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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 
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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. 

A evolução da pandemia COVID-19, assim como as lições dela retiradas, exigiu a declaração do 
Presidente da República do Estado de Emergência de âmbito muito limitado e de efeitos 
largamente preventivos, através do Decreto do Presidente da República n.º 51-U/2020 de 6 de  
novembro, que garantisse a segurança jurídica das medidas adotadas ou a adotar pelas 
autoridades competentes para a correspondente prevenção e resposta, em domínios como os 
da convocação de recursos humanos para rastreio, do controlo do estado de saúde das pessoas, 
da liberdade de deslocação e da utilização de meios do setor privado e social ou cooperativo. 
Esta declaração do Estado de Emergência viria a ser renovada por um período igual de mais 15 
dias, através do Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020 de 20 de novembro. 

Por Decreto do Presidente da República n.º 61-A/2020, de 4 de dezembro, foi renovada a 
declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública, que veio a terminar no dia 23 de dezembro de 2020. 

Tendo em consideração o aproximar do Natal e do Ano Novo, foi renovada a declaração do 
estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, 
pelo Decreto do Presidente da República n.º 66-A/2020, de 17 de dezembro. Renovação que 
habilitou o Governo a efetivar as medidas para esse novo período até 7 de janeiro de 2021. 

O presente dossier temático pretende compilar, de forma exaustiva, informação legislativa 
europeia, nacional e regional, publicada entre os dias 1 e 31 de dezembro de 2020. 

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. 
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I – LEGISLAÇÃO 
 
 

1. QUADRO NORMATIVO EUROPEU 
 
Declarações a que se refere a Decisão do Conselho, 2020-12-30  
Reino Unido, União Europeia 
Relativa à assinatura, em nome da União, e à aplicação provisória do Acordo de Comércio e 
de Cooperação e do Acordo sobre os procedimentos de segurança para o intercâmbio e a 
proteção de informações classificadas 
 
Declaração: Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-12-28 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Política Regional e Urbana 
Que altera o Regulamento (UE) n.o 1303/2013 no que respeita aos recursos adicionais 
excecionais e disposições de execução no âmbito do objetivo de Investimento no Crescimento 
e no Emprego, a fim de prestar assistência à promoção da recuperação da crise no contexto 
da pandemia de COVID-19 e à preparação de uma recuperação ecológica, digital e resiliente 
da economia (Iniciativa REACT-EU) — Adoção do ato legislativo 2020/C 450 I/01. 
PUB/2020/993 
 
Resumo das decisões da União Europeia, 2020-12-24  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 
Relativas às autorizações de introdução no mercado dos medicamentos de 21 December 2020 
para 21 December 2020 (Publicado nos termos do artigo 13.o ou do artigo 38.o do 
Regulamento (CE) n.o 726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 136 de 
30.4.2004, p. 1.)) 2020/C 447 I/01. PUB/2020/1056 
 
Regulamento (UE) 2020/2225 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-12-23 
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Relativo a regras comuns que garantem a conectividade aérea fundamental após o termo do 
período de transição previsto no Acordo sobre a Saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da 
Irlanda do Norte da União Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica (Texto 
relevante para efeitos do EEE) 
 
Regulamento (UE) 2020/2224 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-12-23  
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Relativo a regras comuns que garantem a conectividade rodoviária fundamental do 
transporte de mercadorias e de passageiros após o termo do período de transição previsto no 
Acordo sobre a saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União 
Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica (Texto relevante para efeitos do EEE) 
 
Regulamento (UE) 2020/2221 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-12-23 
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) n.o 1303/2013 no que respeita aos recursos adicionais e às 
disposições de execução a fim de prestar assistência à promoção da recuperação da crise no 
contexto da pandemia de COVID-19 e respetivas consequências sociais e à preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e resiliente da economia (REACT-EU) 
 
Regulamento (UE) 2020/2220 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-12-23 
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Estabelece determinadas disposições transitórias para o apoio do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) e do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) em 2021 
e 2022 e que altera os Regulamentos (UE) n.o 1305/2013, (UE) n.o 1306/2013 e (UE) 
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n.o 1307/2013 no respeitante aos recursos e à aplicação em 2021 e 2022, bem como o 
Regulamento (UE) n.o 1308/2013 no respeitante aos recursos e à distribuição desse apoio em 
2021 e 2022 
 
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho , 2020-12-23 
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento(UE) n.º 1303/2013 no que respeita aos Recursos Adicionais e às 
Disposições de Execução, a fim de prestar assistência à promoção da recuperação da crise no 
contexto da Pandemia de COVID-19, e respetivas consequências sociais, e à preparação de 
uma recuperação ecológica digital e resiliente da economia (REACT-EU). PE 58 2020 REV 1 
 
Decisão de Execução (UE) 2020/2239 da Comissão. 2020-12-23  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 
Relativa à prorrogação da ação empreendida pelo Órgão Executivo para a Saúde e a Segurança 
do Reino Unido para autorizar a disponibilização no mercado e a utilização de produtos de 
desinfeção das mãos baseados na formulação 2 recomendada pela OMS em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.o 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (Apenas faz fé o 
texto na língua inglesa). C/2020/9369 
 
Decisão (UE) 2020/2229 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-12-23  
Conselho da União Europeia 
Altera a Decisão n.º 445/2014/UE que cria uma ação da União de apoio às Capitais Europeias 
da Cultura para os anos de 2020 a 2033 (Texto relevante para efeitos do EEE) 
 
Decisão (UE) 2020/2228 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-12-23  
Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 
Sobre o Ano Europeu do Transporte Ferroviário (2021) 
 
Comunicação da Comissão, 2020-12-23  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 
Aplicação do acervo farmacêutico da União em mercados historicamente dependentes do 
fornecimento de medicamentos provenientes ou que transitam através da Grã-Bretanha após 
o termo do período de transição 2020/C 447/05. C/2020/9264 
 
Resultado da votação Regulamento do Parlamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera o Regulamento (UE) n.º 1303/2013, 2020-12-22 
Conselho da União Europeia 
No que respeita aos recursos adicionais e às disposições de execução, a fim de prestar 
assistência à promoção da recuperação da crise no contexto da pandemia de COVID-19, e 
respetivas consequências sociais, e à preparação de uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia (REACT-EU) = Adoção do ato legislativo = Resultado do procedimento 
escrito concluído em 22 de dezembro de 2020 ST 14341 2020 INIT 
 
Recomendação (UE) 2020/2243 da Comissão, 2020-12-22 
Comissão Europeia, Secretariado-Geral 
Relativa a uma abordagem coordenada em matéria de viagens e transportes em resposta à 
variante do SARS-CoV-2 detetada no Reino Unido. C/2020/9607 
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Decisão de Execução (UE) 2020/2183 da Comissão, 2020-12-21  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 
Relativa a determinadas medidas de proteção respeitantes à notificação de infeção com SARS-
CoV-2 em martas e outros animais da família Mustelidae e em cães-guaxinim [notificada com 
o número C(2020) 9531] (Texto relevante para efeitos do EEE) C/2020/9531 
 
Aviso de início de um processo anti-subvenções, 2020-12-21  
Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 
Relativo às importações de cabos de fibras óticas originários da República Popular da China 
2020/C 442/07. C/2020/9346 
 
Aviso de início de um processo anti-dumping, 2020-12-21  
Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 
Relativo às importações de determinados parafusos de ferro ou aço originários da República 
Popular da China 2020/C 442/06. C/2020/8983 
 
Resolução do Comité das Regiões Europeu sobre o Barómetro Regional e Local Anual 2020, 
2020-12-18 
Comité das Regiões Europeu  
Os órgãos de poder local e regional na resposta à COVID-19 e enquanto catalisadores da 
recuperação. COR 2020/03956 
 
Regulamento Delegado (UE) 2020/2180 da Comissão, 2020-12-18 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes 
Prorroga o período de referência do Regulamento (UE) 2020/1429 do Parlamento Europeu e 
do Conselho que estabelece medidas para um mercado ferroviário sustentável tendo em 
conta o surto de COVID-19 (Texto relevante para efeitos do EEE). C/2020/9260 
 
Regulamento (UE) 2020/2160 da Comissão, 2020-12-18  
Comissão Europeia, Direção-Geral do Mercado Interno, da Indústria, do Empreendedorismo 
e das PME 
Altera o anexo XIV do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho 
no que diz respeito ao grupo de substâncias 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado 
(abrangendo substâncias bem definidas e substâncias de composição desconhecida ou 
variável, produtos de reação complexos ou materiais biológicos, polímeros e compostos 
homólogos) (Texto relevante para efeitos do EEE). C/2020/9388 
 
Regulamento Delegado (UE) …/... da Comissão, 2020-12-18 
Comissão Europeia, Direção-Geral das Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias 
Completa a Diretiva (UE) 2018/1972 do Parlamento Europeu e do Conselho, definindo uma 
tarifa única máxima de terminação de chamadas de voz em redes móveis a nível da União e 
uma tarifa única máxima de terminação de chamadas de voz em redes fixas a nível da União. 
C/2020/8703 final 
 
Parecer do Comité das Regiões Europeu, 2020-12-18  
Comité das Regiões Europeu 
Uma Europa social forte para transições justas. COR 2020/02167 
 
Parecer do Comité das Regiões Europeu, 2020-12-18 
Comité das Regiões Europeu 
Pacote REACT-EU. COR 2020/03318 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2183&qid=1609758268390
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1221%2803%29&qid=1609758268390
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XR3956&qid=1608309052221
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2180&qid=1609758268390
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2160&qid=1609758268390
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282020%298703&qid=1609758268390
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Parecer do Comité das Regiões Europeu, 2020-12-18  
Comité das Regiões Europeu 
Ano Europeu do Transporte Ferroviário (2021). COR 2020/02633 
 
Parecer do Comité das Regiões Europeu, 2020-12-18  
Comité das Regiões Europeu 
Plano de Recuperação da Europa face à pandemia de COVID-19: Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência e Instrumento de Assistência Técnica. COR 2020/03381 
 
