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INTRODUÇÃO 

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

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

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

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

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

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

No mês de Agosto o governo manteve a declaração da situação de contingência e alerta, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19, declarada sucessivamente pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 55-A/2020, de 31 de julho, alterada pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 63-A/2020, de 14 de agosto e pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 68-
A/2020, de 28 de agosto. 

O crescimento de novos casos diários de contágio da doença, a partir de Setembro, e o início do 
ano letivo escolar, com o aumento expectável de pessoas em circulação, ditou a adoção de 
medidas mais restritivas, que se traduziram na Declaração da Situação de Contingência para 
todo o país, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020 de 11 de setembro, 
que viria a ser prorrogada até 14 de outubro pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
81/2020 de 29 de setembro. 

No entanto, o agravamento da situação epidemiológica em Portugal a partir de meados do mês 

https://data.dre.pt/eli/decpresrep/14-A/2020/03/18/p/dre
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068115/details/maximized
https://data.dre.pt/eli/decpresrep/20-A/2020/04/17/p/dre
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132883344/details/maximized?serie=I&dreId=132883339
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132883344/details/maximized?serie=I&dreId=132883339
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133914977/details/maximized?serie=I&dreId=133914975
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134889278/details/maximized?serie=I&dreId=134889275
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139207969/details/normal?l=1#_blank
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139207969/details/normal?l=1#_blank
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/140346324/details/maximized#_blank
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/140346324/details/maximized#_blank
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/141469892/details/maximized?serie=I&day=2020-08-28&date=2020-08-01#_blank
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/141469892/details/maximized?serie=I&day=2020-08-28&date=2020-08-01#_blank
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142601170/details/maximized?serie=I&dreId=142601168
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144010961/details/maximized?serie=I&day=2020-09-29&date=2020-09-01&dreId=144010957
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144010961/details/maximized?serie=I&day=2020-09-29&date=2020-09-01&dreId=144010957
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de outubro, ditou a adoção de medidas mais duras, tendo sido declarada a Situação de 
Calamidade, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020 de 14 de outubro, a 
qual viria a ser alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, de 26 de 
outubro. 

O presente dossiê temático pretende compilar, de forma exaustiva, informação legislativa 
europeia, nacional e regional, publicada entre os dias 1 e 31 de outubro.  

Num segundo capítulo foram recuperadas as recomendações da Provedora da Justiça publicadas 
durante o mesmo período cronológico. Acrescentou-se, por fim, um terceiro capítulo relativo à 
jurisprudência mais recente, em cujos acórdãos foram reconhecidos motivos de força maior, 
causados pelo impacto da pandemia por COVID-19. 

Os atos legais encontram-se ordenados de forma cronológica decrescente e estão estruturados 
pela origem do emissor: quadro normativo da (1) União Europeia, quadro normativo (2) 
Nacional, quadro normativo das Regiões Autónomas dos (3) Açores e da (4) Madeira.  

Relativamente ao quadro normativo Nacional publicado no Diário da República Eletrónico, os 
atos legais encontram-se subdivididos em duas 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 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, as 
Recomendações do Provedor da República e as bases jurídico documentais do IGFEJ. 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145440403/details/maximized?serie=I&day=2020-10-14&date=2020-10-01&dreId=145440401
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146435548/details/maximized?serie=I&dreId=146435536
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146435548/details/maximized?serie=I&dreId=146435536
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
http://www.dgsi.pt/
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I – LEGISLAÇÃO 

1. QUADRO NORMATIVO EUROPEU 

Recomendação (UE) 2020/1595 da Comissão, 2020-10-30  
Comissão Europeia 
Sobre as estratégias de despistagem da COVID-19, incluindo a utilização de testes rápidos de 
antigénio 

Decisão (UE) 2020/1584 do Conselho,  2020-10-30 
Conselho da União Europeia 
Sobre a posição a tomar em nome da União Europeia no Conselho da Organização da Aviação 
Civil Internacional no que diz respeito à adoção da emenda 46 ao anexo 6, parte I, e da emenda 
39 ao anexo 6, parte II, da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, relativas ao 
diferimento do futuro requisito de equipamento de registo de sons da cabina de pilotagem de 
25 horas para evitar consequências indesejadas devidas à pandemia COVID-19 

Decisão UE Nº 2020/1573, 2020-10-29 
Comissão Europeia 
Altera a Decisão (UE) 2020/491 relativa à franquia aduaneira e à isenção de IVA sobre a 
importação dos bens necessários para combater os efeitos do surto de COVID-19 em 2020 

Aviso, 2020-10-29  
Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 
Início de um reexame da caducidade das medidas anti-dumping aplicáveis às importações de 
produtos laminados planos, de grãos orientados, de aço ao silício, denominado «magnético», 
originários da República Popular da China, do Japão, da República da Coreia, da Federação da 
Rússia e dos Estados Unidos da América 2020/C 366/11. C/2020/7395 

Aviso, 2020-10-29 
Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 
Início de um reexame da caducidade das medidas anti-dumping aplicáveis às importações de 
acessulfame de potássio (Ace-K) originário da República Popular da China 2020/C 366/09. 
C/2020/7386 

Auxílios estatais, 2020-10-29  
Secretariado-Geral, Órgão de Fiscalização da EFTA 

Decisão de não levantar objeções 2020/C 365/07 

Auxílios estatais, 2020-10-29  
Secretariado-Geral, Órgão de Fiscalização da EFTA 

Decisão de não levantar objeções 2020/C 365/06 

Auxílios estatais, 2020-10-29  
Secretariado-Geral, Órgão de Fiscalização da EFTA 

Decisão de não levantar objeções 2020/C 365/05 

Auxílios estatais, 2020-10-29  
Secretariado-Geral, Órgão de Fiscalização da EFTA 
Decisão de não levantar objeções 2020/C 365/03 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.360.01.0043.01.POR&toc=OJ:L:2020:360:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.360.01.0043.01.POR&toc=OJ:L:2020:360:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.360.01.0043.01.POR&toc=OJ:L:2020:360:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.360.01.0043.01.POR&toc=OJ:L:2020:360:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.362.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2020:362:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.362.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2020:362:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.362.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2020:362:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.362.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2020:362:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.362.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2020:362:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.362.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2020:362:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.362.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2020:362:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.359.01.0008.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.359.01.0008.01.POR
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626646
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626646
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1030%2804%29&qid=1604075990334
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1030%2802%29&qid=1604075990334
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:E2020C1029(05)&qid=1603983139680&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:E2020C1029(05)&qid=1603983139680&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:E2020C1029(05)&qid=1603983139680&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:E2020C1029(04)&qid=1603983139680&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:E2020C1029(04)&qid=1603983139680&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:E2020C1029(04)&qid=1603983139680&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:E2020C1029(03)&qid=1603983139680&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:E2020C1029(03)&qid=1603983139680&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:E2020C1029(03)&qid=1603983139680&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3AE2020C1029%2801%29&qid=1603983139680
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Resolução, 2020-10-28  
Comité Económico e Social Europeu 
Contributo do Comité Económico e Social Europeu para o programa de trabalho da Comissão 
Europeia para 2021 com base no trabalho do Grupo Eventual para o Contributo do CESE para o 
Programa de Trabalho da Comissão Europeia de 2021 

