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INTRODUÇÃO 

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

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

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

A partir de 3 de Maio, face à evolução positiva na contenção da pandemia em Portugal, 
passou a vigorar a Situação de Calamidade declarada através da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, a qual viria a ser prorrogada pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 38/2020 de 17 de maio. 

O presente dossier temático pretende compilar, de forma exaustiva, informação 
legislativa, europeia, nacional e regional, publicada entre os dias 2 e 17 de maio, 
período cronológico que corresponde ao final do Estado de Emergência e a vigência da 
1.ª fase da Situação de Calamidade (entre 3 e 17 de maio). 

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 interministeriais 
com a Administração Interna; (2) Atos legais com interesse para a Administração 
Interna; e, (3) 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://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/web/guest/home/-/dre/131068115/details/maximized
https://data.dre.pt/eli/decpresrep/20-A/2020/04/17/p/dre
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132883344/details/maximized?serie=I&dreId=132883339
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132883344/details/maximized?serie=I&dreId=132883339
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133914977/details/maximized?serie=I&dreId=133914975
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133914977/details/maximized?serie=I&dreId=133914975
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 

Comunicação da Comissão, 2020-05-15  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Migração e dos Assuntos Internos 
Para uma abordagem faseada e coordenada do restabelecimento da livre circulação e da 
supressão dos controlos nas fronteiras internas — COVID-19 2020/C 169/03 

Comunicação da Comissão, 2020-05-15  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes 
Orientações sobre o restabelecimento progressivo dos serviços de transporte e da conectividade 
— COVID-19 2020/C 169/02 

Comunicação da Comissão, 2020-05-15  
Comissão Europeia, Direção-Geral do Mercado Interno, da Indústria, do Empreendedorismo e 
das PME 
Orientações da UE sobre o reatamento progressivo dos serviços de turismo e sobre os 
protocolos de saúde nos estabelecimentos hoteleiros — COVID‐19 2020/C 169/01 

Autorização de auxílios estatais no âmbito das disposições dos artigos 107.° e 108.° do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 2020-05-15  
Comissão Europeia 
Casos relativamente aos quais a Comissão não levanta objeções. 
Texto relevante para efeitos do EEE 

Aviso de início de um processo anti-dumping, 2020-05-14  
Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 
Relativo às importações de determinados produtos planos laminados a quente, de ferro, de aço 
não ligado ou de outras ligas de aço, originários da Turquia 2020/C 166/05. C/2020/2987 

Recomendação (UE) 2020/648 da Comissão, 2020-05-13  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes 
Relativa aos vales propostos aos passageiros e viajantes em alternativa ao reembolso de serviços 
de transporte e de viagens organizadas cancelados no contexto da pandemia de COVID-19 

Comunicação da Comissão, 2020-05-13  
Comissão Europeia, Direção-Geral do Mercado Interno, da Indústria, do Empreendedorismo e 
das PME 
Ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 
Regiões Turismo e transportes em 2020 e mais além. 

Comunicação da Comissão, 2020-05-13  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Estabilidade Financeira, dos Serviços Financeiros e da 
União dos Mercados de Capitais 
Sobre um plano de ação para uma política abrangente da União em matéria de luta contra o 
branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo 2020/C 164/06 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589884157957&uri=CELEX:52020XC0515(05)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589884157957&uri=CELEX:52020XC0515(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0515(03)&qid=1589884157957&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0515(03)&qid=1589884157957&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0515(03)&qid=1589884157957&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0515(03)&qid=1589884157957&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0515(03)&qid=1589884157957&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589884157957&uri=CELEX:52020XC0515(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589884157957&uri=CELEX:52020XC0515(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0514(01)&qid=1589884157957&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0514(01)&qid=1589884157957&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0514(01)&qid=1589884157957&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0514(01)&qid=1589884157957&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020H0648&qid=1589884157957&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020H0648&qid=1589884157957&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020H0648&qid=1589884157957&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020H0648&qid=1589884157957&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589884157957&uri=CELEX:52020DC0550
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0513(03)&qid=1589884157957&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0513(03)&qid=1589884157957&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0513(03)&qid=1589884157957&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0513(03)&qid=1589884157957&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0513(03)&qid=1589884157957&rid=11
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Projeto de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-05-12  
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (CE) n.º 1008/2008, relativo a regras comuns de exploração dos serviços 
aéreos na Comunidade, no contexto da pandemia de COVID-19 (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) do TFUE, relativo 
ao papel dos Parlamentos nacionais na União Europeia. ST 7798 2020 INIT 

Projeto de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, 2020-05-12  
Conselho da União Europeia 
Estabelece medidas específicas e temporárias face ao surto de COVID-19 e relativas à renovação 
ou prorrogação de validade de determinados certificados, licenças e autorizações e ao 
adiamento de determinados controlos periódicos e formação contínua em determinados 
domínios da legislação em matéria de transportes (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) do TFUE, relativo ao papel dos 
Parlamentos nacionais na União Europeia. ST 7797 2020 INIT 

Projeto de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-05-12  
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) 2017/352 para permitir às entidades gestoras dos portos ou às 
autoridades competentes maior flexibilidade na cobrança das taxas de utilização da 
infraestrutura portuária no contexto da pandemia COVID-19 (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) do TFUE, relativo 
ao papel dos Parlamentos nacionais na União Europeia. ST 7796 2020 INIT 

Regulamento de Execução (UE) 2020/633 da Comissão, 2020-05-08  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Estabelece medidas temporárias para a aceitação de cópias eletrónicas dos originais dos 
documentos oficiais para os pedidos relativos aos contingentes pautais de importação de 
produtos agrícolas geridos através de um sistema de certificados de importação e para os 
pedidos de certificados de importação de arroz Basmati descascado, devido à pandemia de 
COVID-19 

Proposta de Regulamento de Execução do Conselho, 2020-05-08 
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento de Execução (UE) 2019/2026 no que diz respeito às datas de aplicação 
devido à crise provocada pela pandemia de COVID-19. ST 7886 2020 INIT 

Proposta de Regulamento de Execução do Conselho, 2020-05-08 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Fiscalidade e da União Aduaneira 
Altera o Regulamento de Execução (UE) 2019/2026 no que diz respeito às datas de aplicação 
devido à crise provocada pela pandemia de COVID-19 