Parecer do Comité das Regiões Europeu, 2020-12-18  
Comité das Regiões Europeu 
Um Mecanismo de Proteção Civil da União reforçado. COR 2020/03164 
 
Parecer do Comité das Regiões Europeu,  2020-12-18 
Comité das Regiões Europeu 
Programa UE pela Saúde. COR 2020/02917 
 
Parecer do Comité das Regiões Europeu, 2020-12-18   
Comité das Regiões Europeu 
Uma nova estratégia industrial para a Europa. COR 2020/01374 
 
Parecer do Comité das Regiões Europeu, 2020-12-18  
Comité das Regiões Europeu 
Renovação da Carta de Leipzig sobre as Cidades Europeias Sustentáveis. COR 2019/04829 
 
Parecer do Comité das Regiões Europeu, 2020-12-18  
Comité das Regiões Europeu 
Rumo a uma utilização sustentável dos recursos naturais no contexto insular do Mediterrâneo. 
COR 2020/00344 
Parecer do Comité das Regiões Europeu, 2020-12-18  
Comité das Regiões Europeu 
Novo Plano de Ação para a Economia Circular. COR 2020/01265 
 
Parecer do Comité das Regiões Europeu, 2020-12-18  
Comité das Regiões Europeu 
Pacto Europeu para o Clima. COR 2020/01360 
 
Parecer do Comité das Regiões Europeu, 2020-12-18  
Comité das Regiões Europeu 
Uma União da Igualdade: Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025.  COR 2020/02016 
 
Parecer do Comité das Regiões Europeu, 2020-12-18  
Comité das Regiões Europeu 
O Painel Regional da Inovação e o seu impacto nas políticas regionais de base local. COR 
2020/00517 
 
Parecer do Comité das Regiões Europeu, 2020-12-18  
Comité das Regiões Europeu 
Livro Branco sobre a inteligência artificial — Uma abordagem europeia virada para a 
excelência e a confiança. COR 2020/02014 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AR2633&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AR3381&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AR3164&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AR2917&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020IR1374&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52019IR4829&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020IR0344&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020IR1265&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AR1360&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020IR2016&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020IR0517&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020IR2014&qid=1608309052221


 

 
 
 
 
 

Parecer do Comité das Regiões Europeu,  2020-12-18 
Comité das Regiões Europeu 
Uma estratégia para o futuro digital da Europa e uma estratégia para os dados. COR 
2020/02354 
 
Parecer do Comité das Regiões Europeu, 2020-12-18  
Comité das Regiões Europeu 
Estratégia para as PME. COR 2020/01373 
 
Parecer do Comité das Regiões Europeu, 2020-12-18  
Comité das Regiões Europeu 
O papel da política de coesão da UE no que diz respeito a mudanças económicas inteligentes e 
inovadoras nas regiões, no contexto da crise da COVID-19. COR 2020/03320 
 
Parecer do Comité das Regiões Europeu, 2020-12-18  
Comité das Regiões Europeu 
Os órgãos de poder local e regional no diálogo permanente com os cidadãos. COR 2019/04989 
 
Parecer do Comité das Regiões Europeu, 2020-12-18 
Comité das Regiões Europeu 
Relatório sobre as barreiras ao mercado único e plano de ação para assegurar o cumprimento 
das regras do mercado único. COR 2020/02355 
 
Parecer do Comité das Regiões, 2020-12-18  
Comité das Regiões Europeu 
A biodiversidade nos municípios e regiões para além de 2020 no âmbito da 15.a Conferência 
das Partes na Convenção sobre a Diversidade Biológica das Nações Unidas e da Estratégia de 
Biodiversidade da UE para 2030. COR 2020/00539 
 
Parecer do Comité das Regiões Europeu,  2020-12-18 
Comité das Regiões Europeu 
Mecanismo de emergência sanitária da EU. COR 2020/02142 
 
Parecer do Comité das Regiões Europeu, 2020-12-18  
Comité das Regiões Europeu 
Implantação e perspetivas futuras dos cuidados de saúde transfronteiriços. COR 2019/04597 
 
Parecer do Comité das Regiões Europeu, 2020-12-18 
Comité das Regiões Europeu 
Condições de vida equivalentes como desafio comum a todos os níveis de governo na Europa. 
COR 2020/02612 
 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 2020-12-18  
Comissão Europeia, Direção-Geral do Orçamento 
Ajustamento técnico do quadro financeiro para 2021 em conformidade com o artigo 4.º do 
Regulamento (UE, Euratom) 2020/2093 do Conselho que estabelece o quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. COM/2020/848 final 
 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões, 2020-12-18 
Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Recomendações aos Estados-Membros no que respeita aos seus planos estratégicos para a 
política agrícola comum. COM/2020/846 final 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020IR2354&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020IR1373&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020IR3320&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52019IR4989&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020IR2355&qid=1608309052221&rid=21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020IR0539&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020IR2142&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52019AR4597&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020IR2612&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0848&qid=1609758268390
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM%3A2020%3A846%3AFIN&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM%3A2020%3A846%3AFIN&qid=1608309052221


 

 
 
 
 
Comunicação da Comissão, 2020-12-18  
Comissão Europeia, Direção-Geral do Mercado Interno, da Indústria, do Empreendedorismo e 
das PME 
Programa de trabalho anual da União em matéria de normalização europeia para 2021 2020/C 
437/02. C/2020/8860 
 
Autorização de auxílios estatais, 2020-12-18  
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). 
 
Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 2020-12-17  
Direção-Geral da Estabilidade Financeira, dos Serviços Financeiros e da União dos Mercados 
de Capitais 
Relatório de avaliação do programa da União de apoio a atividades específicas que visam 
reforçar a participação dos consumidores e de outros utilizadores finais dos serviços 
financeiros na elaboração das políticas da União no domínio dos serviços financeiros para o 
período 2017-2020, criado pelo Regulamento (UE) 2017/826 do Parlamento Europeu e do 
Conselho. COM/2020/820 final. 
 
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-12-17  
Conselho da União Europeia 
Altera o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 no que respeita aos recursos adicionais e às 
disposições de execução, a fim de prestar assistência à promoção da recuperação da crise no 
contexto da pandemia de COVID-19, e respetivas consequências sociais, e à preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e resiliente da economia (REACT-EU). PE 58 2020 INIT 
 
Regulamento (UE, Euratom) 2020/2093 do Conselho, 2020-12-17  
Conselho da União Europeia 
Estabelece o quadro financeiro plurianual para o período de 2021 a 2027. 
 
Proposta de Decisão de Execução do Conselho, 2020-12-17 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Fiscalidade e da União Aduaneira 
Autoriza a República da Lituânia a aplicar uma medida em derrogação do artigo 287.º da 
Diretiva 2006/112/CE relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado. 
COM/2020/812 final 
 
Decisão (PESC) 2020/2142 do Conselho, 2020-12-17 
Conselho da União Europeia 
Altera a Decisão (PESC) 2018/1789, que apoia o combate ao comércio ilícito e à proliferação 
de armas ligeiras e de pequeno calibre nos Estados membros da Liga dos Estados Árabes. 
 
Decisão de Execução (UE) 2020/2200 da Comissão, 2020-12-17  
Comissão Europeia, Secretariado-Geral 
Relativa à prorrogação dos prazos para a recolha de declarações de apoio a determinadas 
iniciativas de cidadania europeia em conformidade com o Regulamento (UE) 2020/1042 do 
Parlamento Europeu e do Conselho [notificada com o número C(2020) 9226] (Apenas faz fé o 
texto na língua inglesa). C/2020/9226 
 
Conclusões do Conselho, 2020-12-17  
Conselho da União Europeia 
Sobre os ensinamentos retirados da COVID-19 no domínio da saúde 2020/C 450/01 
 

11 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1218%2806%29&qid=1608309052221
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_58_2020_INIT&qid=1608309052221&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2093&qid=1609758268390
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM%3A2020%3A812%3AFIN&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2142&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2200&qid=1609758268390
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XG1228%2801%29&qid=1609758268390


 

 
 
 
 

 
Comunicação da Comissão ao Conselho, 2020-12-17 
Direção-Geral da Fiscalidade e da União Aduaneira 
Em conformidade com o artigo 395.º da Diretiva 2006/112/CE do Conselho. COM/2020/811 final. 
 
Regulamento Delegado (UE) 2020/2115 da Comissão, 2020-12-16 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes 
Altera o Regulamento (CE) n.o 1008/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita à 
prorrogação temporária de medidas excecionais para fazer face às consequências da pandemia de 
COVID-19 relativamente às licenças de exploração (Texto relevante para efeitos do EEE). C/2020/8922 

 
Regulamento Delegado (UE) 2020/2114 da Comissão, 2020-12-16 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes 
Altera o Regulamento (CE) n.o 1008/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho no que 
respeita à prorrogação temporária de medidas excecionais para fazer face às consequências 
da pandemia de COVID-19 relativamente à seleção de prestador de serviços de assistência em 
escala (Texto relevante para efeitos do EEE). C/2020/8950 
 
Publicação de uma comunicação, 2020-12-16  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Relativa à aprovação de uma alteração normalizada docaderno de especificações de uma 
denominação do setor vitivinícola a que se refere o artigo 17.o, n.os 2 e 3, do Regulamento 
Delegado (UE) 2019/33da Comissão 2020/C 435/05. PUB/2020/767 
 
Comunicação da Comissão, 2020-12-16  
Comissão Europeia, Direção-Geral do Mercado Interno, da Indústria, do Empreendedorismo 
e das PME 
Programa de trabalho anual da União em matéria de normalização europeia para 2021 2020/C 
437/02. C/2020/8860 
 
Aviso, 2020-12-16 
Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 
Início de um reexame da caducidade das medidas anti-dumping aplicáveis às importações de 
determinadas folhas e tiras, delgadas, de alumínio originárias da República Popular da China 
2020/C 436/08. C/2020/8637 
 
RELATÓRIO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ 
ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES, 2020-12-15 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores 
Relatório de 2020 sobre a Cidadania da UE Capacitar os cidadãos e proteger os seus direitos 
em momentos exigentes. COM/2020/730 final 
 