Regulamento Delegado UE Nº 2020/1564, 2020-10-28 
Comissão Europeia 
Altera o Regulamento Delegado (UE) 2018/985 no que diz respeito às suas disposições 
transitórias para reagir aos efeitos da crise de COVID-19. 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-10-28  
Comité Económico e Social Europeu 
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece medidas para 
um mercado ferroviário sustentável em razão da pandemia de COVID-19 [COM(2020) 260 final 
— 2020/0127 (COD)]. EESC 2020/03018 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-10-28  
Comité Económico e Social Europeu 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões — A Hora da Europa: Reparar os 
Danos e Preparar o Futuro para a Próxima Geração [COM(2020) 456 final] — Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões — Um orçamento da UE que potencia o plano de 
recuperação da Europa [COM(2020) 442 final] — Proposta de regulamento do Conselho que cria 
um Instrumento de Recuperação da União Europeia destinado a apoiar a recuperação na 
sequência da pandemia de COVID-19 [COM(2020) 441 final/2 — 2020/0111 (NLE)] — Proposta 
alterada de regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o 
período de 2021 a 2027 [COM(2020) 443 final — 2018/0166 (APP)] — Proposta alterada de 
decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia [COM(2020) 
445 final — 2018/0135 (CNS)] — Proposta de regulamento do Conselho que altera o 
Regulamento (UE, Euratom) n.° 1311/2013 do Conselho que estabelece o quadro financeiro 
plurianual para o período 2014-2020 [COM(2020) 446 final — 2020/0109 (APP)] — Proposta 
alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 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.° 1305/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento (UE) n.° 1307/2013 do Parlamento Europeu 
e do Conselho [COM(2020) 459 final — 2018/0224 (COD)]. EESC 2020/02886 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XE3155&qid=1603983139680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.358.01.0001.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.358.01.0001.01.POR
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626581
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626581
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626581
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AE3018&qid=1603983139680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AE2886&qid=1603983139680
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-10-28  
Comité Económico e Social Europeu 
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o programa InvestEU 
[COM(2020) 403 final — 2020/0108 (COD)] — Proposta de regulamento do Parlamento Europeu 
e do Conselho que altera o Regulamento (UE) 2015/1017 no que diz respeito à criação de um 
Instrumento de Apoio à Solvabilidade [COM(2020) 404 final — 2020/0106 (COD)]. EESC 
2020/02866 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-10-28  
Comité Económico e Social Europeu 
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência [COM(2020) 408 final — 2020/0104 (COD)] — Proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um Instrumento de Assistência 
Técnica [COM(2020) 409 final — 2020/0103 (COD)]. EESC 2020/02808 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-10-28  
Comité Económico e Social Europeu 
Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o Ano Europeu do Transporte 
Ferroviário (2021) [COM(2020) 78 final]. EESC 2020/02360 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-10-28  
Comité Económico e Social Europeu 
Introdução de medidas de salvaguarda relativas aos produtos agrícolas nos acordos comerciais 
(parecer de iniciativa). EESC 2020/01588 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-10-28  
Comité Económico e Social Europeu 
Emergência pós-COVID-19: criação de uma nova matriz multilateral (parecer de iniciativa) 
EESC 2020/01551 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-10-28  
Comité Económico e Social Europeu 
Pacto Europeu para o Clima (parecer exploratório). EESC 2020/01432 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-10-28  
Comité Económico e Social Europeu 
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o quadro para 
alcançar a neutralidade climática e que altera o Regulamento (UE) 2018/1999 (Lei Europeia do 
Clima) [COM(2020) 80 final — 2020/0036 (COD)]. EESC 2020/01431 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-10-28  
Comité Económico e Social Europeu 
Sobre a) Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico 
e Social Europeu e ao Comité das Regiões — Plano de Ação a Longo Prazo para Melhorar a 
Aplicação e o Cumprimento das Regras do Mercado Único [COM(2020) 94 final] e b) 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões — Identificar e Superar as Barreiras ao Mercado Único 
[COM(2020) 93 final]. EESC 2020/01412 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AE2866&qid=1603983139680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AE2808&qid=1603983139680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AE2360&qid=1603983139680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020IE1588&qid=1603983139680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020IE1551&qid=1603983139680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AE1432&qid=1603983139680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AE1431&qid=1603983139680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AE1412&qid=1603983139680
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-10-28  
Comité Económico e Social Europeu 
A dimensão industrial da União da Segurança (parecer de iniciativa). EESC 2020/01401 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-10-28  
Comité Económico e Social Europeu 
Reforçar a competitividade, a inovação, o crescimento e a criação de emprego promovendo a 
cooperação regulamentar mundial, apoiando um sistema de comércio multilateral renovado e 
reduzindo os subsídios que provocam distorções do mercado (parecer de iniciativa). EESC 
2020/01347 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-10-28  
Comité Económico e Social Europeu 
Estratégia para a Igualdade de Género [COM(2020) 152 final]. EESC 2020/01253 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-10-28  
Comité Económico e Social Europeu 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões — Um novo Plano de Ação para a Economia Circular — Para 
uma Europa mais limpa e competitiva [COM(2020) 98 final]. EESC 2020/01189 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-10-28 
Comité Económico e Social Europeu 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões — Construir o futuro digital da Europa [COM(2020) 67 final]. 
EESC 2020/01188 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-10-28  
Comité Económico e Social Europeu 
Mecanismos fiscais para reduzir as emissões de CO2 (parecer de iniciativa). EESC 2020/01132 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-10-28  
Comité Económico e Social Europeu 
Reforçar o crescimento económico sustentável em toda a UE (parecer de iniciativa). EESC 
2020/01131 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-10-28  
Comité Económico e Social Europeu 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões — Uma nova estratégia industrial 
para a Europa [COM(2020) 102 final]. EESC 2020/01112 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-10-28  
Comité Económico e Social Europeu 
Livro Branco sobre a inteligência artificial — Uma abordagem europeia virada para a excelência 
e a confiança [COM(2020) 65 final]. EESC 2020/01110 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020IE1401&qid=1603983139680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020IE1347&qid=1603983139680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AE1253&qid=1603983139680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AE1189&qid=1603983139680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AE1188&qid=1603983139680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020IE1132&qid=1603983139680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020IE1131&qid=1603983139680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AE1112&qid=1603983139680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AE1110&qid=1603983139680
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-10-28  
Comité Económico e Social Europeu 
Promover uma União Bancária mais inclusiva e sustentável melhorando o contributo dos bancos 
comunitários para o desenvolvimento local e construindo um sistema financeiro internacional e 
europeu socialmente responsável (parecer de iniciativa). EESC 2020/00995 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-10-28  
Comité Económico e Social Europeu 
Aplicação dos acordos de comércio livre — 1 de janeiro de 2018-31 de dezembro de 2018 
[COM(2019) 455 final]. EESC 2020/00525 

Decisão (UE) 2020/1573 da Comissão, 2020-10-28 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Fiscalidade e da União Aduaneira 
Altera a Decisão (UE) 2020/491 relativa à franquia aduaneira e à isenção de IVA sobre a 
importação dos bens necessários para combater os efeitos do surto de COVID-19 em 2020 
[notificada com o número C(2020) 7511]. C/2020/7511 

Decisão de Execução UE Nº 2020/1561, 2020-10-27 
Conselho da União Europeia 
Concede um apoio temporário à Hungria ao abrigo do Regulamento (UE) 2020/672 para atenuar 
os riscos de desemprego numa situação de emergência na sequência do surto de COVID-19. 

Aviso, 2020-10-27 
Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 
Início de um reexame da caducidade das medidas anti‐dumping aplicáveis às importações de 
determinados acessórios para tubos, de ferro ou aço, originários da República Popular da China 
2020/C 361/06. C/2020/7248 

Regulamento UE Nº 2020/1543, 2020-10-26 
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) nº 514/2014 no que respeita ao procedimento de anulação. 

Recomendação UE Nº 2020/1551, 2020-10-26 
Conselho da União Europeia 
Altera a Recomendação (UE) 2020/912 relativa à restrição temporária das viagens não 
indispensáveis para a UE e ao eventual levantamento de tal restrição. 

Decisão do Conselho, 2020-10-26  
Conselho da União Europeia 
Sobre a posição a tomar em nome da União Europeia no Conselho da Organização da Aviação 
Civil Internacional no que diz respeito à adoção da emenda 46 ao anexo 6, parte I, e da emenda 
39 ao anexo 6, parte II, da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, relativas ao 
diferimento do futuro requisito de equipamento de registo de sons da cabina de pilotagem de 
25 horas, para evitar consequências indesejadas devidas à pandemia COVID-19. ST 11757 2020 
COR 1 

Aviso, 2020-10-26 
Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 
Início de um reexame da caducidade das medidas anti‐dumping aplicáveis às importações de 
determinados acessórios para tubos, de ferro ou aço, originários da República Popular da China 
2020/C 361/06. C/2020/7248 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020IE0995&qid=1603983139680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AE0525&qid=1603983139680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020D1573&qid=1603983139680
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626499
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626499
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626499
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626499
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626499
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1027%2803%29&qid=1603983139680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.356.01.0003.01.POR
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626467
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626467
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.354.01.0019.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.354.01.0019.01.POR
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626446
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626446
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626446
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_11757_2020_COR_1&qid=1603795891193&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1027%2803%29&qid=1603795891193
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Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-10-23 
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) n.º 168/2013 no que respeita a medidas específicas para veículos de 
fim de série da categoria L em resposta à pandemia COVID-19. PE 39 2020 INIT 

Decisão de Execução (UE) 2020/1561 do Conselho, 2020-10-23 
Conselho da União Europeia 
Concede um apoio temporário à Hungria ao abrigo do Regulamento (UE) 2020/672 para atenuar 
os riscos de desemprego numa situação de emergência na sequência do surto de COVID-19 

Autorização de auxílios estatais, 2020-10-23  
Comissão Europeia 
No âmbito das disposições dos artigos 107.° e 108.° do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia — Casos relativamente aos quais a Comissão não levanta objeções. Texto relevante 
para efeitos do EEE. 

Aviso, 2020-10-22  
Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 
Início de um processo anti-dumping relativo às importações de folhas e tiras, delgadas, de 
alumínio destinadas a transformação originárias da República Popular da China 2020/C 352 I/01. 
C/2020/7190 

Regulamento de Execução (UE) 2020/1534 da Comissão, 2020-10-21 
Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 
Institui um direito anti-dumping definitivo sobre as importações de determinados citrinos 
preparados ou conservados (nomeadamente mandarinas, etc.) originários da República Popular 
da China, na sequência de um reexame da caducidade ao abrigo do artigo 11.o, n.o 2, do 
Regulamento (UE) 2016/1036 do Parlamento Europeu e do Conselho. C/2020/7114 

Regulamento (UE) 2020/1543 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-10-21  
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) n.o 514/2014 no que respeita ao procedimento de anulação 

Aviso, 2020-10-21 
Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 
Início de um processo anti-dumping relativo às importações de torres eólicas, em aço, originárias 
da República Popular da China 2020/C 351/08. C/2020/7110 

Decisão de Execução do Conselho, 2020-10-20  
Conselho da União Europeia 
Concede um apoio temporário à Hungria ao abrigo do Regulamento (UE) 2020/672 para atenuar 
os riscos de desemprego numa situação de emergência na sequência do surto de COVID-19. ST 
11592 2020 INIT 

Decisão do Conselho, 2020-10-20 
Conselho da União Europeia 
Sobre a posição a tomar em nome da União Europeia no Conselho da Organização da Aviação 
Civil Internacional no que diz respeito à adoção das emendas 39 e 46 ao anexo 6, partes I e II, da 
Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, relativas ao diferimento do futuro requisito de 
equipamento de registo de sons da cabina de pilotagem de 25 horas, para evitar consequências 
indesejadas devidas à pandemia COVID-19. ST 11757 2020 INIT 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_39_2020_INIT&qid=1603795891193&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020D1561&qid=1603795891193
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1023%2801%29&qid=1603795891193
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1022%2803%29&qid=1603795891193
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1534&qid=1603795891193
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1543&qid=1603795891193
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1021%2801%29&qid=1603795891193
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_11592_2020_INIT&qid=1603795891193&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_11757_2020_INIT&qid=1603795891193&from=PT
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Comunicação da Comissão, 2020-10-20 
Comissão Europeia, Direção-Geral do Ambiente 
Diretrizes para o cumprimento das obrigações ao abrigo do Regulamento Reciclagem de Navios 
da UE no respeitante ao inventário de matérias perigosas dos navios que operam em águas 
europeias 2020/C 349/01. C/2020/7036 

Regulamento de Execução (UE) 2020/1524 da Comissão, 2020-10-19 
Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 
Institui um direito anti-dumping definitivo e estabelece a cobrança definitiva do direito 
provisório instituído sobre as importações de determinado papel térmico pesado originário da 
República da Coreia. C/2020/7099 

Decisão UE Nº 2020/1512, 2020-10-19 
Conselho da União Europeia 
Relativa às orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros. 