Proposta de Regulamento do Conselho, 2020-05-08  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Fiscalidade e da União Aduaneira 
Altera o Regulamento (UE) 2017/2454 no que diz respeito às datas de aplicação devido à crise 
provocada pela pandemia de COVID-19 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7798_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7798_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7798_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7798_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7798_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7798_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7798_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7797_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7797_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7797_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7797_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7797_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7797_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7797_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7797_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7797_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7796_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7796_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7796_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7796_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7796_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7796_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7796_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7796_2020_INIT&qid=1589884157957&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589884157957&uri=CELEX:32020R0633
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589816142732&uri=CONSIL:ST_7886_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589816142732&uri=CELEX:52020PC0199
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589816142732&uri=CELEX:52020PC0201
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Proposta de Diretiva do Conselho, 2020-05-08  
Conselho da União Europeia 
Altera a Diretiva 2011/16/UE a fim de fazer face à necessidade urgente de diferir certos prazos 
para a apresentação e a troca de informações no domínio da fiscalidade devido à pandemia de 
COVID-19. ST 7883 2020 INIT 

Proposta de Diretiva do Conselho, 2020-05-08  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Fiscalidade e da União Aduaneira 
Altera a Diretiva 2011/16/UE a fim de fazer face à necessidade urgente de diferir certos prazos 
para a apresentação e a troca de informações no domínio da fiscalidade devido à pandemia de 
COVID-19. COM/2020/197 final 

Proposta de Decisão do Conselho, 2020-05-08  
Conselho da União Europeia 
Altera as Diretivas (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 no que diz respeito às datas de 
transposição e de aplicação devido à crise provocada pela pandemia de COVID-19. ST 7887 2020 
INIT 

Proposta de Decisão do Conselho, 2020-05-08  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Fiscalidade e da União Aduaneira 
Altera as Diretivas (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 no que diz respeito às datas de 
transposição e de aplicação devido à crise provocada pela pandemia de COVID-19. 
COM/2020/198 final 

Proposal for a Council Regulation, 2020-05-08  
Conselho da União Europeia 
On the establishment of a European instrument for temporary support to mitigate 
unemployment risks in an emergency (SURE) following the COVID-19 outbreak [7161/20 - 
COM(2020)139 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and 
Proportionality. ST 7864 2020 INIT 

Parecer n.o 3/2020 [apresentado nos termos dos artigos 287.o, n.o 4, e 322.o, n.o 1, alínea a), 
do TFUE] sobre a proposta 2020/0054 (COD) de Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho, 2020-05-08  
Tribunal de Contas Europeu 
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 2020/C 
159/01 

Comunicação da Comissão Alteração ao Quadro Temporário, 2020-05-08  
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 164/03 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho, 2020-
05-08  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Migração e dos Assuntos Internos 
Relativa à segunda revisão da aplicação das restrições temporárias às viagens não indispensáveis 
para a EU 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589816142732&uri=CONSIL:ST_7883_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589816142732&uri=CELEX:52020PC0197
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589816142732&uri=CONSIL:ST_7887_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589212544711&uri=COM:2020:198:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_7864_2020_INIT&qid=1589212544711&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589816142732&uri=OJ:JOC_2020_159_R_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589816142732&uri=OJ:JOC_2020_159_R_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589816142732&uri=OJ:JOC_2020_159_R_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=OJ:JOC_2020_164_R_0003&qid=1589884157957&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=OJ:JOC_2020_164_R_0003&qid=1589884157957&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=OJ:JOC_2020_164_R_0003&qid=1589884157957&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=OJ:JOC_2020_164_R_0003&qid=1589884157957&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589816142732&uri=CELEX:52020DC0222
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589816142732&uri=CELEX:52020DC0222
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Autorização de auxílios estatais no âmbito das disposições dos artigos 107.° e 108.° do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 2020-05-08 
Comissão Europeia 
Casos relativamente aos quais a Comissão não levanta objeções.  
Texto relevante para efeitos do EEE. 

Orientação (UE) 2020/634, 2020-05-07  
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/2020/29) 

Comunicação da Comissão, 2020-05-07  
Comissão Europeia, Direção-Geral do Mercado Interno, da Indústria, do Empreendedorismo e 
das PME 
Comunicação da Comissão «Orientações sobre a livre circulação de profissionais de saúde e a 
harmonização mínima da formação em relação às medidas de emergência em resposta à COVID 
19 — recomendações relativas à Diretiva 2005/36/CE» 2020/C 156/01 C/2020/3072 

Decisão do Conselho, 2020-05-06  
Conselho da União Europeia 

Adota a posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.o 3 da União 

Europeia para o exercício de 2020 2020/C 152 I/01 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-05-06  
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 REV 1 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-05-05  
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 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-05-04  
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) n.º 1305/2013 no respeitante a medidas específicas para a concessão 
de apoio temporário excecional no âmbito do FEADER em resposta ao surto de COVID-19. ST 
7707 2020 INIT 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589212544711&uri=CELEX:52020XC0508(05)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589212544711&uri=CELEX:52020XC0508(05)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589212544711&uri=CELEX:32020O0634
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=OJ:JOC_2020_156_R_0001&qid=1589816142732&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=OJ:JOC_2020_156_R_0001&qid=1589816142732&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=OJ:JOC_2020_156_R_0001&qid=1589816142732&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=OJ:JOC_2020_156_R_0001&qid=1589816142732&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=OJ:JOC_2020_156_R_0001&qid=1589816142732&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=OJ:JOC_2020_156_R_0001&qid=1589816142732&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589212544711&uri=CELEX:32020D0507(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589212544711&uri=CONSIL:ST_7576_2020_REV_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589212544711&uri=CELEX:52020PC0178R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589212544711&uri=CONSIL:ST_7707_2020_INIT
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2. QUADRO NORMATIVO NACIONAL 

2.1. DIÁRIO DA REPÚBLICA 

2.1.1. ATOS LEGAIS INTERMINISTERIAIS COM A ADMINISTRAÇÃO INTERNA  

Despacho n.º 5520-B/2020 - Diário da República n.º 94/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
05-14 
Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e Habitação - Gabinetes dos 
Ministros da Defesa Nacional e da Administração Interna, da Ministra da Saúde e do Secretário 
de Estado Adjunto e das Comunicações 
Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos 
navios de cruzeiro nos portos nacionais 