Relatório da Comissão ao Parlameto Europeu e ao Conselho, 2020-12-15  
Comissão Europeia, Direção-Geral das Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologia 
Sobre a eficácia da implementação do número único europeu de emergência «112» 
COM/2020/808 final 
 
Regulamento de Execução (UE) 2020/2100 da Comissão, 2020-12-15 
Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 
Institui um direito anti-dumping definitivo sobre as importações de nitrato de amónio 
originário da Rússia na sequência de um reexame da caducidade nos termos do artigo 11.o, 
n.o 2, do Regulamento (UE) 2016/1036 do Parlamento Europeu e do Conselho. C/2020/8788 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM%3A2020%3A811%3AFIN&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2115&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2114&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1216%2801%29&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1218%2801%29&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1217%2801%29&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0730&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0730&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0808&qid=1608309052221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2100&qid=1608309052221


 

 
 

 
Recomendação do Banco Central Europeu, 2020-12-15 
Banco Central Europeu 
Relativa à distribuição de dividendos durante a pandemia de COVID-19 e que revoga a 
Recomendação BCE/2020/35 (BCE/2020/62) 2020/C 437/01 
 
Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 2020-12-14 
Direção-Geral da Estabilidade Financeira, dos Serviços Financeiros e da União dos Mercados 
de Capitais 
Sobre as atividades da Função IFRS, do EFRAG e do PIOB em 2019. COM/2020/807 final 
 
Proposta de Decisão do Conselho, 2020-12-14  
Comissão Europeia, Direção-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas 
Sobre a posição a tomar, em nome da União Europeia, nas reuniões das Partes do Acordo 
sobre medidas dos Estados do porto destinadas a prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, 
não declarada e não regulamentada. COM/2020/802 final 
 
Processo T-657/20, 2020-12-14  
Tribunal Geral 
Recurso interposto em 30 de outubro de 2020 — Ryanair/Comissão 
 
Regulamento de Execução (UE) 2020/2043 da Comissão, 2020-12-11 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Estabelece derrogações ao Regulamento de Execução (UE) 2017/39 no que diz respeito aos 
anos letivos de 2019/2020 e 2020/2021 relativamente aos controlos no local nas instalações 
dos requerentes de ajuda ou dos estabelecimentos de ensino para efeitos do regime de 
distribuição nas escolas. C/2020/8732 
 
Regulamento de Execução (UE) 2020/2042 da Comissão, 2020-12-11 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
Altera o Regulamento de Execução (UE) 2020/464 no respeitante à sua data de aplicação e a 
certas outras datas relevantes para a aplicação do Regulamento (UE) 2018/848 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo à produção biológica (Texto relevante para 
efeitos do EEE). C/2020/8722 
 
Parecer do Comité Económico e Social Europeu, 2020-12-11  
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 — Uma estratégia europeia para os 
dados» [COM(2020) 66 final]. EESC 2020/01042 
 
Autorização de auxílios estatais, 2020-12-11 
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. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1211%2806%29&qid=1607964008206


 
 
 
Regulamento (UE) 2020/2008 da Comissão, 2020-12-08 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Concorrência 
Altera os Regulamentos (UE) n.o 702/2014, (UE) n.o 717/2014 e (UE) n.o 1388/2014 no que se 
refere ao respetivo período de aplicação e a outros ajustamentos relevantes (Texto relevante 
para efeitos do EEE). C/2020/8567 
 
Regulamento de Execução (UE) 2020/2007 da Comissão, 2020-12-08 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 
Altera o Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 no que se refere à prorrogação dos 
períodos de aprovação das substâncias ativas 1-decanol, 1,4-dimetilnaftaleno, 6-benziladenina, 
acequinocil, vírus da granulose de Adoxophyes orana, sulfato de alumínio, amissulbrome, 
Aureobasidium pullulans (estirpes DSM 14940 e DSM 14941), azadiractina, Bacillus pumilus QST 
2808, benalaxil-M, bixafene, bupirimato, Candida oleophila estirpe O, clorantraniliprol, 
fosfonato de dissódio, ditianão, dodina, emamectina, flubendiamida, fluometurão, 
fluxapiroxade, flutriafol, hexitiazox, imazamox, ipconazol, isoxabena, ácido L-ascórbico, calda 
sulfo-cálcica, óleo de laranja, Paecilomyces fumosoroseus estirpe FE 9901, pendimetalina, 
penflufene, pentiopirade, fosfonatos de potássio, prossulfurão, Pseudomonas sp. estirpe DSMZ 
13134, piridalil, piriofenona, piroxsulame, quinmeraque, ácido S-abscísico, sedaxane, sintofena, 
tiossulfato de prata e sódio, espinetorame, espirotetramato, Streptomyces lydicus estirpe 
WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozida, tembotriona, tiencarbazona, valifenalato, fosforeto 
de zinco. C/2020/8569 
 
Decisão de Execução (UE) Nº 2020/2005, 2020-12-08 
Conselho da União Europeia 
Concede um apoio temporário à Irlanda ao abrigo do Regulamento (UE) 2020/672 para 
atenuar os riscos de desemprego numa situação de emergência na sequência do surto de 
COVID-19. 
 
Comunicação da Comissão, 2020-12-08  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Concorrência 
Altera as Orientações da União Europeia relativas aos auxílios estatais nos setores agrícola e 
florestal e nas zonas rurais para 2014-2020 no que se refere ao seu período de aplicação e 
introduz alterações temporárias a essas orientações para ter em conta o impacto da pandemia 
de COVID-19 (Texto relevante para efeitos do EEE) 2020/C 424/05. C/2020/8538 
 
Processo T-643/20, 2020-12-07  
Tribunal Geral 
Recurso interposto em 23 de outubro de 2020 — Ryanair/Comissão 
 
Decisão de Execução (UE) 2020/2005 do Conselho, 2020-12-04 
Conselho da União Europeia 
Concede um apoio temporário à Irlanda 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, 2020-12-04 
Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 
Aviso de início de um processo anti-subvenções relativo às importações de folhas e tiras, 
delgadas, de alumínio destinadas a transformação originárias da República Popular da China 
2020/C 419/11C/2020/8575 
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Autorização de auxílios estatais, 2020-12-04  
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. 
 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões, 2020-12-03  
Comissão Europeia, Secretariado-Geral 
Sobre o plano de ação para a democracia europeia. COM/2020/790 final 
 
Auxílio estatal, 2020-12-03  
Órgão de Fiscalização da EFTA 
Decisão de não levantar objeções 2020/C 418/06 
 
Conclusões do Conselho, 2020-12-02 
Conselho da União Europeia 
Sobre a cibersegurança dos dispositivos conectados 2020/C 427/04 
 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 2020-12-02  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 
Proteger-se da COVID-19 durante o inverno. COM/2020/786 final 
 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões, 2020-12-02 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores 
Estratégia para reforçar a aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais na EU. 
COM/2020/711 final 
 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões, 2020-12-02  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores 
Garantir a justiça na UE — Estratégia de formação judiciária europeia para 2021-2024. 
COM/2020/713 final 
 
Diretiva do Conselho, 2020-12-01 
Conselho da União Europeia 
Altera a Diretiva 2006/112/CE no que diz respeito a medidas temporárias relativas ao imposto 
sobre o valor acrescentado aplicável às vacinas contra a COVID-19 e aos dispositivos médicos 
para diagnóstico in vitro desta doença em resposta à pandemia de COVID-19. ST 12946 2020 
INIT 
 
Decisão de Execução do Conselho, 2020-12-01  
Conselho da União Europeia 
Concede um apoio temporário à Irlanda 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 13007 2020 INIT 
 
Conclusões do Conselho, 2020-12-01 
Conselho da União Europeia 
«O mandado de detenção europeu e os processos de extradição — atuais desafios e caminho 
a seguir» 2020/C 419/09 
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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 12727-A/2020 - Diário da República n.º 253/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-12-31 
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 

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

Despacho n.º 12727-B/2020 - Diário da República n.º 253/2020, 2º Suplemento, Série II de 
2020-12-31 
Negócios Estrangeiros, Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e 
Habitação - Gabinetes do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, dos Ministros da 
Defesa Nacional e da Administração Interna, da Ministra da Saúde e do Ministro das 
Infraestruturas e da Habitação 

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

Portaria n.º 308-B/2020 - Diário da República n.º 252/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-
12-30 
FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO INTERNA E INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO 

Determina a manutenção do valor da taxa de segurança aplicável aos passageiros cujo voo de 
destino é o Reino Unido 
 

Despacho n.º 12344/2020 - Diário da República n.º 245-A/2020, Série II de 2020-12-20 
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 

Adota medidas de reforço do controlo da circulação de passageiros provenientes do Reino 
Unido a fim de evitar a propagação da nova variante do vírus SARS-CoV-2 
 

Despacho n.º 12202-A/2020 - Diário da República n.º 242/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-12-15 
Negócios Estrangeiros, Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e 
Habitação - Gabinetes do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, dos Ministros da 
Defesa Nacional e da Administração Interna, da Ministra da Saúde e do Ministro das 
Infraestruturas e da Habitação 
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal 
 
Despacho n.º 12202-B/2020 - Diário da República n.º 242/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-12-15 
Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e Habitação - Gabinetes 
dos Ministros da Defesa Nacional e da Administração Interna, da Ministra da Saúde e do 
Ministro das Infraestruturas e da Habitação 

Prorroga a proibição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos 
navios de cruzeiro nos portos nacionais 
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/151194478/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=151194475


 

 
 
 

Portaria n.º 275/2020 - Diário da República n.º 236/2020, Série I de 2020-12-04 
ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL, ADMINISTRAÇÃO INTERNA, JUSTIÇA, CULTURA, 
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL, SAÚDE, AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA, 
AGRICULTURA E MAR 

Procede à segunda alteração da Portaria n.º 182/2018, de 22 de junho, que regula as 
condições de trabalho dos trabalhadores administrativos não abrangidos por 
regulamentação coletiva específica 
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2.1.2. ATOS LEGAIS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
Decreto-Lei n.º 107/2020 - Diário da República n.º 253/2020, Série I de 2020-12-31 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera as medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições 
particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 

