aos países do alargamento e da vizinhança 
no contexto da crise desencadeada pela pandemia de COVID-19.  
COM/2020/163 final/2 

Resultado da votação Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-22  
Conselho da União Europeia 
Altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 e (UE) n.º 1303/2013 no que respeita a medidas 
específicas destinadas a proporcionar uma flexibilidade excecional para a utilização dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento em resposta ao surto de COVID-19 [2020/0054(COD)] 
Adoção do ato legislativo = Derrogação ao prazo de oito semanas previsto no artigo 4.º do 
Protocolo (n.º 1) relativo ao papel dos Parlamentos nacionais na União Europeia = Resultado do 
procedimento escrito concluído em 22 de abril de 2020.  
ST 7478 2020 INIT 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0018.01.POR&toc=OJ:L:2020:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0011.01.POR&toc=OJ:L:2020:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2020:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CONSIL:PE_9_2020_REV_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CONSIL:PE_7_2020_REV_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CELEX:52020PC0163R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CONSIL:ST_7478_2020_INIT
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Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-22 
Conselho da União Europeia 
Relativa à concessão de assistência macrofinanceira aos países do alargamento e da vizinhança 
no contexto da crise desencadeada pela pandemia de COVID-19.  
ST 7476 2020 INIT 

Decisão (UE) 2020/556, 2020-04-21 
Conselho da União Europeia 
Prorroga a derrogação temporária ao Regulamento Interno do Conselho introduzida pela 
Decisão (UE) 2020/430 tendo em conta as dificuldades de deslocação causadas pela pandemia 
COVID-19 na União. 

Decisão UE Nº 2020/547, 2020-04-21 
Parlamento Europeu ; Conselho da União Europeia 
Relativa à mobilização da margem para imprevistos em 2020 para prestar apoio de emergência 
aos Estados-Membros e reforçar o Mecanismo de Proteção Civil da União/rescEU em resposta 
ao surto de COVID-19. 

Decisão UE Nº 2020/546, 2020-04-21 
Parlamento Europeu ; Conselho da União Europeia 
Relativa à mobilização do Instrumento de Flexibilidade para financiar medidas orçamentais 
imediatas no contexto do surto de COVID-19. 

Decisão UE Nº 2020/545, 2020-04-21 
Parlamento Europeu ; Conselho da União Europeia 
Relativa à mobilização do Instrumento de Flexibilidade para financiar medidas orçamentais 
imediatas no contexto do surto de COVID-19 e para o reforço da Procuradoria Europeia. 

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-20 
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) n.º 223/2014 no que respeita à introdução de medidas específicas 
para fazer face ao surto de COVID-19.  
PE 8 2020 INIT 

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-20 
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos no que diz respeito às 
datas de aplicação de algumas das suas disposições.  
PE 10 2020 INIT 

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-20  
Conselho da União Europeia 
Altera os Regulamentos (UE) n.º 508/2014 e (UE) n.º 1379/2013 no que respeita a medidas 
específicas destinadas a atenuar o impacto do surto de COVID-19 no setor da pesca e da 
aquicultura.  
PE 9 2020 INIT 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CONSIL:ST_7476_2020_INIT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.128.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:128I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.128.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:128I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.125.01.0005.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.125.01.0003.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.125.01.0001.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CONSIL:PE_8_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CONSIL:PE_10_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CONSIL:PE_9_2020_INIT
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Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-20  
Conselho da União Europeia 
Altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 e (UE) n.º 1303/2013 no que respeita a medidas 
específicas destinadas a proporcionar uma flexibilidade excecional para a utilização dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento em resposta ao surto de COVID-19 
PE 7 2020 INIT 

Roteiro Europeu Comum, 2020-04-17  
Comissão Europeia, Secretariado-Geral 
Com vista a levantar as medidas de contenção da COVID-19 2020/C 126/01.  
C/2020/2419 

Regulamento UE Euratom Nº 2020/538, 2020-04-17 
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 que estabelece o quadro financeiro 
plurianual para o período 2014-2020 no que respeita à Margem Global relativa às Autorizações. 

Regulamento UE Nº 2020/533, 2020-04-17 
Conselho do Banco Central Europeu 
Sobre a prorrogação de prazos de reporte de informação estatística (BCE/2020/23). 

Regulamento de Execução UE Nº 2020/532, 2020-04-17 
Comissão Europeia 
Introduz derrogações, para o ano de 2020, dos Regulamentos de Execução (UE) nº 809/2014, 
(UE) nº 180/2014, (UE) nº 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 
2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240, quanto a certos controlos administrativos e no local 
a efetuar no quadro da política agrícola comum.  

Regulamento de Execução UE Nº 2020/531, 2020-04-17 
Comissão Europeia 
Estabelece, no respeitante ao ano de 2020, uma derrogação ao artigo 75º, nº 1, terceiro 
parágrafo, do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que 
se refere ao nível dos adiantamentos relativos aos pagamentos diretos e às medidas de 
desenvolvimento rural relacionadas com a superfície e com animais, e ao artigo 75º, nº 2, 
primeiro parágrafo, do mesmo regulamento, no que se refere aos pagamentos diretos. 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-17  
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) n.º 1379/2013 e o Regulamento (UE) n.º 508/2014 no que respeita a 
medidas específicas destinadas a atenuar o impacto do surto de COVID-19 no setor da pesca e 
da aquicultura - Resultados da primeira leitura do Parlamento Europeu (Bruxelas, 16-17 de abril 
de 2020).  
ST 7323 2020 INIT 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-17 
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos no que diz respeito às 
datas de aplicação de algumas das suas disposições – Resultados da primeira leitura do 
Parlamento Europeu (Bruxelas, 16-17 de abril de 2020).  
ST 7322 2020 INIT 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CONSIL:PE_7_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:52020XC0417(06)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.119.01.0001.01.POR
https://db.datajuris.pt/?Leg=Pesquisar&P0=Conselho%20da%20Uni%E3o%20Europeia&R=K&M=E
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.119.01.0015.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.119.01.0003.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.119.01.0001.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CONSIL:ST_7323_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588877484506&uri=CONSIL:ST_7322_2020_INIT
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Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-17 
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) n.º 223/2014 no que respeita à introdução de medidas específicas 
para fazer face à crise da COVID-19 – Resultados da primeira leitura do Parlamento Europeu 
(Bruxelas, 16-17 de abril de 2020).  
ST 7316 2020 INIT 

Projeto de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-17  
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) n.º 1379/2013 e o Regulamento (UE) n.º 508/2014 no que respeita a 
medidas específicas destinadas a atenuar o impacto do surto de COVID-19 no setor da pesca e 
da aquicultura (primeira leitura) Decisão de recorrer ao procedimento escrito para a adoção do 
ato legislativo Decisão de aplicar uma derrogação ao prazo de oito semanas previsto no artigo 
4.º, do Protocolo (n.º 1) relativo ao papel dos Parlamentos nacionais na União Europeia 
Declaração.  
ST 7218 2020 ADD 2 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-17  
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 e o Regulamento (UE) n.º 1301/2013 no que respeita 
a medidas específicas destinadas a proporcionar uma flexibilidade excecional para a utilização 
dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento em resposta ao surto de COVID-19 – 
Resultados da primeira leitura do Parlamento Europeu (Bruxelas, 16-17 de abril de 2020).  
ST 7315 2020 INIT 

Decisão (UE) 2020/547, 2020-04-17  
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Relativa à mobilização da margem para imprevistos em 2020 para prestar apoio de emergência 
aos Estados-Membros e reforçar o Mecanismo de Proteção Civil da União/rescEU em resposta 
ao surto de COVID-19. 

Decisão (UE) 2020/546, 2020-04-17 
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Relativa à mobilização do Instrumento de Flexibilidade para financiar medidas orçamentais 
imediatas no contexto do surto de COVID-19. 

Decisão (UE) 2020/545, 2020-04-17 
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Relativa à mobilização do Instrumento de Flexibilidade para financiar medidas orçamentais 
imediatas no contexto do surto de COVID-19 e para o reforço da Procuradoria Europeia. 

Decisão de Execução UE Nº 2020/534, 2020-04-17 
Comissão Europeia 
Suspende a apreciação das candidaturas de adesão a redes europeias de referência existentes. 

Comunicação da Comissão COVID-19, 2020-04-17 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Migração e dos Assuntos Internos 
Orientações sobre a aplicação das disposições pertinentes da UE em matéria de procedimentos 
de asilo e de regresso e sobre a reinstalação 2020/C 126/02. 
C/2020/2516 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CONSIL:ST_7316_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CONSIL:ST_7218_2020_ADD_2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CONSIL:ST_7315_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CELEX:32020D0547
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CELEX:32020D0546
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588667910672&uri=CELEX:32020D0545
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.119.01.0018.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588594202039&uri=CELEX:52020XC0417(07)
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Comunicação da Comissão COVID-19, 2020-04-17  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Migração e dos Assuntos Internos 
Orientações sobre a aplicação das disposições pertinentes da UE em matéria de procedimentos 
de asilo e de regresso e sobre a reinstalação 2020/C 126/02.  
C/2020/2516 

Comunicação da Comissão, 2020-04-17 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores 
Orientações respeitantes a aplicações móveis de apoio à luta contra a pandemia de COVID-19 
na perspetiva da proteção de dados 2020/C 124 I/01. 
C/2020/2523 

Comunicação da Comissão, 2020-04-17  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores 
Orientações respeitantes a aplicações móveis de apoio à luta contra a pandemia de COVID-19 
na perspetiva da proteção de dados 2020/C 124 I/01.  
C/2020/2523 

Autorização de auxílios estatais, 2020-04-17  
Comissão Europeia 
No âmbito das disposições dos artigos 107.° e 108.° do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia — Casos relativamente aos quais a Comissão não levanta objeções. Texto relevante 
para efeitos do EEE. 

Regulamento (UE) 2020/533, 2020-04-16  
Banco Central Europeu  
Sobre a prorrogação de prazos de reporte de informação estatística (BCE/2020/23). 

Regulamento de Execução (UE) 2020/532, 2020-04-16  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Introduz derrogações, para o ano de 2020, dos Regulamentos de Execução (UE) n.o 809/2014, 
(UE) n.o 180/2014, (UE) n.o 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 
2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240, quanto a certos controlos administrativos e no local 
a efetuar no quadro da política agrícola comum.  
C/2020/2405 

Regulamento de Execução (UE) 2020/531, 2020-04-16  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Estabelece, no respeitante ao ano de 2020, uma derrogação ao artigo 75.o, n.o 1, terceiro 
parágrafo, do Regulamento (UE) n.o 1306/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que 
se refere ao nível dos adiantamentos relativos aos pagamentos diretos e às medidas de 
desenvolvimento rural relacionadas com a superfície e com animais, e ao artigo 75.o, n.o 2, 
primeiro parágrafo, do mesmo regulamento, no que se refere aos pagamentos diretos.  
C/2020/2404 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:52020XC0417(07)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0417(08)&qid=1588592922631&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:52020XC0417(08)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:52020XC0417(05)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:32020R0533
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:32020R0532
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:32020R0531
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Projeto de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-16  
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) n.º 1379/2013 e o Regulamento (UE) n.º 508/2014 no que respeita a 
medidas específicas destinadas a atenuar o impacto do surto de COVID-19 no setor da pesca e 
da aquicultura (primeira leitura) – Decisão de recorrer ao procedimento escrito para a adoção 
do ato legislativo – Decisão de aplicar uma derrogação ao prazo de oito semanas previsto no 
artigo 4.º, do Protocolo (n.º 1) relativo ao papel dos Parlamentos nacionais na União Europeia.  
ST 7218 2020 REV 1 

Regulamento (UE) 2020/521, 2020-04-15 
Conselho da União Europeia  
Ativa o apoio de emergência nos termos do Regulamento (UE) 2016/369 e que altera as suas 
disposições tendo em conta o surto de COVID-19. 

Projeto de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-15  
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) n.º 1379/2013 e o Regulamento (UE) n.º 508/2014 no que respeita a 
medidas específicas destinadas a atenuar o impacto do surto de COVID-19 no setor da pesca e 
da aquicultura (primeira leitura) – Decisão de recorrer ao procedimento escrito para a adoção 
do ato legislativo – Decisão de aplicar uma derrogação ao prazo de oito semanas previsto no 
artigo 4.º, do Protocolo (n.º 1) relativo ao papel dos Parlamentos nacionais na União Europeia = 
Declaração.  
ST 7218 2020 ADD 1 

Decisão UE Nº 2020/525, 2020-04-15 
Conselho de Supervisores da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
Exige que as pessoas singulares ou coletivas que detêm posições líquidas curtas reduzam 
temporariamente os limiares de comunicação de posições líquidas curtas sobre o capital social 
emitido de uma sociedade cujas ações estejam admitidas à negociação num mercado 
regulamentado acima de um determinado limiar e notifiquem as autoridades competentes em 
conformidade com o disposto no artigo 28º, nº 1, alínea a), do Regulamento (UE) nº 236/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho. 

Comunicação da Comissão Orientações, 2020-04-15  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 
Sobre os testes de diagnóstico in vitro para a COVID-19 e o respetivo desempenho 2020/C 122 
I/01.  
C/2020/2391 

Comunicação da Comissão, 2020-04-15  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 
Orientações sobre os testes de diagnóstico in vitro para a COVID-19 e o respetivo desempenho 
2020/C 122 I/01.  
C/2020/2391 

Regulamento (UE) 2020/521, 2020-04-14 
Conselho da União Europeia 
Ativa o apoio de emergência nos termos do Regulamento (UE) 2016/369 e que altera as suas 
disposições tendo em conta o surto de COVID-19.  
ST/7169/2020/INIT 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CONSIL:ST_7218_2020_REV_1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.117.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2020:117:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CONSIL:ST_7218_2020_ADD_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.116.01.0005.01.POR
https://db.datajuris.pt/?Leg=Pesquisar&P0=Conselho%20de%20Supervisores%20da%20Autoridade%20Europeia%20dos%20Valores%20Mobili%E1rios%20e%20dos%20Mercados&R=K&M=E
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:52020XC0415(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0415(04)&qid=1588594202039&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0521&qid=1588611801397&rid=28
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Recomendação UE Nº 2020/518, 2020-04-14 
Comissão Europeia 
Relativa a um conjunto de instrumentos comuns a nível da União com vista à utilização de 
tecnologias e dados para combater a crise da COVID-19 e sair da crise, nomeadamente no 
respeitante às aplicações móveis e à utilização de dados de mobilidade anonimizados.  

Decisão do Conselho, 2020-04-14  
Conselho da União Europeia 
Adota a posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.o 1 da União Europeia 
para o exercício de 2020 2020/C 123 I/01.  
ST/7149/2020/INIT 

Decisão do Conselho, 2020-04-14  
Conselho da União Europeia 
Adota a posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.o 2 da União Europeia 
para o exercício de 2020 2020/C 123 I/02. 
ST/7201/2020/INIT 

Comunicação da Comissão, 2020-04-14  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes 
Orientações em matéria de proteção da saúde, repatriamento e formalidades de viagem dos 
marítimos, passageiros e outras pessoas a bordo dos navios 2020/C 119/01.  
C/2020/3100 

Resultado da votação – Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-09  
Conselho da União Europeia 
Estabelece regras específicas no que se refere à Diretiva 96/71/CE e à Diretiva 2014/67/UE para 
o destacamento de condutores do setor do transporte rodoviário e que altera a Diretiva 
2006/22/CE no que diz respeito aos requisitos de execução e o Regulamento (UE) n.º 1024/2012 
= Adoção da posição do Conselho em primeira leitura e da nota justificativa do Conselho = 
Resultado do procedimento escrito concluído em 7 de abril de 2020.  
ST 7232 2020 REV 1 

Resultado da votação Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-09  
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em matéria 
de tempos máximos de condução diária e semanal, à duração mínima das pausas e dos períodos 
de repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014 no que diz respeito ao 
posicionamento por meio de tacógrafos = Adoção da posição do Conselho em primeira leitura e 
da nota justificativa do Conselho = Resultado do procedimento escrito concluído em 7 de abril 
de 2020.  
ST 7233 2020 REV 1 

Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-09  
Comissão Europeia, Direção-Geral do Orçamento 
Altera a Decisão (UE) 2020/265 no que diz respeito aos ajustamentos aos montantes 
mobilizados a partir do Instrumento de Flexibilidade em 2020, a utilizar no âmbito da migração, 
afluência de refugiados e ameaças à segurança, para as medidas imediatas no contexto do surto 
de COVID-19 e do reforço da Procuradoria Europeia. 
COM/2020/140 final/2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.114.01.0007.01.POR
https://db.datajuris.pt/?Leg=Pesquisar&P0=Comiss%E3o%20Europeia&R=K&M=E
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:32020D0416(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:32020D0416(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:52020XC0414(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CONSIL:ST_7232_2020_REV_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CONSIL:ST_7233_2020_REV_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:52020PC0140R(01)
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Recomendação (UE) 2020/518, 2020-04-08  
Comissão Europeia, Direção-Geral das Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias 
Relativa a um conjunto de instrumentos comuns a nível da União com vista à utilização de 
tecnologias e dados para combater a crise da COVID-19 e sair da crise, nomeadamente no 
respeitante às aplicações móveis e à utilização de dados de mobilidade anonimizados.  
C/2020/3300 

Orientação UE Nº 2020/515, 2020-04-08 
Conselho do Banco Central Europeu 
Altera a Orientação 2014/528/UE (BCE/2014/31) relativa a medidas adicionais temporárias 
respeitantes às operações de refinanciamento do Eurosistema e à elegibilidade dos ativos de 
garantia (BCE/2020/21). 

Comunicação Conjunta ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões, 2020-04-08 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento 
Comunicação sobre a resposta global da UE ao surto de COVID-19 
JOIN/2020/11 final 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho, 2020-
04-08 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Migração e dos Assuntos Internos 
Relativa à avaliação da aplicação das restrições temporárias às viagens não indispensáveis para 
a EU.  
COM/2020/148 final 

Comunicação da Comissão Quadro temporário, 2020-04-08 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Concorrência 
Quadro temporário para a análise de práticas anti-trust na cooperação entre empresas em 
resposta a situações de emergência decorrentes do atual surto de COVID-19 2020/C 116 I/02 
C/2020/3200 

Regulamento (UE, Euratom) do Conselho, 2020-04-07  
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013, no que respeita à Margem Global relativa 
às Autorizações Pedido de aprovação do Parlamento Europeu.  
ST 7205 2020 INIT 

Regulamento de Execução UE Nº 2020/501, 2020-04-07 
Comissão Europeia 
Estabelece derrogações ao Regulamento de Execução (UE) nº 809/2014 no respeitante à data-
limite para a apresentação do pedido único, dos pedidos de ajuda e dos pedidos de pagamento, 
à data-limite para comunicação de alterações do pedido único e dos pedidos de pagamento e à 
data-limite para apresentação dos pedidos de atribuição de direitos ao pagamento ou de 
aumento do valor dos direitos ao pagamento, a título do regime de pagamento de base, para 
2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:32020H0518
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.110.01.0026.01.POR
https://db.datajuris.pt/?Leg=Pesquisar&P0=Conselho%20do%20Banco%20Central%20Europeu&R=K&M=E
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588877771156&uri=CELEX:52020JC0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588877771156&uri=CELEX:52020JC0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:52020DC0148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:52020DC0148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0408(04)&qid=1588592922631&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0408(04)&qid=1588592922631&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0408(04)&qid=1588592922631&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0408(04)&qid=1588592922631&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CONSIL:ST_7205_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.109.01.0008.01.POR
https://db.datajuris.pt/?Leg=Pesquisar&P0=Comiss%E3o%20Europeia&R=K&M=E


 

 

17 

Regulamento do Conselho, 2020-04-07  
Conselho da União Europeia 
Ativa o apoio de emergência nos termos do Regulamento (UE) 2016/369 e que altera as suas 
disposições tendo em conta o surto de COVID-19.  
ST 7200 2020 INIT 

Regulamento do Conselho, 2020-04-07 
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 que estabelece o quadro financeiro 
plurianual para o período 2014-2020, no que respeita à Margem Global relativa às Autorizações.  
ST 7170 2020 INIT 

Regulamento do Conselho, 2020-04-07  
Conselho da União Europeia 
Ativa o apoio de emergência nos termos do Regulamento (UE) 2016/369 e que altera as suas 
disposições tendo em conta o surto de COVID-19.  
ST 7169 2020 INIT 

Orientação (UE) 2020/515, 2020-04-07 
Banco Central Europeu 
Altera a Orientação BCE/2014/31 relativa a medidas adicionais temporárias respeitantes às 
operações de refinanciamento do Eurosistema e à elegibilidade dos ativos de garantia 
(BCE/2020/21). 

Decisão (UE) 2020/506, 2020-04-07  
Banco Central Europeu  
Altera a Orientação (UE) 2015/510 relativa ao enquadramento para a implementação da política 
monetária do Eurosistema e a Orientação (UE) 2016/65 relativa às margens de avaliação a 
aplicar na implementação da política monetária do Eurosistema (BCE/2020/20). 

Decisão UE Nº 2020/506, 2020-04-07 
Conselho do Banco Central Europeu 
Altera a Orientação (UE) 2015/510 relativa ao enquadramento para a implementação da política 
monetária do Eurosistema e a Orientação (UE) 2016/65 relativa às margens de avaliação a 
aplicar na implementação da política monetária do Eurosistema (BCE/2020/20). 

Regulamento de Execução (UE) 2020/501, 2020-04-06  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Estabelece derrogações ao Regulamento de Execução (UE) n.o 809/2014 no respeitante à data-
limite para a apresentação do pedido único, dos pedidos de ajuda e dos pedidos de pagamento, 
à data-limite para comunicação de alterações do pedido único e dos pedidos de pagamento e à 
data-limite para apresentação dos pedidos de atribuição de direitos ao pagamento ou de 
aumento do valor dos direitos ao pagamento, a título do regime de pagamento de base, para 
2020.  
C/2020/2216 

Texto consolidado: Comunicação da Comissão Quadro temporário, 2020-04-04 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Concorrência 
relativo a medidas de auxílio estatal em apoio da economia no atual contexto do surto de COVID-
19. 
Aceder ao ato jurídico original 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CONSIL:ST_7200_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CONSIL:ST_7170_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CONSIL:ST_7169_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:32020O0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:32020D0506
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.109.01.0001.01.POR
https://db.datajuris.pt/?Leg=Pesquisar&P0=Conselho%20do%20Banco%20Central%20Europeu&R=K&M=E
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:32020R0501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:02020XC0320(03)-20200404
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&qid=1588753007100
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Comunicação da Comissão Alteração ao Quadro Temporário, 2020-04-04 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Concorrência 
Relativo a medidas de auxílio estatal em apoio da economia no atual contexto do surto de 
COVID-19 2020/C 112 I/01.  
C/2020/2215 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-03  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 
Altera o Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos no que diz respeito às 
datas de aplicação de algumas das suas disposições.  
COM/2020/144 final 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-03  
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos no que diz respeito às 
datas de aplicação de algumas das suas disposições.  
ST 7179 2020 INIT 

Decisão UE Nº 2020/491, 2020-04-03 
Comissão Europeia 
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.  