Despacho n.º 5503-C/2020 - Diário da República n.º 93/2020, 3º Suplemento, Série II de 2020-
05-13 
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 5436/2020 - Diário da República n.º 92/2020, Série II de 2020-05-12 
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 que o Despacho n.º 4097-B/2020, de 2 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, 2.º suplemento, n.º 66, de 2 de abril de 2020, mantém-se em vigor enquanto perdurar a 
situação epidemiológica nacional provocada pela infeção por SARS-CoV-2, causadora da doença 
COVID-19 

Despacho n.º 5335-B/2020 - Diário da República n.º 89/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
05-07 
Administração Interna e Saúde - Gabinetes do Ministro da Administração Interna e da Ministra 
da Saúde 
Estabelece a forma da celebração das aparições de Fátima a 12 e 13 de maio 

Despacho n.º 5298-A/2020 - Diário da República n.º 88/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
05-06  
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 
  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133626359/details/maximized?serie=II&dreId=133626357
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133626359/details/maximized?serie=II&dreId=133626357
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133626315/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133626312
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133626315/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133626312
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133480423/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-05-12&date=2020-05-01&filtrar=Filtrar&dreId=133480403
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321089/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-05-07&date=2020-05-01&dreId=133321086
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321089/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-05-07&date=2020-05-01&dreId=133321086
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133161429/details/maximized?serie=II&dreId=133161427
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133161429/details/maximized?serie=II&dreId=133161427
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2.1.2. ATOS LEGAIS COM INTERESSE PARA A ADMINISTRAÇÃO INTERNA  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020 - Diário da República n.º 95-B/2020, Série I de 
2020-05-17 
Presidência do Conselho de Ministros 
Prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Despacho n.º 5546/2020 - Diário da República n.º 95-A/2020, Série II de 2020-05-16 
Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas 
Procede à retoma do ensino da condução e da atividade de formação presencial de certificação 
de profissionais 

Decreto-Lei n.º 22/2020 - Diário da República n.º 95-A/2020, Série I de 2020-05-16 
Presidência do Conselho de Ministros 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 

Decreto-Lei n.º 21/2020 - Diário da República n.º 95-A/2020, Série I de 2020-05-16 
Presidência do Conselho de Ministros 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19, no 
âmbito das inspeções técnicas periódicas 

Portaria n.º 116/2020 - Diário da República n.º 95-A/2020, Série I de 2020-05-16 
Infraestruturas e Habitação 
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 185/2015, de 23 de junho, que regulamenta a Lei n.º 
14/2014, de 18 de março 

Despacho n.º 5545-C/2020 - Diário da República n.º 95/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
05-15 
Modernização do Estado e da Administração Pública e Saúde - Gabinetes das Ministras da 
Modernização do Estado e da Administração Pública e da Saúde 
Define orientações e recomendações relativas à organização e funcionamento dos espaços 
físicos de atendimento e de trabalho na Administração Pública, no âmbito do levantamento das 
medidas de mitigação da pandemia da doença COVID-19 

Declaração de Retificação n.º 20/2020 - Diário da República n.º 95/2020, Série I de 2020-05-15 
Assembleia da República 
Retifica a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, «Medidas excecionais e temporárias de resposta à 
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19» 

Decreto-Lei n.º 20-H/2020 - Diário da República n.º 94/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-05-
14 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece medidas excecionais de organização e funcionamento das atividades educativas e 
formativas, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 34-A/2020 - Diário da República n.º 93/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-05-13 
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 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133914977/details/maximized?serie=I&dreId=133914975
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133914977/details/maximized?serie=I&dreId=133914975
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133879983/details/maximized?serie=II&dreId=133879981
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133879987/details/maximized?serie=I&dreId=133879975
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133879986/details/maximized?serie=I&dreId=133879975
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133879988/details/maximized?serie=I&dreId=133879975
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67541743/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/571931/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/571931/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133837358/details/maximized?serie=II&dreId=133837356
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133837358/details/maximized?serie=II&dreId=133837356
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133626350/details/maximized?serie=I&day=2020-05-15&date=2020-05-01&dreId=133626348
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473088/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133723695/details/maximized?serie=I&day=2020-05-14&date=2020-05-01&dreId=133723693
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133723695/details/maximized?serie=I&day=2020-05-14&date=2020-05-01&dreId=133723693
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133626309/details/maximized?serie=I&day=2020-05-13&date=2020-05-01&dreId=133626307
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133626309/details/maximized?serie=I&day=2020-05-13&date=2020-05-01&dreId=133626307
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Decreto do Presidente da República n.º 25-B/2020 - Diário da República n.º 92/2020, 2º 
Suplemento, Série I de 2020-05-12 
Presidência da República 
É indultado do remanescente da pena de dois anos e seis meses de prisão, aplicada a Artur 
Marinho no âmbito do processo n.º 1347/07.0TAPFR, por razões humanitárias 

Decreto do Presidente da República n.º 25-A/2020 - Diário da República n.º 92/2020, 2º 
Suplemento, Série I de 2020-05-12 
Presidência da República 
É indultado do remanescente da pena de nove anos e dez meses de prisão, aplicada a António 
Manuel Pires no âmbito do processo n.º 1182/07.6GAALQ, por razões humanitárias 

Decreto-Lei n.º 20-F/2020 - Diário da República n.º 92/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-05-
12c 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece um regime excecional e temporário relativo aos contratos de seguro 

Despacho n.º 5419-A/2020 - Diário da República n.º 91/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
05-11 
Modernização do Estado e da Administração Pública - Gabinete da Ministra 
Prorrogação da vigência do Despacho n.º 3614-D/2020, mantendo-se as orientações nele 
contidas, com as necessárias adaptações decorrentes da situação de calamidade, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19, declarada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-
A/2020, de 30 de abril, revogando-se o disposto no n.º 7 e seguintes 

Lei n.º 14/2020 - Diário da República n.º 90-A/2020, Série I de 2020-05-09 
Assembleia da República 
Terceira 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 

Declaração de Retificação n.º 381-A/2020 - Diário da República n.º 90/2020, 2º Suplemento, 
Série II de 2020-05-08 
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 
Retifica o Despacho n.º 5373-A/2020, da Presidência do Conselho de Ministros, Gabinete do 
Primeiro-Ministro, que determina a composição da Estrutura de monitorização da situação de 
calamidade, publicado no Diário da República, 2.ª série, 1.º suplemento, n.º 90, de 8 de maio de 
2020 

