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INTRODUÇÃO 

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

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

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

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

O presente dossier temático pretende compilar, de forma exaustiva, informação legislativa, 
europeia, nacional e regional, publicada entre os dias 18 e 31 de maio, período cronológico que 
corresponde à 2.ª fase de desconfinamento (entre 18 e 31 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 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://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068115/details/maximized
https://data.dre.pt/eli/decpresrep/20-A/2020/04/17/p/dre
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132883344/details/maximized?serie=I&dreId=132883339
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132883344/details/maximized?serie=I&dreId=132883339
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133914977/details/maximized?serie=I&dreId=133914975
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134889278/details/maximized?serie=I&dreId=134889275
https://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


 

 

5 

I – LEGISLAÇÃO 

1. QUADRO NORMATIVO EUROPEU 

Proposta alterada de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-05-29  
Comissão Europeia, Secretariado-Geral 
Estabelece o Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que define as 
suas regras de participação e difusão, DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 
que estabelece o programa específico de execução do Horizonte Europa — Programa-Quadro 
de Investigação e Inovação REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que 
cria o Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional, 
REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que define regras para o apoio 
aos planos estratégicos a estabelecer pelos Estados-Membros no âmbito da política agrícola 
comum (planos estratégicos da PAC) e financiados pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia 
(FEAGA) e pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), e que revoga o 
Regulamento (UE) n.º 1305/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento (UE) 
n.º 1307/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho. COM/2020/459 final 

Parecer do Banco Central Europeu de 20 de maio de 2020, 2020-05-29 
Banco Central Europeu 
Alterações do quadro prudencial da União em resposta à pandemia de COVID-19 (CON/2020/16) 
2020/C 180/04 

Regulamento de Execução (UE) 2020/714 da Comissão, 2020-05-28 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 
Altera o Regulamento de Execução (UE) 2020/466 no que diz respeito à utilização de 
documentação eletrónica para a realização de controlos oficiais e outras atividades oficiais e ao 
período de aplicação das medidas temporárias (Texto relevante para efeitos do EEE). 
C/2020/3557 

Proposta de Regulamento do Conselho, 2020-05-28  
Conselho da União Europeia 
Cria um Instrumento de Recuperação da União Europeia para apoiar a recuperação na sequência 
da pandemia de COVID-19. ST 8141 2020 INIT 

Proposta de Regulamento do Conselho, 2020-05-28  
Comissão Europeia, Secretariado-Geral 
Cria um Instrumento de Recuperação da União Europeia para apoiar a recuperação na sequência 
da pandemia de COVID-19. COM/2020/441 final/2 

Proposta alterada de Decisão do Conselho, 2020-05-28  
Comissão Europeia, Secretariado-Geral 
Relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia. COM/2020/445 final 

Proposta alterada de Regulamento do Conselho, 2020-08-28  
Comissão Europeia, Secretariado-Geral 
Estabelece o quadro financeiro plurianual para o período de 2021 a 2027. COM/2020/443 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590769168879&uri=COM:2020:459:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590749069685&uri=CELEX:52020AB0016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590749069685&uri=CELEX:52020AB0016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_8141_2020_INIT&qid=1590749069685&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590673600303&uri=COM:2020:441:REV1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590673600303&uri=COM:2020:445:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590749069685&uri=COM:2020:443:FIN
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Pedido relativo à aplicabilidade do artigo 34.o da Diretiva 2014/25/EU, 2020-05-28  
Comissão Europeia, Direção-Geral do Mercado Interno, da Indústria, do Empreendedorismo e 
das PME 
Prorrogação do prazo para a adoção de atos de execução 2020/C 178/05 

Conclusões do advogado-geral Pitruzzella apresentadas, 2020-05-28 
Recurso de decisão do Tribunal Geral – Responsabilidade extracontratual – Política económica 
e monetária – Programa de apoio à estabilidade de Chipre – Eurogrupo – Natureza jurídica – 
Competência jurisdicional dos juízes da União  
Identificador Europeu da Jurisprudência (ECLI): ECLI:EU:C:2020:390 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, 2020-05-27  
Secretariado-Geral 
Um orçamento da UE que potencia o plano de recuperação da Europa. COM/2020/442 final 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões, 2020-05-27   
Secretariado-Geral 
Adaptação do Programa de Trabalho da Comissão para 2020. COM/2020/440 final 

Resultado da votação Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-05-26  
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 COVID-19 = Adoção do ato legislativo = 
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 Resultado do procedimento escrito 
concluído em 25 de maio de 2020. ST 8266 2020 INIT 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 2020-05-25  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Proteção Civil e das Operações de Ajuda Humanitária 
Europeias (ECHO) 
Relatório anual sobre a execução da Iniciativa Voluntários para a Ajuda da EU em 2019 

Regulamento (UE) 2020/699 do Conselho, 2020-05-25  
Conselho da União Europeia 
Relativo a medidas temporárias respeitantes às assembleias gerais das sociedades europeias 
(SE) e das sociedades cooperativas europeias (SCE) 

Regulamento (UE) 2020/698 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-05-25 
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Estabelece medidas específicas e temporárias face ao surto de COVID-19 relativas à renovação 
ou prorrogação 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 (Texto relevante para efeitos do EEE) 