Comunicação da Comissão, 2020-04-03  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 
Orientações sobre a assistência de emergência da UE em matéria de cooperação transfronteiriça 
no domínio dos cuidados de saúde no contexto da crise da COVID-19 2020/C 111 I/01.  
C/2020/2153 

Comunicação da Comissão, 2020-04-03  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 
Orientações sobre a assistência de emergência da UE em matéria de cooperação transfronteiriça 
no domínio dos cuidados de saúde no contexto da crise da COVID-19 2020/C 111 I/01.  
C/2020/2153 

Autorização de auxílios estatais no âmbito das disposições dos artigos 107.° e 108.° do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 2020-04-03  
Comissão Europeia 
Casos relativamente aos quais a Comissão não levanta objeções.  
Texto relevante para efeitos do EEE. 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-02 
Comissão Europeia, Direção-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas 
Altera o Regulamento (UE) n.º 1379/2013 e o Regulamento (UE) n.º 508/2014 no que respeita a 
medidas específicas destinadas a atenuar o impacto do surto de COVID-19 no setor da pesca e 
da aquicultura.  
COM/2020/142 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&qid=1588594202039&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:52020PC0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CONSIL:ST_7179_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.103.01.0001.01.POR
https://db.datajuris.pt/?Leg=Pesquisar&P0=Comiss%E3o%20Europeia&R=K&M=E
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0403(02)&qid=1588592922631&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:52020XC0403(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:52020XC0403(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:52020XC0403(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0142&qid=1588592922631&rid=20
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Proposta de Regulamento do Conselho, 2020-04-02 
Comissão Europeia, Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros 
Relativa à criação de um instrumento europeu de apoio temporário para atenuar os riscos de 
desemprego numa situação de emergência (SURE) na sequência do surto de COVID-19.  
COM/2020/139 final 

Proposta de Regulamento do Conselho, 2020-04-02 
Comissão Europeia, Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão 
Ativa o apoio de emergência nos termos do Regulamento (UE) 2016/369 do Conselho, de 15 de 
março de 2016, e que altera as suas disposições relativamente ao surto de COVID-19.  
COM/2020/175 final 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-02 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Política Regional e Urbana  
Altera o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 e o Regulamento (UE) n.º 1301/2013 no que respeita 
a medidas específicas destinadas a proporcionar uma flexibilidade excecional para a utilização 
dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento em resposta ao surto de COVID-19.  
COM/2020/138 final 

Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-02 
Comissão Europeia, Direção-Geral do Orçamento 
Altera a Decisão (UE) 2020/265 no que diz respeito aos ajustamentos dos montantes 
mobilizados a partir do Instrumento de Flexibilidade para 2020 e destinados a serem utilizados 
no domínio da migração, da afluência de refugiados e das ameaças à segurança, para medidas 
imediatas no quadro do surto de COVID-19 e para o reforço da Procuradoria Europeia. 
COM/2020/171 final 

Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-02  
Comissão Europeia, Direção-Geral do Orçamento 
Relativa à mobilização da margem para imprevistos em 2020 para prestar apoio de emergência 
aos Estados-Membros e reforçar o Mecanismo de Proteção Civil da União/rescEU em resposta 
ao surto de COVID-19.  
COM/2020/172 final 

Projeto de Orçamento Retificativo n.º 2 do Orçamento Geral de 2020, 2020-04-02  
Comissão Europeia, Direção-Geral do Orçamento 
Prestação de apoio de emergência aos Estados-Membros e reforço adicional do Mecanismo de 
Proteção Civil da União/rescEU a fim de fazer face ao surto de COVID-19 
COM/2020/170 final 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-04-02  
Comissão Europeia, Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão 
Altera o Regulamento (UE) n.º 223/2014 no que respeita à introdução de medidas específicas 
para fazer face à crise da COVID-19. 
COM/2020/141 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0139&qid=1588594202039&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0175&qid=1588594202039&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0138&qid=1588592922631&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0171&qid=1588611801397&rid=32
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0172&qid=1588611801397&rid=33
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0170&qid=1588611801397&rid=31
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0141&qid=1588594202039&rid=11
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Texto consolidado: Regulamento (UE) n.o 1303/2013, de 17 de dezembro de 2013, 2020-04-
01  
Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia 
Estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que estabelece disposições 
gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao 
Fundo de Coesão e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e que revoga o 
Regulamento (CE) n.o 1083/2006 do Conselho 
Aceder ao ato jurídico original 

Texto consolidado: Regulamento (CEE) n.o 95/9, de 18 de Janeiro de 1993, 2020-04-01 
Conselho da União Europeia 
Relativo às normas comuns aplicáveis à atribuição de faixas horárias nos aeroportos da 
Comunidade 
Aceder ao ato jurídico original 

Comunicação da Comissão, 2020-04-01  
Comissão Europeia, Direção-Geral do Mercado Interno, da Indústria, do Empreendedorismo e 
das PME 
Orientações da Comissão Europeia sobre a utilização do quadro em matéria de contratos 
públicos na situação de emergência relacionada com a crise da COVID-19 2020/C 108 I/01. 
C/2020/2078 

Regulamento de Execução UE Nº 2020/466, 2020-03-31 
Comissão Europeia 
Relativo a medidas temporárias destinadas a conter os riscos para a saúde humana, a saúde 
animal, a fitossanidade e o bem-estar animal durante certas perturbações graves dos sistemas 
de controlo dos Estados-Membros devido à doença do coronavírus (COVID-19).  

Regulamento UE Nº 2020/461, 2020-03-31 
Parlamento Europeu ; Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (CE) nº 2012/2002 do Conselho a fim de prestar assistência financeira aos 
Estados-Membros e aos países que estão a negociar a sua adesão à União gravemente afetados 
por uma emergência de saúde pública de grande dimensão.  

Regulamento UE Nº 2020/460, 2020-03-31 
Parlamento Europeu ; Conselho da União Europeia 
Altera os Regulamentos (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013 e (UE) nº 508/2014 no 
respeitante a medidas específicas para mobilizar investimentos nos sistemas de saúde dos 
Estados-Membros e noutros setores das suas economias em resposta ao surto de COVID-19 
(Iniciativa de Investimento Resposta ao Coronavírus). 

Regulamento UE Nº 2020/459, 2020-03-31 
Parlamento Europeu ; Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (CEE) nº 95/93 do Conselho relativo às normas comuns aplicáveis à 
atribuição de faixas horárias nos aeroportos da Comunidade. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:02013R1303-20200401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:02013R1303-20200401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1588753007100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1588753007100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588753007100&uri=CELEX:01993R0095-20200401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=CELEX:31993R0095&qid=1588753007100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=CELEX:31993R0095&qid=1588753007100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&qid=1588616353443&rid=44
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0030.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0009.01.POR
https://db.datajuris.pt/?Leg=Pesquisar&P0=Parlamento%20Europeu&R=K&M=E
https://db.datajuris.pt/?Leg=Pesquisar&P0=Conselho%20da%20Uni%E3o%20Europeia&R=K&M=E
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0005.01.POR
https://db.datajuris.pt/?Leg=Pesquisar&P0=Parlamento%20Europeu&R=K&M=E
https://db.datajuris.pt/?Leg=Pesquisar&P0=Conselho%20da%20Uni%E3o%20Europeia&R=K&M=E
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0001.01.POR
https://db.datajuris.pt/?Leg=Pesquisar&P0=Parlamento%20Europeu&R=K&M=E
https://db.datajuris.pt/?Leg=Pesquisar&P0=Conselho%20da%20Uni%E3o%20Europeia&R=K&M=E
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Regulamento de Execução UE Nº 2020/466, 2020-03-30 
Comissão Europeia 
Relativo a medidas temporárias destinadas a conter os riscos para a saúde humana, a saúde 
animal, a fitossanidade e o bem-estar animal durante certas perturbações graves dos sistemas 
de controlo dos Estados-Membros devido à doença do coronavírus (COVID-19). 

Comunicação da Comissão, 2020-03-30 
Comissão Europeia, Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão 
Orientações sobre o exercício da livre circulação de trabalhadores durante o surto de COVID-19 
2020/C 102 I/03 
C/2020/2051 

Comunicação da Comissão COVID-19, 2020-03-30 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Migração e dos Assuntos Internos 
Orientações sobre a aplicação da restrição temporária das viagens não indispensáveis para a UE, 
sobre a facilitação de regimes de trânsito para o repatriamento de cidadãos da UE e sobre os 
efeitos na política de vistos 2020/C 102 I/02. 
C/2020/2050 

Decisão de Execução UE Nº 2020/452, 2020-03-27 
Comissão Europeia 
Altera a Decisão de Execução (UE) 2019/570 da Comissão no que se refere às capacidades 
criadas para fazer face a riscos com pouca probabilidade de ocorrência mas grande impacto. 

Comunicação da Comissão Orientações da Comissão Europeia (C/2020/2010),2020-03-27 
Comissão Europeia 
Facilitar as operações de carga aérea durante o surto de COVID-19 2020/C 100 I/01. 

Comunicação da Comissão (2020/C 99 I/01), 2020-03-26 
Comissão Europeia 
Orientações para os Estados‐Membros relativas a investimento direto estrangeiro e livre 
circulação de capitais provenientes de países terceiros, e proteção dos ativos estratégicos da 
Europa, antes da aplicação do Regulamento (UE) 2019/452 (Regulamento Análise dos IDE). 

Decisão UE Nº 2020/440, 2020-03-25 
Conselho do Banco Central Europeu  
Relativa a um programa temporário de compras de emergência por pandemia (BCE/2020/17). 

Decisão UE Nº 2020/441, 2020-03-25 
Conselho do Banco Central Europeu  
Altera a Decisão (UE) 2016/948 do Banco Central Europeu relativa à implementação do 
programa de compra de ativos do setor empresarial. 

Decisão UE Nº 2020/430, 2020-03-24 
Conselho da União Europeia 
Relativa a uma derrogação temporária ao Regulamento Interno do Conselho tendo em conta as 
dificuldades de deslocação causadas pela pandemia COVID-19 na União. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0030.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&qid=1588616353443&rid=45
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0330(02)&qid=1588611801397&rid=26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.094.01.0001.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1585324780256&uri=OJ:JOC_2020_100_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1585324780256&uri=CELEX:52020XC0326(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.091.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:091:TOC
https://db.datajuris.pt/?Leg=Pesquisar&P0=Conselho%20do%20Banco%20Central%20Europeu&R=K&M=E
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.091.01.0005.01.POR&toc=OJ:L:2020:091:TOC
https://db.datajuris.pt/?Leg=Pesquisar&P0=Conselho%20do%20Banco%20Central%20Europeu&R=K&M=E
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.088.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:088I:TOC
https://db.datajuris.pt/?Leg=Pesquisar&P0=Conselho%20da%20Uni%E3o%20Europeia&R=K&M=E
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Comunicação da Comissão (2020/C 96 I/01), 2020-03-24 
Comissão Europeia 
Comunicação da comissão sobre a implementação de corredores verdes ao abrigo das 
orientações relativas às medidas de gestão das fronteiras para proteger a saúde e garantir a 
disponibilidade de bens e serviços essenciais 2020/C 96 I/01 

Decisão (UE) 2020/430, 2020-03-23  
Conselho da União Europeia 
Relativa a uma derrogação temporária ao Regulamento Interno do Conselho tendo em conta as 
dificuldades de deslocação causadas pela pandemia COVID-19 na União. 
ST/6891/2020/INIT 

Comunicação da Comissão (C/2020/1863), 2020-03-20 
Comissão Europeia 
Quadro temporário relativo a medidas de auxílio estatal em apoio da economia no atual 
contexto do surto de COVID-19 2020/C 91 I/01 

Rectificação, 2020-03-20 
Comissão Europeia 
Retificação da Recomendação (UE) 2020/403 da Comissão, de 13 de Março de 2020, sobre os 
procedimentos de avaliação da conformidade e de fiscalização do mercado face à ameaça da 
COVID-19. 

Conclusões do Conselho sobre o Covid‐19 (2020/C 57/04), 2020-02-20 
Conselho da União Europeia 
Balanço das implicações do surto de casos humanos de Covid‐19, que teve início na China em 
dezembro último e que em 30 de janeiro de 2020(1) foi declarado pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) uma emergência de saúde pública à escala internacional. 

Decisão UE Nº 2020/407, 2020-03-17 
Conselho do Banco Central Europeu 
Altera a Decisão (UE) 2019/1311 relativa a uma terceira série de operações de refinanciamento 
de prazo alargado direcionadas (BCE/2020/13). 

Comunicação da comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho Covid-
19 (COM/2020/115 final), 2020-03-16 
Comissão Europeia 
Restrições temporárias aplicáveis às viagens não indispensáveis para a EU 

Recomendação UE Nº 2020/403, 2020-03-16 
Comissão Europeia 
Procedimentos de avaliação da conformidade e de fiscalização do mercado face à ameaça da 
COVID-19. 

Regulamento de Execução UE Nº 2020/402, 2020-03-15 
Comissão Europeia 
Sujeita a exportação de determinados produtos à apresentação de uma autorização de 
exportação. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1585324780256&uri=CELEX:52020XC0324(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0430&qid=1588616353443&rid=42
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1585324780256&uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.084.01.0024.01.POR&toc=OJ:L:2020:084:TOC
https://db.datajuris.pt/?Leg=Pesquisar&P0=Comiss%E3o%20Europeia&R=K&M=E
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1585323677513&uri=CELEX:52020XG0220(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.080.01.0023.01.POR
https://db.datajuris.pt/?Leg=Pesquisar&P0=Conselho%20do%20Banco%20Central%20Europeu&R=K&M=E
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1585324780256&uri=CELEX:52020DC0115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1585324780256&uri=CELEX:52020DC0115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.079.01.0001.01.POR
https://db.datajuris.pt/?Leg=Pesquisar&P0=Comiss%E3o%20Europeia&R=K&M=E
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.077.01.0001.01.POR
https://db.datajuris.pt/?Leg=Pesquisar&P0=Comiss%E3o%20Europeia&R=K&M=E


 

 

23 

2. QUADRO NORMATIVO NACIONAL 

2.1. DIÁRIO DA REPÚBLICA 

2.1.1. ATOS LEGAIS EMITIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO INTERNA  

Despacho n.º 4287/2020 - Diário da República n.º 70/2020, Série II de 2020-04-08 
Administração Interna - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Administração 
Interna 
Autorização de utilização de câmaras de videovigilância portáteis, instaladas em veículos 
aéreos não tripulados da Polícia de Segurança Pública, durante o Estado de Emergência 

Despacho n.º 4328-E/2020 - Diário da República n.º 70/2020, 3º Suplemento, Série II de 2020-
04-08 
Administração Interna - Gabinete do Ministro 
Deslocações do pessoal de apoio dos órgãos de soberania e dos partidos com representação 
parlamentar entre os dias 9 e 13 de abril de 2020 

Despacho n.º 4249/2020 - Diário da República n.º 69/2020, Série II de 2020-04-07 
Administração Interna - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna 
Autorização de utilização de câmaras de videovigilância portáteis, instaladas em veículos aéreos 
não tripulados, durante o estado de emergência 

Despacho n.º 4235-D/2020 - Diário da República n.º 68/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
04-06 
Administração Interna - Gabinete do Ministro 
Aplicação do artigo 6.º do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, aos ministros do culto 

Despacho n.º 3659-A/2020 - Diário da República N.º 59/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
03-24 
Administração Interna - Gabinete do Ministro 
Determina procedimentos de controlo de fronteira por parte do SEF 

Despacho n.º 3427-B/2020 - Diário da República n.º 55/2020, 1º Suplemento, Série II de2020-
03-18 
Administração Interna - Gabinete do Ministro 
Suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas presenciais no âmbito da COVID-19. 

2.1.2. ATOS LEGAIS INTERMINISTERIAIS COM A ADMINISTRAÇÃO INTERNA  

Despacho n.º 5138-B/2020 - Diário da República n.º 85/2020, 3º Suplemento, Série II de 2020-
04-30  
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/131230132/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-08&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131230104
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131293584/details/maximized?serie=II&dreId=131293581
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131293584/details/maximized?serie=II&dreId=131293581
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131182930/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-07&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131182909
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193431/details/maximized?serie=II&dreId=131193427
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193431/details/maximized?serie=II&dreId=131193427
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600804/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600804/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130399847/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130399847/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132883337/details/maximized?serie=II&dreId=132883335
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132883337/details/maximized?serie=II&dreId=132883335
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Despacho n.º 4808-B/2020 - Diário da República n.º 78/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
04-21  
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 
Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália 

Despacho n.º 4698-C/2020 - Diário da República n.º 76/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
04-17  
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 
Prorrogação da interdição do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os 
voos de e para países que não integram a União Europeia, com determinadas exceções 

Despacho n.º 4394-A/2020 - Diário da República n.º 71/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
04-09  
Administração Interna e Modernização do Estado e da Administração Pública - Gabinetes do 
Ministro da Administração Interna e da Ministra da Modernização do Estado e da 
Administração Pública 
Determina que nos casos em que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deva garantir o 
atendimento, mediante pedido de agendamento, podem ser afetos a esses atendimentos os 
postos do SEF localizados nas Lojas de Cidadão de Coimbra e de Aveiro 

Despacho n.º 4394-D/2020 - Diário da República n.º 71/2020, 3º Suplemento, Série II de 2020-
04-09  
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 

Despacho n.º 4328-D/2020 - Diário da República n.º 70/2020, 3º Suplemento, Série II de 2020-
04-08  
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 
Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália 

Despacho n.º 4148-A/2020 - Diário da República n.º 67-A/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-04-05  
Economia e Transição Digital e Administração Interna - Gabinetes do Ministro de Estado, da 
Economia e da Transição Digital e do Ministro da Administração Interna 
Esclarece o âmbito de aplicação do ponto iv) da alínea b) do n.º 2 da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 18-B/2020, de 2 de abril 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132244593/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=132244591
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132244593/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=132244591
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131796238/details/maximized?serie=II&day=2020-04-17&date=2020-04-01&dreId=131796236
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131796238/details/maximized?serie=II&day=2020-04-17&date=2020-04-01&dreId=131796236
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131292965/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-09&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131292963
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131292965/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-09&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131292963
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131330727/details/maximized?serie=II&dreId=131330725
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131330727/details/maximized?serie=II&dreId=131330725
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131293583/details/maximized?serie=II&dreId=131293581
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131293583/details/maximized?serie=II&dreId=131293581
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131137869/details/maximized?serie=I&parte_filter=31&day=2020-04-05&date=2020-04-01&dreId=131137867
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131137869/details/maximized?serie=I&parte_filter=31&day=2020-04-05&date=2020-04-01&dreId=131137867
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Despacho n.º 4146-C/2020 - Diário da República n.º 67/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
04-03  
Administração Interna e Modernização do Estado e da Administração Pública - Gabinetes do 
Ministro da Administração Interna e da Ministra da Modernização do Estado e da 
Administração Pública 
Determina-se que no período de tempo em que os elementos das forças e serviços de 
segurança fiquem em confinamento obrigatório em estabelecimento de saúde ou no respetivo 
domicílio, devido a perigo de contágio pelo SARS-CoV-2, não se verifica a perda de qualquer 
remuneração nem de tempo de serviço, em moldes idênticos ao período de férias 

Despacho n.º 4097-B/2020 - Diário da República n.º 66/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
04-02  
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 
Determina as competências de intervenção durante a vigência do estado de emergência, ao 
Comandante Operacional Distrital da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC), ao Centro Distrital de Segurança Social e à Autoridade de Saúde de âmbito local 
territorialmente competente, em colaboração com os municípios 

Despacho n.º 4024-A/2020 - Diário da República n.º 65/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
04-01  
Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e Habitação - Gabinetes do Ministro da 
Administração Interna, da Ministra da Saúde e do Secretário de Estado das Infraestruturas 
Adota medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, de resposta à epidemia 
SARS-CoV-2 no âmbito da atividade de transporte de doentes 

Despacho n.º 3863-B/2020 - Diário da República n.º 62/2020, 3º Suplemento, Série II de 2020-
03-27  
Presidência do Conselho de Ministros, Administração Interna, Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social e Saúde - Gabinetes da Ministra de Estado e da Presidência, do Ministro da 
Administração Interna e das Ministras do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde 
Determina que a gestão dos atendimentos e agendamentos seja feita de forma a garantir 
inequivocamente os direitos de todos os cidadãos estrangeiros com processos pendentes no 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no âmbito do COVID 19 

Despacho n.º 3427-A/2020 - Diário da República n.º 55/2020, 1.º Suplemento, Série II de2020-
03-18 
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 
Interdita o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de e para países 
que não integram a União Europeia, com determinadas exceções 

Despacho n.º 3372-C/2020 - Diário da República n.º 54/2020, 3º Suplemento, Série II de 2020-
03-17 
Presidência do Conselho de Ministros e Administração Interna - Gabinetes do Primeiro-
Ministro e do Ministro da Administração Interna 
Reconhece a necessidade da declaração da situação de calamidade no município de Ovar 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131122803/details/maximized?serie=II&dreId=131122800
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131122803/details/maximized?serie=II&dreId=131122800
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131051270/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=131051268
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131051270/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=131051268
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131016743/details/maximized?serie=II&day=2020-04-01&date=2020-04-01&dreId=131016741
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131016743/details/maximized?serie=II&day=2020-04-01&date=2020-04-01&dreId=131016741
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130835082/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130835080
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130835082/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130835080
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130376669/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130376669/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130366471/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130366471/details/maximized
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Despacho n.º 3301-D/2020 - Diário da República n.º 52-B/2020, 2º Suplemento, Série II de 
2020-03-15 
Economia e Transição Digital, Administração Interna, Saúde, Ambiente e Ação Climática e 
Infraestruturas e Habitação - Gabinetes do Ministro de Estado, da Economia e da Transição 
Digital, do Ministro da Administração Interna, da Ministra da Saúde e dos Secretários de 
Estado da Mobilidade e das Infraestruturas 
Determina a adoção de medidas adicionais de natureza excecional para fazer face à prevenção 
e contenção da pandemia COVID-19 

Despacho n.º 3301-C/2020 - Diário da República n.º 52- B/2020, 2º Suplemento, Série II de 
2020-03-15 
Presidência do Conselho de Ministros, Economia e Transição Digital, Negócios Estrangeiros, 
Finanças, Defesa Nacional, Administração Interna, Justiça, Modernização do Estado e da 
Administração Pública, Planeamento, Cultura, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Saúde, Infraestruturas e Habitação, 
Coesão Territorial, Agricultura e Mar - Gabinetes do Ministro de Estado, da Economia e da 
Transição Digital, do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, da Ministra de Estado e 
da Presidência, do Ministro de Estado e das Finanças, dos Ministros da Defesa Nacional e da 
Administração Interna, das Ministras da Justiça e da Modernização do Estado e da 
Administração Pública, do Ministro do Planeamento, da Ministra da Cultura, dos Ministros da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Educação, das Ministras do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social e da Saúde, do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, das Ministras 
da Coesão Territorial e da Agricultura e do Ministro do Mar 
Adota medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, ao nível dos serviços de 
atendimento aos cidadãos e empresas, incluindo os serviços consulares fora do território 
nacional, no âmbito do combate ao surto do vírus COVID-19 