Despacho n.º 5373-B/2020 - Diário da República n.º 90/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
05-08 
Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Primeiro-Ministro 
Designa as autoridades que coordenam, ao nível das regiões do território continental, a 
execução da situação de calamidade declarada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-
A/2020, de 30 de abril 

Despacho n.º 5373-A/2020 - Diário da República n.º 90/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
05-08 
Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Primeiro-Ministro 
Determina a composição da Estrutura de monitorização do estado de emergência [i.e.] Estrutura 
de monitorização da situação de calamidade 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133528478/details/maximized?serie=I&dreId=133528475
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133528478/details/maximized?serie=I&dreId=133528475
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133528477/details/maximized?serie=I&dreId=133528475
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133528477/details/maximized?serie=I&dreId=133528475
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133491341/details/maximized?serie=I&dreId=133491337
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133491341/details/maximized?serie=I&dreId=133491337
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133491315/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-05-11&date=2020-05-01&dreId=133491313
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133491315/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-05-11&date=2020-05-01&dreId=133491313
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133459190/details/maximized?serie=I&day=2020-05-09&date=2020-05-01&dreId=133459182
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473088/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321849/details/maximized?serie=II&dreId=133321847
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321849/details/maximized?serie=II&dreId=133321847
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133318889/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133318886
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133318889/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133318886
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133318888/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133318886
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133318888/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133318886
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Lei n.º 13/2020 - Diário da República n.º 89/2020, Série I de 2020-05-07 
Assembleia da República 
Estabelece medidas fiscais, alarga o limite para a concessão de garantias, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19, e procede à primeira alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, 
Orçamento do Estado para 2020 

Decreto-Lei n.º 20-A/2020 - Diário da República n.º 88/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-05-
06 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece um regime excecional e temporário de aquisição de espaço para publicidade 
institucional aos órgãos de comunicação social, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Declaração de Retificação n.º 18-C/2020 - Diário da República n.º 87/2020, 1º Suplemento, Série 
I de 2020-05-05 
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 
Retifica o Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, da Presidência do Conselho de Ministros, que 
altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19, 
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 85-A, de 1 de maio de 2020 

Despacho n.º 5186/2020 - Diário da República n.º 87/2020, Série II de 2020-05-05  
Finanças - Gabinete do Ministro de Estado e das Finanças 
Contratos celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março 

Portaria n.º 107-A/2020 - Diário da República n.º 86/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-05-
04 
Ambiente e Ação Climática 
Estabelece a lotação máxima no transporte em táxi e no transporte em veículo descaracterizado 
a partir de plataforma eletrónica, no âmbito das medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia COVID-19 

Despacho n.º 5176-B/2020 - Diário da República n.º 86/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
05-04 
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, exames e da atividade de formação presencial de certificação de profissionais 

Despacho n.º 5176-A/2020 - Diário da República n.º 86/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
05-04 
Ambiente e Ação Climática e Infraestruturas e Habitação - Gabinetes do Ministro do Ambiente 
e da Ação Climática e do Secretário de Estado das Infraestruturas 
Delega competência no Instituto de Mobilidade e dos Transportes, I. P., enquanto autoridade 
administrativa, para processamento das contraordenações e a aplicação das coimas referentes 
às contraordenações decorrentes do não uso de máscaras ou viseiras na utilização dos 
transportes coletivos de passageiros, como medida de resposta à situação epidemiológica do 
novo coronavírus - COVID-19 

Resolução n.º 1/2020 - Diário da República n.º 86/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-05-04 
Tribunal de Contas 
Resolução n.º 1/2020 - 1.ª Secção - utilização de meios eletrónicos nos processos de fiscalização 
prévia 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133250481/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130893436/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133161452/details/maximized?serie=I&dreId=133161450
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133161452/details/maximized?serie=I&dreId=133161450
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133064189/details/maximized?serie=I&dreId=133064186
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133064189/details/maximized?serie=I&dreId=133064186
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/132883356/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132936771/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=132936758
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133054734/details/maximized?serie=I&dreId=133054732
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133054734/details/maximized?serie=I&dreId=133054732
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132965093/details/maximized?serie=II&dreId=132965090
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132965093/details/maximized?serie=II&dreId=132965090
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132965092/details/maximized?serie=II&dreId=132965090
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132965092/details/maximized?serie=II&dreId=132965090
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132936736/details/maximized?serie=II&dreId=132936734
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Portaria n.º 106/2020 - Diário da República n.º 85-B/2020, Série I de 2020-05-02 
Infraestruturas e Habitação 
Estabelece para o transporte aéreo um limite máximo de passageiros, bem como as exceções a 
esse limite e respetivos requisitos, por forma a garantir a distância conveniente entre os 
passageiros e a garantir a sua segurança, quer nos voos regulares, quer nos voos excecionados 
à regra geral sobre lotação 

2.1.3. OUTROS ATOS LEGAIS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Despacho n.º 5531/2020 - Diário da República n.º 95/2020, Série II de 2020-05-15 
Saúde - Gabinete da Ministra 
Determina que na marcação dos períodos de férias dos dirigentes e trabalhadores do Ministério 
da Saúde deve ser acautelado o normal funcionamento do serviço, tendo em conta a 
necessidade de manutenção da prontidão de resposta a um eventual aumento da incidência da 
COVID-19 

Despacho n.º 5530/2020 - Diário da República n.º 95/2020, Série II de 2020-05-15 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes das Ministras do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social e da Saúde 
Determina a realização de testes laboratoriais de diagnóstico da infeção por SARS-CoV-2, pela 
metodologia RT-PCR, aos profissionais de creches que reiniciem a sua atividade profissional, face 
à necessidade de minimizar o risco de transmissão da infeção 

Decreto-Lei n.º 20-G/2020 - Diário da República n.º 94/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-05-
14 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece um sistema de incentivos à segurança nas micro, pequenas e médias empresas, no 
contexto da doença COVID-19 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2020 - Diário da República n.º 94/2020, Série I de 
2020-05-14 
Presidência do Conselho de Ministros 
Aprova, para o 1.º semestre de 2020, a atribuição de indemnizações compensatórias no âmbito 
do passe 4_18@escola.tp, do passe sub23@superior.tp e do passe Social + 