Regulamento (UE) 2020/697 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-05-25 
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) 2017/352 para permitir à entidade gestora de um porto ou à 
autoridade competente maior flexibilidade na cobrança das taxas de utilização da infraestrutura 
portuária no contexto do surto de COVID-19 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590673600303&uri=CELEX:52020XC0528(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62018CC0597&qid=1590858546717&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590673600303&uri=COM:2020:442:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590673600303&uri=COM:2020:442:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590673600303&uri=COM:2020:440:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590673600303&uri=COM:2020:440:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_8266_2020_INIT&qid=1590673600303&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590673600303&uri=CELEX:52020DC0209
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590673600303&uri=CELEX:32020R0699
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590673600303&uri=CELEX:32020R0698
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590673600303&uri=CELEX:32020R0697
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Regulamento (UE) 2020/696 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-05-25 
Parlamento Europeu, 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 COVID-19 (Texto relevante para efeitos do 
EEE) 

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-05-25 
Parlamento Europeu, 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 COVID-19. PE 13 2020 REV 1 

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-05-25  
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) 2017/352 para permitir à Entidade Gestora de um porto ou à 
Autoridade competente maior flexibilidade na cobrança das taxas de utilização da infraestrutura 
portuária no contexto do surto de COVID-19. PE 15 2020 REV 1 

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-05-25  
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Estabelece medidas específicas e Temporárias face ao surto de COVID-19 relativas à  renovação 
ou prorrogação 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. PE 16 2020 REV 1 

Decisão (UE) 2020/701 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-05-25  
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Relativa à concessão de assistência macrofinanceira aos parceiros do alargamento e da 
vizinhança no contexto da pandemia COVID-19 

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-05-25  
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Relativa à concessão de assistência macrofinanceira aos parceiros do alargamento e da 
vizinhança no contexto da Pandemia COVID-19. PE 11 2020 REV 1 

Decisão do Conselho, 2020-05-25 
Conselho da União Europeia 
Adota a posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.o 4 da União Europeia 
para o exercício de 2020 2020/C 178 I/01 

Relatório da Comissão Portugal, 2020-05-20 
Comissão Europeia, Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros 
Relatório elaborado em conformidade com o artigo 126.º, n.º 3, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 

Recomendação de Recomendação do Conselho, 2020-05-20  
Comissão Europeia, Secretariado-Geral 
Relativa ao Programa Nacional de Reformas de Portugal de 2020 e que emite um parecer do 
Conselho sobre o Programa de Estabilidade de Portugal de 2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590673600303&uri=CELEX:32020R0696
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_13_2020_REV_1&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_15_2020_REV_1&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_16_2020_REV_1&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590673600303&uri=CELEX:32020D0701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:PE_11_2020_REV_1&qid=1590673600303&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590673600303&uri=CELEX:32020D0528(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590673600303&uri=CELEX:52020DC0537
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590673600303&uri=CELEX:52020DC0522
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Proposta de Decisão do Conselho, 2020-05-20 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes 
Relativa à posição a adotar em nome da União Europeia no âmbito do Conselho da Organização 
da Aviação Civil Internacional a respeito da adoção prevista da alteração 91 ao anexo 10, volume 
III, e sobre a notificação da diferença relativa à data de aplicação da alteração 13 ao anexo 14, 
volume 1, da alteração 40 C ao anexo 6, da alteração 77 B ao anexo 3 e da alteração 39 ao anexo 
15. COM/2020/218 final 
 

Decisão (UE) 2020/702 do Conselho, 2020-05-20  
Conselho da União Europeia 
Prorroga a derrogação temporária ao Regulamento Interno do Conselho introduzida pela 
Decisão (UE) 2020/430 e prorrogada pela Decisão (UE) 2020/556 tendo em conta as dificuldades 
de deslocação causadas pela pandemia COVID-19 na União 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e  Social 
Europeu e ao Comité das Regiões, 2020-05-20  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 
Estratégia do Prado ao Prato para um sistema alimentar justo, saudável e respeitador do 
ambiente. COM/2020/381 final 

Regulamento (UE) 2020/672 do Conselho, 2020-05-19  
Conselho da União Europeia 
Relativo 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 
ST/7917/2020/INIT 

Regulamento do Conselho, 2020-05-19  
Conselho da União Europeia 
Relativo 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. 
ST 7917 2020 COR 1 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-05-19  
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 – Resultados da primeira leitura do Parlamento Europeu (Bruxelas, 13 a 16 de maio 
de 2020). ST 7878 2020 INIT 

Comunicação da Comissão, 2020-05-19  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 
Orientações relativas à adoção de derrogações a nível da União para dispositivos médicos em 
conformidade com o artigo 59.o do Regulamento (UE) 2017/745 2020/C 171/01 