Despacho n.º 3301-A/2020 - Diário da República n.º 52-B/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-03-15 
Economia e Transição Digital, Administração Interna e Saúde - Gabinetes do Ministro de 
Estado, da Economia e da Transição Digital, do Ministro da Administração Interna e da 
Ministra da Saúde 
Determina a suspensão de toda e qualquer atividade de medicina dentária, de estomatologia e 
de odontologia, com exceção das situações comprovadamente urgentes e inadiáveis 

Despacho n.º 3299/2020 - Diário da República n.º 52-A/2020, Série II de 2020-03-14 
Economia e Transição Digital, Administração Interna e Saúde - Gabinetes do Ministro de 
Estado, da Economia e da Transição Digital, do Ministro da Administração Interna e da 
Ministra da Saúde 
Determina o encerramento dos bares todos os dias às 21 horas 

2.1.3. ATOS LEGAIS COM INTERESSE PARA A ADMINISTRAÇÃO INTERNA  

Decreto-Lei n.º 20/2020 - Diário da República n.º 85-A/2020, Série I de 2020-05-01  
Presidência do Conselho de Ministros 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130277342/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130277342/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130277341/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130277341/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130273596/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130273596/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243065/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132883356/details/maximized?serie=I&dreId=132883354
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Decreto-Lei n.º 19-B/2020 - Diário da República n.º 85/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-
04-30  
Presidência do Conselho de Ministros 
Altera o regime da organização e funcionamento do XXII Governo Constitucional 

Decreto n.º 2-D/2020 - Diário da República n.º 85/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-04-30 
Presidência do Conselho de Ministros 
Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período entre 1 e 3 de 
maio de 2020 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020 - Diário da República n.º 85/2020, 3º 
Suplemento, Série I de 2020-04-30 
Presidência do Conselho de Ministros 
Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-B/2020 - Diário da República n.º 85/2020, 3º 
Suplemento, Série I de 2020-04-30  
Presidência do Conselho de Ministros 
Repõe, a título excecional e temporário, um ponto de passagem autorizado na fronteira 
terrestre 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020 - Diário da República n.º 85/2020, 3º 
Suplemento, Série I de 2020-04-30  
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do 
combate à pandemia da doença COVID 19 

Declaração de Retificação n.º 18-A/2020 - Diário da República n.º 85/2020, 2º Suplemento, 
Série I de 2020-04-30 
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 
Retifica o Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, da Presidência do Conselho de Ministros, que 
regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, 
publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 76, de 17 de abril de 2020  

Declaração de Retificação n.º 18/2020 - Diário da República n.º 85/2020, Série I de 2020-04-
30 
Assembleia da República 
Retifica a Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, «Estabelece regimes excecionais e temporários de 
resposta à epidemia SARS-CoV-2, e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, 
de 26 de março, e à quarta alteração à Lei n.º 27/2007, de 30 de julho» 

Decreto-Lei n.º 19/2020 - Diário da República n.º 85/2020, Série I de 2020-04-30 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece um regime temporário e excecional de apoio às associações humanitárias de 
bombeiros, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Despacho n.º 5039/2020 - Diário da República n.º 83/2020, Série II de 2020-04-28  
Justiça - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Justiça 
Determina a prorrogação dos efeitos do Despacho n.º 3586/2020, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 58, de 23 de março de 2020 
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Decreto do Presidente da República n.º 20-B/2020 - Diário da República n.º 82/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-04-27 
Presidência da República 
É indultada do remanescente da pena de cinco anos e seis meses de prisão, aplicada a Maria 
Arminda Cardoso Miguéis Silva no âmbito do processo n.º 112/14.3PSPRT, por razões 
humanitárias 

Decreto do Presidente da República n.º 20-C/2020 - Diário da República n.º 82/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-04-27 
Presidência da República 
É indultada do remanescente da pena de três anos e seis meses de prisão, aplicada a Amarilde 
Dias Pires Fernandes no âmbito do processo n.º 146/13.5GBABT, por razões humanitárias 

Decreto do Presidente da República n.º 20-D/2020 - Diário da República n.º 82/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-04-27 
Presidência da República 
É indultado do remanescente da pena única de quatro anos e dois meses de prisão, aplicada a 
Artur Marinho no âmbito do processo n.º 1136/15.9T9GMR, por razões humanitárias 

Decreto do Presidente da República n.º 20-E/2020 - Diário da República n.º 82/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-04-27 
Presidência da República 
É indultado do remanescente do somatório das penas sucessivas de prisão, aplicadas a 
Constantino Dias Oliveira no âmbito dos processos n.os 1107/85.8TCPRT, 127/01.1JAFAR e 
177/99.2TBALD, por razões humanitárias 

Decreto do Presidente da República n.º 20-F/2020 - Diário da República n.º 82/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-04-27 
Presidência da República 
É indultado do remanescente da pena única de quatro anos e seis meses de prisão, aplicada a 
José António da Costa Arruda no âmbito do processo n.º 9165/06.7TDLSB, por razões 
humanitárias 

Decreto do Presidente da República n.º 20-G/2020 - Diário da República n.º 82/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-04-27 
Presidência da República 
É indultado do remanescente da pena única de seis anos de prisão, aplicada a Joaquim Francisco 
da Silva Gonçalves no âmbito do processo n.º 1255/13.6TASTS, por razões humanitárias 

Decreto do Presidente da República n.º 20-H/2020 - Diário da República n.º 82/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-04-27 
Presidência da República 
É indultado do remanescente da pena única de três anos e seis meses de prisão, aplicada a José 
de Sousa Santos no âmbito do processo n.º 355/18.0GACBT, por razões humanitárias 

Decreto do Presidente da República n.º 20-I/2020 - Diário da República n.º 82/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-04-27 
Presidência da República 
É indultado do remanescente da pena de sete anos de prisão aplicada a Américo Amorim da 
Conceição no âmbito do processo n.º 47/03.5IDVAR, por razões humanitárias 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132636091/details/maximized?serie=I&day=2020-04-27&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132636091/details/maximized?serie=I&day=2020-04-27&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132636092/details/maximized?serie=I&day=2020-04-27&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132636092/details/maximized?serie=I&day=2020-04-27&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132636093/details/maximized?serie=I&day=2020-04-27&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132636093/details/maximized?serie=I&day=2020-04-27&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132636094/details/maximized?serie=I&day=2020-04-27&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132636094/details/maximized?serie=I&day=2020-04-27&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132636095/details/maximized?serie=I&day=2020-04-27&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132636095/details/maximized?serie=I&day=2020-04-27&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132636096/details/maximized?serie=I&day=2020-04-27&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132636096/details/maximized?serie=I&day=2020-04-27&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132636097/details/maximized?serie=I&day=2020-04-27&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132636097/details/maximized?serie=I&day=2020-04-27&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132636098/details/maximized?serie=I&day=2020-04-27&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132636098/details/maximized?serie=I&day=2020-04-27&date=2020-04-01


 

 

29 

Decreto do Presidente da República n.º 20-J/2020 - Diário da República n.º 82/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-04-27 
Presidência da República 
É indultado do remanescente das penas de prisão, aplicadas a Félix Paiva da Fonseca de Oliveira 
no âmbito dos processos n.os 49/11.8PAENT.1 e 156/07.1GBBNV, por razões humanitárias 

Decreto do Presidente da República n.º 20-K/2020 - Diário da República n.º 82/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-04-27 
Presidência da República 
É indultado do remanescente da pena de nove anos e seis meses de prisão, aplicada a Florentino 
Martins Palma no âmbito do processo n.º 33/13.7GBLRA, por razões humanitárias 

Decreto do Presidente da República n.º 20-L/2020 - Diário da República n.º 82/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-04-27 
Presidência da República 
É indultado do remanescente da pena única de doze anos de prisão aplicada a Vasco de Matos 
Vieira no âmbito do processo n.º 5131/12.1TDPRT, por razões humanitárias 

Decreto do Presidente da República n.º 20-M/2020 - Diário da República n.º 82/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-04-27 
Presidência da República 
É indultada do remanescente da pena única de quinze anos de prisão, aplicada a Arlette Maria-
Anne Lefort no âmbito do processo n.º 89/10.4JAPTM, por razões humanitárias 

Decreto do Presidente da República n.º 20-N/2020 - Diário da República n.º 82/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-04-27 
Presidência da República 
É indultado do remanescente da pena de doze anos de prisão aplicada a António Manuel Pires 
no âmbito do processo n.º 211/13.9GBASL, por razões humanitárias 

Decreto do Presidente da República n.º 20-O/2020 - Diário da República n.º 82/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-04-27 
Presidência da República 
É indultado do remanescente da pena de cinco anos e nove meses de prisão, aplicada a Joaquim 
Fernando Oliveira Claro Alegria no âmbito do processo n.º 20/15.0PJLRS, por razões 
humanitárias 

Portaria n.º 102-A/2020 - Diário da República n.º 81/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-
24 
Ambiente e Ação Climática 
Estabelece um período excecional, entre 1 de maio e 30 de junho de 2020, durante o qual a 
comercialização de gasolina com especificações de inverno, ainda existente nas armazenagens 
em território nacional, pode ser comercializada para efeitos do seu escoamento 

Decreto-Lei n.º 18/2020 - Diário da República n.º 80/2020, Série I de 2020-04-23 
Presidência do Conselho De Ministros 
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 
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Declaração de Retificação n.º 17/2020 - Diário da República n.º 80/2020, Série I de 2020-04-
23 
Assembleia da República 
Declaração de Retificação à Lei n.º 10/2020, de 18 de abril, «Regime excecional e temporário 
quanto às formalidades da citação e da notificação postal, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19» 

Despacho n.º 4836/2020 - Diário da República n.º 79/2020, Série II de 2020-04-22 
Justiça e Modernização do Estado e da Administração Pública - Gabinetes das Ministras da 
Justiça e da Modernização do Estado e da Administração Pública 
Determina os termos do atendimento presencial junto das secretarias judiciais e dos respetivos 
serviços do Ministério Público, durante o estado de emergência 

Despacho n.º 4756-A/2020 - Diário da República n.º 77/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
04-20  
Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas 
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à suspensão do ensino da condução, dos 
exames e da atividade de formação presencial de certificação de profissionais como forma de 
combate à situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID-19 

Portaria n.º 97/2020 - Diário da República n.º 76-B/2020, Série I de 2020-04-19 
Presidência do Conselho De Ministros 
Altera a Portaria n.º 82/2020, de 29 de março, que estabelece os serviços essenciais para efeitos 
de acolhimento, nos estabelecimentos de ensino, dos filhos ou outros dependentes a cargo dos 
respetivos profissionais 

Lei n.º 10/2020 - Diário da República n.º 76-A/2020, Série I de 2020-04-18 
Assembleia da República 
Regime excecional e temporário quanto às formalidades da citação e da notificação postal, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020 - Diário da República n.º 76/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-04-17 
Presidência da República 
Procede à segunda renovação da declaração de estado de emergência, com fundamento na 
verificação de uma situação de calamidade pública 

Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020 - Diário da República n.º 76/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-04-17 
Assembleia da República 
Autorização para a renovação do estado de emergência 

Decreto n.º 2-C/2020 - Diário da República n.º 76/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-17 
Presidência do Conselho De Ministros 
Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República 
REVOGADO 
O presente decreto foi retificado pela Declaração de Retificação n.º 18-A/2020, de 30 de abril. 
O presente Decreto encontra-se revogado pelo Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio. 
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Lei n.º 9-A/2020 - Diário da República n.º 76/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-04-17 
Assembleia da República 
Regime excecional e temporário de processo orçamental na sequência da pandemia da doença 
COVID-19 

Despacho n.º 4698-F/2020 - Diário da República n.º 76/2020, 4º Suplemento, Série II de 2020-
04-17  
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, do 
Trabalho e da Formação Profissional 
Determina a prorrogação da suspensão das atividades formativas presenciais, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 

Decreto-Lei n.º 16/2020 - Diário da República n.º 74/2020, Série I de 2020-04-15 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece normas excecionais e temporárias destinadas à prática de atos por meios de 
comunicação à distância, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 22/2020 - Diário da República n.º 73/2020, Série I de 
2020-04-14 
Presidência do Conselho de Ministros 
Prorroga a reposição, a título excecional e temporário, do controlo de pessoas nas fronteiras, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Despacho n.º 4460-A/2020 - Diário da República n.º 72/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
04-13  
Modernização do Estado e da Administração Pública e Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social - Gabinetes das Ministras da Modernização do Estado e da Administração Pública e do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
Define as orientações no âmbito da eventualidade doença e no âmbito da frequência de ações 
de formação à distância, bem como os termos em que os trabalhadores da administração central 
podem exercer funções na administração local e em que os trabalhadores da administração 
central e da administração local podem exercer funções em instituições particulares de 
solidariedade social ou outras instituições de apoio às populações mais vulneráveis 

Resolução da Assembleia da República n.º 23/2020 - Diário da República n.º 72/2020, Série I 
de 2020-04-13 
Assembleia da República 
Suspensão do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito à atuação do 
Estado no processo de atribuição de apoios na sequência dos incêndios ocorridos em 2017 na 
zona do Pinhal Interior 

Decreto-Lei n.º 14-F/2020 - Diário da República n.º 72/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-
04-13 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 

Decreto-Lei n.º 14-G/2020 - Diário da República n.º 72/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-
04-13 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece as medidas excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia 
da doença COVID-19 
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Lei n.º 5/2020 - Diário da República n.º 71-A/2020, Série I de 2020-04-10 
Assembleia da República 
Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 
que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo 
Coronavírus - COVID-19 

Lei n.º 9/2020 - Diário da República n.º 71-A/2020, Série I de 2020-04-10 
Assembleia da República 
Regime excecional de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça, no âmbito 
da pandemia da doença COVID-19 

Despacho n.º 4346/2020 - Diário da República n.º 71/2020, Série II de 2020-04-09  
Modernização do Estado e da Administração Pública - Gabinete da Ministra 
Define os novos prazos de reporte de dados no âmbito do Sistema de Informação da 
Organização do Estado no contexto de combate à pandemia COVID-19 

Despacho n.º 4328-B/2020 - Diário da República n.º 70/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
04-08  
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde 
Determina a aplicação da tolerância de ponto concedida pelo Governo para os dias 9 e 13 de 
abril, tendo em conta a continuidade e a qualidade da prestação de cuidados de saúde à 
população 

Despacho n.º 4328-F/2020 - Diário da República n.º 70/2020, 3º Suplemento, Série II de 2020-
04-08  
Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas 
Procede à prorrogação das medidas excecionais e temporárias relativas à suspensão do ensino 
da condução e da atividade de formação presencial de certificação de profissionais como forma 
de combate à situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID-19 

Decreto-Lei n.º 14-A/2020 - Diário da República n.º 69/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
04-07 
Presidência do Conselho de Ministros 
Altera o prazo de implementação da faturação eletrónica nos contratos público 

Lei n.º 4-A/2020 - Diário da República n.º 68/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-04-06  
Assembleia da República 
Procede à primeira 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 
SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 
de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação 
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19 

Decreto-Lei n.º 12-A/2020 - Diário da República n.º 68/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-
04-06  
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131338915/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131338919/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131292586/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-09&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131290465
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131292586/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-09&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131290465
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131292970/details/maximized?serie=II&filtrar=Filtrar&dreId=131292968
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131292970/details/maximized?serie=II&filtrar=Filtrar&dreId=131292968
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131293585/details/maximized?serie=II&dreId=131293581
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131293585/details/maximized?serie=II&dreId=131293581
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228424/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228424/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193439/details/maximized?serie=I&dreId=131193437
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473088/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193442/details/maximized?serie=I&dreId=131193437
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193442/details/maximized?serie=I&dreId=131193437
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Despacho n.º 4235-B/2020 - Diário da República n.º 68/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
04-06  
Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Primeiro-Ministro 
Procede à nomeação das autoridades que coordenam a execução da declaração do estado de 
emergência no território continental 

Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020 - Diário da República n.º 66/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-04-02 
Presidência da República 
Renova a declaração de estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação 
de calamidade pública 

Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020 - Diário da República n.º 66/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-04-02 
Assembleia da República 
Autorização da renovação do estado de emergência 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 18-B/2020 - Diário da República n.º 66/2020, 2º 
Suplemento, Série I de 2020-04-02 
Presidência do Conselho de Ministros 
Resolução do Conselho de Ministros que prorroga os efeitos da declaração de situação de 
calamidade no município de Ovar, na sequência da pandemia COVID-19 

Decreto n.º 2-B/2020 - Diário da República n.º 66/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-04-02 
Presidência do Conselho de Ministros 
Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República 
REVOGADO 
O presente Decreto encontra-se revogado pelo Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril 

Portaria n.º 82/2020 - Diário da República n.º 62-B/2020, Série I de 2020-03-29 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece os serviços essenciais para efeitos de acolhimento, nos estabelecimentos de ensino, 
dos filhos ou outros dependentes a cargo dos respetivos profissionais 

Decreto-Lei n.º 10-K/2020 - Diário da República n.º 61/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
03-26 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece um regime excecional e temporário de faltas justificadas motivadas por assistência à 
família, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Despacho n.º 3686-A/2020 - Diário Da República N.º 60/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
03-25 
Presidência do Conselho de Ministros e Modernização do Estado e da Administração Pública - 
Gabinetes da Ministra de Estado e da Presidência e da Ministra da Modernização do Estado e 
da Administração Pública 
Determina que durante o estado de emergência permanecem em funcionamento, com 
atendimento presencial, mediante marcação, os serviços dos Centros Nacionais de Apoio à 
Integração de Migrantes 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193429/details/maximized?serie=II&dreId=131193427
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193429/details/maximized?serie=II&dreId=131193427
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068115/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068115/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068116/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068116/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068125/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068125/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068124/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908499/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130835147/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779510/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779510/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130694334/details/maximized?serie=II&dreId=130694324
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130694334/details/maximized?serie=II&dreId=130694324
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Portaria n.º 80-A/2020 - Diário da República N.º 60/2020, 1.º Suplemento, Série I de 2020-03-
25 
Infraestruturas e Habitação 
Regula o regime de prestação de serviços essenciais de inspeção de veículos 

Despacho n.º 3659-B/2020 - Diário da República N.º 59/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
03-24 
Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações 
Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália 

Decreto-Lei n.º 10-C/2020 - Diário da República n.º 58/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
03-23 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia da doença COVID-19 no 
âmbito das inspeções técnicas periódicas 

Despacho n.º 3586/2020, 2020-03-23 
Justiça - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Justiça 
Regras em matéria de articulação entre assistência à família e a disponibilidade para os 
profissionais que asseguram os serviços essenciais da Direção-Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais em matéria de segurança e cuidados de saúde nos estabelecimentos prisionais, nos 
centros educativos e no sistema de vigilância eletrónica. 

Despacho n.º 3587/2020, 2020-03-23 
Justiça - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Justiça 
Medidas de caráter excecional e temporário de restrição do gozo de férias durante o período de 
tempo necessário para garantir os serviços essenciais da Direção-Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais em matéria de segurança e cuidados de saúde nos estabelecimentos prisionais, nos 
centros educativos e no sistema de vigilância eletrónica. 

Despacho n.º 3614-C/2020 - Diário da República n.º 58/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
03-23 
Justiça e Modernização do Estado e da Administração Pública - Gabinetes das Ministras da 
Justiça e da Modernização do Estado e da Administração Pública 
Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral de Reinserção e 
Serviços Prisionais, da Polícia Judiciária, do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências 
Forenses, I. P., e do Instituto dos Registos e Notariado, I. P., durante o estado de emergência 

Despacho n.º 3547-A/2020 - Diário da República n.º 57-B/2020, 1.º Suplemento, Série II de 
2020-03-22 
Ambiente e Ação Climática - Gabinete do Ministro 
Regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o funcionamento das cadeias 
de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais, bem como as condições de 
funcionamento em que estes devem operar 

Despacho n.º 3547/2020 - Diário da República n.º 57-B/2020, Série II de 2020-03- 22 
Economia e Transição Digital - Gabinete da Secretária de Estado do Turismo 
Regulamenta a situação dos utentes dos parques de campismo e de caravanismo e das áreas de 
serviço de autocaravanas 

https://data.dre.pt/eli/port/80-a/2020/p/cons/20200409/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/80-a/2020/p/cons/20200409/pt/html
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600805/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600805/details/maximized
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-C/2020/03/23/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-C/2020/03/23/p/dre
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130546228/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130546228/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130546229/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130546229/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600788/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600788/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130546178/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130546178/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130531873/details/maximized
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Despacho n.º 3545/2020 - Diário da República n.º 57-A/2020, Série II de 2020-03- 21 
Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Primeiro-Ministro 
Determina a composição da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência  

Decreto n.º 2-A/2020 - Diário da República n.º 57/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03- 20 
Presidência do Conselho de Ministros 
Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República 
REVOGADO 
O presente Decreto encontra-se revogado pelo Decreto n.º 2-B/2020. 