 
Decreto-Lei n.º 109/2020 - Diário da República n.º 253/2020, Série I de 2020-12-31 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece uma isenção de imposto do selo sobre as apólices de seguros de crédito à exportação, 
apólices de seguros caução e garantias bancárias na ordem externa 

 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/2020 - Diário da República n.º 253/2020, Série I 
de 2020-12-31 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Autoriza, para o ano de 2021, a realização da despesa com a aquisição de vacinas contra a COVID-

19, no âmbito do procedimento europeu centralizado, bem como a despesa necessária ao seu 

armazenamento e administração 
 

Portaria n.º 309/2020 - Diário da República n.º 253/2020, Série I de 2020-12-31 
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

Prorrogação da suspensão de verificação do requisito de não existência de dívidas de entidades 

candidatas ou promotoras ao IEFP, I. P., para a aprovação de candidaturas e realização de 

pagamentos de apoios financeiros pelo IEFP, I. P., às respetivas entidades, no âmbito das 

medidas de emprego e formação profissional em vigor, determinado através da Portaria n.º 94-

B/2020, de 17 de abril, e prorrogado pela Portaria n.º 184/2020, de 5 de agosto 

 

Lei n.º 75-D/2020 - Diário da República n.º 253/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-12-31 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Renovação da imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, 

prorrogando a vigência da Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro 

 

Portaria n.º 309-C/2020 - Diário da República n.º 253/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-
12-31 
ADMINISTRAÇÃO INTERNA 

Suspensão do ciclo de serviço operacional dos bombeiros voluntários 

 

Decreto-Lei n.º 109-A/2020 - Diário da República n.º 253/2020, 3º Suplemento, Série I de 
2020-12-31 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Fixa o valor da retribuição mínima mensal garantida para 2021 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 124-A/2020 - Diário da República n.º 253/2020, 3º 
Suplemento, Série I de 2020-12-31 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Autoriza o reescalonamento dos encargos plurianuais relativos à aquisição de serviços de 

vigilância e segurança do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2020 - Diário da República n.º 252/2020, Série I 
de 2020-12-30 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova um conjunto de novas medidas destinadas às empresas e ao emprego no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 

 
Portaria n.º 307/2020 - Diário da República n.º 252/2020, Série I de 2020-12-30 
FINANÇAS, TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL E SAÚDE 

Aprova um regime excecional e temporário de pagamento dos cuidados de saúde e de apoio 

social prestados nas unidades de internamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados, decorrente dos ajustamentos organizacionais motivados pela pandemia de COVID-

19 

 

Despacho n.º 12649/2020 - Diário da República n.º 252/2020, Série II de 2020-12-30 
Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas 

Determina a flexibilização do procedimento dos veículos em fim de série, no âmbito da 

pandemia provocada pela doença COVID-19 

 

Anúncio de procedimento n.º 15190/2020 - Diário da República n.º 252/2020, Série II de 
2020-12-30 
Município de Albufeira 

Concurso Público para fornecimento contínuo de equipamentos de proteção pessoal face à 

contaminação por COVID-19, para o município de Albufeira 

 

Lei n.º 75-A/2020 - Diário da República n.º 252/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-12-30 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Altera o regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda devida nos termos 
de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia 
COVID-19, alterando a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, e a Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril 
 

Decreto-Lei n.º 106-A/2020 - Diário da República n.º 252/2020, 3º Suplemento, Série I de 
2020-12-30 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

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

 

Portaria n.º 304/2020 - Diário da República n.º 251/2020, Série I de 2020-12-29 
FINANÇAS 

Aprova a declaração modelo 58 para cumprimento da obrigação declarativa de comunicação à 

Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) de determinados mecanismos internos ou 

transfronteiriços com relevância fiscal, conforme previsão da Lei n.º 26/2020, de 21 de julho, 

alterada pelo Decreto-Lei n.º 53/2020, de 11 de agosto, e respetivas informações gerais e 

instruções de preenchimento 

 

Despacho n.º 12622/2020 - Diário da República n.º 251/2020, Série II de 2020-12-29 
Finanças - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais 

Regulamenta o pedido de reembolso do pagamento especial por conta do imposto sobre o 

rendimento das pessoas coletivas, nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 29/2020, de 31 de julho, e 

altera a regulamentação da suspensão temporária do pagamento por conta do imposto sobre o 

rendimento das pessoas coletivas, nos termos do artigo 2.º do mesmo diploma 

 

19 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152512121/details/maximized?serie=I&day=2020-12-30&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152512121/details/maximized?serie=I&day=2020-12-30&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152512126/details/maximized?serie=I&day=2020-12-30&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152518400/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-12-30&date=2020-12-01&filtrar=Filtrar&dreId=152422659
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152518471/details/maximized?serie=II&parte_filter=41&day=2020-12-30&date=2020-12-01&filtrar=Filtrar&dreId=152422659
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152518471/details/maximized?serie=II&parte_filter=41&day=2020-12-30&date=2020-12-01&filtrar=Filtrar&dreId=152422659
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639820/details/maximized?serie=I&day=2020-12-30&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639821/details/maximized?serie=I&day=2020-12-30&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639821/details/maximized?serie=I&day=2020-12-30&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152422623/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/138461836/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/140013522/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152355115/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=152355111


 

 
 

 

Portaria n.º 770/2020 - Diário da República n.º 251/2020, Série II de 2020-12-29 
Modernização do Estado e da Administração Pública - Gabinete do Secretário de Estado da 
Descentralização e da Administração Local 

Procede ao reescalonamento dos encargos plurianuais autorizados pela Portaria n.º 204/2018, 

publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 59, de 23 de março de 2018 

 

Portaria n.º 302/2020 - Diário da República n.º 249/2020, Série I de 2020-12-24 
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

Procede à terceira alteração da Portaria n.º 82-C/2020, de 31 de março, que criou a medida de 

Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde, um regime extraordinário 

de majoração das bolsas mensais do «Contrato emprego-inserção» (CEI) e do «Contrato 

emprego-inserção+» (CEI+), bem como um incentivo de emergência à substituição de 

trabalhadores ausentes ou temporariamente impedidos de trabalhar nos equipamentos sociais 

de saúde 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 28-B/2020/A - Diário da República n.º 249/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-12-24 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO 

Regulamenta a execução da alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto n.º 11/2020, de 6 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto n.º 11-A/2020, de 21 de dezembro, nas  
deslocações por via aérea e marítima no território da Região Autónoma dos Açores 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 28-C/2020/A - Diário da República n.º 249/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-12-24 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO 

Regulamenta a execução da alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto n.º 11/2020, de 6 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto n.º 11-A/2020, de 21 de dezembro, nas 
deslocações por via aérea e por via marítima para o território da Região Autónoma dos Açores 

 
Decreto Regulamentar Regional n.º 28-D/2020/A - Diário da República n.º 249/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-12-24 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO 

Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a aplicação do Decreto do Presidente da 

República n.º 66-A/2020, de 17 de dezembro, que renova o estado de emergência 

 

Decreto-Lei n.º 105/2020 - Diário da República n.º 248/2020, Série I de 2020-12-23 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Institui o Sistema Público de Apoio à Conciliação no Sobre-Endividamento 
Resumo em Linguagem Clara | Summary in plain english 

 
Portaria n.º 297/2020 - Diário da República n.º 248/2020, Série I de 2020-12-23 
SAÚDE 

Procede à manutenção, no ano de 2021, dos países de referência estabelecidos para o ano de 
2020, para efeitos de autorização dos preços dos novos medicamentos, bem como para a revisão 
anual de preços dos medicamentos do mercado hospitalar e do mercado de ambulatório 
 

Despacho n.º 12524/2020 - Diário da República n.º 248/2020, Série II de 2020-12-23 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, do 
Trabalho e da Formação Profissional 

Estende a algumas situações a aplicação do Despacho n.º 8148/2020, de 21 de agosto, que 
define medidas excecionais e temporárias que salvaguardem a viabilidade das empresas e outras 
entidades empregadoras beneficiárias dos apoios financeiros públicos 
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Despacho n.º 12558-A/2020 - Diário da República n.º 248/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-12-23 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 

Determina que a aplicação da tolerância de ponto concedida para o próximo dia 24 de dezembro 

aos trabalhadores dos órgãos, serviços e demais entidades, incluindo o setor público 

empresarial, do Ministério da Saúde não poderá, em caso algum, ser suscetível de comprometer 

direta ou indiretamente a cabal e pronta resposta aos cuidados e assistência no âmbito da 

COVID-19, bem como a relativa a situações agudas e/ou urgentes e emergentes ou a cuidados 

que exijam continuidade 

 

Portaria n.º 298-B/2020 - Diário da República n.º 248/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-
12-23 

SAÚDE 

Procede à criação e estabelece a implementação do Plano Nacional de Vacinação contra a 
COVID-19 (PNV COVID-19) através do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
 

Despacho n.º 12497-A/2020 - Diário da República n.º 247/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-12-22 
Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Primeiro-Ministro 

Concede tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da 

administração direta do Estado, sejam eles centrais ou desconcentrados, e nos institutos  

públicos no dia 24 de dezembro 

 

Portaria n.º 296/2020 - Diário da República n.º 247/2020, Série I de 2020-12-22 
FINANÇAS 

Aprova a declaração modelo 25 - donativos recebidos e respetivas instruções de preenchimento 

a utilizar pelas entidades que recebam donativos fiscalmente relevantes no âmbito do regime 

consagrado no Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) 

 

Despacho n.º 12399/2020 - Diário da República n.º 246/2020, Série II de 2020-12-21 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, do 
Trabalho e da Formação Profissional 

Determina que, no âmbito da pandemia provocada pela doença COVID-19, o Instituto do 

Emprego e da Formação Profissional, I. P., disponibilize ao Município de Setúbal os espaços 

adequados ao atendimento médico à população, no Centro de Emprego e Formação Profissional 

de Setúbal 

 

Decreto n.º 11-A/2020 - Diário da República n.º 246/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-12-21 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República 

 

Declaração de retificação de anúncio n.º 501/2020 - Diário da República n.º 245/2020, Série 
II de 2020-12-18 
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E. 