Regulamento de Execução (UE) 2020/666 da Comissão, 2020-05-18 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 
Altera o Regulamento de Execução (UE) n.o 920/2013 no que respeita à renovação das 
designações e à fiscalização e monitorização dos organismos notificados (Texto relevante para 
efeitos do EEE). C/2020/3351 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0218&qid=1590673600303&rid=20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590673600303&uri=CELEX:32020D0702
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590673600303&uri=CELEX:52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590673600303&uri=CELEX:52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.159.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7917_2020_COR_1&qid=1589966193047&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_7878_2020_INIT&qid=1589966193047&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1589966193047&uri=CELEX:52020XC0519(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0666&qid=1589884157957&rid=2
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Decisão (PESC) 2020/664 do Conselho, 2020-05-18 
Conselho da União Europeia 
Altera a Decisão (PESC) 2019/2110 relativa à Missão PCSD de Aconselhamento da União 
Europeia na República Centro-Africana (EUAM RCA). ST/7663/2020/INIT 

Comunicação da Comissão, 2020-05-18  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 
Orientações relativas à adoção de derrogações a nível da União para dispositivos médicos em 
conformidade com o artigo 59.o do Regulamento (UE) 2017/745 2020/C 171/01. C/2020/3347 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0664&qid=1589884157957&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0519(01)&qid=1589884157957&rid=1
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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 5897-A/2020 - Diário da República n.º 104/2020, 2º Suplemento, Série II de 
2020-05-28 
Negócios Estrangeiros e Administração Interna - Gabinetes do Ministro de Estado e dos 
Negócios Estrangeiros e do Ministro da Administração Interna 
Medidas concertadas entre o Governo da República Portuguesa e o Governo do Reino de 
Espanha relativas à autorização excecional de passagem de fronteiras terrestres por curtos 
períodos de tempo 

Despacho n.º 5793-A/2020 - Diário da República n.º 102/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-05-26 
Presidência do Conselho de Ministros, Administração Interna, Modernização do Estado e da 
Administração Pública e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes da Ministra 
de Estado e da Presidência, do Ministro da Administração Interna e das Ministras da 
Modernização do Estado e da Administração Pública e do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social 
Implementação de um procedimento simplificado de instrução dos pedidos de concessão de 
autorização de residência 

Despacho n.º 5638-B/2020 - Diário da República n.º 98/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
05-20 
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 

2.1.2. ATOS LEGAIS COM INTERESSE PARA A ADMINISTRAÇÃO INTERNA  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020 - Diário da República n.º 105/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-05-29 
Presidência do Conselho de Ministros 
Prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Decreto-Lei n.º 24-A/2020 - Diário da República n.º 105/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
05-29 
Presidência do Conselho de Ministros 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 

Lei n.º 16/2020 - Diário da República n.º 105/2020, Série I de 2020-05-29 
Assembleia da República 
Altera as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19, 
procedendo à quarta alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, à primeira alteração à Lei 
n.º 9/2020, de 10 de abril, e à décima segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 
de março 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134776308/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=134776306
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134776308/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=134776306
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134516291/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=134516289
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134516291/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=134516289
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134022028/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=134022018
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134022028/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=134022018
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134889278/details/maximized?serie=I&dreId=134889275
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134889278/details/maximized?serie=I&dreId=134889275
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134889277/details/maximized?serie=I&dreId=134889275
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134889277/details/maximized?serie=I&dreId=134889275
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134762423/details/maximized?serie=I&dreId=134762420
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473088/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131338919/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131338919/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
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Declaração de Retificação n.º 22/2020 - Diário da República n.º 104/2020, Série I de 2020-05-
28 
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 
Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020, de 19 de maio, que estabelece 
uma medida excecional e temporária de aquisição de espaço para a difusão de ações de 
publicidade institucional do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicada no 
Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 97, de 19 de maio de 2020 

Portaria n.º 125-A/2020 - Diário da República n.º 101/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-05-
25 
Agricultura 
Prorrogação do prazo estabelecido no n.º 5 do artigo 14.º da Portaria n.º 151/2016, de 25 de 
maio, que cria o Sistema de Aconselhamento Agrícola e Florestal (SAAF) 

Portaria n.º 125/2020 - Diário da República n.º 101/2020, Série I de 2020-05-25 
Infraestruturas e Habitação 
Revoga a Portaria n.º 106/2020, de 2 de maio, que estabelece para o transporte aéreo um 
limite máximo de passageiros 

Decreto-Lei n.º 24/2020 - Diário da República n.º 101/2020, Série I de 2020-05-25 
Presidência do Conselho de Ministros 
Regula o acesso, a ocupação e a utilização das praias de banhos, no contexto da pandemia da 
doença COVID-19, para a época balnear de 2020 

Despacho n.º 5638-C/2020 - Diário da República n.º 98/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-
05-20 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, do 
Trabalho e da Formação Profissional 
Determina a prorrogação da suspensão de ações de formação presenciais, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19, entre o dia 1 e o dia 17 de maio de 2020 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020 - Diário da República n.º 97/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-05-19 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece uma medida excecional e temporária de aquisição de espaço para a difusão de 
ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