Lei n.º 1-A/2020 - Diário da República n.º 56/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-03- 19 
Assembleia da República 
Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo 
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19  

Resolução Do Conselho de Ministros n.º 10-D/2020 - Diário da República n.º 56/2020, 1.º 
Suplemento, Série I de 2020-03-19 
Presidência do Conselho de Ministros 
Declara a situação de calamidade no município de Ovar, na sequência da situação 
epidemiológica da Covid-19 

Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020 - Diário da República n.º 55/2020, 
3º Suplemento, Série I de2020-03-18 
Assembleia da República 
Autorização da declaração do estado de emergência 

Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020 - Diário da República n.º 55/2020, 
3º Suplemento, Série I de 2020-03-18 
Presidência da República 
Declara o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública 
Versão traduzida para inglês 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020 - Diário da República n.º 53/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-03-16 
Presidência do Conselho de Ministros 
Repõe, a título excecional e temporário, o controlo documental de pessoas nas fronteiras no 
âmbito da situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença 
COVID-19 
Versão traduzida para inglês 

Despacho n.º 3301-B/2020 - Diário da República n.º 52-B/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-03-15 
Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas 
Medidas excecionais e temporárias relativas à suspensão do ensino da condução e da atividade 
de formação presencial de certificação de profissionais como forma de combate à situação 
epidemiológica do novo coronavírus - COVID-19 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130531854/details/maximized
https://data.dre.pt/eli/dec/2-a/2020/p/cons/20200320/pt/html
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068124/details/maximized?serie=I&day=2020-04-02&date=2020-04-01
https://data.dre.pt/eli/lei/1-A/2020/03/19/p/dre
https://data.dre.pt/eli/lei/1-A/2020/03/19/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/10-D/2020/03/19/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/10-D/2020/03/19/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/15-A/2020/03/18/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/15-A/2020/03/18/p/dre
https://data.dre.pt/eli/decpresrep/14-A/2020/03/18/p/dre
https://data.dre.pt/eli/decpresrep/14-A/2020/03/18/p/dre
https://dre.pt/documents/10184/2816226/DPR_14-A_Traducao.pdf/9cd3619b-2bc6-47fb-a8f7-1e651113cb03
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/10-B/2020/03/16/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/10-B/2020/03/16/p/dre
https://dre.pt/documents/10184/2816226/RCM_10_B_2020_EN.pdf/052471ba-4bee-4fc5-a06a-05f07d7de292
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130273597/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130273597/details/maximized
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Portaria n.º 71/2020 - Diário da República n.º 52-A/2020, Série I de 2020-03- 15 
Economia e Transição Digital 
Restrições no acesso e na afetação dos espaços nos estabelecimentos comerciais e nos de 
restauração ou de bebidas 
Versão traduzida para inglês 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020 - Diário da República n.º 52/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-03-13 
Presidência do Conselho de Ministros 
Aprova um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - 
COVID 19 

Decreto-Lei n.º 10-A/2020 - Diário da República n.º 52/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
03-13 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo 
Coronavírus - COVID 19 
No âmbito das medidas fiscais adotadas pelo governo, relativas à infeção epidemiológica por 
COVID-19, sugere-se a consulta do Despacho n.º 104/2020 - XXII, assinado pelo Secretário de 
Estado dos assuntos fiscais, António Mendonça Mendes 

Despacho n.º 3298-B/2020 - Diário da República n.º 52/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
03-13 
Administração Interna e Saúde - Gabinetes do Ministro da Administração Interna e da Ministra 
da Saúde 
Declaração de situação de alerta em todo o território nacional 

Despacho n.º 3298-C/2020 - Diário da República n.º 52/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
03-13 
Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e Habitação - Gabinetes do Ministro da 
Administração Interna, da Ministra da Saúde e do Secretário de Estado Adjunto e das 
Comunicações 
Determina a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos 
navios de cruzeiro nos portos nacionais 

Despacho n.º 3186-D/2020 - Diário da República n.º 49/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
03-10 
Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações 
Suspensão de voos de Itália 

Despacho n.º 3186-C/2020 - Diário da República n.º 49/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
03-10 
Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações 
Suspensão de voos das zonas de Itália mais afetadas - Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e 
Veneto 

https://data.dre.pt/eli/port/71/2020/03/15/p/dre
https://dre.pt/documents/10184/2816226/Portaria_71_2020_15_Marco_2020_EN.pdf/0c000f15-2628-4983-832f-bca298284b22
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/10-A/2020/03/13/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/10-A/2020/03/13/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-a/2020/p/cons/20200410/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-a/2020/p/cons/20200410/pt/html
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_104_2020.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243048/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243048/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243049/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243049/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130114105/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130114105/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130114104/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130114104/details/maximized
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Despacho n.º 3103-A/2020 - Diário da República n.º 48/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
03-09 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado da 
Segurança Social e da Saúde 
Operacionaliza os procedimentos previstos no Despacho n.º 2875-A/2020, no âmbito do 
contágio pelo COVID-19 

Despacho n.º 2875-A/2020 - Diário da República n.º 44/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
03-03 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes das Ministras do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social e da Saúde 
Adota medidas para acautelar a proteção social dos beneficiários que se encontrem impedidos, 
temporariamente, do exercício da sua atividade profissional por ordem da autoridade de saúde, 
devido a perigo de contágio pelo COVID-19 

Despacho n.º 2836-A/2020 - Diário da República n.º 43/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
03-02 
Modernização do Estado e da Administração Pública, Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social e Saúde - Gabinetes das Ministras da Modernização do Estado e da Administração 
Pública, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Saúde 
Ordena aos empregadores públicos a elaboração de um plano de contingência alinhado com as 
orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito da prevenção e controlo de 
infeção por novo Coronavírus (COVID-19) 

2.1.4. OUTROS ATOS LEGAIS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Aviso n.º 7276-A/2020 - Diário da República n.º 85/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-04-
30 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Autoridade para as Condições do Trabalho 
Nomeação de inspetores do concurso referente ao concurso interno aberto pelo Aviso n.º 5556-
A/2015 

Decreto-Lei n.º 19-A/2020 - Diário da República n.º 85/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-
04-30  
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece um regime excecional e temporário de reequilíbrio financeiro de contratos de 
execução duradoura, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Portaria n.º 105-B/2020 - Diário da República n.º 85/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-04-
30  
Agricultura 
Estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia COVID-19, aplicáveis ao 
ano 2020 do Programa Apícola Nacional, (PAN) relativo ao triénio 2020-2022, regulamentado, a 
nível nacional, pela Portaria n.º 325-A/2019, de 20 de setembro, alterada pela Portaria n.º 387-
A/2019, de 25 de outubro 
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Portaria n.º 105-C/2020 - Diário da República n.º 85/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-04-
30  
Agricultura 
Estabelece medidas complementares à Portaria n.º 81/2020, de 26 de março, relativas à 
situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR 2020) 

Portaria n.º 105-A/2020 - Diário da República n.º 85/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-
30  
Mar 
Determina a cessação do período de suspensão semanal da atividade da frota que opera em 
águas interiores não marítimas sob jurisdição das capitanias dos portos do continente e na 
divisão 9 definida pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar (CIEM), procedendo à 
revogação da Portaria n.º 88-B/2020, de 6 de abril 

Despacho n.º 5124/2020 - Diário da República n.º 85/2020, Série II de 2020-04-30  
Mar - Gabinete do Ministro 
Determina as medidas necessárias e a prática dos atos que, no âmbito específico da sua ação, 
sejam adequados e indispensáveis para garantir as condições de normalidade na produção, 
transporte, distribuição e abastecimento no âmbito das pescas, aquicultura e transformação 

Despacho n.º 5125/2020 - Diário da República n.º 85/2020, Série II de 2020-04-30  
Mar - Gabinete do Ministro 
Determina à Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) o 
dever de promover e assegurar, em articulação com a Docapesca - Portos e Lotas, S. A., e 
cumprindo os procedimentos de contratação pública adequados, a aquisição de equipamentos 
e materiais de proteção individual e de desinfeção para os trabalhadores do setor da pesca 

Portaria n.º 105/2020 - Diário da República n.º 85/2020, Série I de 2020-04-30 
ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL, FINANÇAS E SAÚDE 
Procede à prorrogação, até 31 de dezembro de 2020, do prazo de vigência previsto no artigo 5.º 
da Portaria n.º 89/2020, de 7 de abril, que adota medidas excecionais, decorrentes da epidemia 
COVID-19, relativas às formalidades aplicáveis à produção, armazenagem e comercialização, 
com isenção do imposto, de álcool destinado aos fins previstos no n.º 3 do artigo 67.º do Código 
dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC) 

Despacho n.º 5066/2020 - Diário da República n.º 84/2020, Série II de 2020-04-29  
Defesa Nacional - Gabinete do Ministro 
Suspensão da realização do Dia da Defesa Nacional, decorrente da situação atual de emergência 
de saúde pública ocasionada pela epidemia da doença COVID-19 

Despacho n.º 5023-C/2020 - Diário da República n.º 82/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
04-27  
Ambiente e Ação Climática - Gabinete do Ministro 
Altera a alínea g) do n.º 4 do Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, sobre prestação de 
serviços de atendimento ao público 
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Despacho n.º 5031/2020 - Diário da República n.º 83/2020, Série II de 2020-04-28  
Finanças - Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 
Determina, com aplicação a todos os trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira, que 
o gozo do período de férias transitadas do ano anterior não fica condicionado ao limite de 30 de 
abril, legalmente previsto 

Despacho n.º 4959/2020 - Diário da República n.º 81/2020, Série II de 2020-04-24  
Saúde - Gabinete da Ministra 
Determina que o seguimento clínico dos doentes COVID-19 que habitem em estabelecimento 
residencial para pessoas idosas e cuja situação clínica não exija internamento hospitalar é 
acompanhado, diariamente, por profissionais de saúde do ACES da respetiva área de 
intervenção, em articulação com o hospital da área de referência 

Despacho n.º 4978/2020 - Diário da República n.º 81/2020, Série II de 2020-04-24  
Universidade da Beira Interior 
Normas regulamentares transitórias e de exceção para aplicação em matéria de ensino-
aprendizagem enquanto durar a suspensão das atividades presenciais na Universidade da Beira 
Interior 

Despacho n.º 4983/2020 - Diário da República n.º 81/2020, Série II de 2020-04-24  
Universidade do Minho - Reitoria 
Delegação de competências para emissão de declarações de desempenho de funções em 
serviços essenciais, durante o período de vigência do estado de emergência 

Portaria n.º 102-A/2020 - Diário da República n.º 81/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-
24 
Ambiente e Ação Climática 
Estabelece um período excecional, entre 1 de maio e 30 de junho de 2020, durante o qual a 
comercialização de gasolina com especificações de inverno, ainda existente nas armazenagens 
em território nacional, pode ser comercializada para efeitos do seu escoamento 

Decreto-Lei n.º 17/2020 - Diário da República n.º 80/2020, Série I de 2020-04-23 
Presidência do Conselho De Ministros 
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas ao setor do turismo, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 

Despacho n.º 4946-A/2020 - Diário da República n.º 80/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
04-23  
Agricultura - Gabinete da Ministra 
Procede ao alargamento do universo dos destinos admissíveis para os produtos retirados, de 
modo que, a par das organizações caritativas, possam também beneficiar da referida ação as 
instituições penitenciárias, as colónias de férias infantis, os hospitais e os lares de idosos 

Decreto-Lei n.º 18-A/2020 - Diário da República n.º 80/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
04-23  
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece as medidas excecionais e temporárias na área do desporto, no âmbito da pandemia 
da doença COVID-19 
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Despacho n.º 4791/2020 - Diário da República n.º 78/2020, Série II de 2020-04-21  
Agricultura - Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Medidas excecionais e temporárias a adotar no âmbito da formação profissional específica 
setorial regulamentada pelo Ministério da Agricultura 

Despacho n.º 4808-A/2020 - Diário da República n.º 78/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
04-21  
Ambiente e Ação Climática - Gabinete do Ministro 
Autoriza a Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do 
Oeste, S. A., a proceder à receção, recolha e transporte de resíduos orgânicos provenientes de 
fontes alternativas às previstas no respetivo contrato de concessão, designadamente industriais 
e agrícolas, com o objetivo de alimentar os digestores da estação de tratamento e valorização 
orgânica que mantém sob sua gestão 

Aviso n.º 6829-A/2020 - Diário da República n.º 78/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-04-
21  
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 
Anulação do procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na 
categoria de assistente graduado sénior de ortopedia da carreira médica e especial médica 
hospitalar 

Aviso n.º 6829-B/2020 - Diário da República n.º 78/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-04-
21  
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 
Anulação do procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na 
categoria de assistente graduado sénior de urologia da carreira médica e especial médica 
hospitalar 

Despacho n.º 4755/2020 - Diário da República n.º 77/2020, Série II de 2020-04-20  
Instituto Politécnico de Santarém 
Determina a suspensão de toda a atividade letiva presencial até ao final do 2.º semestre do ano 
letivo de 2019-2020 no Instituto Politécnico de Santarém devido à pandemia da COVID-19 

Despacho n.º 4756/2020 - Diário da República n.º 77/2020, Série II de 2020-04-20  
Instituto Politécnico de Santarém 
Aprova as normas regulamentares transitórias e de exceção para aplicação em matéria de 
ensino-aprendizagem, enquanto durar a suspensão das atividades presenciais no IPSantarém 
devido à pandemia da COVID-19 

Declaração de Retificação n.º 339-A/2020 - Diário da República n.º 77/2020, 1º Suplemento, 
Série II de 2020-04-20  
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 
Retifica o Despacho n.º 4698-D/2020, da Presidência do Conselho de Ministros e Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, Gabinetes do Primeiro-Ministro e da Ministra do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, que determina que a inspetora-geral da ACT proceda à 
requisição dos inspetores e técnicos superiores necessários para reforçar a equipa inspetiva da 
ACT, publicado no Diário da República, 2.ª série, 3.º suplemento, n.º 76, de 17 de abril de 2020 
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Despacho n.º 4756-B/2020 - Diário da República n.º 77/2020, 3º Suplemento, Série II de 2020-
04-20  
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Autoridade para as Condições do Trabalho 
Requisição dos inspetores e técnicos superiores necessários para reforçar os poderes inspetivos 
da Autoridade para as Condições do Trabalho 

Portaria n.º 95/2020 - Diário da República n.º 76-A/2020, Série I de 2020-04-18 
Planeamento 
Cria o Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva no contexto da COVID-19 

Portaria n.º 96/2020 - Diário da República n.º 76-A/2020, Série I de 2020-04-18 
Planeamento 
Cria o «Sistema de Incentivos a Atividades de Investigação e Desenvolvimento e ao Investimento 
em Infraestruturas de Ensaio e Otimização (upscaling) no contexto da COVID-19» 

Despacho n.º 4699/2020 - Diário da República n.º 76-A/2020, Série II de 2020-04-18  
Economia e Transição Digital e Saúde - Gabinetes do Ministro de Estado, da Economia e da 
Transição Digital e da Ministra da Saúde 
Determina que a percentagem de lucro na comercialização, por grosso e a retalho, de 
dispositivos médicos e de equipamentos de proteção individual identificados no anexo ao 
Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril, bem como de álcool etílico e de gel desinfetante 
cutâneo de base alcoólica, é limitada ao máximo de 15 % 

Despacho n.º 4698-A/2020 - Diário da República n.º 76/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
04-17  
Economia e Transição Digital e Ambiente e Ação Climática - Gabinetes do Ministro de Estado, 
da Economia e da Transição Digital e do Ministro do Ambiente e da Ação Climática 
Fixa os preços máximos, durante o período em que vigorar o estado de emergência, para o gás 
de petróleo liquefeito (GPL) engarrafado, em taras standard em aço, nas tipologias T3 e T5 

Despacho n.º 4698-D/2020 - Diário da República n.º 76/2020, 3º Suplemento, Série II de 2020-
04-17  
Presidência do Conselho de Ministros e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes 
do Primeiro-Ministro e da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
Determina que inspetora-geral da ACT proceda à requisição dos inspetores e técnicos superiores 
necessários para reforçar a equipa inspetiva da ACT 

Portaria n.º 94-B/2020 - Diário da República n.º 76/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-04-
17 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
Suspende a verificação do requisito de não existência de dívidas de entidades candidatas ou 
promotoras ao IEFP, I. P., para a aprovação de candidaturas e realização de pagamentos de 
apoios financeiros pelo IEFP, I. P., às respetivas entidades, no âmbito das medidas de emprego 
e formação profissional em vigor 

Portaria n.º 94-C/2020 - Diário da República n.º 76/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-04-
17 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Saúde e Coesão Territorial 
Cria a Medida de Apoio ao Reforço de Emergência 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132133784/details/maximized?serie=II&day=2020-04-20&date=2020-04-01&dreId=132133782
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132133784/details/maximized?serie=II&day=2020-04-20&date=2020-04-01&dreId=132133782
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908530/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908531/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908535/details/maximized?serie=II&dreId=131908533
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131763322/details/maximized?serie=II&day=2020-04-17&date=2020-04-01&dreId=131763320
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131763322/details/maximized?serie=II&day=2020-04-17&date=2020-04-01&dreId=131763320
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131763340/details/maximized?serie=II&dreId=131763338
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131763340/details/maximized?serie=II&dreId=131763338
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908510/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908510/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908511/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908511/details/maximized?serie=I


 

 

42 

Portaria n.º 94-A/2020 - Diário da República n.º 75/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-
16  
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
Regulamenta os procedimentos de atribuição dos apoios excecionais de apoio à família, dos 
apoios extraordinários à redução da atividade económica de trabalhador independente e à 
manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial, do diferimento das 
contribuições dos trabalhadores independentes e do reconhecimento do direito à prorrogação 
de prestações do sistema de segurança social 

Despacho n.º 4640-C/2020 - Diário da República n.º 75/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
04-16 
Agricultura - Gabinete da Ministra 
Determina, para efeitos de financiamento, gestão e acompanhamento da Política Agrícola 
Comum (PAC), que a situação de pandemia COVID-19 pode ser reconhecida como «caso de força 
maior», nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento (UE) n.º 1306/2013, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, do qual resulta a impossibilidade de dar 
cumprimento a obrigações estabelecidas nos regimes de apoio aplicáveis nesse âmbito 

Decreto-Lei n.º 15/2020 - Diário da República n.º 74/2020, Série I de 2020-04-15 
Presidência do Conselho de Ministros 
Cria uma linha de crédito com juros bonificados dirigida aos operadores do setor da pesca 

Despacho n.º 4586-A/2020 - Diário da República n.º 74/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
04-15  
Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações 
Estabelece para o transporte aéreo outros casos em que não se aplica o previsto na alínea e) do 
n.º 1 do artigo 33.º do Decreto n.º 2-B/2020 e que não estavam previstos no Despacho n.º 4328-
A/2020, de 7 de abril 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2020 - Diário da República n.º 73/2020, Série I de 
2020-04-14 
Presidência do Conselho de Ministros 
Determina a adoção de medidas extraordinárias de resposta à pandemia da doença COVID-19, 
no âmbito da ciência e inovação 

Portaria n.º 91/2020 - Diário da República n.º 73/2020, Série I de 2020-04-14 
Infraestruturas e Habitação 
Define, em execução do disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, que 
estabelece um regime excecional para as situações de mora no pagamento das rendas 
atendendo à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e doença COVID-
19, os termos em que é efetuada a demonstração da quebra de rendimentos para efeito de 
aplicação daquele regime excecional a situações de incapacidade de pagamento das rendas 
habitacionais devidas a partir de 1 de abril de 2020 e até ao mês subsequente ao termo da 
vigência do estado de emergência 

Decreto-Lei n.º 14-E/2020 - Diário da República n.º 72/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-
04-13 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece um regime excecional e temporário para a conceção, o fabrico, a importação, a 
comercialização nacional e a utilização de dispositivos médicos para uso humano e de 
equipamentos de proteção individual 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131593874/details/maximized?serie=I&dreId=131593872
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131593874/details/maximized?serie=I&dreId=131593872
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131763318/details/maximized?serie=II&day=2020-04-16&date=2020-04-01&dreId=131763315
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131763318/details/maximized?serie=II&day=2020-04-16&date=2020-04-01&dreId=131763315
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131457480/details/maximized?serie=I&day=2020-04-15&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131457480/details/maximized?serie=I&day=2020-04-15&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131463626/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=131463624
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131463626/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=131463624
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131393118/details/maximized?serie=I&day=2020-04-14&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131393118/details/maximized?serie=I&day=2020-04-14&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131393119/details/maximized?serie=I&day=2020-04-14&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131393119/details/maximized?serie=I&day=2020-04-14&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131193441/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131393156/details/maximized?serie=I&day=2020-04-13&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131393156/details/maximized?serie=I&day=2020-04-13&date=2020-04-01
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Lei n.º 6/2020 - Diário da República n.º 71-A/2020, Série I de 2020-04-10 
Assembleia da República 
Regime excecional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 

Lei n.º 7/2020 - Diário da República n.º 71-A/2020, Série I de 2020-04-10 
Assembleia da República 
Estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2, e procede à 
primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, e à quarta alteração à Lei n.º 
27/2007, de 30 de julho 

Lei n.º 8/2020 - Diário da República n.º 71-A/2020, Série I de 2020-04-10 
Assembleia da República 
Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, 
que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, 
instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem 
como um regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19 

Despacho n.º 4395/2020 - Diário da República n.º 71-A/2020, Série II de 2020-04-10  
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto, do 
Trabalho e da Formação Profissional e da Segurança Social 
Define regras complementares ao Despacho n.º 3485-C/2020, de 17 de março, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 56, 1.º suplemento, de 19 de março de 2020 

Despacho n.º 4396/2020 - Diário da República n.º 71-A/2020, Série II de 2020-04-10  
Saúde - Gabinete da Ministra 
Prorroga os efeitos do Despacho n.º 3301/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
52, de 15 de março de 2020, que estabelece regras aplicáveis aos profissionais de saúde, com 
filho ou outros dependentes a cargo menores de 12 anos 

Portaria n.º 90/2020 - Diário da República n.º 71/2020, Série I de 2020-04-09  
Infraestruturas e Habitação 
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 80-A/2020, de 25 de março, que veio estabelecer o 
regime de prestação de serviços essenciais de inspeção de veículos 

Despacho n.º 4386/2020 - Diário da República n.º 71/2020, Série II de 2020-04-09  
Instituto Politécnico de Santarém 
Determinação de medidas relativas ao combate do coronavirus do Instituto Politécnico de 
Santarém, em cumprimento do plano de contingência do Instituto Politécnico de Santarém 

Despacho n.º 4394-B/2020 - Diário da República n.º 71/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
04-09  
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 
Normas regulamentares transitórias para aplicação em matéria de ensino-aprendizagem a 
distância e regime de avaliação durante o período da suspensão das atividades letivas 
presenciais 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131338916/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131338917/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779508/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/636409/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/636409/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131338918/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779509/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131338905/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=131338903
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131338905/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=131338903
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131338906/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=131338903
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131292957/details/maximized?serie=I&day=2020-04-09&date=2020-04-01&dreId=131292955
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131292957/details/maximized?serie=I&day=2020-04-09&date=2020-04-01&dreId=131292955
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130603048/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131292877/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2020-04-09&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131290465
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131292966/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2020-04-09&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131292963
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131292966/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2020-04-09&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131292963
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Despacho n.º 4394-C/2020 - Diário da República n.º 71/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
04-09  
Economia e Transição Digital - Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e da Transição 
Digital 
Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais no município de Ovar 

Portaria n.º 90-A/2020 - Diário da República n.º 71/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-
09 
Saúde 
Cria um regime excecional e temporário relativo à prescrição eletrónica de medicamentos e 
respetiva receita médica, durante a vigência do estado de emergência em Portugal, motivado 
pela pandemia da COVID-19 

Despacho n.º 4299/2020 - Diário da República n.º 70/2020, Série II de 2020-04-08  
Saúde - Gabinete da Ministra 
Cria a Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a 
COVID-19 e designa os membros que a integram 

Declaração de Retificação n.º 314/2020 - Diário da República n.º 70/2020, Série II de 2020-04-
08  
Agricultura - Gabinete da Ministra 
Retifica o Despacho n.º 4070/2020, de 30 de março 