Recomendação n.º 2/2020 - Diário da República n.º 94/2020, Série II de 2020-05-14 
Conselho de Prevenção da Corrupção 
Prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas no âmbito das medidas de resposta ao 
surto pandémico da COVID-19 

Despacho n.º 5503-B/2020 - Diário da República n.º 93/2020, 3º Suplemento, Série II de 2020-
05-13 
Finanças - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das Finanças 
Concessão de uma garantia pessoal do Estado ao Fundo de Contragarantia Mútuo, no âmbito 
do apoio às empresas nacionais decorrentes da pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132936740/details/maximized?serie=I&dreId=132936738
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133723389/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-05-15&date=2020-05-01&dreId=133528557
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133723388/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-05-15&date=2020-05-01&dreId=133528557
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133723684/details/maximized?serie=I&dreId=133723682
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133723684/details/maximized?serie=I&dreId=133723682
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133528522/details/maximized?serie=I&day=2020-05-14&date=2020-05-01&dreId=133528519
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133528522/details/maximized?serie=I&day=2020-05-14&date=2020-05-01&dreId=133528519
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133614828/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2020-05-14&date=2020-05-01&filtrar=Filtrar&dreId=133614801
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133626314/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133626312
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133626314/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133626312


 

 

14 

Despacho n.º 5503-A/2020 - Diário da República n.º 93/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
05-13 
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 % 

Declaração de Retificação n.º 386-A/2020 - Diário da República n.º 92/2020, 1º Suplemento, 
Série II de 2020-05-12 
Economia e Transição Digital, Finanças e Saúde - Gabinetes dos Ministros de Estado, da 
Economia e da Transição Digital e de Estado e das Finanças e da Ministra da Saúde 
Retificação ao Despacho n.º 5335-A/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 
7 de maio de 2020 

Decreto-Lei n.º 20-E/2020 - Diário da República n.º 92/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-05-
12 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece um regime excecional e temporário para as práticas comerciais com redução de 
preço 

Decreto-Lei n.º 20-D/2020 - Diário da República n.º 92/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-05-
12 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece medidas excecionais e temporárias para o equipamento de espaços de atendimento 
presencial sob gestão dos municípios e das freguesias 

Despacho n.º 5419-B/2020 - Diário da República n.º 91/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
05-11 
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 
Cria um programa de mobilidade transversal de trabalhadores da administração central para os 
serviços do Instituto da Segurança Social, I. P., destinando-se o mesmo ao reforço da capacidade 
de resposta deste, de forma a concretizar a implementação das medidas excecionais já 
aprovadas 

Despacho n.º 5399/2020 - Diário da República n.º 91/2020, Série II de 2020-05-11 
Agricultura - Gabinete da Ministra 
Determina que a suspensão do procedimento eleitoral das eleições para os delegados 
municipais do conselho geral e para a direção da Casa do Douro se mantém enquanto vigorar a 
situação de calamidade, sem prejuízo de prorrogação ou modificação na medida em que a 
evolução da situação epidemiológica o justificar 

Portaria n.º 114/2020 - Diário da República n.º 90-A/2020, Série I de 2020-05-09 
Mar 
Aprova, para 2020, o Regulamento do Regime de Apoio à Cessação Temporária das Atividades 
de Pesca com Recurso a Artes de Cerco 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133528491/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133528489
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133528491/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133528489
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133509567/details/maximized?serie=II&day=2020-05-12&date=2020-05-01&dreId=133509565
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133509567/details/maximized?serie=II&day=2020-05-12&date=2020-05-01&dreId=133509565
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133491340/details/maximized?serie=I&dreId=133491337
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133491340/details/maximized?serie=I&dreId=133491337
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133491339/details/maximized?serie=I&dreId=133491337
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133491339/details/maximized?serie=I&dreId=133491337
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133491316/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-05-11&date=2020-05-01&dreId=133491313
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133491316/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-05-11&date=2020-05-01&dreId=133491313
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133429890/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133321134
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133459193/details/maximized?serie=I&day=2020-05-09&date=2020-05-01&dreId=133459182
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Portaria n.º 113/2020 - Diário da República n.º 90-A/2020, Série I de 2020-05-09 
Mar 
Aprova, para 2020, o Regulamento do Regime de Apoio à Cessação Temporária das Atividades 
de Pesca de Arrasto Costeiro 

Portaria n.º 112/2020 - Diário da República n.º 90-A/2020, Série I de 2020-05-09 
Mar 
Aprova, para 2020, o Regulamento do Regime de Apoio à Cessação Temporária das Atividades 
de Pesca das Embarcações Polivalentes 

Decreto Regulamentar Regional n.º 30/2020/M - Diário da República n.º 90/2020, Série I de 
2020-05-08 
Região Autónoma da Madeira - Presidência do Governo 
Procede à transferência do setor do desenvolvimento local, a título excecional e temporário, 
para a Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, no âmbito da organização e 
funcionamento do XIII Governo Regional da Madeira 

Despacho n.º 5335-A/2020 - Diário da República n.º 89/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
05-07 
Economia e Transição Digital, Finanças e Saúde - Gabinetes dos Ministros de Estado, da 
Economia e da Transição Digital e de Estado e das Finanças e da Ministra da Saúde 
COVID-19 - gel desinfetante - taxa reduzida de IVA 

Decreto-Lei n.º 20-C/2020 - Diário da República n.º 89/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-05-
07 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece medidas excecionais de proteção social, no âmbito da pandemia da doença COVID-
19 

Despacho n.º 5315/2020 - Diário da República n.º 89/2020, Série II de 2020-05-07 
Saúde - Gabinete da Ministra 
Determina que os medicamentos dispensados por farmácia hospitalar em regime de 
ambulatório podem, excecionalmente, a pedido do utente, ser dispensados nas farmácias 
comunitárias por si indicadas, ou no seu domicílio, enquanto a situação epidemiológica do País 
assim o justifique 

Despacho n.º 5314/2020 - Diário da República n.º 89/2020, Série II de 2020-05-07  
Saúde - Gabinete da Ministra 
Determina que os órgãos dirigentes das entidades prestadoras de cuidados de saúde primários 
e hospitalares do Serviço Nacional de Saúde devem assegurar a identificação e reagendamento 
de toda a atividade assistencial programada não realizada por força da pandemia COVID-19 