Auxílios Estatais — Bélgica — auxílio estatal SA.54915 (2019/N) — Mecanismo de remuneração 
da capacidade, 2020-10-16  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Concorrência 
Auxílios Estatais — Bélgica — auxílio estatal SA.54915 (2019/N) — Mecanismo de remuneração 
da capacidade — Convite à apresentação de observações nos termos do artigo 108.°, n.° 2, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União EuropeiaTexto relevante para efeitos do EEE. 
C/2020/6415 

Autorização de auxílios estatais, 2020-10-16  
Comissão Europeia 
No âmbito das disposições dos artigos 107.° e 108.° do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia — Casos relativamente aos quais a Comissão não levanta objeções (Texto relevante 
para efeitos do EEE). 

Regulamento Delegado UE Nº 2020/1477, 2020-10-15 
Comissão Europeia 
Altera o Regulamento (CEE) nº 95/93 do Conselho no que respeita à prorrogação temporária de 
medidas excecionais para fazer face às consequências da pandemia de COVID-19. 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 2020-10-15  
Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 
Preparação para as estratégias de vacinação contra a COVID-19 e a disponibilização das vacinas. 
COM/2020/680 final 

Auxílios estatais, 2020-10-15 
Órgão de Fiscalização da EFTA 
Decisão de não levantar objeções 2020/C 343/14 

Auxílios estatais, 2020-10-15 
Órgão de Fiscalização da EFTA 
Decisão de não levantar objeções 2020/C 343/13 

Auxílios estatais, 2020-10-15  
Órgão de Fiscalização da EFTA 
Decisão de não levantar objeções 2020/C 343/12 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1020%2801%29&qid=1603795891193
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1524&qid=1603795891193
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.344.01.0022.01.POR
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626052
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626052
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602849917443&uri=CELEX:52020AS54915
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602849917443&uri=CELEX:52020AS54915
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602849917443&uri=CELEX:52020XC1016(05)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.338.01.0004.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602849917443&uri=COM:2020:680:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602849917443&uri=CELEX:E2020C1015(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602849917443&uri=CELEX:E2020C1015(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602849917443&uri=CELEX:E2020C1015(01)
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Regulamento Delegado (UE) 2020/1477 da Comissão, 2020-10-14 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes 
Altera o Regulamento (CEE) n.o 95/93 do Conselho no que respeita à prorrogação temporária 
de medidas excecionais para fazer face às consequências da pandemia de COVID-19 (Texto 
relevante para efeitos do EEE). C/2020/6916 

Regulamento UE Nº 2020/1474, 2020-10-14 
Comissão Europeia 
Altera o Regulamento (UE) nº 360/2012 no que diz respeito à prorrogação do seu período de 
aplicação e a uma derrogação limitada no tempo para as empresas em dificuldade, a fim de ter 
em conta o impacto da pandemia de COVID-19. 

Recomendação UE Nº 2020/1475, 2020-10-14 
Conselho da União Europeia 
Sobre uma abordagem coordenada das restrições à liberdade de circulação em resposta à 
pandemia de COVID-19. 

Aviso, 2020-10-14 
Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 
Início de um reexame da caducidade das medidas anti-dumping aplicáveis às importações de 
fio-máquina originário da República Popular da China 2020/C 342/04. C/2020/6933 

Aviso, 2020-10-14 
Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 
Início de um processo anti-dumping relativo às importações de contraplacado de bétula 
originário da Rússia 2020/C 342/02. C/2020/6893 

Aviso, 2020-10-14 
Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 
Início de um processo anti-dumping relativo às importações de monoetilenoglicol originário dos 
Estados Unidos da América e do Reino da Arábia Saudita 2020/C 342/03. C/2020/6915 

Regulamento (UE) 2020/1474, 2020-10-13 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Concorrência 
Altera o Regulamento (UE) n.o 360/2012 no que diz respeito à prorrogação do seu período de 
aplicação e a uma derrogação limitada no tempo para as empresas em dificuldade, a fim de ter 
em conta o impacto da pandemia de COVID-19 (Texto relevante para efeitos do EEE). 
C/2020/6927 

Comunicação da Comissão, 2020-10-13 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Concorrência 
Quarta alteração ao quadro temporário relativo a medidas de auxílio estatal em apoio da 
economia no atual contexto do surto de COVID-19 e alteração ao anexo da comunicação da 
Comissão aos Estados-Membros sobre a aplicação dos artigos 107.o e 108.o do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia ao seguro de crédito à exportação em operações garantidas 
a curto prazo 2020/C 340 I/01. C/2020/7127 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602849917443&uri=CELEX:32020R1477
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.337.01.0001.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.337.01.0001.01.POR
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=625767
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=625767
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=625767
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=625767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.337.01.0003.01.POR
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=625770
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=625770
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=625770
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602695722722&uri=CELEX:52020XC1014(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602695722722&uri=CELEX:52020XC1014(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602695722722&uri=CELEX:52020XC1014(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602695722722&uri=CELEX:32020R1474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602695722722&uri=CELEX:52020XC1013(03)
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Regulamento UE Nº 2020/1434, 2020-10-12 
Comissão Europeia  
Altera o Regulamento (CE) nº 1126/2008 que adota determinadas normas internacionais de 
contabilidade nos termos do Regulamento (CE) nº 1606/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho no que respeita à Norma Internacional de Relato Financeiro 16. 

Regulamento UE Nº 2020/1429, 2020-10-12 
Parlamento Europeu * Conselho da União Europeia 
Estabelece medidas para um mercado ferroviário sustentável tendo em conta o surto de COVID-
19. 

Regulamento de Execução (UE) 2020/1428, 2020-10-12  
Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 
Institui um direito anti-dumping provisório sobre as importações de extrusões de alumínio 
originárias da República Popular da China 

Projeto de recomendação do Conselho, 2020-10-12  
Conselho da União Europeia 
sobre uma abordagem coordenada das restrições à liberdade de circulação em resposta à 
pandemia de COVID-19. ST 11689 2020 REV 1 

Adoção de um projeto de recomendação do Conselho, 2020-10-12 
Conselho da União Europeia 
Sobre uma abordagem coordenada das restrições à liberdade de circulação em resposta à 
pandemia de COVID-19 – Declaração. ST 11689 2020 REV 1 ADD 1 

Regulamento (UE) 2020/1434, 2020-10-09  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Estabilidade Financeira, dos Serviços Financeiros e da 
União dos Mercados de Capitais 
Altera o Regulamento (CE) n.o 1126/2008 que adota determinadas normas internacionais de 
contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.o 1606/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho no que respeita à Norma Internacional de Relato Financeiro 16 (Texto relevante para 
efeitos do EEE). C/2020/6829 

Regulamento de Execução UE Nº 2020/1424, 2020-10-09 
Comissão Europeia 
Altera o Regulamento de Execução (UE) 2020/1017 no respeitante aos limites máximos 
orçamentais para 2020 aplicáveis a determinados regimes de apoio direto na Bélgica, na 
Bulgária, na Dinamarca, na Croácia, no Luxemburgo e em Portugal. 

Projeto de recomendação do Conselho, 2020-10-09  
Conselho da União Europeia 
Sobre uma abordagem coordenada das restrições à liberdade de circulação em resposta à 
pandemia de COVID-19. ST 11689 2020 INIT 

Autorização de auxílios estatais, 2020-10-09  
Comissão Europeia 
No âmbito das disposições dos artigos 107.° e 108.° do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia — Casos relativamente aos quais a Comissão não levanta objeções (Texto relevante 
para efeitos do EEE). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.331.01.0020.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.333.01.0001.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602695722722&uri=CELEX:32020R1428
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_11689_2020_REV_1&qid=1602695722722&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_11689_2020_REV_1_ADD_1&qid=1602695722722&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602695722722&uri=CELEX:32020R1434
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.328.01.0004.01.POR
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=625620
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=625620
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=625620
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_11689_2020_INIT&qid=1602695722722&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602695722722&uri=CELEX:52020XC1009(01)
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Regulamento de Execução (UE) 2020/1424, 2020-10-08 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Altera o Regulamento de Execução (UE) 2020/1017 no respeitante aos limites máximos 
orçamentais para 2020 aplicáveis a determinados regimes de apoio direto na Bélgica, na 
Bulgária, na Dinamarca, na Croácia, no Luxemburgo e em Portugal. C/2020/6803 

Comunicação do Órgão de Fiscalização da EFTA, 2020-10-08  
Órgão de Fiscalização da EFTA 
Relativa às taxas de juro e taxas de referência/de atualização aplicáveis a partir de 1 de julho de 
2020 à recuperação de auxílios estatais pelos Estados da EFTA (Publicada em conformidade com 
as regras sobre taxas de referência e de atualização estabelecidas na parte VII das Orientações 
relativas aos auxílios estatais do Órgão de Fiscalização da EFTA e com o artigo 10.o da Decisão 
do Órgão de Fiscalização n.o 195/04/COL, de 14 de julho de 2004 (JO L 139 de 25.5.2006, p. 37, 
e Suplemento EEE n.o 26 de 25.5.2006, p. 1.)) 2020/C 332/08 

Comunicação da Comissão ao Conselho, 2020-10-08  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento 
Informações financeiras sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (FED): previsões das autorizações, dos pagamentos e das contribuições dos 
Estados-Membros para 2020, 2021 e 2022 e previsões não vinculativas para os exercícios de 
2023-2024. COM/2020/638 final 

Auxílios estatais, 2020-10-08  
Órgão de Fiscalização da EFTA 
Decisão de não levantar objeções 2020/C 332/07 

Auxílios estatais, 2020-10-08  
Órgão de Fiscalização da EFTA 
Decisão de não levantar objeções 2020/C 332/06 

Auxílios estatais, 2020-10-08  
Órgão de Fiscalização da EFTA 
Decisão de não levantar objeções 2020/C 332/05 

Regulamento (UE) 2020/1429 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-10-07  
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Estabelece medidas para um mercado ferroviário sustentável tendo em conta o surto de COVID-
19 (Texto relevante para efeitos do EEE) 

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-10-07  
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Estabelece medidas para um mercado ferroviário sustentável tendo em conta o surto de  COVID-
19. PE 30 2020 REV 1 