Despacho n.º 4319/2020 - Diário da República n.º 70/2020, Série II de 2020-04-08  
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 
Regime excecional e temporário de funcionamento de júris e provas académicas do Instituto 
Politécnico do Cávado e do Ave 

Despacho n.º 4320/2020 - Diário da República n.º 70/2020, Série II de 2020-04-08 
Instituto Politécnico de Coimbra 
Normas regulamentares transitórias e de exceção para aplicação em matéria de ensino-
aprendizagem, enquanto durar a suspensão das atividades presenciais no Instituto Politécnico 
de Coimbra devido à pandemia SARS-CoV-2 

Despacho n.º 4328-A/2020 - Diário da República n.º 70/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
04-08  
Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações 
Substitui o Despacho n.º 4270-A/2020, de 7 de abril, que estabelece para o transporte aéreo os 
casos em que não se aplica o previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do Decreto n.º 2-B/2020 

Despacho n.º 4328-C/2020 - Diário da República n.º 70/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
04-08  
Ambiente e Ação Climática - Gabinete do Ministro 
Alteração do Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, que assegura o funcionamento das 
cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais 

Regulamento n.º 356-A/2020 - Diário da República n.º 70/2020, 2º Suplemento, Série II de 
2020-04-08  
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 
Aprova o regulamento que estabelece medidas excecionais no âmbito do SEN e do SNGN 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131293579/details/maximized?serie=II&day=2020-04-09&date=2020-04-01&dreId=131293577
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131293579/details/maximized?serie=II&day=2020-04-09&date=2020-04-01&dreId=131293577
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131338887/details/maximized?serie=I&dreId=131338885
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131338887/details/maximized?serie=I&dreId=131338885
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131230169/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-08&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131230104
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131230169/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-08&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131230104
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131246079/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-08&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131230104
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131246079/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-08&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131230104
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131246114/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2020-04-08&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131230104
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131246115/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2020-04-08&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131230104
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131246741/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-08&date=2020-04-01&dreId=131246739
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131246741/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-08&date=2020-04-01&dreId=131246739
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193424/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131292971/details/maximized?serie=II&filtrar=Filtrar&dreId=131292968
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131292971/details/maximized?serie=II&filtrar=Filtrar&dreId=131292968
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131292972/details/maximized?serie=II&filtrar=Filtrar&dreId=131292968
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131292972/details/maximized?serie=II&filtrar=Filtrar&dreId=131292968
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Aviso n.º 5967-B/2020 - Diário da República n.º 70/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-04-
08  
Município de Almada 
Alteração do Regulamento de Taxas do Município de Almada 

Portaria n.º 89/2020 - Diário da República n.º 69/2020, Série I de 2020-04-07 
Economia e Transição Digital, Finanças e Saúde 
Adota medidas excecionais, decorrentes da epidemia COVID-19, relativas às formalidades 
aplicáveis à produção, armazenagem e comercialização, com isenção do imposto, de álcool 
destinado aos fins previstos no n.º 3 do artigo 67.º do Código dos Impostos Especiais de 
Consumo (CIEC) 

Despacho n.º 4243/2020 - Diário da República n.º 69/2020, Série II de 2020-04-07  
Finanças e Saúde - Gabinetes do Ministro de Estado e das Finanças e da Secretária de Estado 
Adjunta e da Saúde 
Autoriza o SUCH a exercer todas as atividades consideradas necessárias à prevenção, contenção, 
mitigação e tratamento de infeção por SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, nas áreas essenciais 
que constam da sua matriz estatutária, designadamente a aquisição, o aprovisionamento e a 
distribuição logística de consumíveis e de equipamentos hospitalares 

Despacho n.º 4270-A/2020 - Diário da República n.º 69/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
04-07  
Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações 
REVOGADO 
Estabelece para o transporte aéreo os casos em que não se aplica o previsto na alínea e) do n.º 
1 do artigo 33.º do Decreto n.º 2-B/2020 
O presente Decreto encontra-se revogado pelo Despacho n.º 4328-A/2020, de 8 de abril. 

Deliberação n.º 441-A/2020 - Diário da República n.º 69/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
04-07  
Infraestruturas e Habitação - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. 
Adoção de procedimento simplificado que permita a instalação de separadores entre o espaço 
do condutor e o dos passageiros para proteção dos riscos inerentes à transmissão do COVID-19 

Despacho n.º 4270-B/2020 - Diário da República n.º 69/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
04-07 
Economia e Transição Digital - Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e da Transição 
Digital 
Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas na vigência da 
situação de calamidade no município de Ovar 

Decreto-Lei n.º 14-B/2020 - Diário da República n.º 69/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
04-07 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia COVID-19, no âmbito 
dos sistemas de titularidade estatal de abastecimento de água e de saneamento de águas 
residuais 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131292974/details/maximized?serie=II&filtrar=Filtrar&dreId=131292968
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131292974/details/maximized?serie=II&filtrar=Filtrar&dreId=131292968
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193420/details/maximized?serie=I&day=2020-04-07&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193420/details/maximized?serie=I&day=2020-04-07&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131182922/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-07&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131182909
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193424/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-07&date=2020-04-01&dreId=131193422
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193424/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-07&date=2020-04-01&dreId=131193422
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131246741/details
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193425/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-07&date=2020-04-01&dreId=131193422
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193425/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-07&date=2020-04-01&dreId=131193422
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193435/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-07&date=2020-04-01&dreId=131193433
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193435/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-07&date=2020-04-01&dreId=131193433
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228425/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228425/details/maximized
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Decreto-Lei n.º 14-C/2020 - Diário da República n.º 69/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
04-07 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece a definição de procedimentos de atribuição de financiamento e compensações aos 
operadores de transportes essenciais, no âmbito da pandemia COVID-19 

Despacho n.º 4270-C/2020 - Diário da República n.º 69/2020, 3º Suplemento, Série II de 2020-
04-07  
Saúde - Gabinete da Ministra 
Determina as medidas de caráter excecional e temporário de fornecimento de medicamentos 
dispensados por farmácia hospitalar em regime de ambulatório, a pedido do utente, através da 
dispensa em farmácia comunitária ou da entrega dos medicamentos no domicílio 

Portaria n.º 88-B/2020 - Diário da República n.º 68/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-
06 
MAR 
Determina um período de suspensão semanal da atividade da frota que opera em águas 
interiores não marítimas sob jurisdição das capitanias dos portos do continente e na divisão 9 
definida pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar (CIEM) 

Portaria n.º 88-C/2020 - Diário da República n.º 68/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-04-
06  
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
Procede ao aumento, para o ano de 2020, da comparticipação financeira da segurança social, 
no âmbito da aplicação do regime jurídico da cooperação previsto na Portaria n.º 196-A/2015, 
de 1 de julho, na sua redação atual 

Lei n.º 4-B/2020 - Diário da República n.º 68/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-04-06  
Assembleia da República 
Estabelece um regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos Programas de 
Ajustamento Municipal e de endividamento das autarquias locais, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19, e procede à segunda alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março 

Lei n.º 4-C/2020 - Diário da República n.º 68/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-04-06 
Assembleia da República 
Regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda devida nos termos de 
contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia 
COVID-19 

Portaria n.º 88-D/2020 - Diário da República n.º 68/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-04-
06  
Agricultura 
Estabelece um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação 
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19, no âmbito da ação 8.1, «Silvicultura 
Sustentável» da Medida 8 «Proteção e Reabilitação dos Povoamentos Florestais» do Programa 
de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228426/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228426/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131246680/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-07&date=2020-04-01&dreId=131246678
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131246680/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-07&date=2020-04-01&dreId=131246678
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131124441/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131124441/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131177573/details/maximized?serie=I&dreId=131177571
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131177573/details/maximized?serie=I&dreId=131177571
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67666075/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67666075/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193440/details/maximized?serie=I&dreId=131193437
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473088/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193441/details/maximized?serie=I&dreId=131193437
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193441/details/maximized?serie=I&dreId=131193437
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193443/details/maximized?serie=I&dreId=131193437
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193443/details/maximized?serie=I&dreId=131193437
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Portaria n.º 88-E/2020 - Diário da República n.º 68/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-04-
06  
Agricultura 
Estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia COVID-19, aplicáveis aos 
programas operacionais no setor das frutas e produtos hortícolas e respetiva assistência 
financeira, regulamentados, a nível nacional, pela Portaria n.º 295-A/2018, de 2 de novembro, 
alterada pela Portaria n.º 306/2019, de 12 de setembro 

Despacho n.º 4235-A/2020 - Diário da República n.º 68/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
04-06  
Economia e Transição Digital - Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e da Transição 
Digital 
Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas na vigência da 
situação de calamidade 

Despacho n.º 4235-C/2020 - Diário da República n.º 68/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
04-06  
Economia e Transição Digital - Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e da Transição 
Digital 
Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas na vigência da 
situação de calamidade no município de Ovar 

Despacho n.º 4147/2020 - Diário da República n.º 67-A/2020, Série II de 2020-04-05  
Economia e Transição Digital - Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e da Transição 
Digital 
Delegação de competências do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital nos 
Secretários de Estado durante o período de vigência do estado de emergência e suas eventuais 
renovações 

Despacho n.º 4148/2020 - Diário da República n.º 67-A/2020, Série II de 2020-04-05  
Economia e Transição Digital - Gabinete do Secretário de Estado do Comércio, Serviços e 
Defesa do Consumidor 
Regulamenta o exercício de comércio por grosso e a retalho de distribuição alimentar e 
determina a suspensão das atividades de comércio de velocípedes, veículos automóveis e 
motociclos, tratores e máquinas agrícolas, navios e embarcações 

Portaria n.º 86/2020 - Diário da República n.º 67-A/2020, Série I de 2020-04-04 
Agricultura 
Estabelece um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação 
epidemiológica da doença COVID 19, no âmbito da operação 10.2.1.4, «Cadeias curtas e 
mercados locais», da ação n.º 10.2, «Implementação das estratégias», integrada na medida n.º 
10, «LEADER», da área n.º 4, «Desenvolvimento local», do Programa de Desenvolvimento Rural 
do Continente 

Portaria n.º 85/2020 - Diário da República n.º 67/2020, Série I de 2020-04-03 
SAÚDE 
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 390/2019, de 29 de outubro (Procede à quarta 
alteração à Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho - estabelece o regime jurídico a que obedecem 
as regras de prescrição e dispensa de medicamentos e produtos de saúde e define as obrigações 
de informação a prestar aos utentes) 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193444/details/maximized?serie=I&dreId=131193437
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193444/details/maximized?serie=I&dreId=131193437
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116877128/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124642995/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131177475/details/maximized?serie=II&dreId=131137873
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131177475/details/maximized?serie=II&dreId=131137873
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193430/details/maximized?serie=II&dreId=131193427
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193430/details/maximized?serie=II&dreId=131193427
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131124453/details/maximized?parte_filter=31&dreId=131124451
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131124454/details/maximized?parte_filter=31&dreId=131124451
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131124454/details/maximized?parte_filter=31&dreId=131124451
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131124426/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131124426/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131058332/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/125781753/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69879391/details/normal?l=1
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Portaria n.º 85-A/2020 - Diário da República n.º 67/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-
03 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
Define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos apoios de caráter 
extraordinário, temporário e transitório, destinados ao setor social e solidário, em razão da 
situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID 19, tendo em vista apoiar as instituições 
particulares de solidariedade social, cooperativas de solidariedade social, organizações não-
governamentais das pessoas com deficiência e equiparadas no funcionamento das respostas 
sociais 

Despacho n.º 4146-A/2020 - Diário da República n.º 67/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
04-03  
Agricultura - Gabinete da Ministra 
Estabelece os serviços essenciais e as medidas necessárias para garantir as condições de 
normalidade na produção, transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços agrícolas 
e pecuários, e os essenciais à cadeia agroalimentar, no quadro das atribuições dos organismos 
e serviços do Ministério da Agricultura 

Despacho n.º 4033/2020 - Diário da República n.º 66/2020, Série II de 2020-04-02  
Negócios Estrangeiros - Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros 
Adapta as medidas excecionais e temporárias, decretadas pelo estado de emergência, aos 
serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros 

Despacho n.º 4070/2020 - Diário da República n.º 66/2020, Série II de 2020-04-02  
Agricultura - Gabinete da Ministra 
Constituição de um grupo de contacto destinado à consulta regular dos representantes dos 
operadores económicos dos setores da produção, distribuição e abastecimento de bens 
agrícolas e agroalimentares, com vista ao acompanhamento em contínuo dos eventuais efeitos 
da COVID-19, avaliação das questões críticas mais prementes, e agilização das respostas 
necessárias, doravante designado por «Grupo de Contacto» 

Despacho n.º 4018/2020 - Diário da República n.º 65/2020, Série II de 2020-04-01  
Instituto Politécnico de Santarém 
Determinação e reforço de medidas cautelares de prevenção e controlo da COVID-19 no 
Instituto Politécnico de Santarém 

Despacho n.º 4024-B/2020 - Diário da República n.º 65/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
04-01  
Ambiente e Ação Climática - Gabinete do Ministro 
Determina que, até ao termo do período do estado de emergência, a taxa de gestão de resíduos, 
nos sistemas de gestão de resíduos urbanos, incide sobre a quantidade de resíduos destinados 
a operações de eliminação e valorização no período homólogo de 2019 

Portaria n.º 82-B/2020 - Diário da República n.º 64/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-
31  
Mar 
Alteração ao Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos a Bordo no Domínio da 
Eficiência Energética, Segurança e Seletividade do Programa Operacional Mar 2020, para 
Portugal Continental 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131122780/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131122780/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068174/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=131068172
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068174/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=131068172
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131010368/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-02&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131010357
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131016433/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-02&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131010357
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130953800/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&filtrar=Filtrar&dreId=130954980
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131016744/details/maximized?serie=II&day=2020-04-01&date=2020-04-01&dreId=131016741
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131016744/details/maximized?serie=II&day=2020-04-01&date=2020-04-01&dreId=131016741
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130954770/details/maximized?serie=I&dreId=130954768
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130954770/details/maximized?serie=I&dreId=130954768
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Portaria n.º 82-C/2020 - Diário da República n.º 64/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-03-
31 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
Cria uma medida de apoio ao reforço de emergência de equipamentos sociais e de saúde, de 
natureza temporária e excecional, para assegurar a capacidade de resposta das instituições 
públicas e do setor solidário com atividade na área social e da saúde, durante a pandemia da 
doença COVID-19, e introduz um regime extraordinário de majoração das bolsas mensais do 
«Contrato emprego-inserção» (CEI) e do «Contrato emprego-inserção+» (CEI+) em projetos 
realizados nestas instituições 

Louvor n.º 126/2020 - Diário da República n.º 63/2020, Série II de 2020-03-30  
Saúde - Gabinete da Ministra 
Público louvor concedido pela Ministra da Saúde aos médicos que, desde o início da Epidemia 
COVID-19, voluntariamente, têm participado na Linha de Apoio ao Médico (LAM) 

Despacho n.º 3889/2020 - Diário da República n.º 63/2020, Série II de 2020-03-30  
Agricultura - Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 
Suspensão temporariamente até à publicação de novo Despacho que determine o seu reinício 
da Campanha da Raiva devido ao COVID-19 

Portaria n.º 82-A/2020 - Diário da República n.º 63/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-
30 
Agricultura 
Primeira alteração à Portaria n.º 207-A/2017, de 11 de julho 

Despacho n.º 3903-E/2020 - Diário da República n.º 63/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
03-30  
Economia e Transição Digital e Saúde - Gabinetes do Ministro de Estado, da Economia e da 
Transição Digital e da Ministra da Saúde 
Determina a prorrogação da suspensão de toda e qualquer atividade de medicina dentária, de 
estomatologia e de odontologia, com exceção das situações comprovadamente urgentes e 
inadiáveis 

Declaração de Retificação n.º 13/2020 - Diário da República n.º 62-A/2020, Série I de 2020-03-
28 
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral  
Retifica o Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, das Finanças, que estabelece um regime 
excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e contribuições sociais, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 61, 
1.º suplemento, de 26 de março de 2020 

Declaração de Retificação n.º 14/2020 - Diário da República n.º 62-A/2020, Série I de 2020-03-
28 
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 
Retifica o Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, que estabelece uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, 
no âmbito da pandemia COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 61, 1.º 
suplemento, de 26 de março de 2020 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130956136/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130956136/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130821551/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-30&date=2020-03-01&dreId=130821506
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130821558/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-30&date=2020-03-01&dreId=130821506
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130893396/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130893396/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107677706/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130893418/details/maximized?serie=II&day=2020-03-30&date=2020-03-01&dreId=130893416
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130893418/details/maximized?serie=II&day=2020-03-30&date=2020-03-01&dreId=130893416
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130835103/details/maximized?serie=I&day=2020-03-28&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130835103/details/maximized?serie=I&day=2020-03-28&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779505/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130835104/details/maximized?serie=I&day=2020-03-28&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130835104/details/maximized?serie=I&day=2020-03-28&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779506/details/normal?l=1
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Decreto-Lei n.º 10-F/2020 - Diário da República n.º 61/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
03-26 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece um regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e 
contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Decreto-Lei n.º 10-G/2020 - Diário da República n.º 61/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
03-26 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, no âmbito 
da pandemia COVID-19 

Decreto-Lei n.º 10-H/2020 - Diário da República n.º 61/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
03-26 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece medidas excecionais e temporárias de fomento da aceitação de pagamentos 
baseados em cartões, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Decreto-Lei n.º 10-I/2020 - Diário da República n.º 61/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
03-26 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 no 
âmbito cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos não realizados 

Decreto-Lei n.º 10-J/2020 - Diário da República n.º 61/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
03-26 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições 
particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem como um 
regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Decreto-Lei n.º 10-L/2020 - Diário da República n.º 61/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
03-26 
Presidência do Conselho de Ministros 
Altera as regras gerais de aplicação dos fundos europeus estruturais e de investimento, de forma 
a permitir a antecipação dos pedidos de pagamento 

Portaria n.º 81/2020 – Diário da República N.º 61/2020, Série I De 2020-03-26 
Agricultura 
Estabelece um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - 
COVID 19, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 

Despacho Normativo n.º 4/2020 – Diário da República N.º 60/2020, Série II de 2020-03-25 
Economia e Transição Digital - Gabinete da Secretária de Estado do Turismo 
Determina a criação de uma linha de apoio financeiro, destinada a fazer face às necessidades de 
tesouraria das microempresas turísticas cuja atividade se encontra fortemente afetada pelos 
efeitos económicos resultantes do surto da doença COVID-19 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779505/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779505/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779506/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779506/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779507/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779507/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779508/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779508/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779509/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779509/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779511/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779511/details/maximized
https://data.dre.pt/eli/port/81/2020/03/26/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/81/2020/03/26/p/dre
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600838/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130600835
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Despacho N.º 3659-E/2020 – Diário da República N.º 59/2020, 2.º Suplemento, Série II de 
2020-03-24 
Agricultura - Gabinete da Ministra 
Determina a suspensão do procedimento eleitoral das eleições para os delegados municipais do 
conselho geral e para a direção da Casa do Douro, enquanto vigorar o estado de emergência 

Despacho n.º 3659-D/2020 – Diário da República N.º 59/2020, 2.º Suplemento, Série II de 
2020-03-24 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete da Ministra 
Determina que a Fundação Inatel disponibilize todas as unidades e equipamentos para o apoio 
que se revele necessário, de forma a conter os efeitos do Covid-19 

Despacho n.º 3659-C/2020 - Diário da República N.º 59/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
03-24 
Modernização do Estado e da Administração Pública e Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social - Gabinetes das Ministras da Modernização do Estado e da Administração Pública e do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
Determina os termos do funcionamento dos serviços presenciais da Segurança Social, da 
Autoridade para as Condições do Trabalho, da Direção- Geral do Emprego e das Relações de 
Trabalho, do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P., da Comissão para a 
Igualdade no Trabalho e no Emprego e do Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P 

Decreto-Lei n.º 10-E/2020 – Diário da República N.º 59/2020, 2.º Suplemento, Série II de 2020 
-03-24 
Saúde 
Cria um regime excecional de autorização de despesa para resposta à pandemia da doença 
COVID-19 e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. 

Despacho n.º 3651/2020 – Diário da República N.º 59/2020 , Série II de 2020-03-24 
Mar - Gabinete do Ministro 
Adota medidas extraordinárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus – COVID 
19, no âmbito do Programa Operacional Mar 2020 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-A/2020 - Diário da República n.º 58/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-03-23 
Presidência do Conselho de Ministros 
Alarga o diferimento de prestações vincendas no âmbito do Quadro de Referência Estratégico 
Nacional ou no Portugal 2020 a todas as empresas, devido à situação epidemiológica do novo 
Coronavírus - COVID 19 

Decreto-Lei n.º 10-D/2020 - Diário da República n.º 58/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
03-23 
Infraestruturas e Habitação 
Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia da doença COVID-19 
relacionadas com o setor das comunicações eletrónicas 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130659009/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-24&date=2020-03-01&dreId=130659005
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130659009/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-24&date=2020-03-01&dreId=130659005
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130659008/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-24&date=2020-03-01&dreId=130659005
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130659008/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-24&date=2020-03-01&dreId=130659005
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130659007/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-24&date=2020-03-01&dreId=130659005
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130659007/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-24&date=2020-03-01&dreId=130659005
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-E/2020/03/24/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-E/2020/03/24/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-a/2020/p/cons/20200324/pt/html
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130597945/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130597876
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130597945/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130597876
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/11-A/2020/03/23/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/11-A/2020/03/23/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-D/2020/03/23/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-D/2020/03/23/p/dre
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Despacho n.º 3614-G/2020 - Diário da República n.º 58/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
03-23 
Modernização do Estado e da Administração Pública e Mar - Gabinete da Ministra da 
Modernização do Estado e da Administração Pública e do Ministro do Mar 
Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral de Recursos 
Naturais, Segurança e Serviços Marítimos durante o estado de emergência 

Despacho n.º 3614-F/2020 - Diário da República n.º 58/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
03-23 
Modernização do Estado e da Administração Pública e Agricultura - Gabinetes das Ministras 
da Modernização do Estado e da Administração Pública e da Agricultura 
Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral de Alimentação e 
Veterinária (DGAV), das Direções Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP) e do Instituto 
Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. (INIAV), durante o estado de emergência 

Despacho n.º 3614-E/2020 - Diário da República n.º 58/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
03-23 
Modernização do Estado e da Administração Pública e Educação - Gabinete da Ministra da 
Modernização do Estado e da Administração Pública e do Ministro da Educação 
Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral da Administração 
Escolar e do Instituto Português do desporto e Juventude, I. P., durante o estado de emergência 

Despacho n.º 3614-D/2020 - Diário da República n.º 58/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
03-23 
Modernização do Estado e da Administração Pública - Gabinete da Ministra 
Define orientações para os serviços públicos em cumprimento do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 
de março, em execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto do 
Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março 

Despacho n.º 3614-B/2020 -Diário da República n.º 58/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
03-23 
Finanças e Modernização do Estado e da Administração Pública - Gabinetes do Ministro de 
Estado e das Finanças e da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública 
Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Autoridade Tributária, incluindo os 
Serviços de Finanças e Alfândegas, e da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - 
IGCP, E. P. E 

Despacho n.º 3614-A/2020 - Diário da República n.º 58/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
03-23 
Economia e Transição Digital - Gabinete do Secretário de Estado do Comércio, Serviços e 
Defesa do Consumidor 
Regula, nos termos do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, o funcionamento das máquinas 
de vending, e o exercício das atividades de vendedores itinerantes e de aluguer de veículos de 
mercadorias e de passageiros 

Despacho n.º 3522/2020, 2020-03-20 
Mar - Gabinete do Ministro 
Suspensão da formação presencial, quer teórica quer prática, ministrada pelas entidades 
formadoras de navegadores de recreio, e a realização de exames teóricos e práticos de acesso à 
obtenção de cartas de navegador de recreio. 
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Despacho nº 3485-B/2020 - Diário da República n.º 56/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
03-19 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
- Gabinetes dos Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Educação e da Ministra 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
Delega no GRAN a competência para a prática dos atos necessários à gestão da situação dos 
estudantes nacionais que estão em Erasmus durante este período, quer em instituições 
europeias, quer em instituições fora da Europa. 