Lei n.º 12/2020 - Diário da República n.º 89/2020, Série I de 2020-05-07 
Assembleia da República 
Promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19, procedendo à primeira alteração às Leis n.os 4-B/2020, de 6 de abril, e 
6/2020, de 10 de abril 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133459192/details/maximized?serie=I&day=2020-05-09&date=2020-05-01&dreId=133459182
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133459191/details/maximized?serie=I&day=2020-05-09&date=2020-05-01&dreId=133459182
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133318884/details/maximized?serie=I&day=2020-05-08&date=2020-05-01&dreId=133318880
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133318884/details/maximized?serie=I&day=2020-05-08&date=2020-05-01&dreId=133318880
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321088/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-05-07&date=2020-05-01&dreId=133321086
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321088/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-05-07&date=2020-05-01&dreId=133321086
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321093/details/maximized?serie=I&day=2020-05-07&date=2020-05-01&dreId=133321091
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321093/details/maximized?serie=I&day=2020-05-07&date=2020-05-01&dreId=133321091
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133226623/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=133226588
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133226622/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=133226588
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133250480/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131193440/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131338916/details/normal?l=1
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Decreto-Lei n.º 20-B/2020 - Diário da República n.º 88/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-05-
06  
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece um apoio extraordinário e temporário, a título de compensação salarial, aos 
profissionais da pesca, em resultado da pandemia da doença COVID-19 

Deliberação (extrato) n.º 535/2020 - Diário da República n.º 86/2020, Série II de 2020-05-04 
Saúde - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. 
Criação de estrutura hospitalar de contingência para a cidade de Lisboa (EHCL) para assegurar o 
apoio médico complementar a doentes infetados que, internados nos Centros Hospitalares de 
Lisboa, se encontrem em vigilância hospitalar sem necessidade de cuidados urgentes 

Despacho n.º 5160/2020 - Diário da República n.º 86/2020, Série II de 2020-05-04 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde 
Cria o grupo de trabalho para desenvolvimento e criação de proposta de Programa Nacional de 
Transfusão de Plasma Convalescente COVID-19 (PNTPC) para o tratamento de pacientes com 
COVID-19 

Despacho n.º 5140/2020 - Diário da República n.º 86/2020, Série II de 2020-05-04 
Economia e Transição Digital - Gabinete do Secretário de Estado para a Transição Digital 
Altera o Regulamento do StartUP Voucher, aprovado pelo Despacho n.º 6619-A/2018, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 128, 1.º suplemento, de 5 de julho de 2018, para os projetos 
aprovados na primeira cut-off do StartUP Voucher (2019-2020) 

Portaria n.º 107/2020 - Diário da República n.º 86/2020, Série I de 2020-05-04 
Agricultura 
Primeira alteração à Portaria n.º 86/2020, de 4 de abril, que 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 

3. JORNAL OFICIAL DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES 

Resolução do Conselho do Governo n.º 135/2020, 2020-05-15 
Presidência do Governo 
Aprova o Complemento Açoriano de Apoio aos Trabalhadores Independentes. 

Despacho n.º 766/2020, 2020-05-15  
Presidência do Governo 
Concede tolerância de ponto aos trabalhadores da Administração Pública Regional dos Açores 
cujos serviços se encontrem sediados na Ilha de São Miguel, no dia 18 de maio de 2020, 
segunda-feira do Senhor Santo Cristo dos Milagres. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 134/2020, 2020-05-13 
Presidência do Governo 
Prorroga até 30 de junho de 2020, o calendário para a recolha do Relatório Único respeitante à 
informação social das entidades empregadoras. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133161453/details/maximized?serie=I&dreId=133161450
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133161453/details/maximized?serie=I&dreId=133161450
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132964796/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=132883358
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132964793/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=132883358
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132883369/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=132883358
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132965079/details/maximized?serie=I&dreId=132965077
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131124426/details/normal?l=1
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/1a199f4c-972e-44b9-89fd-cebb865cc90e
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/e68ee40a-b5bd-406d-ad1f-af89fbcd6216
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/71a01f57-e9bf-4373-8dfb-13ad692c2cbf
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Resolução do Conselho do Governo n.º 132/2020, 2020-05-13 
Presidência do Governo 
Altera o artigo 4.º do Regulamento anexo à Resolução do Conselho do Governo n.º 120/2020, 
de 28 de abril.(Aprova o regulamento da medida excecional de incentivo à manutenção da 
atividade das empresas artesanais.). 

Resolução do Conselho do Governo n.º 131/2020, 2020-05-13 
Presidência do Governo 
Cria o “Programa de apoio à adaptação das empresas ao contexto da COVID-19”. 

Portaria n.º 912/2020, 2020-05-13 
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 911/2020, 2020-05-13 
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 910/2020, 2020-05-13 
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 909/2020, 2020-05-13 
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 908/2020, 2020-05-13 
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 907/2020, 2020-05-13 
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 906/2020, 2020-05-13 
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 905/2020, 2020-05-13 
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/b8d57458-9bd2-4599-a419-40b763fdadb7
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/adfeeb57-c24b-4d39-a805-7a89fb931f3d
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/faf732ce-c044-4d81-ac89-ed537096a62b
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/bcbc94a8-ffa1-400f-b819-9aef8a3fda1b
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/9b55648c-69b1-4817-942b-c97dbac14166
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/8bf692b7-2289-4b4b-bb87-9ad398743225
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/649d686e-0b1d-4619-912a-8007545f5acb
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/645aada4-8c40-42cd-9de9-506501b4feae
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/55e01dda-5132-4bb1-9440-c1099e4c77d1
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/4d9f60ff-9ec7-469b-bfec-4829102e7c92
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Portaria n.º 904/2020, 2020-05-13 
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 130/2020, 2020-05-11 
Presidência do Governo 
Determina que as candidaturas e pedidos de prorrogação ao complemento regional à 
manutenção de contrato de trabalho, possam ser apresentadas até 30 de junho de 2020. 

Portaria n.º 54/2020, 2020-05-11 
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 
Estabelece um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação 
epidemiológica do novo Coronavírus — COVID -19, no âmbito da Medida 8 “Investimentos no 
desenvolvimento das zonas florestais e na melhoria da viabilidade das florestas”, do Programa 
de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores, abreviadamente designado por 
PRORURAL+, em derrogação do disposto na regulamentação específica. 

Despacho n.º 732/2020, 2020-05-11 
Secretaria Regional da Saúde 
Transferência de verbas - Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários. 