C.P. nº 1100037/2021 - Fornecimento de Reagentes para testes Covid com Colocação de 

Equipamentos ao Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE 

 

Portaria n.º 294-A/2020 - Diário da República n.º 245/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
12-18 
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

Estabelece uma suspensão temporária e limitada da aplicação das normas previstas nos n.os 3 

a 6 do artigo 7.º da Portaria n.º 128/2009, de 30 de janeiro 
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Decreto Regulamentar Regional n.º 28-A/2020/A - Diário da República n.º 245/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-12-18 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO 

Regulamenta a execução da alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto n.º 11/2020, de 6 de 

dezembro, nas deslocações por via aérea no território da Região Autónoma dos Açores 

 

Portaria n.º 291/2020 - Diário da República n.º 244/2020, Série I de 2020-12-17 
AGRICULTURA 

Primeira alteração à Portaria n.º 311/2018, de 4 de dezembro, que estabelece as regras 
complementares para o apoio comunitário à promoção de vinhos em mercados de países 
terceiros, no âmbito do programa nacional de apoio ao setor vitivinícola, para o período de 
2019-2023 
 

Decreto do Presidente da República n.º 66-A/2020 - Diário da República n.º 244/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-12-17 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma  
situação de calamidade pública 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 90-A/2020 - Diário da República n.º 244/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-12-17 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Autorização da renovação do estado de emergência 

 

Portaria n.º 288/2020 - Diário da República n.º 243/2020, Série I de 2020-12-16 
SAÚDE 

Estabelece um regime excecional de incentivos à realização de atividade assistencial não 

realizada ou adiada por força da situação epidemiológica provocada pela COVID-19 

 

Declaração de Retificação n.º 2/2020/A - Diário da República n.º 243/2020, Série I de 2020-
12-16 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO 

Retifica o Decreto Regulamentar Regional n.º 26-A/2020/A, de 27 de novembro, da Região 
Autónoma dos Açores - Regulamenta a execução da alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto 
n.º 9/2020, de 21 de novembro, nas deslocações por via aérea e por via marítima para o 
território da Região Autónoma dos Açores, publicado no Diário da República, 1.º suplemento, 
1.ª série, n.º 232, de 27 de novembro de 2020 

 
Despacho n.º 12204/2020 - Diário da República n.º 243/2020, Série II de 2020-12-16 
Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Primeiro-Ministro 

Prorrogação das incumbências atribuídas aos membros da Estrutura de Monitorização do Estado 

de Emergência 

 

Decreto-Lei n.º 103/2020 - Diário da República n.º 242/2020, Série I de 2020-12-15 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera o sistema de incentivos à adaptação da atividade empresarial ao contexto da COVID-19 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 108/2020 - Diário da República n.º 242/2020, Série I 
de 2020-12-15 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Autoriza a realização da despesa referente à participação portuguesa do Instrumento de Apoio 

a Emergências, para efeito da estratégia europeia de vacinas no âmbito do combate à COVID-19 

 

Despacho n.º 12159/2020 - Diário da República n.º 242/2020, Série II de 2020-12-15 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete da Secretária de Estado da Ação Social 

Define o prazo para a apresentação das candidaturas ao reforço da comparticipação financeira 

do programa de apoio financeiro complementar à execução do Programa Operacional de Apoio 

às Pessoas mais Carenciadas (POAPMC) no que se refere à 2.ª fase, com o objetivo de fazer face 

ao aumento do número de destinatários do POAPMC, decorrente dos efeitos da situação 

epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 

 

Decreto-Lei n.º 103-A/2020 - Diário da República n.º 242/2020, 1º Suplemento, Série I de 
2020-12-15 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera o regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 106/2020 - Diário da República n.º 241/2020, Série I 
de 2020-12-14 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova o Programa de Expansão de Projetos de Amplitude Nacional para o Desenvolvimento do 

Interior e o Programa de Dotação Operacional de Territórios e Apoio à Revalorização 

 

Anúncio de procedimento n.º 14482/2020 - Diário da República n.º 241/2020, Série II de 
2020-12-14 
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E. 

C.P. nº 1100037/2020 - Fornecimento de Reagentes para testes Covid com Colocação de 
Equipamentos ao Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE 
 

Portaria n.º 286-A/2020 - Diário da República n.º 241/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-
12-14 
MAR 

Terceira alteração dos regulamentos dos regimes de apoio à cessação temporária da atividade 

de pesca dos armadores e pescadores de embarcações polivalentes, de arrasto costeiro e do 

cerco, aprovadas pelas Portarias n.os 112/2020, 113/2020 e 114/2020, de 9 de maio 

 

Portaria n.º 285/2020 - Diário da República n.º 240/2020, Série I de 2020-12-11 
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

Cria a Medida de Apoio Excecional aos Artesãos e às Unidades Produtivas Artesanais 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 104-D/2020 - Diário da República n.º 240/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-12-11 
Presidência do Conselho de Ministros 

Autoriza a realização da despesa a pagar pelo Estado à CP - Comboios de Portugal, E. P. E., a 

título de antecipação do pagamento da compensação financeira 
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Despacho n.º 12078-B/2020 - Diário da República n.º 240/2020, 2º Suplemento, Série II de 
2020-12-11 
Finanças, Modernização do Estado e da Administração Pública e Saúde - Gabinetes do 
Ministro de Estado e das Finanças e dos Secretários de Estado da Administração Pública e 
Adjunto e da Saúde 

Autoriza o Ministério da Saúde a desenvolver o procedimento simplificado de seleção, tendo 
em vista a constituição de 140 relações jurídicas de emprego na base da respetiva carreira, 
mediante celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
para a área de medicina geral e familiar 
 

Despacho n.º 12078-C/2020 - Diário da República n.º 240/2020, 2º Suplemento, Série II de 
2020-12-11 
Finanças, Modernização do Estado e da Administração Pública e Saúde - Gabinetes do 
Ministro de Estado e das Finanças e dos Secretários de Estado da Administração Pública e 
Adjunto e da Saúde 

Autoriza o Ministério da Saúde a desenvolver o procedimento simplificado de seleção, tendo em 

vista a constituição de 322 relações jurídicas de emprego na base da respetiva carreira, mediante 

celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, das quais 

15 para a área de saúde pública e 307 para a área hospitalar 

 
Despacho n.º 12021/2020 - Diário da República n.º 239/2020, Série II de 2020-12-10 
Saúde - Gabinete da Ministra 

Delega no Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, a competência para 

determinar a mobilização de trabalhadores dos serviços e estabelecimentos integrados no 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) que requeiram a cessação por denúncia dos respetivos 

contratos de trabalho ou contratos de trabalho em funções públicas 

 
Regulamento n.º 1074/2020 - Diário da República n.º 239/2020, Série II de 2020-12-10 
Ordem dos Contabilistas Certificados 

Regulamento do Regime Excecional de Realização do Exame de Avaliação Profissional 

 

Portaria n.º 281/2020 - Diário da República n.º 238/2020, Série I de 2020-12-09 
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 160/2020, de 26 de junho, que alarga o prazo de 

vigência e o âmbito de aplicação da medida excecional relativa às comparticipações financeiras 

da segurança social 

 

Decreto-Lei n.º 102-A/2020 - Diário da República n.º 238/2020, 1º Suplemento, Série I de 
2020-12-09 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera as prescrições mínimas de proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra 
os riscos da exposição a agentes biológicos durante o trabalho e transpõe as Diretivas (UE) 
2019/1833 e 2020/739 

 
Decreto Regulamentar Regional n.º 27-B/2020/A - Diário da República n.º 238/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-12-09 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO 

Regulamenta a execução da alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto n.º 11/2020, de 6 de 
dezembro, nas deslocações por via aérea e por via marítima para o território da Região 
Autónoma dos Açores 
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Decreto Regulamentar Regional n.º 27-C/2020/A - Diário da República n.º 238/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-12-09 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO 

Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a aplicação do Decreto do Presidente da 

República n.º 61-A/2020, de 4 de dezembro, que renova o estado de emergência 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 104-B/2020 - Diário da República n.º 238/2020, 3º 
Suplemento, Série I de 2020-12-09 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Autoriza o Instituto da Segurança Social, I. P., a realizar a despesa com a aquisição de serviços 

de análise e tratamento de processos e de recuperação e digitalização micrográfica 

 
Portaria n.º 280/2020 - Diário da República n.º 237/2020, Série I de 2020-12-07 
PLANEAMENTO 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 140/2020, de 15 de junho 

 

Anúncio de procedimento n.º 14249/2020 - Diário da República n.º 237/2020, Série II de 
2020-12-07 
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. 

Aquisição de Reagentes para SARS-COV 2, com colocação de equipamento 

Decreto n.º 11/2020 - Diário da República n.º 236-A/2020, Série I de 2020-12-06 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República 

 

Decreto do Presidente da República n.º 61-A/2020 - Diário da República n.º 236/2020, 2º 
Suplemento, Série I de 2020-12-04 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 

situação de calamidade pública 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 89-A/2020 - Diário da República n.º 236/2020, 2º 
Suplemento, Série I de 2020-12-04 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Autorização da renovação do estado de emergência 

 

Decreto-Lei n.º 101-B/2020 - Diário da República n.º 235/2020, 1º Suplemento, Série I de 
2020-12-03 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Atribui uma compensação aos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde envolvidos no 

combate à pandemia da doença COVID-19 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 27-A/2020/A - Diário da República n.º 234/2020, 2º 
Suplemento, Série I de 2020-12-02 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO 

Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a aplicação do Decreto do Presidente da 

República n.º 59-A/2020, de 20 de novembro, que renova o estado de emergência 

 

 

25 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150661867/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150661867/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/150509281/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/150509281/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150757543/details/maximized?serie=I&day=2020-12-09&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150757543/details/maximized?serie=I&day=2020-12-09&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150509330/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/135711318/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150546980/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=150368683
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150546980/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=150368683
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150509308/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150509281/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150509281/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150509282/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150509282/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150368755/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150368755/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150231929/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150231929/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/149106929/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/149106929/details/normal?l=1


 

 
 

3. JORNAL OFICIAL DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES 
 

Resolução do Conselho do Governo n.º 300/2020, 2020-12-31 
Presidência do Governo 
Prorroga até ao limite do dia 30 de junho de 2021 os projetos aprovados ao abrigo do disposto 
na Resolução do Conselho do Governo n.º 138/2017, de 6 de dezembro. (Cria o programa de 
estágios profissionalizantes, adiante designado por REATIVAR + e aprova o respetivo 
regulamento.). 