Despacho n.º 3485-C/2020 - Diário da República n.º 56/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
03-19 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto, do 
Trabalho e da Formação Profissional e da Segurança Social 
Determina a suspensão de ações de formação ou atividades previstas nos projetos enquadrados 
nas medidas ativas de emprego e reabilitação profissional devido ao encerramento de 
instalações por perigo de contágio pelo COVID-19  

Despacho n.º 3389/2020 - Diário da República n.º 55/2020, Série II de 2020-03-18 
Economia e Transição Digital e Agricultura - Gabinetes do Ministro de Estado, da Economia e 
da Transição Digital e da Ministra da Agricultura 
Determina a constituição do «Grupo de Acompanhamento e Avaliação das Condições de 
Abastecimento de Bens nos Setores Agroalimentar e do Retalho em Virtude das Dinâmicas de 
Mercado determinadas pelo Covid-19». 

Regulamento n.º 255-A/2020 - Diário da República n.º 55/2020, 2º Suplemento, Série II de 
2020-03-18 
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 
Aprova o Regulamento Que estabelece Medidas Extraordinárias no Setor Energético por 
Emergência Epidemiológica Covid-19. 

Despacho n.º 3418/2020, 2020-03-18 - Diário da República n.º 55/2020, Série II de 2020-03-18 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde 
Determina a suspensão da fase de realização das provas de avaliação final da 1.ª época do 
internato médico do ano 2020, bem como os procedimentos concursais para assistente 
graduado sénior e todos os demais que se encontrem em fase de aplicação de métodos de 
seleção que impliquem a presença dos candidatos. 

Despacho n.º 3372-B/2020 - Diário da República n.º 54/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
03-17 
Negócios Estrangeiros - Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros 
Adapta às especificidades do Ministério dos Negócios Estrangeiros o regime de isolamento 
profilático dos funcionários ou trabalhadores em funções nos serviços periféricos externos, bem 
como aos estagiários do PEPAC-MNE 

Portaria n.º 73-A/2020 - Diário da República n.º 54/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-
17 
Infraestruturas e Habitação 
Procede à requisição civil de trabalhadores da estiva e portuários 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130473083/details/maximized?serie=II&dreId=130473080
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130473083/details/maximized?serie=II&dreId=130473080
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130473084/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130473084/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130350422/details/maximized?serie=II&dreId=130350402
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130350422/details/maximized?serie=II&dreId=130350402
https://dre.pt/home/-/dre/130399848/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/130399848/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130366388/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-18&date=2020-03-01&dreId=130350402
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130366388/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-18&date=2020-03-01&dreId=130350402
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130366462/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130366462/details/maximized
https://data.dre.pt/eli/port/73-a/2020/p/cons/20200319/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/73-a/2020/p/cons/20200319/pt/html


 

 

54 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-C/2020 - Diário da República n.º 54/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-03-17 
Presidência do Conselho de Ministros 
Reconhece a necessidade de se proceder à requisição civil dos trabalhadores portuários em 
situação de greve até ao dia 30 de março de 2020 

Despacho n.º 3301-E/2020 - Diário da República n.º 52-B/2020, 2º Suplemento, Série II de 
2020-03-15 
Saúde - Gabinete da Ministra 
Delega nos dirigentes máximos, órgãos de direção ou órgãos de administração, dos órgãos, 
organismos, serviços e demais entidades, incluindo o setor público empresarial do Ministério da 
Saúde, a competência para autorizar a contratação de trabalhadores para a constituição de 
vínculos de emprego a termo, pelo período de quatro meses, tendo em vista o reforço de 
recursos humanos necessário à prevenção, contenção, mitigação e tratamento da pandemia 
COVID-19 

Despacho n.º 3301/2020 - Diário da República n.º 52-B/2020, Série II de 2020-03-15 
Saúde - Gabinete da Ministra 
Regras em matéria de articulação entre a assistência à família e a disponibilidade para a 
prestação de cuidados, como forma de garantir a continuidade da resposta do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) 

Despacho n.º 3300/2020 - Diário da República n.º 52-B/2020, Série II de 2020-03-15 
Saúde - Gabinete da Ministra 
Medida de caráter excecional e temporário de restrição do gozo de férias durante o período de 
tempo necessário para garantir a prontidão do SNS no combate à propagação de doença do 
novo coronavírus 

Portaria n.º 71-A/2020 - Diário da República n.º 52-A/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
03-15 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
Define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos apoios imediatos de caráter 
extraordinário, temporário e transitório, destinados aos trabalhadores e empregadores 
afetados pelo surto do vírus COVID-19, tendo em vista a manutenção dos postos de trabalho e 
mitigar situações de crise empresarial 
REVOGADA 
A presente Portaria encontra-se revogada pelo Decreto-Lei n.º 10-G/2020, mas os 
requerimentos solicitando apoios financeiros, entregues ao abrigo desta Portaria n.º 71-
A/2020, de 15 de março, antes da entrada em vigor do presente decreto-lei, mantêm a sua 
eficácia, sendo analisados à luz do presente decreto-lei. 

Despacho n.º 3219/2020 - Diário da República n.º 50/2020, Série II de 2020-03-11 
Saúde - Gabinete da Ministra 
Aquisição imediata, por todas as unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde e do 
Ministério da Saúde, dos medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos de proteção 
individual, para reforço dos respetivos stocks em 20 % 
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Despacho n.º 3186-B/2020 - Diário da República n.º 49/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
03-10 
Saúde - Direção-Geral da Saúde 
Cria, na dependência da diretora-geral da Saúde, enquanto autoridade de saúde nacional, a 
Linha de Apoio ao Médico (LAM), sediada na Direção-Geral da Saúde 

3. JORNAL OFICIAL DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES 

Portaria n.º 818/2020, 2020-04-29 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Apoio financeiro ao rendimento dos profissionais da pesca decorrente da situação de pandemia 
COVID-19. 

Portaria n.º 817/2020, 2020-04-29 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Apoio financeiro ao rendimento dos profissionais da pesca decorrente da situação de pandemia 
COVID-19. 

Portaria n.º 816/2020, 2020-04-29 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Apoio financeiro ao rendimento dos profissionais da pesca decorrente da situação de pandemia 
COVID-19. 

Portaria n.º 820/2020, 2020-04-29 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Apoio financeiro ao rendimento dos profissionais da pesca decorrente da situação de pandemia 
COVID-19. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 122/2020, 2020-04-29 
Presidência do Governo 
Altera os artigos 4.º e 10.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.). 

Portaria n.º 815/2020, 2020-04-29 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Apoio financeiro ao rendimento dos profissionais da pesca decorrente da situação de pandemia 
COVID-19. 

Portaria n.º 814/2020, 2020-04-29 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Apoio financeiro ao rendimento dos profissionais da pesca decorrente da situação de pandemia 
COVID-19. 

Portaria n.º 819/2020, 2020-04-29 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Apoio financeiro ao rendimento dos profissionais da pesca decorrente da situação de pandemia 
COVID-19. 
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Portaria n.º 821/2020, 2020-04-29 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Apoio financeiro ao rendimento dos profissionais da pesca decorrente da situação de pandemia 
COVID-19. 

Declaração de Retificação n.º 5/2020, 2020-04-28 
Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares 
Retifica a Resolução do Conselho do Governo n.º 81/2020 de 30 de março, publicada no Jornal 
Oficial, I série, n.º 47, de 30 de março de 2020. (Aprova o novo regulamento da medida 
extraordinária de apoio à manutenção do emprego para antecipação de liquidez nas empresas 
e fazer face às despesas com as remunerações dos trabalhadores no mês de abril de 2020, 
destinada aos empregadores dos setores de atividade mais afetados.). 

Resolução do Conselho do Governo n.º 120/2020, 2020-04-28 
Presidência do Governo 
Aprova o regulamento da medida excecional de incentivo à manutenção da atividade das 
empresas artesanais. 

Despacho n.º 651/2020, 2020-04-27 
Secretaria Regional da Saúde 
Transferência de verbas - Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários - pagamento de 
seguros. 

Despacho n.º 649/2020, 2020-04-27 
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial e Secretaria Regional 
da Saúde 
Autoriza a transferência de responsabilidade, dos serviços e organismos de saúde da 
Administração Pública Regional, bem como das entidades públicas empresariais que prestam 
serviços de saúde na Região, pela reparação dos acidentes em serviço, designadamente infeção 
pelo novo coronavírus. 

Portaria n.º 776/2020, 2020-04-24 
Secretaria Regional da Saúde 
Transferência de verbas - Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. 

Portaria n.º 755/2020, 2020-04-24 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Apoio financeiro ao rendimento dos profissionais da pesca decorrente da situação de pandemia 
COVID-19. 

Portaria n.º 758/2020, 2020-04-24 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Apoio financeiro ao rendimento dos profissionais da pesca decorrente da situação de pandemia 
COVID-19. 

Portaria n.º 757/2020, 2020-04-24 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Apoio financeiro ao rendimento dos profissionais da pesca decorrente da situação de pandemia 
COVID-19. 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/d21ff1f6-0aee-4970-9249-adfe97f380c3
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/4a2470d3-1620-4e18-9fa0-814247b026e3
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/62a8dfcf-cb29-46f4-beac-8522b70aa212
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/99b1670e-12b1-47c3-9612-be45fd81b3e3
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/c6d71311-51bb-4f89-a269-aa1645bc80e9
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/e96007ea-163e-4702-9e13-796e6d4bc226
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/0f412a19-fada-4746-aacd-75b953b0935e
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/8da0a9b6-ac24-4481-8387-b8a357fa529f
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/1f432396-fcc3-4eeb-8391-0849ceaea107


 

 

57 

Portaria n.º 754/2020, 2020-04-24 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Apoio financeiro ao rendimento dos profissionais da pesca decorrente da situação de pandemia 
COVID-19. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 119/2020, 2020-04-24 
Presidência do Governo 
Determina o cancelamento, no ano 2020, do serviço público da operação sazonal de transporte 
marítimo de passageiros e viaturas. 

Portaria n.º 756/2020, 2020-04-24 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Apoio financeiro ao rendimento dos profissionais da pesca decorrente da situação de pandemia 
COVID-19. 

Portaria n.º 759/2020, 2020-04-24 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Apoio financeiro ao rendimento dos profissionais da pesca decorrente da situação de pandemia 
COVID-19. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 116/2020, 2020-04-23 
Presidência do Governo 
Aprova o regulamento da medida Colocação Extraordinária de Trabalhadores (CET). 

Portaria n.º 46/2020, 2020-04-23 
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial e Secretaria Regional 
da Saúde 
Fixa as margens de comercialização de dispositivos médicos e equipamentos de proteção 
individual, bem como de álcool etílico e gel desinfetante cutâneo de base alcoólica. 

Resolução n.º 112/2020, 2020-04-17 
Presidência do Governo 
Aprova a medida de apoio financeiro complementar e pontual aos estudantes deslocados da sua 
ilha de residência. 

Resolução n.º 113/2020, 2020-04-17 
Presidência do Governo 
Aprova o Programa de Manutenção do Emprego. Revoga a Resolução do Conselho do Governo 
n.º 87/2020, de 31 de março. 

Resolução n.º 114/2020, 2020-04-17 
Presidência do Governo 
Prorroga as medidas de restrição por motivos sanitários na Ilha de São Miguel. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 108/2020, 2020-04-13 
Presidência do Governo 
Atribui um apoio substitutivo extraordinário relativamente aos previstos no âmbito das ações 
de formação ministradas pela Rede Valorizar. 
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Resolução do Conselho do Governo n.º 109/2020, 2020-04-13 
Presidência do Governo 
Autoriza a transferência de 12.000.000,00 Euros (doze milhões de euros), para o Fundo Regional 
do Emprego, destinando-se a mesma ao pagamento das medidas excecionais de manutenção 
de emprego. 

Portaria n.º 44/2020, 2020-04-13 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Aprova o regime excecional de apoio ao rendimento dos profissionais da pesca na sequência da 
situação de Pandemia COVID-19. 

Despacho n.º 545/2020, 2020-04-13 
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial 
Atribuição de um apoio substitutivo extraordinário relativamente aos previstos no programa 
FIOS. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 106/2020, 2020-04-09 
Presidência do Governo 
Autoriza regras excecionais de organização da prestação de trabalho por parte dos profissionais 
de saúde na vigência da situação de contingência declarada em virtude do surto da doença 
COVID-19. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 97/2020, 2020-04-08 
Presidência do Governo 
Aprova o Programa Açoriano de Apoio aos Empresários em Nome Individual. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 101/2020, 2020-04-08 
Presidência do Governo 
Suspende os princípios técnicos, regras e metodologia da edição do Orçamento Participativo dos 
Açores 2020. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 96/2020, 2020-04-07 
Presidência do Governo 
Isenta as entidades utilizadoras dos espaços localizados no TERINOV – Parque de Ciência e 
Tecnologia da Ilha Terceira e no NONAGON – Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel do 
pagamento das contrapartidas financeiras, nos meses de abril, maio e junho de 2020. 

Portaria n.º 42/2020, 2020-04-06 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Proibição da emissão de roles de tripulação, bem como a alteração dos roles de tripulação já 
emitidos, referentes às embarcações com registo ou porto de armamento na ilha de São Miguel. 

Despacho n.º 504/2020, 2020-04-03 
Secretaria Regional da Saúde 
Suspensão de toda e qualquer atividade clínica privada das especialidades médicas de 
Estomatologia, Oftalmologia e Otorrinolaringologia. 

Despacho n.º 505/2020, 2020-04-03 
Direção Regional do Ambiente 
Eliminação em aterro de resíduos urbanos indiferenciados do sistema de recolha do Município 
de Santa Cruz da Graciosa. 
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Despacho n.º 506/2020, 2020-04-03 
Direção Regional do Ambiente 
Suspensão do tratamento mecânico dos resíduos provenientes da recolha indiferenciada na ilha 
do Faial no âmbito da confirmação de casos positivos de Covid-19 - Prorrogação de Prazo. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 94/2020, 2020-04-03 
Presidência do Governo 
Determina o estabelecimento de cercas sanitárias em cada um dos concelhos da Ilha de São 
Miguel, ficando interditadas as deslocações entre concelhos, bem como interditar a circulação 
e permanência de pessoas na via pública na referida ilha. Revoga a Resolução do Conselho do 
Governo n.º 86/2020, de 31 de março. 

Portaria n.º 41/2020, 2020-04-03 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Define a localização dos portos de descarga obrigatória do pescado capturado na Região 
Autónoma dos Açores pelas embarcações que tenham como porto de armamento um dos 
portos da ilha de São Miguel. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 93/2020, 2020-04-02 
Presidência do Governo 
Aprova uma alteração à configuração da apresentação de pedidos de pagamento no âmbito do 
Competir+. 

Portaria n.º 40/2020, 2020-04-02 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Terceira alteração ao Regime de Apoio aos Investimentos a Bordo nos domínios da saúde e 
segurança, da limitação dos impactos da pesca, da eficiência energética e do valor acrescentado 
e qualidade dos produtos, aprovado pela Portaria n.º 39/2017, de 19 de maio. 

Portaria n.º 39/2020, 2020-04-02 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Segunda alteração ao Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos em Portos de Pesca, 
Locais de Desembarque, Lotas e Abrigos, aprovado pela Portaria n.º 114/2016, de 16 de 
dezembro. 

Portaria n.º 38/2020, 2020-04-02 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Quinta alteração ao Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos na Transformação de 
Produtos da Pesca e da Aquicultura, aprovado pela Portaria n.º 19/2017, de 10 de fevereiro. 

Portaria n.º 37/2020, 2020-04-02 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Permite o exercício da pesca comercial apeada na modalidade de pesca à linha no mar dos 
Açores, nos meses de abril, maio e junho de 2020. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 90/2020, 2020-04-01 
Presidência do Governo 
Aprova um conjunto de medidas para o Sistema Educativo Regional no âmbito da situação de 
pandemia COVI-19. 
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Resolução do Conselho do Governo n.º 86/2020, 2020-03-31 
Presidência do Governo 
Aprova medidas de restrição por motivos sanitários no Concelho da Povoação. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 87/2020, 2020-03-31 
Presidência do Governo 
Aprova um novo Programa de Manutenção do Emprego. Revoga a Resolução do Conselho do 
Governo n.º 68/2020, de 24 de março. 

Portaria n.º 36/2020, 2020-03-31 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Determina o porto de descarga obrigatória do pescado capturado na Região Autónoma dos 
Açores pelas embarcações que tenham como porto de armamento ou operem a partir dos 
portos de Povoação e de Ribeira Quente, na ilha de São Miguel. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 78/2020, 2020-03-30 
Presidência do Governo 
Aprova a medida de apoio extraordinário aos órgãos de comunicação social privados com sede 
na Região Autónomo dos Açores. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 79/2020, 2020-03-30 
Presidência do Governo 
Aprova as Medidas Imediatas de Apoio ao Rendimento Disponível das Famílias no âmbito da 
pandemia COVID19. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 81/2020, 2020-03-30 
Presidência do Governo 
Aprovar, o novo regulamento da medida extraordinária de apoio à manutenção do emprego 
para antecipação de liquidez nas empresas e fazer face às despesas com as remunerações dos 
trabalhadores no mês de abril de 2020, destinada aos empregadores dos setores de atividade 
mais afetados. Revoga a Resolução do Conselho de Governo n.º 70/2020, de 24 

Resolução do Conselho do Governo n.º 83/2020, 2020-03-30 
Presidência do Governo 
Prorroga os projetos abrangidos pela medida INOVAR. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 84/2020, 2020-03-30 
Presidência do Governo 
Prorroga os projetos abrangidos pelo programa EPIC. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 85/2020, 2020-03-30 
Presidência do Governo 
Prorroga os projetos abrangidos pelo programa REATIVAR +. 

Portaria n.º 35/2020, 2020-03-30 
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial 
Suspende o pagamento pela atribuição do selo Marca Açores até 31 de dezembro de 2020. 
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Resolução do Conselho do Governo n.º 80/2020, 2020-03-30 
Presidência do Governo 
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. Revoga 
a Resolução do Conselho de Governo n.º 67/2020, de 24 março. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 77/2020, 2020-03-27 
Presidência do Governo 
Determina que os passageiros que aterrem na Região Autónoma dos Açores cumpram 
confinamento obrigatório em unidade hoteleira. 

Despacho n.º 463/2020, 2020-03-26  
Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional 
Apoios financeiros no âmbito do programa Eurodisseia. 

Declaração de Retificação n.º 2/2020, 2020-03-25 
Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares 
Retifica a Resolução do Conselho do Governo n.º 72/2020, de 24 de março, que aprova, no 
âmbito dos sistemas de incentivos, um conjunto de medidas relativas à pandemia COVID-19 e 
publicada no Jornal Oficial, I série, n.º 44, de 24 de março de 2020. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 76/2020, 2020-03-25 
Presidência do Governo 
Determina um conjunto de medidas a aplicar a todo o Arquipélago dos Açores, no âmbito da 
monitorização permanente à evolução da pandemia COVID-19. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 67/2020, 2020-03-24 
Presidência do Governo 
Aprova o 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 68/2020, 2020-03-24 
Presidência do Governo 
Aprova o Programa de Manutenção do Emprego. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 70/2020, 2020-03-24 
Presidência do Governo 
Aprova o regulamento da medida extraordinária de apoio à manutenção do emprego para 
antecipação de liquidez nas empresas. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 71/2020, 2020-03-24 
Presidência do Governo 
Aprova um conjunto de medidas excecionais e especificas para os Açores em resposta às 
consequências económicas originadas pela pandemia COVID-19. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 72/2020, 2020-03-24 
Presidência do Governo 
Aprova, no âmbito dos sistemas de incentivos, um conjunto de medidas relativas à pandemia 
COVID-19. 
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Resolução do Conselho do Governo n.º 75/2020, 2020-03-24 
Presidência do Governo 
Concede um prazo complementar para reembolso dos empréstimos concedidos ao abrigo do 
Programa de Valorização do Emprego. 

Despacho n.º 438/2020, 2020-03-23 
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 
Criação do Grupo de Trabalho para o Plano de Desenvolvimento das Pastagens e Forragens 
Sustentáveis nos Açores. 

Declaração de Retificação n.º 10/2020, 2020-03-23 
Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares 
Retifica o despacho publicado com o n.º 435/2020, de 20 de março, no Jornal Oficial, II série, n.º 
57, 20 de março de 2020. 

Portaria n.º 33/2020, 2020-03-20 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Suspensão do pagamento de taxas e preços previstos no regulamento geral de funcionamento 
das lotas, entrepostos, postos de recolha e veículos de recolha da Região Autónoma dos Açores. 

Despacho n.º 435/2020, 2020-03-20 
Direção Regional do Ambiente 
Suspensão do tratamento mecânico dos resíduos provenientes da recolha indiferenciada na ilha 
de São Jorge devido à existência de casos positivos de infeção por COVID-19. 

Despacho n.º 436/2020, 2020-03-20 
Direção Regional do Ambiente 
Suspensão do tratamento mecânico dos resíduos provenientes da recolha indiferenciada na ilha 
do Faial no âmbito da confirmação de casos positivos de Covid-19. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 64/2020, 2020-03-19 
Presidência do Governo 
Determina um conjunto de medidas a aplicar a todo o Arquipélago dos Açores, no âmbito da 
monitorização permanente feita à evolução da pandemia COVID-19. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 65/2020, 2020-03-19 
Presidência do Governo 
Determina um conjunto de medidas aplicáveis a todos os passageiros de voos do exterior que 
aterrem na Região Autónoma dos Açores. 