Proposta de Recomendação do Conselho, 2020-10-07  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores 
Relativa à igualdade, à inclusão e à participação dos ciganos. COM/2020/621 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602695722722&uri=CELEX:32020R1424
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602849917443&uri=CELEX:E2020C1008(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602695722722&uri=CELEX:52020DC0638
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602849917443&uri=CELEX:E2020C1008(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602849917443&uri=CELEX:E2020C1008(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602849917443&uri=CELEX:E2020C1008(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602849917443&uri=CELEX:32020R1429
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_30_2020_REV_1&qid=1602849917443&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602849917443&uri=CELEX:52020DC0621
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Proposta de Decisão de Execução do Conselho, 2020-10-07  
Conselho da União Europeia 
Concede um apoio temporário à Hungria ao abrigo do Regulamento (UE) 2020/672 para atenuar 
os riscos de desemprego numa situação de emergência na sequência do surto de COVID-19. ST 
11588 2020 INIT 

Proposta de Decisão de Execução do Conselho, 2020-10-07 
Comissão Europeia, Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros 
Concede um apoio temporário à Hungria ao abrigo do Regulamento (UE) 2020/672 para atenuar 
os riscos de desemprego numa situação de emergência na sequência do surto de COVID-19. 
COM/2020/651 final 

Resultado da votação Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-10-05  
Conselho da União Europeia 
Estabelece medidas para um mercado ferroviário sustentável tendo em conta o surto de COVID-
19 = Adoção do ato legislativo = Resultado do procedimento escrito concluído em 2 de outubro 
de 2020. ST 11453 2020 COR 1 

Resultado da votação Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-10-05 
Conselho da União Europeia 
Estabelece medidas para um mercado ferroviário sustentável tendo em conta o surto de COVID-
19 = Adoção do ato legislativo = Resultado do procedimento escrito concluído em 2 de outubro 
de 2020. ST 11453 2020 INIT 

Regulamento de Execução UE Nº 2020/1369, 2020-10-02 
Comissão Europeia 
Altera o anexo I do Regulamento (CEE) nº 2658/87 do Conselho relativo à nomenclatura pautal 
e estatística e à pauta aduaneira comum 

Autorização de auxílios estatais, 2020-10-02  
Comissão Europeia 
No âmbito das disposições dos artigos 107.° e 108.° do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia — Casos relativamente aos quais a Comissão não levanta objeções Texto relevante 
para efeitos do EEE. 

Auxílios estatais, 2020-10-01 
Órgão de Fiscalização da EFTA 
Decisão de não levantar objeções 2020/C 323/05 

Auxílios estatais. 2020-10-01  
Órgão de Fiscalização da EFTA 
Decisão de não levantar objeções 2020/C 323/04 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_11588_2020_INIT&qid=1602849917443&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602849917443&uri=CELEX:52020PC0651
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_11453_2020_COR_1&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_11453_2020_INIT&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.319.01.0002.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.319.01.0002.01.POR
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=625393
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=625393
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=625393
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602849917443&uri=CELEX:52020XC1002(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602849917443&uri=CELEX:E2020C1001(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602849917443&uri=CELEX:E2020C1001(01)
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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 10712-F/2020 - Diário da República n.º 212/2020, 3º Suplemento, Série II de 
2020-10-30 
Negócios Estrangeiros, Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e 

Habitação - Gabinetes do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, dos Ministros da 

Defesa Nacional e da Administração Interna, da Ministra da Saúde e do Ministro das 

Infraestruturas e da Habitação 

Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal 

Despacho n.º 10452-A/2020 - Diário da República n.º 209/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-10-27 
Administração Interna e Saúde - Gabinetes do Ministro da Administração Interna e da Ministra 

da Saúde 

Autorização de testes-piloto relativamente à presença de público nos jogos da Liga dos 

Campeões e da Liga Europa, organizados pela UEFA e pela Federação Portuguesa de Futebol, 

nos dias 27 e 29 de outubro de 2020, no Estádio do Dragão, no Porto, e no Estádio da Luz, em 

Lisboa 

Despacho n.º 10201-A/2020 - Diário da República n.º 206/2020, 2º Suplemento, Série II de 
2020-10-22 
Administração Interna e Saúde - Gabinetes do Ministro da Administração Interna e da Ministra 

da Saúde 

Autoriza, a título excecional, a realização do teste-piloto, referido no parecer técnico da Direção-

Geral da Saúde (DGS), de 21 de outubro de 2020, com a presença de público, nos estritos termos 

aí previstos 

Despacho n.º 10112-A/2020 - Diário da República n.º 204/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-10-20 
Administração Interna e Saúde - Gabinetes do Ministro da Administração Interna e da Ministra 

da Saúde 

Autoriza a realização do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 de 2020 e determina a 

implementação dos procedimentos de prevenção e controlo da infeção por SARS-CoV-2 por 

parte da entidade organizadora do evento, bem como o cumprimento das orientações emitidas 

pela Direção-Geral da Saúde 

Despacho n.º 9934-B/2020 - Diário da República n.º 200/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
10-14   
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 Ministro 

das Infraestruturas e da Habitação  

Determina a prorrogação da interdição de desembarque e licenças para terra de passageiros e 

tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/147228360/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=147228358
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/147228360/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=147228358
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146608605/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-10-27&date=2020-10-01&dreId=146608603
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146608605/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-10-27&date=2020-10-01&dreId=146608603
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146244082/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-10-22&date=2020-10-01&dreId=146244080
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146244082/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-10-22&date=2020-10-01&dreId=146244080
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146010192/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-10-20&date=2020-10-01&dreId=146010190
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146010192/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-10-20&date=2020-10-01&dreId=146010190
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145440398/details/maximized?serie=II&day=2020-10-14&date=2020-10-01&dreId=145440395
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145440398/details/maximized?serie=II&day=2020-10-14&date=2020-10-01&dreId=145440395
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Despacho n.º 9934-A/2020 - Diário da República n.º 200/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-10-14  
Negócios Estrangeiros, Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e 

Habitação - Gabinetes do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, dos Ministros da 

Defesa Nacional e da Administração Interna, da Ministra da Saúde e do Ministro das 

Infraestruturas e da Habitação  

Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal 

Despacho n.º 9709-D/2020 - Diário da República n.º 195/2020, 3º Suplemento, Série II de 
2020-10-07 
Administração Interna e Saúde - Gabinetes do Ministro da Administração Interna e da Ministra 

da Saúde 

Autoriza a realização de jogos da Seleção Portuguesa de Futebol e da LigaPro organizados pela 

Federação Portuguesa de Futebol e pela Liga Portugal, em regime de testes-piloto relativamente 

à presença de público, de acordo com as orientações emitidas pela Direção-Geral da Saúde 

2.1.2. ATOS LEGAIS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 92/2020 - Diário da República n.º 212-A/2020, Série I 
de 2020-10-31 
Presidência do Conselho de Ministros 

Autoriza a realização da despesa com a aquisição de doses de tratamento de Remdesivir 

Despacho n.º 10714/2020 - Diário da República n.º 212-A/2020, Série II de 2020-10-31 
Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e Habitação - Gabinetes dos 

Ministros da Defesa Nacional e da Administração Interna, da Ministra da Saúde e do Ministro 

das Infraestruturas e da Habitação 

Prorrogação da proibição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações 
dos navios de cruzeiro nos portos nacionais 

Portaria n.º 257/2020 - Diário da República n.º 212/2020, Série I de 2020-10-30 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

Alteração ao Regulamento Geral dos Concursos Institucionais para Ingresso nos Cursos 

Ministrados em Estabelecimentos de Ensino Superior Privado para a Matrícula e Inscrição no 

Ano Letivo de 2020-2021 

Despacho n.º 10542/2020 - Diário da República n.º 211/2020, Série II de 2020-10-29 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde 

Determina que para efeitos de execução do Plano de Expansão da Capacidade Laboratorial 

Nacional para diagnóstico de SARS-CoV-2, no ano de 2020, são considerados elegíveis os 

equipamentos e as infraestruturas, independentemente da modalidade de aquisição, incluindo 

a aquisição de bens com colocação de equipamento em regime de contra-consumo, das 

entidades identificadas no anexo do presente despacho, que beneficiam de financiamento no 

montante de (euro) 8 400 000,00, através do Programa de Financiamento Vertical 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145440397/details/maximized?serie=II&day=2020-10-14&date=2020-10-01&dreId=145440395
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145440397/details/maximized?serie=II&day=2020-10-14&date=2020-10-01&dreId=145440395
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144757074/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-10-07&date=2020-10-01&dreId=144757072
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144757074/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-10-07&date=2020-10-01&dreId=144757072
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/147096360/details/maximized?serie=I&dreId=147096358
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/147096360/details/maximized?serie=I&dreId=147096358
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/147251003/details/maximized?serie=II&dreId=147251000
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/147101683/details/maximized?serie=I&dreId=147101678
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146924512/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=146892151
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Despacho n.º 10520/2020 - Diário da República n.º 211/2020, Série II de 2020-10-29 
Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Primeiro-Ministro 

Determina a composição da estrutura de monitorização da situação de calamidade e respetivas 

incumbências 

Portaria n.º 255-A/2020 - Diário da República n.º 209/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
10-27 
Economia e Transição Digital 

Procede à regulamentação da Lei n.º 34/2020, de 13 de agosto, que aprovou o regime de apoio 

à retoma e dinamização da atividade dos feirantes e empresas de diversões itinerantes 

Lei n.º 62-A/2020 - Diário da República n.º 209/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-10-27 
Assembleia da República 

Imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos 

Declaração de Retificação n.º 40-B/2020 - Diário da República n.º 209/2020, 3º Suplemento, 
Série I de 2020-10-27 
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, de 26 de outubro, que determina 

a limitação de circulação entre diferentes concelhos do território continental no período entre 

as 00h00 de 30 de outubro e as 06h00 de dia 3 de novembro de 2020 

Despacho n.º 10277/2020 - Diário da República n.º 208/2020, Série II de 2020-10-26 
Presidência do Conselho de Ministros e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes 

da Ministra de Estado e da Presidência e da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social 

Cria a comissão de coordenação de preparação de uma proposta de Estratégia Nacional de 

Combate à Pobreza, no âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020 - Diário da República n.º 208/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-10-26 
Presidência do Conselho de Ministros 

Determina a limitação de circulação entre diferentes concelhos do território continental no 

período entre as 00h00 de 30 de outubro e as 06h00 de dia 3 de novembro de 2020 

Decreto n.º 7-A/2020 - Diário da República n.º 208/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-10-
26 
Presidência do Conselho de Ministros 