2.1.3. OUTROS ATOS LEGAIS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Despacho n.º 5900/2020 - Diário da República n.º 105/2020, Série II de 2020-05-29 
Economia e Transição Digital - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Economia 
Encarrega o IPQ e o IPAC de definir os critérios para a identificação de laboratórios que possam 
ser reconhecidos para a avaliação da conformidade de equipamentos de proteção individual, 
dispositivos médicos e máscaras comunitárias ou de uso social fabricados em Portugal, no 
contexto da atual pandemia e durante a vigência do Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134676788/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134676788/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/134021996/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134394032/details/maximized?serie=I&dreId=134394026
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134394032/details/maximized?serie=I&dreId=134394026
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74539107/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134394013/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/132936740/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134394010/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/134210083/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/134210083/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134021996/details/maximized?serie=I&dreId=134021994
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134021996/details/maximized?serie=I&dreId=134021994
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134770882/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=134770878
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Lei n.º 19/2020 - Diário da República n.º 105/2020, Série I de 2020-05-29 
Assembleia da República 
Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 
no âmbito cultural e artístico, procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, 
de 26 de março 

Lei n.º 18/2020 - Diário da República n.º 105/2020, Série I de 2020-05-29 
Assembleia da República 
Prorroga os prazos das medidas de apoio às famílias no contexto da atual crise de saúde 
pública, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, que estabelece 
regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2 

Lei n.º 17/2020 - Diário da República n.º 105/2020, Série I de 2020-05-29 
Assembleia da República 
Altera o 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, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril 

Despacho n.º 5897-B/2020 - Diário da República n.º 104/2020, 2º Suplemento, Série II de 
2020-05-28 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto, 
do Trabalho e da Formação Profissional e da Segurança Social 
Define regras complementares aos Despachos n.os 3485-C/2020, de 17 de março, e 
4395/2020, de 8 de abril, e necessárias adaptações decorrentes da situação de calamidade, no 
âmbito da pandemia de COVID-19, declarada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-
A/2020, de 30 de abril 

Portaria n.º 127/2020 - Diário da República n.º 102/2020, Série I de 2020-05-26 
Planeamento 
Procede à sétima alteração ao Regulamento que estabelece Normas Comuns sobre o Fundo 
Social Europeu, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março 

Portaria n.º 126/2020 - Diário da República n.º 102/2020, Série I de 2020-05-26 
Finanças e Saúde 
Determina a isenção de taxa de registo e de contribuição regulatória para quaisquer estruturas 
de natureza extraordinária e temporariamente criadas para a prestação de cuidados de saúde, 
ou temporariamente dedicadas à prestação de cuidados de saúde, no âmbito da resposta à 
epidemia por SARS-CoV-2 e à doença COVID-19 

Despacho n.º 5638-A/2020 - Diário da República n.º 98/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
05-20 
Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes do Secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais e das Secretárias de Estado da Ação Social e Adjunta e da Saúde 
Aprova as listas das entidades que beneficiam da isenção de IVA na aquisição de bens 
necessários para o combate à COVID-19 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134762426/details/maximized?serie=I&dreId=134762420
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779508/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134762425/details/maximized?serie=I&dreId=134762420
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134762425/details/maximized?serie=I&dreId=134762420
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131338917/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134762424/details/maximized?serie=I&dreId=134762420
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131193441/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134776309/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=134776306
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134776309/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=134776306
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134505607/details/maximized?serie=I&dreId=134505596
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134505607/details/maximized?serie=I&dreId=134505596
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66639546/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134505606/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134022027/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=134022018
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134022027/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=134022018
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2. JORNAL OFICIAL DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES 

Resolução do Conselho do Governo n.º 159/2020, 2020-05-29 
Presidência do Governo 
Aprova as medidas de desconfinamento na Região Autónoma dos Açores para o mês de junho. 
Revoga a Resolução do Conselho do Governo n.º 65/2020, de 19 de março, bem como os n.os 
1, 3, 4 e 5 da Resolução do Conselho do Governo n.º 76/2020, de 25 de março. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 158/2020, 2020-05-29 
Presidência do Governo 
Aprova a Majoração Extraordinária de Apoios a Instituições Particulares de Solidariedade 
Social e Misericórdias dos Açores. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 156/2020, 2020-05-29 
Presidência do Governo 
Altera os artigos 2.º, 4.º, 8.º, 14.º e 18.º do Regulamento da medida INOVAR, aprovado pela 
Resolução do Conselho do Governo n.º 34/2019, de 15 de março. ( Cria medida de integração 
profissional para jovens que tenham qualificações iguais ou inferiores ao nível 3 do Quadro 
Nacional de Qualificações (QNQ), adiante designada por INOVAR e aprova o respetivo 
regulamento.). 

Portaria n.º 67/2020, 2020-05-29 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Revoga a Portaria n.º 31/2020, de 19 de março, alterada e republicada pela Portaria n.º 
49/2020, de 5 de maio relativa aos portos de descarga obrigatória do pescado capturado na 
Região Autónoma dos Açores. 

Portaria n.º 66/2020, 2020-05-29 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Aprova a lista das águas balneares costeiras e duração da época balnear das respetivas zonas 
balneares, para o ano 2020, na Região Autónoma dos Açores. 

Aditamento n.º 52/2020, 2020-05-29 
Direção Regional do Desporto 
2.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Sporting Clube de 
Guadalupe. 

Aditamento n.º 51/2020, 2020-05-29 
Direção Regional do Desporto 
2.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Grupo Desportivo São 
Roque. 