Portaria n.º 31/2020, 2020-03-19 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Define os portos de descarga obrigatória do pescado capturado na Região Autónoma dos Açores 
pelas embarcações registadas nos portos da Região Autónoma dos Açores. 

Despacho n.º 433/2020, 2020-03-19 
Secretaria Regional da Saúde 
Determina a suspensão de toda e qualquer atividade de prestação de cuidados de saúde 
realizada ao abrigo das convenções celebradas pelos Hospitais e Unidades de Saúde de Ilha. 
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Portaria n.º 30/2020, 2020-03-18 
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial 
Aplica à Região Autónoma dos Açores a Portaria n.º 71/2020, de 15 de março, que impõe 
restrições no acesso e na afetação dos espaços nos estabelecimentos comerciais e nos de 
restauração ou de bebidas. 

Despacho n.º 430/2020, 2020-03-18 
Secretaria Regional da Saúde 
Suspensão de toda e qualquer atividade de medicina dentária, de estomatologia e de 
odontologia. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 63/2020, 2020-03-17 
Presidência do Governo 
Declara a situação de contingência em todo o território da Região Autónoma dos Açores, até ao 
dia 31 de março. 

Despacho n.º 409/2020, 2020-03-17 
Secretaria Regional da Saúde 
Declaração de Situação de Contingência. 

Despacho n.º 410/2020, 2020-03-17 
Secretaria Regional da Saúde 
Suspensão da utilização de sistemas de registo biométrico no Serviço Regional de Saúde e 
serviços na dependência da Secretaria Regional da Saúde 

Resolução do Conselho do Governo n.º 62/2020, 2020-03-16 
Presidência do Governo 
Governo resolve determinar um conjunto de medidas, ao abrigo do estado de alerta, decretado 
nos Açores pela Resolução do Conselho do Governo n.º 60/2020, de 13 de março. 

Despacho n.º 407/2020, 2020-03-16 
Secretaria Regional da Saúde 
Reforço dos stocks de medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos de proteção 
individual - COVID-19. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 60/2020, 2020-03-13 
Presidência do Governo 
Declara a situação de alerta em todo o território da Região Autónoma do Açores, até ao dia 31 
de março de 2020, inclusive. 

Despacho N.º 385/2020, 2020-03-13 
Secretaria Regional da Saúde 
Declara situação de alerta em todo o território da Região Autónoma do Açores, até ao dia 31 de 
março de 2020, inclusive, tendo em consideração a situação de emergência de saúde pública, 
de âmbito internacional, relativa ao surto da doença COVID-19, classificado, pela Organização 
Mundial de Saúde, como pandemia 

Despacho n.º 331/2020, 2020-03-05 
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial, Secretaria Regional da 
Solidariedade Social e Secretaria Regional da Saúde 
Empregador Público - Plano de Contingência - Coronavírus (COVID-19) 
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4. JORNAL OFICIAL DO GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA 

Despacho conjunto n.º 56/2020, 2020-05-02 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares, Secretaria Regional de 
Saúde e Proteção Civil e Secretaria Regional de Turismo e Cultura 
Estabelece o confinamento obrigatório, se necessário compulsivo, por um período de 14 dias, 
de todas as pessoas e respetivas bagagens, que desembarquem nos Aeroportos da Madeira e 
Porto Santo, bem como no Porto do Porto Santo, a partir das 0:00 horas do dia 3 de maio de 
2020, por forma a reduzir o risco de contágio e a progressão da doença COVID-19. 

Portaria n.º 185/2020, 2020-05-02 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares, Secretaria Regional de 
Saúde e Proteção Civil e Secretaria Regional de Turismo e Cultura 
Procede à requisição dos estabelecimentos hoteleiros, Hotel Praia Dourada, situado na ilha de 
Porto Santo para fins de alojamento, bem como Dom Pedro Ocean Beach Hotel - Madeira, 
situado na Estrada de São Roque, município de Machico e do Hotel Vila Galé Santa Cruz, para 
fins de alojamento e prestação de serviços hoteleiros com pensão completa, por forma a 
assegurar o confinamento compulsivo, se necessário, por um período de 14 dias, a partir das 
0:00 horas do dia 3 de maio de 2020, com o escopo de mitigar a epidemia reduzindo o risco de 
contágio e a progressão da doença COVID-19. 

Resolução n.º 273/2020, 2020-05-01 
Presidência do Governo Regional 
Aprova as medidas de desconfinamento, relativamente aos setores da economia e empresas, 
comércio e serviços, a partir das 00:00 horas do dia 4 de maio de 2020, atendendo a que 
declaração do estado de emergência, estabelecido pelo Decreto do Presidente da República n.º 
20-A/2020, de 17 de abril, cessa às 23:59 horas, do dia 2 de maio de 2020, e, uma vez constatado 
o ponto da situação da pandemia COVID-19, na Região, que apresenta uma evolução positiva, 
ao registar um número cada vez maior de casos recuperados, e sem registo de novos casos de 
manifestação da doença nos últimos 5 dias. 

Resolução n.º 272/2020, 2020-04-30  
Presidência do Governo Regional 
Declara a situação de calamidade, bem como define o âmbito material, temporal e territorial da 
mesma, por razões de saúde pública, com o escopo de contenção da pandemia COVID-19, na 
Região Autónoma da Madeira. 

Resolução n.º 233/2020, 2020-04-30 
Presidência do Governo Regional 
Determina aplicar medidas, aos serviços e organismos da administração pública direta, indireta 
e do setor empresarial da Região, a partir do dia 4 de maio de 2020, atendendo a que a 
declaração do estado de emergência cessa às 23:59 horas, do dia 2 de maio de 2020.  

Resolução n.º 234/2020, 2020-04-30  
Presidência do Governo Regional 
Autoriza a realização da despesa inerente à empreitada de «Contingência COVID- -2019 - 
Intervenções de Emergência 2: Hospital Dr. Nélio Mendonça - Ampliação das Urgências», até ao 
montante de 1.500.000,00 euros, sem IVA. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202020/IISerie-085-2020-05-02.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-082-2020-05-02.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-081-2020-05-01.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-080-2020-04-30sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-080-2020-04-30sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-080-2020-04-30sup.pdf
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Portaria n.º 146/2020, 2020-04-29 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares * Secretaria Regional de 
Educação Ciência e Tecnologia 
Primeira alteração à Portaria n.º 662/2019, de 9 de dezembro, que define os valores máximos a 
atribuir a cada capítulo de apoio ao desporto e às entidades desportivas dos capítulos II (com 
exceção do Futebol), III, IV - Secção I, V - Futebol Sénior e VI e VIII - Associações Regionais de 
Modalidade e Multidesportivas, para a época desportiva 2019/2020 (1 de julho de 2019 a 30 de 
junho de 2020), designando-se por Plano Regional de Apoio ao Desporto (PRAD). 

Despacho n.º 164/2020, 2020-04-29 
Secretaria Regional de Ambiente Recursos Naturais e Alterações Climáticas 
Designa o Eng.º João José Nascimento Rodrigues, Diretor de Serviços de Ordenamento do 
Território e Urbanismo para substituição do Diretor Regional do Ordenamento do Território, 
durante o período, de 20 de abril a 3 de maio de 202 

Despacho Conjunto n.º 52/2020, 2020-04-27 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares * Secretaria Regional de 
Saúde e Proteção Civil * Secretaria Regional do Turismo e Cultura 
Determina o confinamento obrigatório, se necessário compulsivo, a todas as pessoas residentes 
na freguesia de Câmara de Lobos, município de Câmara de Lobos, no respetivo domicílio ou 
noutro local a indicar definir pela autoridade de saúde, em conformidade com a Resolução n.º 
210/2020, de 18 de abril, que declarada a situação de calamidade, na freguesia de Câmara de 
Lobos, município de Câmara de Lobos, e com a Resolução n.º 212/2020, de 20 de abril, de 21 de 
abril, que estabelece que as condições de confinamento domiciliário e de confinamento em 
unidades hoteleiras que sejam requisitadas para o efeito, bem como todas as medidas que se 
entendam por convenientes e adequadas tendo em vista a execução do referido confinamento 
serão definidas mediante despacho conjunto a proferir pelo Vice-Presidente do Governo 
Regional e dos Assuntos Parlamentares, pelo Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil e 
pelo Secretário Regional de Turismo e Cultura. 

Resolução n.º 218/2020, 2020-04-24 
Presidência do Governo Regional 
Isenta os agricultores, durante o ano de 2020, do pagamento das taxas relativas à prestação de 
serviços de podas e enxertias por parte da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, na sequência das medidas 
excecionais e temporárias que têm sido adotadas para fazer face à situação epidemiológica da 
infeção COVID-19. 

Resolução n.º 219/2020, 2020-04-24 
Presidência do Governo Regional 
Autoriza a celebração do Contrato de Dotação Financeira - Linha de Crédito INVESTE RAM 
COVID-19, com o Fundo de Contragarantia Mútuo, no valor de 16.000.000,00 Euros. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-079-2020-04-29.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202020/IISerie-083-2020-04-29Supl.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202020/IISerie-081-2020-04-27Supl2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-076-2020-04-24sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-076-2020-04-24sup.pdf
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Resolução n.º 220/2020, 2020-04-24 
Presidência do Governo Regional 
Aprova 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 
domicilio, conforme sucedeu no caso da freguesia de Câmara de Lobos com as Resoluções n.ºs 
210/2020 e 212/2020 que originaram, entre outras consequências, o encerramento da Direção 
Regional de Pescas. 

Resolução n.º 221/2020, 2020-04-24 
Presidência do Governo Regional 
Determina qual a área geográfica da freguesia de Câmara de Lobos, município de Câmara de 
Lobos, objeto da declaração de situação de calamidade estabelecida mediante a Resolução n.º 
210/2020, de 18 de abril. 

Portaria n.º 142/2020, 2020-04-24 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares * Secretaria Regional de 
Saúde e Proteção Civil * Secretaria Regional do Turismo e Cultura 
Procede à requisição das instalações do estabelecimento hoteleiro Aldeamento Turístico Village 
Cabo Girão, na sequência da identificação, por parte da Autoridade de Saúde concelhia, de uma 
situação epidemiológica de transmissão local, na freguesia de Câmara de Lobos, com risco de 
surgimento de cadeias de transmissão, em outras freguesias do município e outros municípios 
da Região, tendo sido declarada a situação de calamidade naquele território, através da 
Resolução n.º 210/2020, publicada no Jornal Oficial, I Série, n.º 71, de 18 de abril de 2020. 

Portaria n.º 141/2020, 2020-04-23 
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania 
Define e regulamenta novas medidas, excecionais e temporárias, de apoios financeiros aos 
participantes integrados nas diversas medidas de emprego, promovidas pela Secretaria Regional 
de Inclusão Social e Cidadania, através do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, 
abreviadamente designado por IEM,IP-RAM, que se encontram impedidos de exercer a sua 
atividade devido à suspensão dos contratos de estágio ou acordos de atividade ocupacional, ou, 
conforme decorre da Resolução do Conselho de Governo n.º 210/2020, de 18 de abril, retificada 
pelas Declarações de Retificação n.ºs 16/2020, de 19 de abril e 17/2020, de 21 de abril, e da 
Resolução do Conselho de Governo n.º 212/2020, de 21 de abril, retificada pela Declaração de 
Retificação n.º 18/2020, de 22 de abril, devido à declaração da situação de calamidade na 
freguesia de Câmara de Lobos, município de Câmara de Lobos, atendendo à identificação, por 
parte da Autoridade de Saúde concelhia, de uma situação epidemiológica de transmissão local, 
da doença COVID-19, com risco de surgimento de cadeias de transmissão em outras freguesias 
do município, bem como em outros municípios da Região. 

Portaria n.º 133-A/2020, 2020-04-22 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares * Secretaria Regional da 
Economia 
Autoriza a distribuição dos encargos orçamentais destinados à implementação e execução da 
Linha de Crédito INVEST RAM Covid-19, no valor global de 121.187.000,00 Euros. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-076-2020-04-24sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-076-2020-04-24sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-076-2020-04-24sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-076-2020-04-24sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-076-2020-04-24.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-075-2020-04-23sup3.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-074-2020-04-22sup2.pdf
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Portaria n.º 133-B/2020, 2020-04-22 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares e Secretaria Regional de 
Inclusão Social e Cidadania  
Estabelece a concessão de um apoio financeiro complementar, excecional e temporário, aos 
trabalhadores independentes, bem como aos sócios-gerentes de sociedades, e aos membros de 
órgãos estatutários de fundações, associações ou cooperativas, com funções equivalentes 
àqueles, sem trabalhadores por conta de outrem, em consequência do surto da COVID-19. 

Resolução n.º 213/2020, 2020-04-22 
Presidência do Governo Regional 
Procede a alteração da alínea c) do ponto 5 da Resolução n.º 210/2020 do Conselho de Governo, 
reunido extraordinariamente em segundo plenário de 18 de abril de 2020, a qual foi publicada 
no Jornal Oficial, I Série, n.º 71, de 18 de abril de 2020, e que declara a situação de calamidade 
na freguesia de Câmara de Lobos, município de Câmara de Lobos, atendendo a identificação, 
por parte da Autoridade de Saúde concelhia, de uma situação epidemiológica de transmissão 
local, da doença COVID-19, com risco de surgimento de cadeias de transmissão em outras 
freguesias do município e outros municípios da Região. 

Resolução n.º 212/2020, 2020-04-21 
Presidência do Governo Regional 
Determina o confinamento obrigatório de todas as pessoas residentes na freguesia de Câmara 
de Lobos, município de Câmara de Lobos no respetivo domicílio ou noutro local a definir pelas 
autoridades de saúde competentes. 

Resolução n.º 207/2020, 2020-04-18 
Presidência do Governo Regional 
Determina o uso obrigatório de máscara de proteção da doença COVID-19, a partir das 00.00 
horas do dia 22 de abril de 2020, em todos os setores comerciais e atividades económicas na 
Região Autónoma da Madeira, atendendo à situação epidemiológica provocada pela COVID-19 
e da declaração do Estado de Emergência decretado pelo Presidente da República. 

Resolução n.º 208/2020, 2020-04-18 
Presidência do Governo Regional 
Recomenda o uso de máscaras por parte de toda a população, nos espaços e vias públicas, ou 
em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, bem como nos transportes públicos, no 
interior dos espaços comerciais e em qualquer situação que implique a circulação na via pública, 
com exceção das deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, bem como e 
regula o funcionamento da atividade do setor da construção civil e obras públicas, 
compreendendo a atividade pública e privada, que deverá manter a sua laboração conforme as 
regras, procedimentos e planos de contingência, a partir das 00.00 horas do dia 20 de abril de 
2020, atendendo à situação epidemiológica provocada pela COVID-19 e à declaração do Estado 
de Emergência decretado pelo Presidente da República. 

Resolução n.º 209/2020, 2020-04-18 
Presidência do Governo Regional 
Procede à fixação do preço máximo de venda ao público em 22,50 Euros, a partir das 00:00 horas 
do dia 20 de abril, para a comercialização, em todos os estabelecimentos, do gás de petróleo 
liquefeito (GPL) Butano engarrafado, em taras standard de 13 Kg, durante o período em que 
vigorar o estado de emergência, na sequência da renovação da declaração do Estado de 
Emergência decretado pelo Presidente da República. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-074-2020-04-22sup3.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-074-2020-04-22sup4.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-073-2020-04-21sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-071-2020-04-18.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-071-2020-04-18.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-071-2020-04-18.pdf
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Resolução n.º 210/2020, 2020-04-18 
Presidência do Governo Regional 
Declara a situação de calamidade na freguesia de Câmara de Lobos, município de Câmara de 
Lobos, atendendo a identificação, por parte da Autoridade de Saúde concelhia, de uma situação 
epidemiológica de transmissão local, da doença COVID-19, com risco de surgimento de cadeias 
de transmissão em outras freguesias do município e outros municípios da Região. 

Resolução n.º 205/2020, 2020-04-17 
Presidência do Governo Regional 
Determina prorrogar até ao dia 30 de abril todas as medidas de natureza excecional associadas 
ao combate à pandemia da COVID-19 constantes dos pontos 1 a 4 da Resolução n.º 133/2020, 
de 19 de março, com efeitos desde o dia 10 de abril, podendo vir a ser alteradas caso as 
circunstâncias que lhe deram origem se modifiquem. 

Resolução n.º 206/2020, 2020-04-17 
Presidência do Governo Regional 
Aprova o estabelecimento de uma parceria entre o Governo Regional da Madeira e a Empresa 
CTT - Correios de Portugal, S.A. destinada a apoiar o comércio da Região Autónoma através da 
adoção de novos canais de venda e comunicação digitais como alternativa aos canais 
tradicionais, atendendo ao impacto negativo que o contexto de pandemia Covid-19 está a ter 
sobre a economia nacional, em especial sobre as PMEs. 

Despacho n.º 146/2020, 2020-04-16 
Secretaria Regional de Educação Ciência e Tecnologia 
Prorroga até o próximo dia 15 de maio de 2020 o prazo para a apresentação de candidaturas 
por parte dos jovens ao Programa Colombo. 

Resolução n.º 199/2020, 2020-04-16 
Presidência do Governo Regional 
Concede, na sequência da adoção de medidas, temporárias e excecionais, para fazer face às 
exigências decorrentes da situação epidemiológica provocada pela COVID-19, apoio financeiro, 
excecional e temporário, destinado a compensar a perda de rendimentos, aos apanhadores, 
pescadores e armadores que tenham residência fiscal na Região e que, respetivamente, exercem 
atividade ou são proprietários de embarcações de pesca, em exercício de atividade, registadas 
num dos portos da RAM, bem como aprova o regulamento de apoio. 

Resolução n.º 200/2020, 2020-04-16 
Presidência do Governo Regional 
Promove a retificação do ponto 1 da Resolução n.º 150/2020, de 30 de março, que aprova um 
regime extraordinário e transitório de proteção aos produtores, entendidos como 
nomeadamente os armadores, pescadores e produtores aquícolas, e compradores, entendidos 
como as empresas que procedem à transformação industrial do pescado e os comerciantes, bem 
como determina que fica suspenso o pagamento de taxas previstas na Portaria n.º 122/90, de 5 
de setembro, conjugado com o disposto no Quadro I do Anexo à Resolução n.º 370/96, 27 
março, quanto à primeira venda de pescado fresco, e à todos os serviços previstos no Anexo à 
Resolução n.º 654/98, de 28 de maio, nomeadamente venda de gelo, congelação, conservação 
e refrigeração, não sendo cobradas as identificadas receitas pelas Lotas, Entrepostos e Postos 
de Receção de Pescado da Região, pelo período de 90 dias. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-071-2020-04-18sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-070-2020-04-17sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-070-2020-04-17sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202020/IISerie-074-2020-04-16Supl.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-069-2020-04-16sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-069-2020-04-16sup.pdf
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Portaria n.º 131/2020, 2020-04-16 
Secretaria Regional de Mar e Pescas 
Procede a alterações aos regulamentos específicos do Programa Operacional Mar 2020, na 
sequência da adoção de medidas, temporárias e excecionais, para fazer face às exigências 
decorrentes da situação epidemiológica provocada pela COVID-19 e da declaração do Estado de 
Emergência decretado pelo Presidente da República. 

Despacho n.º 147/2020, 2020-04-16 
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil 
Dispensa a exigência de código de dispositivo médico (CDM) do INFARMED constante da 
respetiva base de dados, durante o período em que perdurarem as medidas excecionais e 
temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, consignadas 
no Capítulo II do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua atual redação, nos 
procedimentos de contratação de dispositivos médicos dinamizados pelo Serviço de Saúde da 
Região Autónoma da Madeira, E.P.E.. 

Resolução n.º 195/2020, 2020-04-14 
Presidência do Governo Regional 
Aprova a proposta de Decreto Legislativo Regional que adapta à Região Autónoma da Madeira 
o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, retificado pela Declaração de Retificação n.º 11-
B/2020, de 16 de março, ratificado pela Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na redação que lhe 
foi conferida pela Lei n.º 4-A/2020, de 6 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 10-E/2020, de 24 
de março e pelo Decreto-Lei n.º 12-A/2020, de 6 de abril, que estabelece medidas excecionais e 
temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19. 

Resolução n.º 196/2020, 2020-04-14 
Presidência do Governo Regional 
Procede à retificação da Resolução n.º 137/2020, do Conselho de Governo de 26 de março que 
aprova medidas excecionais de apoio às famílias e às empresas e empresário em nome individual 
residentes na Região, nas áreas da Educação e da Economia e apoio ao setor produtivo, por 
forma a minimizar os prejuízos económicos decorrentes do atual Estado de Emergência 
declarado pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, com 
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, em consequência da 
emergência de saúde pública ocasionada pela doença COVID-19, qualificada como uma 
pandemia internacional pela Organização Mundial de Saúde, no passado dia 11 de março de 
2020. 

Resolução n.º 197/2020, 2020-04-14 
Presidência do Governo Regional 
Prorroga até ao dia 30 de abril todas as medidas associadas ao combate à pandemia da COVID-
19, constantes das Resoluções de Conselho de Governo que tivessem como prazo máximo de 
execução e vigência o dia 31 de março e/ou o dia 15 de abril, assim como as medidas adotadas 
no âmbito da Resolução n.º 149/2020, de 30 de março, sem prejuízo da sua futura reavaliação, 
se as circunstâncias de evolução da pandemia ou da declaração de Estado de Emergência assim 
o justificarem. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-069-2020-04-16.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202020/IISerie-074-2020-04-16Supl.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-067-2020-04-14sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-067-2020-04-14sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-067-2020-04-14sup2.pdf
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Resolução n.º 198/2020, 2020-04-14 
Presidência do Governo Regional 
Suspende a aplicação do acréscimo remuneratório de 0,3%, previsto no Decreto-Lei n.º 10-
B/2020, de 20 de março, aos vencimentos dos membros do Governo Regional, ao pessoal dos 
Gabinetes dos membros do Governo Regional, aos cargos de direção superior da administração 
pública regional, aos órgãos de direção de institutos públicos, do setor empresarial da Região 
Autónoma da Madeira, dos serviços e fundos autónomos e, ainda, a outros cargos de nomeação 
política legalmente equiparados a qualquer dos acima enunciados. 

Resolução n.º 191/2020, 2020-04-14 
Presidência do Governo Regional 
Aprova, a título excecional, um conjunto de disposições aplicáveis as Instituições Particulares de 
Segurança Social e outras entidades de apoio social na RAM que mantêm instrumentos de 
cooperação com o ISSM, IP-RAM, cujo funcionamento seja afetado pela aplicação de medida 
transitória de encerramento, parcial ou total, das suas respostas sociais, decorrente da situação 
epidemiológica provocada pela COVID-19. 

Resolução n.º 184/2020, 2020-04-14 
Presidência do Governo Regional 
Determina a especificação do mandato outorgado mediante a Resolução n.º 181/2020, de 2 de 
abril ao Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM para adquirir 
máscaras para proteção, garantindo aos cidadãos a prevenção da proliferação da pandemia 
COVID-19, até um número máximo de mil, a distribuir pelos profissionais que desempenham 
funções em sectores que integram o âmbito das suas atribuições legais. 