Portaria n.º 851/2020, 2020-05-06 
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 850/2020, 2020-05-06 
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 849/2020, 2020-05-06 
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 848/2020, 2020-05-06 
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 129/2020, 2020-05-05 
Presidência do Governo 
Cria a Medida Extraordinária de Qualificação e aprova o respetivo regulamento. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 128/2020, 2020-05-05 
Presidência do Governo 
Cria a Medida Extraordinária de Estabilização de Trabalhadores (MEET) e aprova o respetivo 
regulamento. 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/3d8b8c9b-70e9-4c0e-af50-b104edc8286f
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/657053cf-8bd1-41b2-ade0-496e4d5fd994
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/6f76d1eb-1407-404b-bd7c-9563d924f3db
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/48dd2a40-2131-45d5-bf22-5332e6ee3061
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/ffcd92db-9680-49c9-916f-82aa2e8a6a50
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/dcbd4c2d-24e2-4276-bd6a-aefd7d7fa0a1
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/cfed5b71-662f-43bd-9ae1-5fcdadb20084
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/88c2bf1d-d336-49c9-8908-22c86aeb74b1
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/267df713-66a0-43a5-91f5-e4cb4a1aef59
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/36043bba-de6b-45de-aa26-473c8befa872
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Portaria n.º 51/2020, 2020-05-05 
Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo e Secretaria Regional da Agricultura e 
Florestas 
Altera a Portaria n.º 81/2019, de 10 de dezembro.(Institui uma compensação financeira 
temporária ao transporte marítimo de resíduos provenientes de exploração agrícola ou 
pecuária ou similar, concretamente plástico rígido e misto e filme plástico, gerados na Região 
Autónoma dos Açores.). 

Portaria n.º 50/2020, 2020-05-05 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Revoga as Portarias n.ºs 36/2020, de 31 de março e 41/2020, de 3 de abril, relativas a 
acostagem e a descarga das embarcações que tenham como porto de armamento um dos 
portos da ilha de São Miguel. 

Portaria n.º 49/2020, 2020-05-05 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Primeira alteração à Portaria n.º 31/2020, de 19 de março relativa aos portos de descarga 
obrigatória do pescado capturado na Região Autónoma dos Açores pelas embarcações 
registadas nos portos da Região Autónoma dos Açores. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 126/2020, 2020-05-04 
Presidência do Governo 
Prorroga as cercas sanitárias no Concelho do Nordeste. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 123/2020, 2020-05-04 
Presidência do Governo 
Aprova as medidas de levantamento gradual das restrições em vigor na Região Autónoma dos 
Açores, no âmbito da pandemia de COVID-19 

Despacho n.º 664/2020, 2020-05-04 
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial 
Prorroga o prazo das candidaturas ao SIDART 

4. JORNAL OFICIAL DO GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA 

Resolução Nº 334/2020, 2020-05-15 
Presidência do Governo Regional 
Procede à prorrogação da situação de calamidade na Região Autónoma da Madeira, nos 
termos do artigo 8.º do Decreto Legislativo Regional n.º 16/2009/M, de 30 de junho, que 
aprova o regime jurídico do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira, por 
razões de saúde pública com o escopo de contenção da pandemia COVID-19, declarada através 
da Resolução do Conselho de Governo n.º 272/2020, publicada no Jornal Oficial, I Série, n.º 80, 
de 30 de abril de 2020, a partir das 0:00 horas do dia 18 de maio de 2020 até às 23:59 horas do 
dia 1 de junho de 2020. 

Resolução Nº 329/2020, 2020-05-15 
Presidência do Governo Regional 
Adjudica a obra de "Contingência COVID-2019 - Intervenções de Emergência 2: Hospital Dr. 
Nélio Mendonça - Ampliação das Urgências" à sociedade denominada Tecnovia - Madeira, 
Sociedade de Empreitadas S.A.. 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/db0f5ebb-ced0-48a3-abd4-039d575b368e
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/601c5f45-1891-451c-a5c9-22af3f9053f1
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/34b5c157-41f0-4420-a9eb-0d86dd66d1a8
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/0142ae60-2e73-46b6-bfc5-066430a28bf4
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/1013a219-796a-4a2d-87c6-82711d33e12f
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/824e2679-8398-4113-aca7-c47fdc51eb71
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-093-2020-05-15sup3.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-093-2020-05-15sup.pdf
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Portaria Nº 221/2020, 2020-05-15 
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania 
Cria o Programa de Apoio ao Reforço de Equipas Sociais e de Saúde (PARESS), de natureza 
temporária e excecional, para assegurar a capacidade de resposta das instituições públicas ou 
privadas sem fins lucrativos e do setor social e solidário, com atividade nas áreas social e da 
saúde, na Região Autónoma da Madeira, durante a pandemia da doença COVID-19. 

Resolução Nº 325/2020, 2020-05-14 
Presidência do Governo Regional 
Limita até ao máximo de 15% 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. 

Resolução Nº 326/2020, 2020-05-14 
Presidência do Governo Regional 
Define medidas de desconfinamento adicionais em resultado da evolução positiva que a 
Região vem alcançando no combate à pandemia da COVID-19, bem como revoga a Resolução 
n.º 119/2020, de 17 de março, e respetiva Declaração de Retificação n.º 13/2020 de 18 de 
março. 

Despacho Conjunto Nº 58/2020, 2020-05-13 
Secretarias Regionais de Inclusão Social e Cidadania e de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural 
Constitui um grupo de trabalho, cuja missão é prestar apoio técnico à Direção Regional dos 
Assuntos Sociais, no âmbito do Decreto Regulamentar Regional n.º 30/2020/M, de 8 de maio, 
que transfere o setor do desenvolvimento local, a título excecional e temporário, para a 
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, sendo asseguradas as respetivas atribuições 
pela Direção Regional dos Assuntos Sociais, no âmbito da organização e funcionamento do XIII 
Governo Regional da Madeira e pelo período de execução das medidas associadas ao combate 
à pandemia da doença COVID-19, na Região Autónoma da Madeira. 