Aditamento n.º 50/2020, 2020-05-29 
Direção Regional do Desporto 
2.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Clube Kairos - 
Masculinos. 

Aditamento n.º 49/2020, 2020-05-29 
Direção Regional do Desporto 
2.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Clube Kairos - 
Femininos. 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/9c45543f-bf5a-4ded-abff-97537cdca523
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/a1b61821-d6a4-4185-ba0c-c4196f0c589f
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/b4d43154-6ad7-4397-948e-e90548e804f4
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/736ae865-5705-460e-8588-2da60fc59903
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/f3b06626-617d-4182-aea0-9fd3395f2a7b
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/2ca604b2-ffa8-4350-add0-6125d9a3f4df
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/66ec77a8-f997-4b2c-8f7e-e0185017b7a9
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/918d6847-f453-478d-b74c-55723dfc667b
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/95688597-c9b1-4639-a912-ceb4243e0cb0
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Aditamento n.º 48/2020, 2020-05-29 
Direção Regional do Desporto 
2.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Clube Desportivo 
Escolar Flores - Masculinos. 

Aditamento n.º 47/2020, 2020-05-29 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Hóquei Clube de 
Ponta Delgada. 

Aditamento n.º 46/2020, 2020-05-29 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Fayal Sport Club - 
basquetebol. 

Aditamento n.º 45/2020, 2020-05-29 
Direção Regional do Desporto 
2.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Clube Juvenil Boa 
Viagem. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 152/2020, 2020-05-28 
Presidência do Governo 
Aprova os procedimentos a adotar pelos passageiros provenientes do exterior da Região 
Autónoma dos Açores. Revoga os números 2 a 10 da Resolução do Conselho do Governo n.º 
141/2020, de 18 de maio. 

Portaria n.º 65/2020, 2020-05-28 
Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Secretaria Regional da Saúde 
Altera a Portaria n.º 17/2020, de 12 de fevereiro.(Aprova o modelo do cartão de identificação 
do Cuidador Informal.). 

Despacho Normativo n.º 16/2020, 2020-05-28 
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial 
Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Altera o Despacho Normativo n.º 5/2020, de 12 de fevereiro. (Estabelece as regras de 
atribuição do apoio financeiro ao Cuidador Informal.). 

Despacho n.º 835/2020, 2020-05-27 
Presidência do Governo 
Concede tolerância de ponto aos trabalhadores da administração pública regional dos Açores, 
cujos serviços estejam sediados nas Ilhas de São Jorge, Pico e Faial, no dia 2 de junho de 2020, 
terça-feira do Espírito Santo. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 149/2020, 2020-05-22 
Presidência do Governo 
Autoriza a reabertura das respostas sociais na Região Autónoma dos Açores. 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/5c819d38-2ec9-4608-ba96-c2d60b2879aa
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/adb267b6-c50d-463b-bf5e-b7c602e884a2
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/8ed0eacb-7196-4223-9677-dd5ef7cf7c07
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/8b6ac9fe-f9e9-4da8-83f7-e655d5948c92
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/f576adab-aa08-4003-ad01-33590b895c32
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/4e46a614-37e4-4534-a8fd-95c0124944d6
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/42698a7a-2ab8-441a-8710-fc1a4b9d16a8
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/491c671b-a549-4ff9-ae48-920fb33c4093
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/1f31c42b-c059-48a0-bc44-2f5e35bdf4cc
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Despacho n.º 811/2020, 2020-05-22 
Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional 
Prorroga o período de candidaturas aos apoios previstos no Regulamento da medida 
extraordinária de apoio à manutenção do emprego para antecipação de liquidez nas empresas 
no mês de abril de 2020. 

Portaria n.º 996/2020, 2020-05-21 
Secretaria Regional da Saúde 
Transferência de verbas - Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 146/2020, 2020-05-20 
Presidência do Governo 
Altera os artigos 4.º e 10.º do Regulamento da medida extraordinária de apoio à manutenção 
do emprego para antecipação de liquidez nas empresas no mês de abril de 2020, aprovada 
pela Resolução do Conselho do Governo n.º 81/2020, de 30 de março. 

Portaria n.º 989/2020, 2020-05-20 
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 988/2020, 2020-05-20 
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 987/2020, 2020-05-20 
Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 
Apoio financeiro ao rendimento dos profissionais da pesca decorrente da situação de 
pandemia COVID-19. 

Despacho n.º 788/2020, 2020-05-20 
Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional 
Alteração do prazo, excecionalmente, para a colocação de desempregados no âmbito do 
Programa – PROSA. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 145/2020, 2020-05-19 
Presidência do Governo 
Aprova a adesão da Região Autónoma dos Açores, à Linha de Apoio à Economia Covid-19, 
mediante uma linha de crédito específica, com a designação “Linha Específica Covid-19 – Apoio 
às Empresas dos Açores”, no montante global de € 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões 
de euros). 