Resolução n.º 185/2020, 2020-04-14 
Presidência do Governo Regional 
Autoriza a celebração de um protocolo de cooperação financeira com a sociedade denominada 
MAIS - Madeira Air Integrated Solutions, Lda., tendo em vista estimular a expedição e ou 
exportação dos produtos da agricultura, das pescas e do agroalimentar que reúnam vantagens 
competitivas nos mercados exteriores da Região Autónoma da Madeira designadamente, 
tirando partido dos meios e condições desta empresa e, em complemento à ação comercial de 
promoção dos seus serviços, intensificar a promoção e divulgação das produções com a marca 
«Produto da Madeira», assim contribuindo para o incremento da sua valorização e o alcance de 
novos mercados e na sequência da adoção de medidas, temporárias e excecionais para fazer 
face às exigências decorrentes da situação epidemiológica provocada pela COVID-19. 

Resolução n.º 186/2020, 2020-04-14 
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 Autónoma da Madeira, na sequência da adoção de medidas, 
temporárias e excecionais para fazer face às exigências decorrentes da situação epidemiológica 
provocada pela COVID-19, suspender temporariamente os pagamentos referentes aos meses de 
abril, maio e junho de taxas, bem como suspender o pagamento da segunda tranche das taxas 
relativas aos contratos existentes com os utentes da ASV, para os vinhos da vindima de 2019 
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Despacho n.º 144/2020, 2020-04-14 
Secretaria Regional da Economia 
Determina a operacionalização das linhas de crédito negociadas e contratadas com a Sociedade 
Portuguesa de Garantia Mútua - Sociedade de Investimento, S.A., para apoio à tesouraria das 
empresas da Região Autónoma da Madeira, quanto às regras de elegibilidade, condições de 
atribuição e procedimentos, na sequência da adoção de medidas, temporárias e excecionais 
para fazer face às exigências decorrentes da situação epidemiológica provocada pela COVID-19. 

Portaria n.º 121/2020, 2020-04-08 
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania 
Define e regulamenta os novos métodos de pagamento dos apoios financeiros relativos às 
diversas medidas de emprego, promovidas pela Secretaria Regional de Inclusão Social e 
Cidadania, através do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, abreviadamente designado por 
IEM, IP-RAM, na sequência da adoção de medidas, temporárias e excecionais para fazer face às 
exigências decorrentes da situação epidemiológica provocada pela COVID-19. 

Portaria n.º 118/2020, 2020-04-06 
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Procede a alteração da Portaria n.º 407/2015, de 29 de dezembro, alterada pelas Portarias n.ºs 
421/2016, de 10 de outubro e 399/2017, de 10 de outubro, que estabeleceu o regime de 
aplicação da submedida 5.2 - «Apoio a investimentos destinados à recuperação de terras 
agrícolas e ao restabelecimento do potencial de produção agrícola afetado por catástrofes 
naturais, fenómenos climáticos, adversos e acontecimentos catastróficos do Programa de 
Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira». 

Portaria n.º 119/2020, 2020-04-06 
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Procede a alteração da Portaria n.º 404/2015, de 28 de dezembro, alterada pelas Portarias n.ºs 
419/2016, de 10 de outubro, 420/2017, de 20 de outubro, e 326/2019, de 22 de maio, que 
estabeleceu o regime de aplicação da submedida 4.1 - "Apoio a investimentos em explorações 
agrícolas do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira". 

Resolução n.º 178/2020, 2020-04-06 
Presidência do Governo Regional 
Determina 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 

Resolução n.º 181/2020, 2020-04-06 
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, adquirir máscaras para proteção, garantindo aos cidadãos a 
prevenção da proliferação da pandemia COVID-19. 

Resolução n.º 183/2020, 2020-04-06 
Presidência do Governo Regional 
Autoriza a celebração de 16 contratos-programa com várias entidades de modo a contribuir para 
a prossecução de ações de apoio social, no âmbito do Fundo de Emergência para Apoio Social, 
criado pela Resolução n.º 134/2020, de 23 de março. 
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Portaria n.º 120/2020, 2020-04-06 
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Determina a implementação de medidas temporárias e excecionais decorrentes da situação 
epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2. 

Resolução n.º 161/2020, 2020-04-03 
Presidência do Governo Regional 
Prorroga até ao dia 15 de abril todas as medidas associadas ao combate à pandemia da COVID-
19 constantes das Resoluções de Conselho de Governo que tivessem como prazo máximo de 
execução e vigência o dia 31 de março, sem prejuízo da sua futura reavaliação, se as 
circunstâncias de evolução da pandemia ou da declaração de Estado de Emergência assim o 
justificarem. 

Resolução n.º 162/2020, 2020-04-03 
Presidência do Governo Regional 
Procede à aprovação das medidas excecionais impostas pela Deliberação da Comissão 
Interministerial de Coordenação do Acordo de Parceria - CIC Portugal 2020 e, bem assim, 
estabelecer outras orientações de âmbito regional, de modo a responder aos novos cenários 
decorrentes da pandemia que se verificam na Região, e atenuar, assim, as consequências a nível 
económico e social da pandemia COVID -19, junto dos beneficiários. 

Resolução n.º 156/2020, 2020-04-03 
Presidência do Governo Regional 
Procede à criação de uma linha de apoio excecional e temporária destinada às entidades 
culturais sem fins lucrativos e artistas com sede na Região Autónoma da Madeira, designada por 
Linha de Apoio de Emergência ao Sector das Artes e da Cultura na Região Autónoma da Madeira. 

Resolução n.º 153/2020, 2020-04-02 
Presidência do Governo Regional 
Determina que a admissão de novos hóspedes, a partir das 00.00 horas do dia 3 de abril de 2020, 
fique suspensa em todos os empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento 
local da Região, não sendo permitidas novas admissões de hóspedes, com exceção das que 
venham a ser requisitadas pelo Governo Regional, com o escopo de conter a transmissão da 
doença infeciosa provocada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e a propagação da infeção 
COVID-19. 

Despacho n.º 133/2020, 2020-04-02 
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil 
Determina a suspensão de toda e qualquer atividade de medicina dentária, de estomatologia e 
de odontologia, com exceção das situações comprovadamente urgentes e inadiáveis. 

Resolução n.º 152/2020, 2020-04-01 
Presidência do Governo Regional 
Determina estabelecer e implementar um primeiro conjunto de medidas de apoio suplementar 
aos setores agrícola e agroalimentar da Região, face à situação epidemiológica do novo 
Coronavírus COVID-19, nomeadamente, instar as autoridades nacionais e europeias 
competentes, a reforçar em 2020 o POSEI RAM - Medidas de Apoio às Produções Locais, em pelo 
menos mais 5.000.000,00 Euros, propor a derrogação a título excecional, de algumas normas de 
gestão do POSEI RAM, bem como criar, junto das entidades bancárias, parceiras para apoio aos 
produtores e empresas dos setores agrícola e agroalimentar, entre outras providências. 
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Resolução n.º 150/2020, 2020-03-31 
Presidência do Governo Regional 
Aprova um regime extraordinário e transitório de proteção aos produtores, entendidos como os 
armadores, pescadores e produtores aquícolas, e compradores, entendidos como as empresas 
que procedem à transformação industrial do pescado e os comerciantes, bem como determina 
que fica suspenso o pagamento de taxas previstas na Portaria n.º 122/90, de 5 de setembro, 
conjugado com o disposto no Quadro I do Anexo à Resolução n.º 370/96, 27 março, relativas à 
primeira venda de pescado fresco, e à todos os serviços previstos no Anexo à Resolução n.º 
654/98, de 28 de maio, nomeadamente venda de gelo, congelação, conservação e refrigeração, 
não sendo cobradas as identificadas receitas pelas Lotas, Entrepostos e Postos de Receção de 
Pescado da Região, pelo período de 90 dias. 

Resolução n.º 149/2020, 2020-03-30 
Presidência do Governo Regional 
Determina medidas excecionais de prevenção e de combate à epidemia da COVID-19, para 
salvaguarda da saúde pública da população da Região pelo que, recomenda às autoridades 
nacionais, incluído a ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil e companhias aéreas que, 
excecional e temporariamente, para alterar as autorizações de exploração de serviços aéreos e 
do direito de tráfego, também, seguindo as orientações da autoridade Regional de Saúde, 
condiciona o exercício das atividades económicas consideradas não essenciais, com exceção do 
teletrabalho, e, ainda, estabelece o confinamento obrigatório de todos os cidadãos que 
constituam casos suspeitos de infeção pela COVID-19, pelo período de 14 dias. 

Resolução n.º 145/2020, 2020-03-30 
Presidência do Governo Regional 
Cria uma Equipa de Acompanhamento às Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) da 
Região, tendo como missão o acompanhamento da implementação de medidas nessas 
estruturas, garantindo o bem-estar das pessoas idosas face à pandemia COVID-19. 

Portaria n.º 96/2020, 2020-03-28 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares * Secretaria Regional de 
Saúde e Proteção Civil * Secretaria Regional do Turismo e Cultura 
Altera a Portaria n.º 86/2020, de 22 de março, que procede à requisição das instalações e dos 
serviços de manutenção do estabelecimento hoteleiro Quinta do Lorde Resort Hotel Marina, 
situado no sítio da Piedade, freguesia do Caniçal, município de Machico, e Hotel Praia Dourada, 
situado na ilha de Porto Santo, município de Porto Santo, bem como o estabelecimento Enotel 
Quinta do Sol situado à Rua Dr. Pita, n.º 6, município do Funchal, Dom Pedro Ocean Beach Hotel 
- Madeira, situado na Estrada de São Roque, município de Machico e Hotel Vila Galé Santa Cruz, 
situado Rua de São Fernando 5, freguesia de Santa Cruz, município de Santa Cruz, para fins de 
alojamento e prestação de serviços hoteleiros com pensão completa. 
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Resolução n.º 137/2020, 2020-03-27 
Presidência do Governo Regional 
Aprova medidas excecionais de apoio às famílias e às empresas e empresário em nome 
individual residentes na Região, nas áreas da Educação e da Economia e apoio ao setor 
produtivo, por forma a minimizar os prejuízos económicos decorrentes do atual Estado de 
Emergência declarado pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, 
com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, em consequência da 
emergência de saúde pública ocasionada pela doença COVID-19, qualificada como uma 
pandemia internacional pela Organização Mundial de Saúde, no passado dia 11 de março de 
2020. 

Despacho n.º 114/2020, 2020-03-26 
Secretaria Regional da Economia 
Determina a suspensão temporária da venda e do consumo de café e de outros produtos à porta 
estabelecimentos de restauração e similares, em conformidade com o disposto no Decreto n.º 
2-A/2020, de 20 de março procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada 
pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. 

Resolução n.º 135/2020, 2020-03-26 
Presidência do Governo Regional 
Determina a obrigatoriedade de todas as obras de construção civil públicas e privadas, que se 
encontrem a decorrer na Região, terem um Plano de Contingência, no âmbito da infeção COVID-
19 (SARS-CoV-2), devidamente implementado, que garanta condições de segurança preventiva 
de contágio entre os trabalhadores. 

Resolução n.º 134/2020, 2020/03/23 
Presidência do Governo Regional 
Cria um Fundo de Emergência para Apoio Social, destinado à população das ilhas da Madeira e 
do Porto Santo, no montante de 5 milhões de euros, para fazer face o impacto negativo, quer 
do vírus COVID-19, quer das imprescindíveis medidas extraordinárias de mitigação e de 
contenção da disseminação do mesmo, sobre a economia regional e sobre os residentes da 
RAM. 

Portaria n.º 86/2020, 2020/03/22 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares, Secretaria Regional de 
Saúde e Proteção Civil e Secretaria Regional de Turismo e Cultura 
Procede à requisição das instalações-edifícios A10, A11, H2 e H3 e dos serviços de manutenção 
do estabelecimento hoteleiro Quinta do Lorde Resort Hotel Marina, situado no sítio da Piedade, 
freguesia do Caniçal, município de Machico, e das instalações e serviços de manutenção do 
estabelecimento hoteleiro Hotel Praia Dourada, situado na ilha de Porto Santo, município de 
Porto Santo para efeitos de confinamento obrigatório/isolamento profilático de todos 
passageiros que desembarquem no Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo e no Aeroporto do 
Porto Santo, com exceção dos doentes em tratamento, a partir das zero horas do dia 23 de 
março de 2020, bem como passageiros sem residência no Porto Santo que desembarquem no 
Porto do Porto Santo, salvo por razões profissionais, com o escopo de mitigar a epidemia 
causada pela infeção COVID-19. 
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Despacho Conjunto n.º 38/2020, 2020/03/22 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares, Secretaria Regional de 
Saúde e Proteção Civil e Secretaria Regional de Turismo E Cultura 
Define as condições de confinamento domiciliário e de confinamento nas unidades hoteleiras 
que sejam requisitadas para o efeito, bem como as medidas necessárias ao cumprimento do 
disposto na Resolução do Conselho de Governo Regional da Madeira n.º 121/2020, de 19 de 
março. 

Resolução n.º 133/2020, 2020/03/20 
Presidência do Governo Regional 
Determina medidas, excecionais e temporárias, relacionadas com a evolução da situação 
epidemiológica do novo Coronavírus — COVID 19. 

Resolução n.º 121/2020, 2020/03/19 
Presidência do Governo Regional 
Propõe ao Representante da República para a Região Autónoma da Madeira que sejam 
adotadas, no espaço territorial desta Região Autónoma, medidas de prevenção e combate da 
epidemia provocada pela infeção COVID-19, e sem prejuízo das Resoluções do Conselho de 
Governo Regional n.ºs 101/2020, de 13 de março, 115/2020, 116/2020, 117/2020, 118/2020, 
todas de 16 de março, 119/2020 e 120/2020, de 17 de março, ambas. 

Declaração de Retificação n.º 13/2020, 2020/03/18 
Presidência do Governo Regional 
Procede à retificação da Resolução n.º 119/2020, de 17 de março que determina a suspensão 
da atividade de aluguer de viaturas automóveis dinamizadas pelas rent-a-car na Região 
Autónoma da Madeira, fazendo cessar, de imediato, todos os contratos em vigor que impliquem 
atividades turísticas. 

Resolução n.º 120/2020, 2020/03/17 
Presidência do Governo Regional 
Determina a adoção de medidas suplementares mais restritivas para a salvaguarda da saúde 
pública, de modo a responder aos novos cenários decorrentes da pandemia relacionada com a 
doença infeciosa provocada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e as declarações de risco 
elevado de disseminação do vírus e propagação da infeção COVID-19 à escala global. 

Resolução n.º 119/2020, 2020/03/17 
Presidência do Governo Regional 
Determina a suspensão da atividade de aluguer de viaturas automóveis dinamizadas pelas rent-
a-car na Região Autónoma da Madeira, fazendo cessar, de imediato, todos os contratos em 
vigor. 

Declaração de Retificação n.º 12/2020, 2020/03/17 
Presidência do Governo Regional 
Retifica a Resolução n.º 118/2020, de 16 de março, que determina aplicação de medidas 
suplementares mais restritivas de prevenção da transmissão viral direcionadas à salvaguarda da 
saúde dos profissionais do sector do turismo, bem como dos turistas, de modo a responder aos 
novos cenários decorrentes da pandemia relacionada com a doença infeciosa provocada pelo 
novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e as declarações de risco elevado de disseminação do vírus e 
propagação da infeção COVID-19 à escala global, originando declaração de uma Emergência de 
Saúde Pública de âmbito Internacional, publicada no 2.º suplemento do Jornal Oficial, I série, n.º 
47, de 16 de março.  
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Resolução n.º 118/2020, 2020/03/16 
Presidência do Governo Regional 
Determina aplicação de medidas suplementares mais restritivas de prevenção da transmissão 
viral direcionadas à salvaguarda da saúde dos profissionais do sector do turismo, bem como dos 
turistas, de modo a responder aos novos cenários decorrentes da pandemia relacionada com a 
doença infeciosa provocada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e as declarações de risco 
elevado de disseminação do vírus e propagação da infeção COVID-19 à escala global, originando 
declaração de uma Emergência de Saúde Pública de âmbito Internacional. 

Resolução n.º 117/2020, 2020/03/16 
Presidência do Governo Regional 
Determina aplicação de medidas a partir do dia 16 de março de 2020 e até 31 de março de 2020, 
sem prejuízo de eventual reavaliação, tendo presente as decisões restritivas impostas na 
sequência da infeção COVID-19. 

Resolução n.º 116/2020, 2020/03/16 
Presidência do Governo Regional 
Aprova medidas ou recomendações acrescidas às já determinadas através da Resolução n.º 
101/2020, de 13 de março, de modo a responder aos novos cenários decorrentes da pandemia 
relacionada com a doença infeciosa provocada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e as 
declarações de risco elevado de disseminação do vírus e propagação da infeção COVID19 à 
escala global, originando declaração de uma Emergência de Saúde Pública de âmbito 
Internacional. 

Resolução n.º 115/2020, 2020/03/16 
Presidência do Governo Regional 
Aprova medidas ou recomendações acrescidas às já determinadas em Conselho do Governo 
Regional, de modo a responder aos novos cenários decorrentes da pandemia relacionada com 
a doença infeciosa provocada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e as declarações de risco 
elevado de disseminação do vírus e propagação da infeção COVID19 à escala global, originando 
declaração de uma Emergência de Saúde Pública de âmbito Internacional.  

Despacho n.º 101/2020, 2020/03/14 
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil 
Adita novas medidas às constantes do Despacho n.º 100/2020, de 13 de março que declarou a 
situação de Alerta em todo o território da Região Autónoma da Madeira.  

Resolução n.º 101/2020, 2020/03/13 
Presidência do Governo Regional 
Determina a implementação de medidas temporárias e excecionais no contexto regional, umas 
de orientação e outras de apoio em diferentes áreas de atividade, medidas essas que têm que 
tomar em linha de conta os princípios da precaução e da proporcionalidade, e que, em função 
da evolução da pandemia de COVID-19 e no respeito desses enunciados princípios, podem vir a 
ser atualizadas no futuro. 

Despacho n.º 100/2020, 2020/03/13 
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil 
Declara a Situação de Alerta em todo o território da Região Autónoma da Madeira com efeitos 
imediatos, sendo válida por um período estimado de 30 dias.  
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Despacho Conjunto n.º n.º 32/2020, 2020-03-06 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares e Secretaria Regional de 
Saúde e Proteção Civil 
Define as medidas destinadas a preparar os organismos da administração regional para 
situações de contingência, em consonância com as orientações difundidas pelas autoridades de 
saúde, regionais e nacionais, que replicam as boas práticas internacionais em matéria de 
medidas de prevenção e contenção da disseminação da infeção do COV 

II – PROVEDOR DA JUSTIÇA 

Estado de emergência/Covid-19. Provedora de Justiça envia recomendação ao Governo sobre 
restrições durante parto e puerpério e acompanhamento de famílias de vítimas mortais. 2020-
04-30 
A Provedora de Justiça enviou uma recomendação à Ministra da Saúde com vista à minimização 
das restrições às quais as famílias estão a ser submetidas, devido ao atual contexto de pandemia, 
em dois momentos fundamentais da existência humana: o nascimento e a morte.  

Estado de emergência/Covid-19. Provedora de Justiça envia sugestões para tornar efetiva a 
suspensão das execuções fiscais. 2020-04-27 
A Provedora de Justiça sugeriu adaptações de procedimentos para assegurar a suspensão 
efetiva dos efeitos práticos de todos os processos de execução fiscal em matéria de penhoras 
(ou outros atos coercivos) por parte da Autoridade Tributária, das Secções de Processo Executivo 
da Segurança Social e por parte dos terceiros responsáveis por lhes dar cumprimento, casos dos 
bancos, entidades pagadoras (de vencimentos ou de pensões) e entidades devedoras (de 
créditos dos executados). 
Esta comunicação visa o cumprimento do estabelecido no Decreto Lei n.º 10-F/2020 , de 26-03, 
que determinou a suspensão, até 30 de junho de 2020, dos processos de execução fiscal em 
curso ou que venham a ser instaurados pela Autoridade Tributária e Aduaneira e dos processos 
de execução por dívidas à Segurança Social. 
Os ofícios, resultantes de queixas chegadas à Provedoria de Justiça, foram simultaneamente 
enviados à Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, Presidente do Conselho 
Diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e Governador do Banco de 
Portugal. 

Estado de emergência/Covid-19. Provedora de Justiça envia recomendação ao Governo sobre 
apoios extraordinários aos trabalhadores independentes. 2020-04-24 
A Provedora de Justiça enviou uma recomendação à Ministra do Trabalho e da Solidariedade e 
Segurança Social sugerindo um conjunto de alterações à medida prevista no artigo 26.º do 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, de apoio extraordinário à redução da atividade dos 
trabalhadores independentes devido ao surto do novo coronavírus.  

Sistema prisional. Prevenção do contágio. SARS-COV2 (4/B/2020). 2020-03-26 
Sugestão de medida legislativa à Ministra da Justiça 
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Estado de emergência/Covid-19. Nota sobre regime excecional e temporário de faltas 
justificadas motivadas por assistência à família. 2020-03-26 
A Provedora de Justiça recebeu várias queixas de trabalhadores cujas funções são incompatíveis 
com o regime de teletrabalho e se veem forçados a faltar ao trabalho para prestar apoio a idosos 
que integram o seu agregado familiar e dependem do seu apoio permanente, em especial em 
face do recente encerramento das respostas sociais em que estes estavam integrados (centros 
de dia e lares). 
O problema foi identificado junto do Gabinete do Senhor Primeiro-Ministro, com o qual a 
Provedora de Justiça tem estado em permanente articulação, na atual situação de estado de 
emergência. 
Foi hoje divulgado que o Conselho de Ministros aprovou “o decreto-lei que cria um regime 
excecional e temporário de faltas justificadas motivadas por assistência à família, reforçando as 
medidas já tomadas, para melhorar a sua adequação à realidade, e passando a acautelar as 
situações em que se verifica a necessidade de assistência a parente na linha reta ascendente 
que se encontre a cargo do trabalhador e que frequente equipamentos sociais cuja atividade 
seja suspensa”. 

Estado de emergência. Quarentenas decretadas por entidades regionais. 2020-03-24 
Comunicação à Diretora Geral da Saúde 
 

Estado emergência/Covid-19. Apoios extraordinários aos trabalhadores independentes 
(5/B/2020). 2020-03-21 
Estado emergência/Covid-19. Recomendação dirigida à Ministra do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social com vista a um conjunto de alterações à medida prevista no artigo 26.º do 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, de apoio extraordinário à redução da atividade dos 
trabalhadores independentes devido ao surto do novo coronavírus.  

Declaração da Provedora de Justiça sobre o Estado de Emergência. 2020-03-20 
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