 
Resolução do Conselho do Governo n.º 299/2020, 2020-12-31 
Presidência do Governo 
Prorroga até ao limite do dia 30 de junho de 2021 os projetos aprovados ao abrigo da Resolução 
do Conselho do Governo n.º 34/2019, de 15 de março, com as alterações introduzidas pela 
Resolução do Conselho do Governo n.º 156/2020, de 29 de maio. (Cria medida de integração 
profissional para jovens que tenham qualificações iguais ou inferiores ao nível 3 do Quadro 
Nacional de Qualificações (QNQ), adiante designada por INOVAR e aprova o respetivo 
regulamento.). 
 
Portaria n.º 167/2020, 2020-12-31 
Secretaria Regional do Mar e das Pescas 
Suspende o pagamento de taxas e preços previstos no regulamento geral de funcionamento 
das lotas, entrepostos, postos de recolha e veículos de recolha da Região Autónoma dos 
Açores. 
 
Portaria n.º 164/2020, 2020-12-30 
Secretaria Regional da Saúde e Desporto 
Cria e estabelece a implementação do Plano Regional de Vacinação contra a COVID -19 (PRV 
COVID -19) através do Serviço Regional de Saúde (SRS). 

 
Resolução do Conselho do Governo n.º 297/2020, 2020-12-24 
Presidência do Governo 
Cria o “Programa de apoio à liquidez”, designado de Programa APOIAR.PT Açores e aprova o 
respetivo regulamento. 
 
Resolução do Conselho do Governo n.º 296/2020, 2020-12-24 
Presidência do Governo 
Cria o Programa de Manutenção do Emprego II, aprovando o respetivo regulamento. 
 
Decreto Regulamentar Regional n.º 28-D/2020/A, 2020-12-24 
Governo Regional 
Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a aplicação do Decreto do Presidente da 
República n.º 66-A/2020, de 17 de dezembro, que renova o estado de emergência. 

 
Portaria n.º 161/2020, 2020-12-23 
Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública 
Mantém, até 30 de junho de 2021, a suspensão do pagamento das quantias referidas no 
artigo 6.º da Portaria n.º 106/2016, de 28 de outubro.( Regulamenta o Sistema de Adesão ao 
selo da marca Açores Certificado pela Natureza.). 
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Louvor n.º 20/2020, 2020-12-23 
Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores 
Louvor. 
 
Declaração de Retificação n.º 19/2020, 2020-12-23 
Presidência do Governo 
Retifica a Resolução do Conselho do Governo n.º 294/2020, de 22 de dezembro, publicada no 
Jornal Oficial, I Série, n.º 181, de 22 de dezembro de 2020.( Aprova as obrigações de serviço 
público e autoriza a realização de um ajuste direto para formação de um contrato de 
fornecimento do serviço de transporte marítimo de passageiros e de viaturas na Região 
Autónoma dos Açores e delega competências no Secretário Regional dos Transportes, Turismo 
e Energia no âmbito da formação e execução do contrato correspondente.). 
 
Contrato n.º 424/2020, 2020-12-23 
Vice-Presidência do Governo Regional 
Contrato de Cooperação-Valor Eventual n.º 187/2020. 
 
Contrato n.º 423/2020, 2020-12-23 
Vice-Presidência do Governo Regional 
Contrato de Cooperação-Valor Eventual n.º 186/2020. 
 
Resolução do Conselho do Governo n.º 295/2020, 2020-12-22 
Presidência do Governo 
Prorroga a declaração da situação de calamidade pública, nas ilhas de Santa Maria, São 
Miguel, Terceira, Pico e Faial bem como prorroga a declaração da situação de contingência, 
nas Ilhas Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo. 
 
Resolução do Conselho do Governo n.º 294/2020, 2020-12-22 
Presidência do Governo 
Aprova as obrigações de serviço público e autoriza a realização de um ajuste direto para 
formação de um contrato de fornecimento do serviço de transporte marítimo de passageiros 
e de viaturas na Região Autónoma dos Açores e delega competências no Secretário Regional 
dos Transportes, Turismo e Energia no âmbito da formação e execução do contrato 
correspondente. 
 
Parecer do Tribunal de Contas n.º 1/2020, 2020-12-21 
Tribunal de Contas 
Relatório e Parecer sobre a Conta da Região Autónoma dos Açores de 2019. 
 
Aditamento n.º 255/2020, 2020-12-21 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - AKBMTA. 
 
Aditamento n.º 254/2020, 2020-12-21 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - AGIA reg. nac. 
 

 

27 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/fc03ffed-c132-4dcf-b0b1-3d075ae51c7b
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/8ca5e9ee-1379-482d-976a-0d153e6c35d1
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/09779ca3-c9d1-449a-b658-1e03e188f7d3
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/04daa1ac-ff5e-46f7-b8da-ba699dda65fc
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/1e4063fe-9956-43e5-a47c-72df1fae59e6
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/ec0b981c-8afe-408d-b6f5-43e82d252799
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/013103b3-d8af-4e4f-b691-b9df1c1592f5
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/afd39f93-20c0-4c0b-8679-91eacfcac1bf
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/8e049e1e-94ce-411c-813f-54693bd7c756


 

 
 

 

Aditamento n.º 253/2020, 2020-12-21 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - AGA - reg. nac. 
 
Portaria n.º 2404/2020, 2020-12-18 
Secretaria Regional da Saúde 
Atribuição de verbas - Instituto São João de Deus – Casa de Saúde de São Rafael - Majoração 
Extraordinário de Apoios às Casas de Saúde - COVID-19. 

 
Contrato n.º 420/2020, 2020-12-18 
Vice-Presidência do Governo Regional 
Contrato n.º 181/2020 - Casa do Povo de Porto Judeu. 
 
Contrato n.º 412/2020, 2020-12-18 
Vice-Presidência do Governo Regional 
Contrato de Cooperação – Valor Eventual n.º 185/2020. 
 
Contrato n.º 411/2020, 2020-12-18 
Vice-Presidência do Governo Regional 
Contrato de Cooperação – Valor Eventual n.º 184/2020. 
 
Contrato n.º 410/2020, 2020-12-18 
Vice-Presidência do Governo Regional 
Contrato de Cooperação – Valor Eventual n.º 183/2020. 
 
Aditamento n.º 244/2020, 2020-12-18 
Direção Regional do Desporto 
2.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - AFPDL - reg. nac. 
 
Aditamento n.º 243/2020, 2020-12-18 
Direção Regional do Desporto 
2.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - AFH. 
 
Aditamento n.º 242/2020, 2020-12-18 
Direção Regional do Desporto 
2.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - AFAH. 
 
Aditamento n.º 223/2020, 2020-12-18 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - AKA reg. nac. 
 
Aditamento n.º 221/2020, 2020-12-18 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - AJAA - reg. nac. 
 
Aditamento n.º 217/2020, 2020-12-18 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - ACA - reg. nac. 
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Aditamento n.º 216/2020, 2020-12-18 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - AAKDA - 1 adit. reg. 
nac. 
 

Aditamento n.º 209/2020, 2020-12-18 
Direção Regional do Desporto 
1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - ANARA reg. nac. 
 
Regulamento n.º 11/2020, 2020-12-17 
Município de Angra do Heroísmo 
Segunda alteração ao Regulamento n.º 5/2020, de 19 de maio.( Aprova o regime de 
concessão de apoios excecionais às famílias e à retoma da atividade económica.). 
 

Contrato n.º 404/2020, 2020-12-15 
Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Contrato de Cooperação – Valor Eventual n.º 171/2020 - Casa do Povo de Fajã de Baixo. 
 

Contrato n.º 396/2020, 2020-12-14 
Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Contrato de Cooperação – Valor Eventual n.º 162/2020. 
 

Contrato n.º 395/2020, 2020-12-11 
Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Contrato de Cooperação – Valor Eventual n.º 176/2020. 
 

Contrato n.º 393/2020, 2020-12-11 
Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Contrato de Cooperação – Valor Eventual n.º 154/2020. 
 

Contrato n.º 391/2020, 2020-12-11 
Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Contrato de Cooperação – Valor Eventual n.º 136/2020. 
 

Contrato n.º 390/2020, 2020-12-11 
Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Contrato de Cooperação – Valor Eventual n.º 126/2020. 
 

Despacho n.º 1987/2020, 2020-12-10 
Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego 
Faltas por motivo de isolamento e por baixas profiláticas são consideradas justificadas no 
âmbito de medidas de apoio ao emprego. 
 

Contrato n.º 385/2020, 2020-12-10 
Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Contrato de Cooperação – Valor Eventual n.º 169/2020 - Centro Social Paroquial São Pedro 
Lomba do Cavaleiro. 
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Contrato n.º 382/2020, 2020-12-10 
Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Contrato de Cooperação – Valor Eventual n.º 164/2020 - Casa do Povo da Maia. 
 

Contrato n.º 381/2020, 2020-12-10 
Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Contrato de Cooperação – Valor Eventual n.º 163/2020 - Associação Seara do Trigo para 
pessoas com Deficiência do Concelho de Ponta Delgada. 
 
Contrato n.º 380/2020, 2020-12-10 
Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Contrato de Cooperação – Valor Eventual n.º 159/2020 - Casa do Povo de Ribeirinha. 
 
Resolução do Conselho do Governo n.º 293/2020, 2020-12-09 
Presidência do Governo Regional 
Prorroga a declaração da situação de calamidade pública, nas Ilhas de Santa Maria, São 
Miguel, Terceira, Pico e Faial e a declaração da situação de contingência, nas Ilhas Graciosa, 
São Jorge, Flores e Corvo, no período entre as 00:00 horas do dia 9 de dezembro e as 23:59 
horas do dia 23 de dezembro. 
 