Regulamento n.º 5/2020, 2020-05-19 
Município de Angra do Heroísmo 
Regulamento que aprova o regime de concessão de apoios excecionais às famílias e à retoma 
da atividade económica. 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/67f4177b-1273-4c6f-b9b5-5e30f9061c2d
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/115891f5-1288-4f21-bf80-c6021e657d28
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/ff71f177-e47b-4019-88f9-999dc67fd939
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/54bf7924-4c29-4e6a-ad6a-7808053c7e74
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/3fdb9fdb-26d0-4881-be9c-779a7ccd5c44
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/06ca4a54-ec89-4058-8816-ef751b05b86e
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/1c896128-5f01-4f52-b3f5-a6d769981202
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/03d640bf-6799-42a1-847b-4473509b87fe
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/8e1a1586-74ef-48fd-9c82-98837c1f715b
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Resolução do Conselho do Governo n.º 144/2020, 2020-05-18 
Presidência do Governo 
Isenta do pagamento das taxas de ocupação das licenças de utilização do domínio público 
aeroportuário previstas no Decreto Legislativo Regional n.º 35/2002/A, de 21 de novembro e 
fixadas na Portaria n.º 82/2006, de 9 de novembro, na sua atual redação. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 143/2020, 2020-05-18 
Presidência do Governo 
Aprova o complemento regional aos trabalhadores abrangidos pelo regime do lay-off 
simplificado. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 142/2020, 2020-05-18 
Presidência do Governo 
Aprova o Apoio Social Extraordinário aos Consumidores Domésticos de Eletricidade dos 
Açores. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 141/2020, 2020-05-18 
Presidência do Governo 
Aprova a declaração de situação de calamidade pública nas ilhas de São Miguel e Terceira, com 
o fim de prevenir o contágio e a propagação da pandemia do COVID-19. Revoga a Resolução 
do Conselho do Governo n.º 77/2020, de 17 de março e as alíneas c) e d), na parte relativa à 
Ilha Terceira, do n.º 2 e a alínea e) do n.º 3 da Resolução do Conselho do Governo n.º 
123/2020, de 4 de maio. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 140/2020, 2020-05-18 
Presidência do Governo 
Altera a Resolução do Conselho do Governo n.º 66/2014, de 14 de abril, que cria o Fundo 
Regional de Ação Social. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 139/2020, 2020-05-18 
Presidência do Governo 
Isenta do pagamento da tarifa de utilização de posto de acostagem as empresas que exercem 
a atividade marítimo-turística, assim como do pagamento das tarifas de ocupações de 
terraplenos, terrenos e edificações e de colocação de publicidade e ocupação de espaços nas 
áreas dos Terminais Marítimos de Passageiros e Empreendimento Portas do Mar. 

Regulamento n.º 4/2020, 2020-05-18 
Município de Angra do Heroísmo 
1.ª Alteração ao Regulamento Municipal de Prémios de Mérito Escolar e de Apoio à Frequência 
de Estudos Pós Secundários e Superiores. 

Portaria n.º 59/2020, 2020-05-18 
Secretaria Regional da Educação e Cultura 
Altera a Portaria n.º 53/2019, de 23 de julho, que aprovou o Calendário Escolar para 
2019/2020. 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/be5dd79e-0699-4b4a-bc8b-02062d306c39
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/d88d2ba5-1d9d-463a-b2c0-d09a8b0cc95d
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/d9679047-6aec-46b5-82cb-df046acd5b22
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/4cad0a33-59ff-4b44-950d-3602f7d1deec
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/12a27de8-68db-4857-9bf4-a7bb4a818830
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/56be79c5-5f4b-4320-86bb-ebc83ee3590d
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/8e3cdc94-7177-449c-b204-f7879d80524f
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/0ca8a952-5eff-4109-9965-02186ef940a0
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3. JORNAL OFICIAL DO GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA 

Despacho Conjunto n.º 64/2020 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares e Secretarias Regionais 
de Saúde e Proteção Civil e de Turismo e Cultura 
Determina o confinamento, se necessário compulsivo, por um período de catorze dias, de todas 
as pessoas e respetivas bagagens que desembarquem nos Aeroportos da Madeira Cristiano 
Ronaldo e do Porto Santo, e que não sejam portadoras de teste negativo para a doença COVID-
19, efetuado nas 72 horas prévias ao desembarque, em laboratórios certificados pelas 
autoridades nacionais ou internacionais, a partir das 0:00 horas do dia 1 de junho de 2020. 

Portaria n.º 240/2020 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares e Secretarias Regionais 
de Saúde e Proteção Civil e de Turismo e Cultura 
Procede à requisição dos estabelecimentos hoteleiros Dom Pedro Ocean Beach Hotel - Madeira, 
situado na Estrada de São Roque, freguesia de Machico, município de Machico e do Hotel Vila 
Galé Santa Cruz, situado na Rua de São Fernando, n.º 5, freguesia de Santa Cruz, município de 
Santa Cruz, para fins de alojamento e prestação de serviços hoteleiros com pensão completa, e, 
ainda, o Aldeamento Turístico Village Cabo Girão, situado na Estrada 1 de julho, n.º 2, município 
de Câmara de Lobos, para fins de utilização das instalações, com o propósito de assegurar o 
confinamento, se necessário compulsivo, por um período de catorze dias, de todas as pessoas e 
respetivas bagagens, que desembarquem nos Aeroportos da Madeira e do Porto Santo, na 
sequência da declaração de situação de calamidade na Região Autónoma da Madeira, através 
da Resolução n.º 357/2020, de 28 de maio de 2020. 