Declara o luto nacional no dia 2 de novembro de 2020 e presta homenagem a todos os falecidos, 

em especial às vítimas da pandemia da doença COVID-19 

Portaria n.º 250-B/2020 - Diário da República n.º 207/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-
10-23 
Finanças, Justiça e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

Portaria que regulamenta as condições e os procedimentos de atribuição do apoio 

extraordinário de proteção social para trabalhadores em situação de desproteção económica e 

social e que não tenham acesso a qualquer instrumento ou mecanismo de proteção social 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146892153/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=146892151
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146606570/details/maximized?serie=I&dreId=146606568
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146606570/details/maximized?serie=I&dreId=146606568
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/140210517/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146435561/details/maximized?serie=I&day=2020-10-27&date=2020-10-01&dreId=146435559
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146805480/details/maximized?serie=I&day=2020-10-27&date=2020-10-01&dreId=146805478
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146805480/details/maximized?serie=I&day=2020-10-27&date=2020-10-01&dreId=146805478
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146435548/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146241059/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=146241056
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146435548/details/maximized?serie=I&dreId=146435536
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146435548/details/maximized?serie=I&dreId=146435536
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146606574/details/maximized?serie=I&dreId=146606572
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146606574/details/maximized?serie=I&dreId=146606572
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146241054/details/maximized?serie=I&dreId=146241049
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146241054/details/maximized?serie=I&dreId=146241049
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Portaria n.º 250-A/2020 - Diário da República n.º 207/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
10-23 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

Cria o Programa «Jovem + Digital», programa de formação para a aquisição de competências na 

área digital 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-B/2020 - Diário da República n.º 206/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-10-22 
Presidência do Conselho de Ministros 

Define medidas especiais aplicáveis aos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira no 

âmbito da situação de calamidade 

Portaria n.º 246/2020 - Diário da República n.º 203/2020, Série I de 2020-10-19 
Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

Define e regulamenta os termos e as condições aplicáveis às medidas excecionais e temporárias 

de isenção, total ou parcial, do pagamento de contribuições à segurança social, previstas no n.º 

4 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2020, de 28 de agosto 

Decreto-Lei n.º 90/2020 - Diário da República n.º 203/2020, Série I de 2020-10-19 
Presidência do Conselho de Ministros 

Altera o apoio extraordinário relativo à retoma progressiva de atividade em empresas em 

situação de crise empresarial 

Portaria n.º 247/2020 - Diário da República n.º 203/2020, Série I de 2020-10-19 
Planeamento 

Altera o Regulamento Específico do Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 

anexo à Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro 

Despacho n.º 9978/2020 - Diário da República n.º 202/2020, Série II de 2020-10-16 
Economia e Transição Digital e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinetes do Ministro 

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Secretária de Estado do Turismo 

Define medidas tendentes a assegurar o alojamento dos estudantes deslocados e bolseiros em 

empreendimentos turísticos ou em estabelecimentos de alojamento local 

Decreto-Lei n.º 89/2020 - Diário da República n.º 202/2020, Série I de 2020-10-16 
Presidência do Conselho de Ministros 

Estabelece um regime excecional de constituição de relações jurídicas de emprego na área da 

saúde 

Decreto-Lei n.º 87-A/2020 - Diário da República n.º 201/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
10-15 
Presidência do Conselho de Ministros 

Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020 - Diário da República n.º 200/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-10-14   
Presidência do Conselho de Ministros  

Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146244078/details/maximized?serie=I&dreId=146244076
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146244078/details/maximized?serie=I&dreId=146244076
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146244086/details/maximized?serie=I&day=2020-10-22&date=2020-10-01&dreId=146244084
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146244086/details/maximized?serie=I&day=2020-10-22&date=2020-10-01&dreId=146244084
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145714400/details/maximized?serie=I&day=2020-10-19&date=2020-10-01&dreId=145714396
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/141377979/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145714398/details/maximized?serie=I&day=2020-10-19&date=2020-10-01&dreId=145714396
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145714401/details/maximized?serie=I&day=2020-10-19&date=2020-10-01&dreId=145714396
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619907/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145583185/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&se=0&filtrar=Filtrar&dreId=145583176
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145589081/details/maximized?serie=I&day=2020-10-16&date=2020-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145589087/details/maximized?serie=I&dreId=145589085
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145589087/details/maximized?serie=I&dreId=145589085
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145440403/details/maximized?serie=I&day=2020-10-14&date=2020-10-01&dreId=145440401
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145440403/details/maximized?serie=I&day=2020-10-14&date=2020-10-01&dreId=145440401
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2020 - Diário da República n.º 200/2020, Série I de 
2020-10-14  
Presidência do Conselho de Ministros  

Define orientações e recomendações relativas à organização e funcionamento dos serviços 

públicos de atendimento aos cidadãos e empresas no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 87/2020 - Diário da República n.º 200/2020, Série I de 
2020-10-14  
Presidência do Conselho de Ministros  

Define orientações e recomendações relativas à organização do trabalho na Administração 

Pública no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Declaração de Retificação n.º 39/2020 - Diário da República n.º 198/2020, Série I de 2020-10-
12 
Assembleia da República 

Declaração de retificação à Lei n.º 45/2020, de 20 de agosto, que «Altera o regime excecional 

para as situações de mora no pagamento da renda nos contratos de arrendamento não 

habitacional, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, procedendo à segunda alteração 

à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril» 

Despacho n.º 9719/2020 - Diário da República n.º 196/2020, Série II de 2020-10-08 
Saúde - Gabinete da Ministra 
Delega nos dirigentes máximos de entidades do Ministério da Saúde a competência para 
autorizar a contratação de trabalhadores para a constituição de vínculos de emprego a termo 
resolutivo, pelo período de quatro meses, bem como para as renovações de contratos de 
trabalho a termo resolutivo já celebrados ou a celebrar, por iguais períodos, para reforço dos 
recursos humanos necessários para dar resposta à pandemia provocada pela COVID-19 

Resolução da Assembleia da República n.º 78/2020 - Diário da República n.º 195/2020, Série I 
de 2020-10-07 
Assembleia da República 

Apreciação da aplicação do estado de emergência, declarado pelo Decreto do Presidente da 

República n.º 20-A/2020, de 17 de abril 

Resolução da Assembleia da República n.º 77/2020 - Diário da República n.º 194/2020, Série I 
de 2020-10-06 
Assembleia da República 

Apreciação da aplicação do estado de emergência, declarado pelo Decreto do Presidente da 

República n.º 17-A/2020, de 2 de abril 

Decreto-Lei n.º 82/2020 - Diário da República n.º 193/2020, Série I de 2020-10-02 
Presidência do Conselho de Ministros 

Regula a realização do inventário do património imobiliário do Estado com aptidão para uso 

habitacional e a criação de uma bolsa de imóveis do Estado para habitação, no âmbito do 

Programa de Estabilização Económica e Social 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145359682/details/maximized?serie=I&dreId=145359678
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145359682/details/maximized?serie=I&dreId=145359678
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145359681/details/maximized?serie=I&dreId=145359678
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145359681/details/maximized?serie=I&dreId=145359678
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145132198/details/maximized?serie=I&day=2020-10-12&date=2020-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145132198/details/maximized?serie=I&day=2020-10-12&date=2020-10-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/140631236/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131193441/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144877791/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=144730259
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144730225/details/maximized?serie=I&day=2020-10-07&date=2020-10-01&dreId=144730223
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144730225/details/maximized?serie=I&day=2020-10-07&date=2020-10-01&dreId=144730223
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131908497/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131908497/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144454619/details/maximized?serie=I&day=2020-10-06&date=2020-10-01&dreId=144454617
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144454619/details/maximized?serie=I&day=2020-10-06&date=2020-10-01&dreId=144454617
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131068115/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131068115/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144454579/details/maximized?serie=I&day=2020-10-02&date=2020-10-01&dreId=144454575
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Decreto-Lei n.º 81/2020 - Diário da República n.º 193/2020, Série I de 2020-10-02 
Presidência do Conselho de Ministros 

Adequa os instrumentos criados no âmbito da Nova Geração de Políticas de Habitação e a Lei 

Orgânica do IHRU, I. P., à lei de bases da habitação, no âmbito do Programa de Estabilização 

Económica e Social 

Decreto-Lei n.º 80/2020 - Diário da República n.º 193/2020, Série I de 2020-10-02 
Presidência do Conselho de Ministros 

Cria uma linha de crédito com juros bonificados dirigida aos produtores de flores de corte e 

plantas ornamentais 

Decreto-Lei n.º 79-A/2020 - Diário da República n.º 192/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
10-01 
Presidência do Conselho de Ministros 

Estabelece um regime excecional e transitório de reorganização do trabalho e de minimização 

de riscos de transmissão da infeção da doença COVID-19 no âmbito das relações laborais 

Decreto-Lei n.º 79/2020 - Diário da República n.º 192/2020, Série I de 2020-10-01 
Presidência do Conselho de Ministros 

Prolongamento da aplicação do mecanismo de alisamento do custo da energia adquirida a 

produtores em regime especial 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144454578/details/maximized?serie=I&day=2020-10-02&date=2020-10-01&dreId=144454575
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144454577/details/maximized?serie=I&day=2020-10-02&date=2020-10-01&dreId=144454575
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144272529/details/maximized?serie=I&dreId=144272527
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144272529/details/maximized?serie=I&dreId=144272527
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144272498/details/maximized?serie=I
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3. JORNAL OFICIAL DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES 

Portaria n.º 2109/2020, 2020-10-30 

Direção Regional da Ciência e Tecnologia 

Apoio financeiro Universidade dos Açores. 

Contrato n.º 289/2020, 2020-10-30 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 

Contrato de Cooperação Valor Eventual n.º 129/2020. 

Contrato n.º 288/2020, 2020-10-30 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 

Contrato de Cooperação valor Eventual n.º 119/2020. 

Portaria n.º 2082/2020, 2020-10-28 

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 

Apoio financeiro. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 275/2020, 2020-10-23 

Presidência do Governo 
Prorroga a declaração da situação de calamidade pública, nas Ilhas de Santa Maria, São Miguel, 
Terceira, Pico e Faial. 