Despacho n.º 1981/2020, 2020-12-09 
Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Apoio financeiro. 
 

Decreto Regulamentar Regional n.º 27-C/2020/A, 2020-12-09 
Governo Regional 
Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a aplicação do Decreto do Presidente da 
República n.º 61-A/2020, de 4 de dezembro, que renova o estado de emergência. 
 

Contrato n.º 368/2020, 2020-12-09 
Secretaria Regional da Solidariedade Social 
Contrato de Cooperação - Valor Eventual n.º 177/2020 - Santa Casa da Misericórdia de 
Nordeste 
 
Portaria n.º 159/2020, 2020-12-07 
Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Altera a Portaria n.º 156/2020, de 11 de novembro.( Estabelece as regras aplicáveis para 
atribuição de um apoio às explorações leiteiras da Região Autónoma dos Açores, para fazer 
face aos desequilíbrios provocados pela crise da COVID 19, no âmbito da medida 21 - Apoio 
temporário excecional aos agricultores e às PME do PRORURAL+.). 
 

Despacho n.º 1938/2020, 2020-12-04 
Presidência do Governo Regional 
Nomeação dos membros que integram a Comissão Especial de Acompanhamento da Luta 
Contra a Pandemia por Covid 19 (CEALCPC). 
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Resolução do Conselho do Governo n.º 291/2020, 2020-12-03 
Presidência do Governo Regional 
Cria a Comissão Especial de Acompanhamento da Luta Contra a Pandemia por Covid-19 
(CEALCPC), de aconselhamento do Secretário Regional da Saúde e Desporto e de 
acompanhamento das mediadas destinadas a prevenir a infeção pelo vírus SARS-COV-2. 
 
Resolução do Conselho do Governo n.º 290/2020, 2020-12-02 
Presidência do Governo Regional  
Prorroga a declaração da situação de calamidade pública, nas Ilhas de Santa Maria, São 
Miguel, Terceira, Pico e Faial, e determina a passagem da declaração de situação de alerta 
para situação de contingência, nas Ilhas Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo, determinando 
ainda um conjunto de medidas a aplicar a todo o Arquipélago. 
 

Decreto Regulamentar Regional n.º 27-A/2020/A, 2020-12-02 
Governo Regional 
Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a aplicação do Decreto do Presidente da 
República n.º 59-A/2020, de 20 de novembro, que renova o estado de emergência. 
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4. JORNAL OFICIAL DO GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA 
 

Resolução n.º 1280 /2020, 2020-12-30  
Presidência do Governo Regional da Madeira  
Autoriza a celebração de um contrato-programa entre a Região Autónoma da Madeira  
e a empresa “Horários do Funchal, Transportes Públicos, S.A.” que define o processo de  
cooperação financeira para o financiamento do défice de exploração resultante da perda de  
receita e do aumento da despesa decorrentes dos efeitos da pandemia COVID - 19. 
 
Resolução n.º 1279 /2020, 2020-12-30  
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Autorizar a celebração de um contrato-programa entre a Região Autónoma da Madeira e a  
Companhia dos Carros de São Gonçalo, S.A. que define o processo de cooperação financeira  
para o financiamento do défice de exploração resultante da perda de receita e do aumento  
da despesa decorrentes dos efeitos da pandemia COVID - 19 
 

Resolução n.º 1271/2020, 2020-12-30  
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Prorroga até 31 de março de 2021, o prazo previsto na Resolução n.º 717/2020, de 24 de 
setembro, que aprovou medidas excecionais e um regime extraordinário e transitório de 
proteção da atividade da pesca e dos compradores de peixe e segundo as quais se 
determinou que ficava suspenso, pelo período de 90 dias, o pagamento de taxas relativas à 
primeira venda de pescado fresco e de todos os serviços prestados pelas Lotas, Entrepostos e 
Postos de Receção de Pescado da Região, previstos, respetivamente na Portaria n.º 122/90, 
de 5 de setembro e na Resolução n.º 370/96, de 27 março, e Resolução n.º 654/98, de 28 de 
maio. 
 

Portaria n.º 886/2020, 2020-12-30  
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania  
Cria o novo Programa de Apoio ao Reforço de Equipas Sociais e de Saúde II (PARESS II), de 
natureza temporária e excecional, para assegurar a capacidade de resposta das instituições 
públicas com atividade exclusivamente nas áreas social e da saúde ou privadas, sem fins 
lucrativos, do setor social e solidário, na Região Autónoma da Madeira, durante a pandemia 
da doença da COVID-19. 
 

Portaria n.º 881/2020, 2020-12-29  
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares. Secretaria Regional de  
Inclusão Social e Cidadania 
Procede à terceira alteração da Portaria n.º 133-B/2020, de 22 de abril, retificada pelas  
Declarações de Retificação n.ºs 21/2020 e 22/2020, ambas de 23 de abril, e alterada pelas  
Portarias n.ºs 265/2020, de 5 de junho e 768/2020, de 27 de novembro, que estabelece a  
concessão de um apoio financeiro complementar, excecional e temporário, aos trabalhadores  
independentes, aos gerentes de sociedades por quotas e membros de órgãos estatutários  
de fundações, associações ou cooperativas, com funções equivalentes àqueles, às pessoas  
que não se encontram obrigatoriamente abrangidas por um regime de segurança social,  
nacional ou estrangeiro, bem como aos trabalhadores em situação de desproteção económica 
e social e que não tenham acesso a qualquer instrumento ou mecanismo de proteção social, 
nem aos apoios sociais criados no âmbito das medidas excecionais e temporárias em 
consequência do surto da COVID-19. 
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Resolução n.º 1264/2020, 20200-12-23  
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Determina a suspensão das visitas às pessoas acamadas em lares e outras instituições de 
acolhimento de pessoas idosas, entre 0:00 horas do dia 26 de dezembro e as 23:59 horas do 
dia 31 de dezembro de 2020. 
 
Portaria n.º 867/2020, 2020-12-23 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares. Secretaria Regional de  
Saúde e Proteção Civil  
Procede à fixação do suplemento remuneratório designado como subsídio de risco a atribuir  
aos profissionais de saúde da Região, que exercem funções no Serviço de Saúde da Região  
Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM), às Autoridades de Saúde concelhias e 
aos profissionais que exercem funções junto destas Autoridades de Saúde. 
 

Declaração de Retificação n.º 67/2020, 2020-12-22  
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Retifica a Resolução n.º 1219/2020, de 21 de dezembro, que determina que os viajantes que  
desembarquem nos Aeroportos da Região Autónoma da Madeira, provenientes do Reino 
Unido, que não sejam portadores de teste de despiste ao SARS-CoV-2, com resultado 
negativo, devem efetuar o teste PCR de despiste à SARS-CoV2, e enquanto aguardam os 
resultados do mesmo, devem permanecer em isolamento profilático obrigatório em 
estabelecimento hoteleiro requisitado pelo Governo Regional para o efeito. 
 

Resolução n.º 1219/2020, 29020-12-21 
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Determina que os viajantes que desembarquem nos Aeroportos da Região Autónoma da 
Madeira, provenientes do Reino Unido, que não sejam portadores de teste de despiste à 
SRAS-CoV-2, com resultado negativo, devem efetuar o teste PCR de despiste à SARS-CoV-2, e 
enquanto aguardam os resultados do mesmo, devem permanecer em isolamento profilático 
obrigatório em estabelecimento hoteleiro requisitado pelo Governo Regional para o efeito. 
 

Resolução n.º 1213/2020, 2020-12-18  
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a Associação de Promoção da Região 
Autónoma da Madeira, tendo em vista a comparticipação financeira das despesas inerentes à 
realização de um conjunto de ações de acolhimento, acompanhamento e encaminhamento 
de passageiros nos aeroportos da Madeira e Porto Santo. 
 

Resolução n.º 1205/2020, 2020-12-17  
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Determina o encerramento dos Centros de Dia, Centros de Convívio e dos Centros 
Comunitários, por um período de 15 (quinze) dias 
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Portaria n.º 798/2020, 2020-12-16  
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania 
Procede à terceira alteração da Portaria n.º 121/2020, de 8 de abril, alterada pelas Portarias 
n.ºs 194/2020, de 11 de maio e 288/2020, de 30 de junho, que define e regulamenta os novos 
métodos de pagamento dos apoios financeiros relativos às diversas medidas de emprego, 
promovidas pela Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, através do Instituto de 
Emprego da Madeira, IP-RAM, abreviadamente designado, IEM, IPRAM, mediante a adoção 
de medidas, temporárias e excecionais, de forma a dinamizar a economia regional e conferir 
maior poder de compra às famílias 

 
Resolução n.º 1197/2020, 2020-12-15 
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Autoriza a concessão da atribuição de um auxílio financeiro complementar às 1207 
Bordadeiras da Região Autónoma da Madeira, cuja quantificação global de despesa não 
poderá ultrapassar o montante máximo fixado em € 181.050,00 
 

Resolução n.º 1168/2020, 2020-12-15  
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Autoriza o pagamento de indemnizações aos agricultores do convencionado item 
“Agricultores a Indemnizar PU2020 - Processo 1”, no valor de € 2.859,57 (dois mil, oitocentos 
e cinquenta e nove euros, cinquenta e sete cêntimos) 
 

Portaria n.º 796/2020 , 2020-12-15 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares. Secretaria Regional de  
Turismo e Cultura  
Autoriza a distribuição dos encargos orçamentais relativos à celebração ao contrato-programa  
a celebrar com Associação de Promoção da RAM - Apoio COVID no montante total de € 
898.285,32. 
 

Resolução n.º 1158/2020, 2020-12-11  
Presidência do Governo Regional da Madeira 
Autoriza a concessão de um apoio financeiro extraordinário à empresa “Sociedade dos 
Engenhos da Calheta, Lda.” até ao montante máximo de € 23.768,70. 
 