Declaração de Retificação n.º 25/2020 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares 
Procede à retificação da Resolução n.º 358/2020, de 28 de maio, publicada no Jornal Oficial, I 
Série, n.º 102/2020, de 28 de maio de 2020, a qual revoga o Anexo VIII da Resolução n.º 
282/2020, de 10 de maio que aprova as regras e o enquadramento das medidas de 
desconfinamento, tendo em atenção a evolução da epidemia COVID-19, sendo 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 n.º 359/2020 
Presidência do Governo Regional 
Autoriza as visitas aos lares e a outras instituições de acolhimento de pessoas idosas, bem como 
ao Lar Residencial do Centro de Inclusão Social da Madeira (CISM), a reabertura dos centros de 
dia/convívio e centros comunitários, dos Centros de Atividades Ocupacionais (CAO) e do Centro 
de Inclusão Social da Madeira (CISM), e permite a realização de convívios presenciais, entre as 
crianças/jovens com medidas de promoção e proteção de colocação, no âmbito das medidas de 
desconfinamento resultantes da evolução da pandemia da COVID-19, na Região Autónoma da 
Madeira. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202020/IISerie-104-2020-05-29Supl3.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-103-2020-05-29sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-103-2020-05-29sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-103-2020-05-29sup.pdf
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Portaria n.º 236/2020 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares e Secretaria Regional de 
Saúde e Proteção Civil 
Dá nova redação aos n.ºs 1 e 3 da Portaria n.º 44/2020, publicada no Jornal Oficial, I Série, n.º 
33, de 21 de fevereiro de 2020, que autoriza a distribuição dos encargos orçamentais previstos 
para o Contrato-Programa - Experiência Piloto em Cuidados Integrados celebrado com a 
Dilectus, Residência Assistida, S.A. em 4 de abril de 2019, afirmado entre o Instituto de 
Administração da Saúde, IP-RAM, o Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM e a 
Dilectus, Residência Assistida, S.A., ao abrigo da Resolução n.º 176/2019, de 2 de abril, no valor 
global de € 1.641.078,00. 

Resolução da Região Autónoma da Madeira Nº 356/2020, 2020-05-28 
Presidência do Governo Regional 
Autoriza, a prorrogação por um período de 6 meses, com efeitos reportados a 1 de abril de 2020 
e até 30 de setembro de 2020, do Contrato-Programa celebrado entre o Instituto de 
Administração da Saúde, IP-RAM, o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM e a 
entidade denominda Dilectus, Residências Assistidas, S.A., em 4 de abril de 2019, através de uma 
Adenda ao referido Contrato-Programa. por forma a dar resposta às novas exigências, 
nomeadamente, manter ativo um plano de contingência e as atividades de manutenção, 
observando os princípios do COVID-19. 

Resolução da Região Autónoma da Madeira Nº 357/2020, 2020-05-28 
Presidência do Governo Regional 
Declara a 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 
intuito da contenção da pandemia COVID-19, a partir das 0:00 horas do dia 1 de junho de 2020 
até às 23:59 horas do dia 30 de junho de 2020, bem como define o âmbito material, temporal e 
territorial da referida situação de calamidade. 

Resolução da Região Autónoma da Madeira Nº 358/2020, 2020-05-28 
Presidência do Governo Regional 
Revoga o Anexo VIII da Resolução n.º 282/2020, de 10 de maio a qual aprova as regras e o 
enquadramento das medidas de desconfinamento, tendo em atenção a evolução da epidemia 
COVID-19, sendo 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 da Região Autónoma da Madeira Nº 351/2020, 2020-05-23 
Presidência do Governo Regional 
Altera o n.º 6 do Anexo VII e clarifica o Anexo III, da Resolução n.º 326/2020, de 14 de maio, que 
define medidas adicionais de desconfinamento em resultado da evolução positiva que a Região 
vem alcançando no combate à pandemia da COVID-19, bem como aprova as regras e 
orientações sobre o regresso ao regime presencial de atividades letivas e formativas e 
estabelece normas sobre a prática de atividade física e desportiva. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-103-2020-05-29.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-102-2020-05-28sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-102-2020-05-28sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-102-2020-05-28sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-098-2020-05-23.pdf
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Resolução da Região Autónoma da Madeira Nº 349/2020, 2020-05-22 
Presidência do Governo Regional 
Prorroga até 31 de outubro, o prazo de apresentação à inspeção periódica dos veículos a motor 
e seus reboques, ligeiros ou pesados, que tivessem de fazê-lo no período de 1 de março de 2020 
até 30 de outubro de 2020. 

Resolução da Região Autónoma da Madeira Nº 340/2020, 2020-05-22 
Presidência do Governo Regional 
Aprova as medidas de desconfinamento relativas às ações de correção de densidades de 
espécies cinegéticas, às práticas de caráter venatório nos campos de treino de caça e à realização 
de provas teóricas de exame para obtenção de carta de caçador. 