Portaria n.º 150/2020, 2020-10-22 

Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas 

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 

Portaria n.º 149/2020, 2020-10-22 

Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas 

Isenta do pagamento da tarifa de utilização de posto de acostagem, 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 

Despacho n.º 1707/2020, 2020-10-21 
Secretaria Regional da Saúde 
Convenção Testes SARS-CoV-2 - Atualização de preço. 

Contrato n.º 278/2020, 2020-10-21 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 

Contrato n.º110/2020 - Casa do Povo de Fenais da Ajuda. 

Contrato n.º 277/2020, 2020-10-21 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 

Contrato n.º 108/2020 - Centro Social Nossa Senhora do Rosário 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/b71e75b9-c939-46a0-be81-ec43c8ccae61
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/75bba447-aea7-421d-88d4-f2007b9615a5
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/59e5a4a4-71a3-4342-92f2-40d93544a637
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/b69d6f78-7289-40a7-a28b-0df62989107f
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/ea2637f3-a43c-41d7-b915-6738858a39b9
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/2a5a8b86-d1a9-4f07-9295-5c6318186a0f
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/4fbf06d8-a6c8-40eb-ad79-52c82e1bc4f4
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/eebb423f-2c56-4972-a863-303bada1d4c6
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/1e738f80-7ea7-4412-9c69-f59a75006e2e
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/69d652bc-b928-4041-b365-afe22f85b0f4
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Contrato n.º 275/2020, 2020-10-21 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 

Contrato de Cooperação - Valor Eventual n.º 120/2020. 

Contrato n.º 274/2020, 2020-10-21 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Contrato de Cooperação - Valor Eventual n.º 114/2020. 

Portaria n.º 1988/2020, 2020-10-20 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Apoio financeiro - Santa Casa Misericórdia Vila São Sebastião. 

Portaria n.º 1987/2020, 2020-10-20 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 

Apoio financeiro - Santa Casa Misericórdia Madalena. 

Portaria n.º 1981/2020, 2020-10-20 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 

Apoio financeiro - Kairós-Cooperativa Incubação Iniciativas Economia solidária. 

Portaria n.º 1978/2020, 2020-10-20 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Apoio financeiro - Instituo de Apoio à Criança. 

Portaria n.º 1977/2020, 2020-10-20 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 

Apoio financeiro - Centro Social Nossa Senhora Rosário. 

Portaria n.º 1975/2020, 2020-10-20 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Apoio financeiro - Centro Comunitário Divino Espírito Santo Flamengos. 

Contrato n.º 272/2020, 2020-10-20 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 

Contrato n.º 107/2020 - Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e 

Autismo - Açores. 

Portaria n.º 148/2020, 2020-10-19 

Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial e Secretaria Regional 

da Saúde 

Testes de despiste ao vírus SARS-CoV-2. Atualização da tabela do Anexo I à Portaria n.º 51/2014, 

de 30 de julho. 

Portaria n.º 147/2020, 2020-10-19 
Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial 
Terceira alteração à Portaria n.º 156/2015, de 3 de dezembro - Eixo 9 – Inclusão Social e Combate 
à Pobreza. 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/cedaf281-0f4c-46c5-aba4-ae2e1fa29b35
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/822e5024-ad9d-44d6-8c6b-b72df44ae347
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/764302fa-0d9f-4446-b5b0-4bacea972814
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/5b1010b9-d501-4c14-9460-27c1151c10d8
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/ec5f1216-27c0-4c82-9e69-fbc7d9f7b54f
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/8634aff7-e982-498a-975f-7498d18c7280
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/b6e1c026-9f52-4dbf-ab06-afad03394c86
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/9739504c-0c68-45e0-a916-e26133924bc7
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/c18c4364-9895-430b-b30e-499c3d2ebb6b
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/9bc2627c-5a97-47e7-a956-605ec6f955b7
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/00b7da2d-c032-40ea-bee1-09218ec7d75b
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Portaria n.º 145/2020, 2020-10-19 

Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial 

Quarta alteração à Portaria n.º 57/2015, de 6 de maio - Eixo 8 – Emprego e Mobilidade Laboral. 

Declaração de Retificação n.º 18/2020, 2020-10-19 

Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares 

Retifica a Resolução do Conselho do Governo n.º 271/2020, de 16 de outubro, que autoriza a 

concessão dos apoios financeiros relativos à época desportiva de 2020/2021, publicada no 

Jornal Oficial, I série, n.º 153, de 16 de outubro de 2020. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 274/2020, 2020-10-16 

Presidência do Governo 
Mantém a isenção do pagamento das taxas de ocupação das licenças de utilização do domínio 
público aeroportuário. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 273/2020, 2020-10-16 

Presidência do Governo 

Mantém a isenção do pagamento da tarifa de utilização de posto de acostagem e a isenção 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. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 267/2020, 2020-10-16 

Presidência do Governo 

Aprova a majoração extraordinária dos apoios referentes ao «complemento regional ao lay-off 

do Código do Trabalho», ao «INVESTEMPREGO» e ao «TURIS-FORM». 
Portaria n.º 142/2020, 2020-10-16 

Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial e Secretaria Regional 

dos Transportes e Obras Públicas 

Isenta o pagamento das taxas aplicáveis à atividade de Transporte Público de Aluguer em Veículo 

Ligeiro de Passageiros. 

Portaria n.º 1876/2020, 2020-10-08 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 

Apoio financeiro - Santa Casa Misericórdia de Ponta Delgada. 

Portaria n.º 1842/2020, 2020-10-02 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 

Apoio financeiro - Santa Casa Misericórdia Santa Cruz Graciosa. 

Portaria n.º 1842/2020, 2020-10-02 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 

Apoio financeiro - Santa Casa Misericórdia Santa Cruz Graciosa. 

Portaria n.º 1841/2020, 2020-10-02 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Apoio financeiro - Santa Casa Misericórdia Ribeira Grande. 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/373b5d4c-2458-41c6-b51f-0b524ed5e4f6
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/80c672d2-47bd-4dfd-b937-bf77d7317e1c
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/23432d83-5963-4ec3-a186-6eec2182e506
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/6218aebb-1e78-4458-af1e-a0fdfea58ecd
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/663e6bcb-c861-46b5-8bbc-b8417ff73b68
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/1a155b19-1f46-4ff5-b970-cb74f00474c2
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/341749dc-406f-40dc-930f-66f9a8d1e58a
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/e07fcb2c-c480-4572-9816-45b882893839
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/e07fcb2c-c480-4572-9816-45b882893839
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/9a8dccdb-dde7-43a5-bdae-9adcd7bc66c4


 

 

26 

Portaria n.º 1840/2020, 2020-10-02 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 

Apoio financeiro - Santa Casa Misericórdia Divino Espírito Santo Maia. 

Portaria n.º 1839/2020, 2020-10-02 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 

Apoio financeiro - Santa Casa Misericórdia da Ribeira Grande. 

Portaria n.º 1838/2020, 2020-10-02 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Apoio financeiro - Recolhimento de São Gonçalo. 

Portaria n.º 1837/2020,  2020-10-02 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 

Apoio financeiro - Recolhimento de Santa Maria Madalena. 

Portaria n.º 1834/2020, 2020-10-01 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Apoio inanceiro - Santa Casa Misericórdia Praia da Graciosa. 

Portaria n.º 1833/2020, 2020-10-01 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 

Apoio financeiro - Santa Casa Misericórdia Vila Praia Graciosa. 

Portaria n.º 1831/2020, 2020-10-01 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 

Apoio financeiro - Santa Casa Misericórdia Divino Espírito Santo Maia. 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/4d58139c-1af2-44fb-b95c-a83bbb59f8fc
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/5f063e22-2ee9-4acc-97b5-6c477fd76faa
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/cfd0516d-ac5a-4af1-b8d9-8c2333f276c2
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/e7fe6458-2953-4f2c-aa24-c40bc25c7af7
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/67efaa3f-522f-41bc-9439-c5d839c4055b
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/ac65594e-c465-47a8-98d8-e8c372682f5b
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/83dbfd39-80ac-4bfc-984b-0e798c820750
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4. JORNAL OFICIAL DO GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA 

Resolução n.º 799/2020, 2020-10-30 
Presidência do Governo Regional da Madeira  
Ratifica a consulta efetuada a diversos bancos para apresentação de propostas de 
financiamento, no montante máximo de € 458.000.000,00, destinado à cobertura de 
necessidades excecionais de financiamento para fazer face aos efeitos, diretos e indiretos, 
causados pela pandemia da doença COVID-19. 

Resolução n.º 797/2020, 2020-10-30 
Presidência do Governo Regional da Madeira  
Autoriza a criação do Sistema de Apoio Complementar à Retoma Progressiva da Atividade 
Económica das Empresas da Região Autónoma da Madeira, denominado “GARANTIR+”, no valor 
de € 2.000.000,00. 

Resolução n.º 795/2020, 2020-10-30 
Presidência do Governo Regional da Madeira  
Autoriza a atribuição de um apoio financeiro, no valor global de € 79.205,24, aos armadores, 
com residência fiscal na Região, com vista à concessão de um apoio financeiro, excecional e 
temporário, destinado a compensar a perda de rendimentos, por força das medidas resultantes 
da pandemia COVID-19, uma vez que exerceram a sua atividade piscatória neste período, 
salvaguardando-se a situação em que o exercício desta atividade fique impedido ou interdito 
por uma eventual declaração de uma situação de calamidade na área da sua residência pessoal 
através de Resolução do Conselho do Governo Regional. 

Resolução n.º 794/2020, 2020-10-30 
Presidência do Governo Regional da Madeira  
Autoriza a atribuição de um apoio financeiro, no valor global de € 269.429,34, aos armadores, 
na qualidade de representantes de pescadores com residência fiscal na Região, com vista à 
concessão de um apoio financeiro, excecional e temporário, destinado a compensar a perda de 
rendimentos, por força das medidas resultantes da pandemia COVID-19, uma vez que exerceram 
a sua atividade piscatória neste período, salvaguardando-se a situação em que o exercício desta 
atividade fique impedido ou interdito por uma eventual declaração de uma situação de 
calamidade na área da sua residência pessoal através de Resolução do Conselho do Governo 
Regional. 