Resolução Nº 299/2020, 2020-05-12 
Presidência do Governo Regional 
Autoriza a aquisição até ao montante de 120.000,00 Euros de flores cortadas frescas e 
folhagens, através de empresa retalhista a selecionar, aos floricultores profissionais a 
inventariar pelos competentes serviços da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, compensando em cerca de metade o valor das produções esperadas obter entre 15 de 
maio e 15 de junho próximos, produtos estes que serão posteriormente oferecidos a várias 
entidades sem fins lucrativos de acordo com programa a definir pela Secretaria Regional de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

Portaria Nº 194/2020, 2020-05-11 
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania 
Primeira alteração da Portaria n.º 121/2020, de 8 de abril, que 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. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-093-2020-05-15sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-092-2020-05-14Supl.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-092-2020-05-14Supl.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202020/IISerie-092-2020-05-13.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-090-2020-05-12sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-089-2020-05-11.pdf
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Resolução Nº 282/2020, 2020-05-10 
Presidência do Governo Regional 
Aprova as regras e o enquadramento das medidas de desconfinamento, tendo em atenção a 
evolução da epidemia COVID-19, as quais são aplicáveis à atividade comercial em 
estabelecimentos de comércio a retalho, ao uso e fruição da praia do Porto Santo, à serviços 
de tatuagem e similares, à atividade física e desportiva, às atividades lúdico desportivas em 
espaço florestal, aos percursos pedestres recomendados e à utilização de jardins e quintas, à 
abertura de ginásios, à reabertura de museus, galerias, arquivos, bibliotecas e outros espaços 
congéneres, e ainda, ao uso de embarcações de recreio. 

Resolução Nº 281/2020, 2020-05-08 
Presidência do Governo RegionalAtribui um Louvor, no âmbito do Dia Mundial da Segurança 
Social, a todos os trabalhadores do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, pelo 
empenho e dedicação demostrados no cumprimento da sua missão, na emergência de saúde 
pública ocasionada pelo novo coronavírus e pela doença COVID-19. 

Resolução Nº 279/2020, 2020-05-08 
Presidência do Governo Regional 
Determina as medidas a aplicar pelos operadores de serviço público de transporte rodoviário 
de passageiros, atendendo da evolução da situação epidemiológica da COVID-19, bem como 
revoga o ponto 1 da Resolução 271/2020, de 4 de maio. 

Resolução Nº 278/2020, 2020-05-08 
Presidência do Governo Regional 
Revoga a Resolução n.º 195/2020, de 14 de abril, e, nessa sequência, comunicar à Assembleia 
Legislativa da Madeira a desistência do Governo Regional da iniciativa legislativa relativa à 
proposta de Decreto Legislativo Regional que "adapta e regulamenta na Região Autónoma da 
Madeira as medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2, previstas 
no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 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". 

Despacho Nº 171/2020, 2020-05-08 
Secretaria Regional de Economia 
Permite a venda de café, exclusivamente em regime de takeaway, estando proibido o seu 
consumo no interior, exterior e nas imediações dos estabelecimentos de restauração e 
similares, bem como revoga o Despacho n.º 144/2020, de 26 de março, publicado no 
Suplemento do Jornal Oficial, II Série, n.º 61, de 26 de março de 2020. 

Despacho Regulamentar Nº 1/2020-JC/SRMTC, 2020-05-08 
Tribunal de Contas - Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas 
Utilização de meios eletrónicos nos processos de fiscalização prévia. Aplicação adaptada à 
SRMTC da Resolução n.º 1/2020-1.ª S do Tribunal de Contas. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-088-2020-05-10.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-087-2020-05-08sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-087-2020-05-08sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-087-2020-05-08sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202020/IISerie-089-2020-05-08Supl2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202020/IISerie-089-2020-05-08.pdf
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Resolução Nº 238/2020, 2020-05-04 
Presidência do Governo Regional 
Autoriza a celebração de um Protocolo com a IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, 
EPERAM (IHM, EPERAM), tendo em vista a concessão, àquela entidade pública empresarial, de 
uma indemnização compensatória, devida pela não cobrança de valores determinada nos 
termos do número 7 da Resolução n.º 137/2020, de 26 de março, obstando-se assim a que 
aquela entidade pública empresarial fique sem receitas próprias para fazer face aos custos 
inerentes ao seu normal funcionamento e outros gastos e perdas no âmbito das missões de 
interesse público confiadas pela Região, no domínio da habitação com fins sociais e atividades 
conexas, para 2020. 

Resolução Nº 274/2020, 2020-05-04 
Presidência do Governo Regional 
Altera a Resolução n.º 272/2020, de 30 de abril que 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 Nº 271/2020, 2020-05-04 
Presidência do Governo Regional 
Determina o aumento da lotação dos transportes públicos para 50% da sua capacidade 
máxima, bem como a obrigação de cobrança do bilhete de bordo e a prorrogação da data 
limite para a aquisição dos passes, na sequência de reavaliação das medidas implementadas 
para o combate à pandemia da COVID-19. 

II – PROVEDOR DA JUSTIÇA 

Covid-19. Provedora de Justiça insiste junto do governo por medidas de apoio excecional aos 
advogados e solicitadores similares às dos trabalhadores independentes. 2020-05-12 
Em 3 de março de 2020, foi sugerida a ponderação e adopção de medidas para apoio excecional 
e temporário aos advogados e solicitadores similares às que foram reconhecidas aos 
trabalhadores independentes no contexto da pandemia. Perante a ausência de resposta do 
Governo, a Provedora de Justiça decidiu endereçar ofícios de insistência, realçando a 
necessidade de se garantir igualdade de tratamento face à generalidade dos trabalhadores 
portugueses.  

Estado de emergência/Covid-19. Provedora de Justiça saúda resposta rápida das administrações 
sobre a suspensão das execuções fiscais e alerta sobre o que resta clarificar e efetivar. 2020-05-
11 
Respostas da Autoridade Tributária (AT) e do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 
às sugestões enviadas pela Provedora de Justiça tendentes a assegurar a suspensão efetiva dos 
efeitos práticos de todos os processos de execução fiscal, tal como estabelecido Decreto Lei n.º 
10-F/2020. 
 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-083-2020-05-04sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-083-2020-05-04sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-083-2020-05-04sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-083-2020-05-04sup.pdf
http://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/2075-20-oficio_de_insistencia_SESS__1_.pdf
http://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/2075-20-oficio_de_insistencia_SESS__1_.pdf
http://www.provedor-jus.pt/?idc=136&idi=18274
http://www.provedor-jus.pt/?idc=136&idi=18274