Resolução da Região Autónoma da Madeira Nº 337/2020, 2020-05-22 
Presidência do Governo Regional 
Cria o Fundo de Apoio Regional a Organizações Locais (FAROL), no âmbito da emergência social 
provocada pela pandemia da doença COVID-19 na Região Autónoma da Madeira, no montante 
de 500.000,00 (quinhentos mil euros), cuja entidade gestora será a Direção Regional dos 
Assuntos Sociais. 

Despacho Nº 177/2020, 2020-05-19 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia 
Determina prorrogar novamente o prazo para a apresentação de candidaturas por parte dos 
jovens, ao Programa Estágios de Verão, até 24 de maio de 2020. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-097-2020-05-22sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-097-2020-05-22sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-097-2020-05-22.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202020/IISerie-096-2020-05-19Supl.pdf


 

 

20 

II – PROVEDOR DA JUSTIÇA 

Covid-19. Ofício SEAF. Suspensão execuções fiscais. Efeitos práticos. Reembolsos de IRS. 2020-
05-29 
Ofício para Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 

Covid-19. Provedora de Justiça considera positivas novas medidas de apoio aos trabalhadores 
independentes mas alerta que em várias situações estes continuam sem proteção. O ofício de 
insistência. 2020-05-19 
A Provedora de Justiça regista como positivas as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 20-
C/2020, de 7 de maio, ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, no sentido de reforçar o 
apoio aos trabalhadores independentes e membros de órgãos estatutários de pessoas coletivas 
na atual conjuntura económico-financeira provocada pelo surto epidemiológico que o país e o 
mundo enfrentam, mas salienta que diversas categorias de trabalhadores continuam sem 
apoios. 
Ainda sem ter recebido qualquer resposta à Recomendação n.º 5/B/2020 que, em 21/04/2020, 
dirigiu à Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o referido diploma legal 
demonstra que o Governo acompanhou algumas das preocupações e recomendações 
formuladas pela Provedora de Justiça. 
Desde logo, foi acolhida a recomendação de ser acautelada a situação dos trabalhadores 
independentes que se encontravam excluídos de qualquer apoio, através da introdução das 
novas medidas agora previstas nos aditados artigos 28.º-A e 28.º-B do Decreto-Lei n.º 10-
A/2020, de 13 de março. 
São também de registar as alterações relativas aos membros de órgãos estatutários de pessoas 
coletivas, quer quanto ao aumento do limite de faturação exigido (60.000€ para 80.000€), quer 
quanto ao alargamento do âmbito pessoal da medida, que passou a incluir todos os “gerentes 
de sociedades por quotas”, quer tenham ou não trabalhadores a cargo, desde que desenvolvam 
“essa atividade numa única entidade”. 
Ficaram, no entanto, por acautelar as situações dos trabalhadores independentes que 
anteriormente ao exercício da respetiva atividade autónoma exerceram atividade profissional 
como trabalhadores por conta de outrem, os quais, não vendo relevada a sua anterior carreira 
contributiva, são agora prejudicados no apoio a que podem aceder, porque reconduzidos 
apenas à nova “medida extraordinária de incentivo à atividade profissional”. 
Igualmente por acautelar ficaram os casos dos que não se encontram abrangidos 
exclusivamente pelo regime contributivo dos trabalhadores independentes ou o de membros 
de órgãos estatutários, mas exercem trabalho por conta de outrem em “part-time”, sendo 
crescente o número de queixas que a Provedora de Justiça tem recebido a este respeito. 
Quanto ao valor do apoio extraordinário, muito embora tenha sido fixado um limite mínimo no 
apoio extraordinário, não foi corrigida a desigualdade de tratamento entre os trabalhadores 
independentes que acederam ao mesmo e os que beneficiam do apoio excecional à família, 
sendo certo que outra das questões mais visadas pelas muitas queixas que a Provedora de 
Justiça continua a receber é a que respeita aos montantes muito reduzidos dos apoios 
financeiros calculados e atribuídos, havendo vários a denunciarem graves dificuldades em 
subsistirem com recurso ao valor que lhes foi pago. 
Por não ter sido ainda recebida resposta à Recomendação n.º 5/B/2020, foi enviado ofício de 
insistência ao Gabinete da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no qual são 
mencionadas outras situações que não foram abrangidas pelas medidas de apoio e que têm sido 
também objeto de queixas recentes à Provedora de Justiça, como a dos trabalhadores por conta 
própria que se dedicam exclusivamente ao alojamento local e os membros de órgãos 
estatutários de pessoas coletivas constituídas no corrente ano de 2020. 

http://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/Of_SEAF_ExecucoesFiscais_ReembolsosIRS.pdf
http://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/Of_SEAF_ExecucoesFiscais_ReembolsosIRS.pdf
http://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/Covid-19._Oficio_MTSSS_insistencia_Recomendacao_5_B_2020.pdf
http://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/Covid-19._Oficio_MTSSS_insistencia_Recomendacao_5_B_2020.pdf
http://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/Covid-19._Oficio_MTSSS_insistencia_Recomendacao_5_B_2020.pdf
http://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/Covid-19._Oficio_MTSSS_insistencia_Recomendacao_5_B_2020.pdf