Resolução n.º 793/2020, 2020-10-30 
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Autoriza a celebração de 61 contratos-programa com várias entidades da economia social, com 
vista a apoiar as mesmas na adaptação das suas instalações, ao contexto da pandemia da COVID-
19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações da Autoridade 
de Saúde, no âmbito do Social Ajuda+, criado pela Resolução n.º 602/2020, de 14 de agosto. 

Resolução n.º 792/2020, 2020-10-30 
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Autoriza a celebração de um Acordo de Cooperação, na modalidade de apoio eventual entre o 
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, abreviadamente designado, ISSM, IP-RAM e 
a Casa do Povo de Água de Pena, relativo ao financiamento dos encargos com contratação de 
um técnico com formação superior compatível com a natureza e objetivos do projeto 
“Estimulação cognitiva na idade avançada - Mentes Saudáveis”. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-205-2020-10-30sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-205-2020-10-30sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-205-2020-10-30sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-205-2020-10-30sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-205-2020-10-30sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-205-2020-10-30sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-205-2020-10-30sup.pdf
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Resolução n.º 790/2020, 2020-10-30 
Presidência do Governo Regional da Madeira  
Determina a obrigatoriedade de cada viajante que desembarque nos aeroportos da Região 
Autónoma da Madeira de voos oriundos de qualquer território exterior à RAM, ficar sujeito as 
medidas de contenção da disseminação da infeção COVID-19, sob a vigilância e orientação das 
autoridades de saúde competentes. 

Resolução da Região Autónoma da Madeira Nº 787/2020, 2020-10-23 
Presidência do Governo Regional da Madeira  
Autoriza a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural a desenvolver os 
procedimentos financeiros e legais necessários com vista à concessão de um apoio financeiro 
extraordinário a todas as empresas do setor da transformação da cana-de-açúcar que operam 
no território da Região Autónoma da Madeira. 

Resolução n.º 784/2020, 2020-10-23  
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Declara a situação de calamidade em todo o território da Região, com o escopo de promover a  
contenção da pandemia COVID-19, e prevenir o contágio e a propagação da doença, com efeito 
a partir das 0:00 horas do dia 1 de novembro de 2020 até às 23:59 horas do dia 30 de novembro 
de 2020 

Resolução n.º 783/2020, 2020-10-23   
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Autorizar a atribuição de um apoio financeiro, no valor global de vinte e dois mil cento e 
cinquenta e nove euros e noventa e um cêntimo (€.22.159,91), nos termos previstos e 
descriminados no Anexo I a esta Resolução, e que desta faz parte integrante, aos armadores 
identificados neste Anexo I, com residência fiscal na Região Autónoma da Madeira, com vista à 
concessão de um apoio financeiro, excecional e temporário, destinado a compensar a perda de 
rendimentos, por força das medidas resultantes da pandemia COVID-19, uma vez que exerceram 
a sua atividade piscatória neste período, salvaguardando-se a situação em que o exercício desta 
atividade fique impedido ou interdito por uma eventual declaração de uma situação de 
calamidade na área da sua residência pessoal através de Resolução do Conselho do Governo 
Regional 

Resolução n.º 782/2020, 2020-10-23  
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Autoriza a atribuição de um apoio financeiro, no valor global € 86.665,04, aos armadores,  
com residência fiscal na Região, com vista à concessão de um apoio financeiro, excecional e 
temporário, destinado a compensar a perda de rendimentos, por força das medidas resultantes 
da pandemia COVID-19, uma vez que exerceram a sua atividade piscatória neste período, 
salvaguardando-se a situação em que o exercício desta atividade fique impedido ou interdito 
por uma eventual declaração de uma situação de calamidade na área da sua residência pessoal. 

Resolução n.º 781/2020, 2020-10-23 
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Autoriza a celebração de um contrato-programa entre a Região e a sociedade denominada  
APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A., que define o processo 
de cooperação financeira entre as partes, para o financiamento do défice de exploração 
resultante da perda de receita própria, de forma direta, necessária e involuntária dos efeitos da 
pandemia COVID-19. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-205-2020-10-30sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-200-2020-10-23sup3.pdf
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626485
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626485
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626485
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626485
https://db.datajuris.pt/?LEG_ID=626485
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-200-2020-10-23sup3.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-200-2020-10-23sup3.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-200-2020-10-23sup3.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-200-2020-10-23sup3.pdf
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Resolução n.º 774/2020, 2020-10-19 
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Prorroga o período de isenção temporária das rendas ou taxas, abrangendo, os meses de 
outubro, novembro e dezembro, dos espaços habitacionais e não habitacionais, arrendados, 
concessionados, cedidos a título oneroso ou em direito de superfície, tutelados pelos serviços 
que integram a Administração Regional Direta, a Administração Regional Indireta e as entidades 
pertencentes ao Setor Empresarial da Região. 

Resolução n.º 773/2020, 2020-10-19 
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Aprova o Plano de Implementação da REDE para o Biénio 2020-2021 

Resolução n.º 770/2020, 2020-10-19 
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Isenta temporariamente o pagamento das rendas e taxas referentes aos meses de outubro,  
novembro e dezembro de 2020, aplicando-se as regras da proporcionalidade nas dívidas com  
vencimento não mensal, decorrentes dos contratos de concessão e títulos de utilização privativa 
de domínio público marítimo, à exceção dos títulos de utilização temporária dos recursos 
hídricos, tutelados pelos serviços que integram a Administração Regional Direta da Região, com 
competências de administração do litoral. 

Resolução n.º 769/2020, 2020-10-19  
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Prorroga até ao dia 31 de dezembro de 2020 o prazo de isenção temporária do pagamento das 
rendas decorrentes dos contratos de concessão do direito de exploração referentes à Casa do 
Rabaçal, à Casa de Abrigo da Achada do Teixeira, à Casa da Quinta do Santo da Serra, à Casa do 
Sardinha, à Casa de Abrigo das Queimadas, às instalações sanitárias do Rabaçal e à Cafetaria do 
Jardim Botânico 

Resolução n.º 772/2020, 2020-10-16  
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Autoriza a acostagem e fundeadouro de navios de cruzeiro nos portos da RAM, sendo o 
embarque, desembarque e a vinda a terra de passageiros e tripulação analisado caso a caso e 
condicionado ao parecer favorável da Autoridade de Saúde e às condições por esta definidas. 

Resolução n.º 768/2020, 2020-10-16  
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Estende, até ao dia 31 de dezembro de 2020, as medidas excecionais de apoio às empresas e  
empresários em nome individual que desenvolvem atividades na área de jurisdição da APRAM-
Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A., atribuídas nos números 1 e 2 
da Resolução n.º 562/2020, de 3 de agosto. 

Declaração de Retificação n.º 48/2020, 2020-10-16  
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Procede à retificação do Anexo I da Resolução n.º 737/2020, tomada em plenário do Conselho 
do Governo de 8 de outubro de 2020 e publicada no Jornal Oficial, I Série, n.º 191, de 9 de 
outubro a atribuição de um apoio financeiro, excecional e temporário, no valor global de € 12 
506,09 à sociedade denominada Varatum, Lda., destinado a compensar a perda de rendimentos, 
por força das medidas adotadas face à situação provocada pela pandemia COVID-19 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-196-2020-10-19.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-196-2020-10-19.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-196-2020-10-19.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-196-2020-10-19.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-195-2020-10-16sup4.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-195-2020-10-16sup3.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-195-2020-10-16.pdf
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Declaração de Retificação n.º 47/2020, 2020-10-16 
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Procede à retificação do Anexo I da Resolução n.º 736/2020, tomada em plenário do Conselho 
do Governo de 8 de outubro de 2020 e publicada no Jornal Oficial, I Série, n.º 191, de 9 de 
outubro que autoriza a atribuição de um apoio financeiro, excecional e temporário, no valor 
global de € 4 826,91, a vários apanhadores de lapas com residência fiscal na Região, por forma 
a compensar a perda de rendimentos, resultante das medidas adotadas face à situação 
provocada pela pandemia COVID-19 

Resolução n.º 753/2020, 2020-10-14 
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Isenta temporariamente o pagamento das rendas e taxas mensais referentes aos meses de 
outubro a dezembro de 2020, aos concessionários privados, cujos contratos com a Sociedade 
de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A., da Sociedade Metropolitana de 
Desenvolvimento, S.A., da Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona 
Oeste da Madeira, S.A. e da Sociedade de Desenvolvimento do Porto santo, S.A, foram 
celebrados até 16 de março de 2020 

Resolução n.º 739/2020, 2020-10-13  
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Prorroga por mais dois meses, o prazo previsto no n.º 1 da Resolução n.º 178/2020, de 2 de abril, 
a qual isenta os operadores grossistas que dispõem de protocolo de atribuição do direito de 
exploração de um ou mais de um posto fixo de vendas no Centro de Abastecimento de Produtos 
Agrícolas do Funchal (CAPA), ou de outro título que confere aquele direito, do pagamento das 
rendas aplicáveis, de forma a abranger as rendas a reportar aos meses de novembro e dezembro 
de 2020 

Resolução n.º 737/2020, 2020-10-12 
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Autoriza a atribuição de um apoio financeiro, no valor global de € 12 506,09 (doze mil 
quinhentos e seis euros e nove cêntimos) à sociedade denominada Varatum, Lda., com vista à 
concessão de um apoio financeiro, excecional e temporário, destinado a compensar a perda de 
rendimentos, por força das medidas adotadas face à situação provocada pela pandemia COVID-
19. 

Resolução n.º 736/2020, 2020-10-12 
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Autoriza a atribuição de um apoio financeiro, no valor global de € 4 826,91 (quatro mil 
oitocentos e vinte seis euros e noventa e um cêntimos) a vários apanhadores de lapas com 
residência fiscal na Região, destinado à concessão de um apoio financeiro, excecional e 
temporário, por forma a compensar a perda de rendimentos, resultante das medidas adotadas 
face à situação provocada pela pandemia COVID-19 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-195-2020-10-16.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-193-2020-10-13sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-192-2020-10-12.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-191-2020-10-09sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-191-2020-10-09sup.pdf
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Resolução n.º 733/2020, 2020-10-06 
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Prorroga até dezembro de 2020, a isenção dos pagamentos referidos no n.º 1 da Resolução n.º 
506/2020, de 2 de julho, publicada no Jornal Oficial, I Série, n.º 126, de 6 de julho, a qual 
mandata o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM, para, em nome 
e representação da Região, isentar os pagamentos referentes aos meses de abril a setembro de 
2020 de vários espaços e isentar o pagamento da segunda tranche das taxas relativas aos 
contratos existentes com os utentes da Adega de São de Vicente (ASV), para os vinhos da 
vindima de 2019 

Resolução n.º 731/2020, 2020-10-02 
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Louva publicamente o espírito de missão, a prontidão, a competência e o sentido de serviço 
público, de todos os profissionais de saúde e proteção civil ligados ao combate à COVID-19 na 
RAM, em diferentes áreas de atuação, nomeadamente todos os profissionais envolvidos nas 
operações de rastreio nos Aeroportos da Madeira e de Porto Santo; todos os profissionais dos 
Laboratórios onde se processam as amostras dos testes PCR à SARS-CoV2; todos os profissionais 
afetos à área dedicada à COVID-19 do Hospital Dr. Nélio Mendonça; todos os profissionais afetos 
aos cuidados de saúde primários e hospitalares; todos os profissionais afetos à Unidade de 
Emergência e Saúde Pública; todos os profissionais afetos aos serviços envolvidos em todos os 
procedimentos, bem como todos os profissionais do turismo envolvidos na operação, que 
merecem a estima e o reconhecimento por parte do Governo Regional da Madeira 

Resolução n.º 728/2020, 2020-10-02 
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Mandata o Secretário Regional de Economia para desencadear os procedimentos necessários,  
envolvendo os departamentos competentes do Governo Regional, à implementação do Sistema 
de Apoio Complementar à Retoma Progressiva da Atividade Económica das Empresas da Região 
Autónoma da Madeira, desde já designado por “GARANTIR+”. 

Resolução n.º 727/2020, 2020-10-02  
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Define as normas a serem aplicadas no âmbito da Resolução n.º 671/2020, de 10 de setembro,  
determina a livre prática de atividade física e desportiva do escalão sénior do setor federado,  
nas modalidades coletivas, das equipas que participam nos campeonatos nacional 

 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-188-2020-10-06.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-187-2020-10-02.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-187-2020-10-02.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-187-2020-10-02.pdf
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II- PROVEDORA DA JUSTIÇA 

Covid-19. MNP retoma atividade de monitorização de locais onde se encontram pessoas privadas de 
liberdade 

O Mecanismo Nacional de Prevenção (MNP) decidiu retomar gradualmente as visitas de monitorização 
aos espaços onde se encontram pessoas privadas de liberdade, após a suspensão de atividade presencial 
decidida em março na sequência da pandemia de COVID-19, em linha com as orientações da Direção-
Geral de Saúde (DGS) e a opção de outros MNP internacionais. 

Durante o presente mês de outubro, o enfoque tem sido dado aos Centros Educativos, estando a ser 
realizadas visitas às seis unidades existentes no país para acolher jovens que, maioritariamente, se 
encontram aí a cumprir medida de internamento. Para tal, tem sido usado o equipamento de 
videoconferência instalado nos mesmos durante o ano passado no seguimento de uma recomendação 
(hiperlink: Recomendação n.º 1/2019) do MNP. 

Na medida do permitido pelas orientações da DGS, com quem o MNP já se reuniu duas vezes no contexto 
da pandemia, será dada continuidade ao progressivo retomar das visitas presenciais. 

Após um primeiro encontro com a DGS, em julho, o MNP realizou algumas visitas de monitorização, 
munido das medidas de segurança exigíveis de forma a não colocar em perigo quem visita nem quem é 
visitado. Até ao fim de setembro, foram presencialmente visitados dois espaços equiparados a centro de 
instalação temporária (EECIT, no Porto e em Lisboa) e seis estabelecimentos prisionais (Lisboa, Porto, 
Viana do Castelo, Coimbra, Paços de Ferreira e Vale do Sousa). 

Dada a importância da presença de entidades externas em espaços de privação de liberdade para 
assegurar que a dignidade das pessoas aí alojadas não é prejudicada pela pandemia, ao longo deste 
período o MNP fortaleceu ainda os contactos com as autoridades nacionais e internacionais para debater 
e procurar as melhores soluções de acompanhamento ajustadas ao novo contexto sanitário. 

Por outro lado, foi reforçada internamente a ligação entre as funções do MNP e as demais funções da 
Provedoria de Justiça de receção e apreciação de queixas, para melhor compreender a realidade vivida 
por quem está privado de liberdade. A Provedora de Justiça dirigiu ainda uma Recomendação à Ministra 
da Justiça, com reflexos na Lei n.º 9/2020, de 10 de abril, que contempla um regime excecional de 
flexibilização da execução das penas e das medidas de graça, na sequência da pandemia. 

Recuando ao início do ano, ao longo dos primeiros dois meses o MNP realizou seis visitas (a três 
estabelecimentos prisionais, a um centro de instalação temporária, a um centro educativo e a um local 
de detenção de uma força policial). Nesse período, o MNP recebeu ainda durante uma semana uma 
delegação da Comissão de Direitos Humanos de Cabo Verde para uma sessão de formação. 

O Mecanismo Nacional de Prevenção, atribuído à Provedoria de Justiça em Portugal, foi criado para 
efetuar visitas regulares e sem aviso prévio a locais de privação de liberdade, seguindo uma lógica 
preventiva, em cumprimento do Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outras Penas ou 
Tratamentos Cruéis, Degradantes ou Desumanos. 

 

 

http://www.provedor-jus.pt/?idc=136&idi=18342
http://www.provedor-jus.pt/?idc=136&idi=18342
http://www.provedor-jus.pt/?idc=107
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III – JURISPRUDÊNCIA 

Processo: 259/18.7GLSNT.L1-3 

Tribunal da Relação de Lisboa 

Relator: Margarida Ramos de Almeida 

Data do Acórdão: 14/10/2020 

Descritores: Lei do Perdão; Aplicação; Covid 19 

Sumário: Do texto da Lei nº 9/2020, de 10 Abril (Regime excecional de flexibilização da execução das 
penas e das medidas de graça) resulta tão-somente a possibilidade de aplicação de medidas dessa 
natureza (perdão parcial de penas; regime especial de indulto de pena; licença de saída administrativa; 
antecipação extraordinária da colocação em liberdade condicional) a reclusos em cumprimento de penas, 
à data da sua entrada em vigor; 

A Lei 9/20 aplica-se a pessoas definitivamente condenadas e que estivessem a cumprir pena de prisão 
efectiva, em 11 de Abril de 2020. 

Processo: 175/20.2TXCBR-B.C1 

Tribunal da Relação de Coimbra 

Relator: Frederico Cebola 

Data do Acórdão: 14/10/2020 

Descritores: Perdão de Pena 

Sumário: O perdão de penas consagrado no artigo 2.º da Lei n.º 9/2020, de 10 de Abril, só é concedido a 
reclusos, condenados por sentença transitada em julgado em data anterior à da entrada em vigor daquele 
diploma legal, ficando, consequentemente, excluídos da medida de graça referida os condenados que não 
tenham ingressado fisicamente em estabelecimento prisional. 

Processo: 19/16.4TXPRT-F.C1 

Tribunal da Relação de Coimbra 

Relator: Luís Teixeira 

Data do Acórdão: 07/10/2020 

Descritores: Perdão de Pena 

Sumário: I. O perdão de pena previsto no artigo 2º da Lei n.º 9/2020, de 10 de abril, só pode ser concedido 
a reclusos, condenados por sentença transitada em julgado em data anterior à da sua entrada em vigor, 
excluindo os condenados que não tenham ainda ingressado fisicamente no estabelecimento prisional. 

II. Todavia, o perdão do artigo 2.º da Lei n.º 9/2020, de 10 de abril, verificados que sejam os demais 
requisitos substantivos legais, pode ser igualmente aplicado a condenados que, no decurso da vigência 
daquela Lei, venham a estar na situação de reclusão. 

Processo: 1038/19.0T9LRS-A.L1-9 

Tribunal da Relação de Lisboa 

Relator: Calheiros da Gama 

Data do Acórdão: 01/10/2020 

Descritores: Violência Doméstica; Declarações para Memória Futura; Justificação de Falta a Acto Urgente; 
Novos Documentos Juntos com o Recurso; Pandemia da Covid 19-Doentes De Risco; Situação de 
Emergência/Calamidade 

Sumário: I-Os documentos juntos em sede de recurso pelo recorrente deverão ser juntos ainda na 
primeira instância, para que aí possam ser apreciados e considerados aquando da prolação da decisão de 
que agora se vem recorrer, e não sendo invocado justo impedimento para tal junção tardia, os mesmos 
não podem ser considerados em sede recursal ; 

II-Quer nos estados de emergência (com medidas mais restritivas de circulação de pessoas), quer nos de 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3ac581cda4b616428025860f00513aa6?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/8e8d4089a1d9866580258602003a7407?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/33d484700ed87aaf802585fc0052e89f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8461d71cd6418ced802585fa0050c4f9?OpenDocument
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calamidade pública, ( artigo 25.º-A, quer do Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, quer do Decreto-Lei 
n.º 10-A/2020, de 13 de março- relativos a faltas ao trabalho) as medidas excecionais e temporárias 
aprovadas de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença 
COVID-19, sempre excluíram do confinamento obrigatório, com proibição de saída do domicílio, as 
comparências em tribunal em situações urgentes como a dos presentes autos( declarações para memória 
futura em processo de violência doméstica), salvo se o interveniente processual comprovar 
atempadamente que sofre de doença ou estado de saude que implique um risco acrescido de 
agravamento do estado de saúde e mesmo de morbilidade, caso houvesse nessa deslocação a juízo um 
risco de ser contaminada com o novo coronavírus SARS-CoV-2, como seja pessoas idosas, doentes 
imunodeprimidos com compromisso do seu sistema imunitário, doentes crónicos, entre os quais figuram 
os doentes cardiovasculares, ou seja doentes de risco, coisa que não sucedeu no caso em apreço, não 
tendo sido junto atempadamente (ou não) comprovativo médico de tal estado. 

 