Resolução n.º 1157/2020, 2020-12-11  
Presidência do Governo Regional da Madeira  
Autoriza a concessão de um apoio financeiro extraordinário à empresa “J. Faria & Filhos, Lda.”  
até ao montante máximo de € 29.872,20. 
 

Resolução n.º 1156/2020 , 2020-12-11 
Presidência do Governo Regional da Madeira  
Autoriza a concessão de um apoio financeiro extraordinário à empresa “Engenho Novo da 
Madeira, Lda.” até ao montante máximo de € 31.121,60. 
 

Resolução n.º 1150/2020, 2020-12-11  
Presidência do Governo Regional da Madeira  
Autoriza a concessão de um apoio financeiro extraordinário à empresa “V. Melim, Lda.”  
até ao montante máximo de € 11.178,97. 
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Resolução n.º 1142/2020, 2020-12-10 
Presidência do Governo Regional da Madeira  
Prorroga o estabelecido nos números 7 e 8 da Resolução do Conselho de Governo n.º 
1032/2020, publicada no 3.º suplemento, do Jornal Oficial, I Série, n.º 224, de 26 de 
novembro de 2020 (segundo teste PCR de despiste ao SARS-CoV-2 entre o quinto e o sétimo 
dias após a realização do primeiro teste PCR de despiste ao SARSCoV-2). 
 
Portaria n.º 788/2020,  2020-12-10 
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania 
Aprova e regulamenta o programa Qualificar+ para Empregar, promovido pela Secretaria 
Regional de Inclusão Social e Cidadania, através do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, 
abreviadamente designado por IEM, IP-RAM 
 

Contrato n.º 329/2020, 2020-12-10 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares. Secretaria Regional de  
Saúde e Proteção Civil. SESARAM  
Contrato-programa que tem por objeto regular a comparticipação financeira a atribuir ao 
Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM), para 
combate à pandemia causada pela COVID19 na Região Autónoma da Madeira, através da 
adoção de medidas excecionais e temporárias para prevenção, contenção, mitigação e 
tratamento da infeção epidemiológica por COVID-19. 
 

Resolução n.º 1136/2020, 2020-12-09  
Presidência do Governo Regional  
Autoriza a celebração de um contrato-programa entre a Região Autónoma da Madeira e a 
sociedade denominada ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., tendo como objeto a 
subsidiação do preço de venda de água para regadio. 
 

Portaria nº 786/2020, 2020-12-07 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares. Secretaria Regional de 
Agricultura  
e Desenvolvimento Rural 
Autoriza a distribuição dos encargos orçamentais relativos às bonificações dos empréstimos 
concedidos aos beneficiários da linha de crédito destinada a financiar a produção de Vinhos 
com (DO) «Madeira» e (DO) «Madeirense», e com (IG) «Terras Madeirenses», para os anos de 
2020 a 2024, no valor global de 141.750,00 Euros. 
 

Resolução n.º 1093/2020, 2020-12-04  
Presidência do Governo Regional  
Ajusta o período de aplicação em matéria de auxílios de estado do Sistema de Apoio 
Complementar à Retoma Progressiva da Atividade Económica das Empresas da Região 
Autónoma da Madeira, denominado “GARANTIR+” em conformidade com o novo período de 
vigência atribuído aos enquadramentos comunitários que regem os auxílios estatais, 
designadamente o regime comunitário de auxílio de minimis, ficando o mesmo prorrogado 
até 31 de dezembro de 2023. 
 

Resolução n.º 1092/2020, 2020-12-04  
Presidência do Governo Regional 
Autoriza a celebração de um contrato-programa entre a Região Autónoma da Madeira e a 
Madeira Parques Empresariais - Sociedade Gestora, S.A, que define o processo de cooperação 
financeira entre as partes, para o financiamento do défice de exploração resultante da perda 
de receita resultante dos efeitos da pandemia COVID-19. 
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Portaria n.º 783/2020, 2020-12-04  
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares. Secretaria Regional de  
Saúde e Proteção Civil. Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania  
Procede à segunda alteração à Portaria n.º 234/2018, de 20 de julho, alterada pela Portaria 
n.º 424/2019,  
de 25 de julho, que define a coordenação e composição da Rede de Cuidados Continuados 
Integrados  
da Região Autónoma da Madeira, designada abreviadamente por REDE, e estabelece as 
condições de  
instalação e funcionamento a que devem obedecer as unidades e equipas que a integram. 
 
Resolução n.º 1088/2020, 2020-12-03 
Presidência do Governo Regional 
Adjudica a empreitada da obra de «CONTINGÊNCIA COVID19 - INTERVENÇÕES DE 
EMERGÊNCIA 3: HOSPITAL DR. NÉLIO MENDONÇA - UNIDADE DE INTERNAMENTO COVID19», 
à proposta apresentada pela sociedade AFAVIAS 
 

Portaria da Região Autónoma da Madeira Nº 775/2020, 2020-12-03 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares. Secretaria Regional de  
Inclusão Social e Cidadania 
Procede à primeira alteração da Portaria n.º 441/2020, de 14 de agosto que aprovou e 
regulamentou a concessão de um apoio financeiro, de natureza temporária e excecional, 
designado por incentivo regional à normalização da atividade empresarial, a atribuir pelo 
Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM às entidades empregadoras de natureza privada, 
incluindo as do setor social, abrangidas pelo regime de lay-off simplificado. 
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II- PROVEDORA DA JUSTIÇA 
 

Recomendação n.º 2/A/2020 

Entidade visada: Ministra da Saúde  

Data: 2020-04-29 

Assunto: Estado de emergência/Covid-19. Parto e puerpério. Família de vítimas mortais. 

Sequência: Parcialmente acatada 
 

Recomendação n.º 6/B/2020  

Entidade visada: Ministra da Saúde  

Data: 2020-06-16 

Assunto: Atestado médico de incapacidade multiuso. Ministra da Saúde 

 

Recomendação n.º 4/B/2020 

Entidade visada: Ministra da Justiça  

Data: 2020-03-26 

Assunto: Sistema prisional. Prevenção do contágio. SARS-COV2 

Sequência: Acatada 

 

Recomendação n.º 5/B/2020 

Entidade visada: Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Data: 2020-03-21 

Assunto: Estado emergência/Covid-19. Apoios extraordinários aos trabalhadores independentes 

Sequência: Parcialmente acatada  

 

Recomendação n.º 2/B/2020 

Entidade visada: Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Spcial  

Data: 2020-02-24 

Assunto: Deficiência/Incapacidade. Prestação Social de Inclusão. Problemas vários no acesso. 

Sequência: Parcialmente acatada. Necessidade de seguimento  
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III – JURISPRUDÊNCIA 
 

Processo n.º 857/2020 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ACÓRDÃO Nº 769/2020 
Relatora: Conselheira Joana Fernandes Costa Data do acórdão: 21/12/2020 
Sumário: 
Nos presentes autos, vindos do Tribunal Judicial da Comarca dos Açores – Juízo de Competência 
Genérica de Santa Cruz da Graciosa, em que é recorrente o Ministério Público, foi interposto 
recurso, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 70.º da Lei do Tribunal 
Constitucional (doravante «LTC»), do despacho proferido por aquele Tribunal, em 16 de 
setembro de 2020, que recusou a aplicação «por inconstitucionalidade orgânica [d]o ponto 6 
da Resolução do Conselho do Governo n.º 207/2020 de 31 de julho de 2020», e, em 
consequência dessa recusa, indeferiu liminarmente o pedido de validação da quarente 
obrigatória de A., decretada pela Delegado de Saúde de Santa Cruz da Graciosa. 
[…] Em face do exposto, decide-se: 
Julgar inconstitucional, por violação do disposto nas alíneas b) e p) do n.º 1 do artigo 165.º da 
Constituição da República Portuguesa, a norma contida no n.º 6 da Resolução do Conselho do 
Governo n.º 207/2020, de 31 de julho de 2020, emanada do Governo Regional da Região 
Autónoma dos Açores, que cria um procedimento de validação judicial da quarentena 
obrigatória ou isolamento profilático decretados pela autoridade regional de saúde 
relativamente a passageiros que desembarquem nos aeroportos nas ilhas de Santa Maria, São 
Miguel, Terceira, Pico e Faial, provenientes de aeroportos localizados em zonas consideradas 
pela Organização Mundial de Saúde como sendo zonas de transmissão comunitária ativa ou com 
cadeias de transmissão ativas do vírus SARS-CoV2; e, consequentemente, 
Julgar improcedente o recurso interposto pelo recorrente, confirmando-se a decisão recorrida. 
 
Processo n.º 727/2020 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ACÓRDÃO N.º 729/2020 
Relatora: Conselheira Joana Fernandes Costa Data do acórdão: 10/12/2020 
Sumário: 
Nos presentes autos, vindos do Tribunal Judicial da Comarca dos Açores – Juízo de Instrução 
Criminal de Ponta Delgada, em que é recorrente o Ministério Público, foi interposto recurso, ao 
abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 70.º da Lei do Tribunal Constitucional 
(doravante «LTC»), do despacho proferido por aquele Tribunal, em 11 de setembro de 2020, 
que recusou a aplicação «por inconstitucionalidade orgânica [d]o ponto 6 da Resolução do 
Conselho do Governo n.º 207/2020 de 31 de julho de 2020», e, em consequência dessa recusa, 
indeferiu liminarmente o pedido de validação do isolamento profilático de A., decretado pelo 
Delegado de Saúde de Ponta Delgada. 
[…] Em face do exposto, decide-se: 
a)     Julgar inconstitucional, por violação do disposto nas alíneas b) e p) do n.º 1 do artigo 165.º da 
Constituição da República Portuguesa, a norma contida no n.º 6 da Resolução do Conselho do Governo 
n.º 207/2020, de 31 de julho de 2020, emanada do Governo Regional da Região Autónoma dos Açores, 
que cria um procedimento de validação judicial da quarentena obrigatória ou isolamento profilático 
decretados pela autoridade regional de saúde relativamente a passageiros que desembarquem nos 
aeroportos nas ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Pico e Faial, provenientes de aeroportos 
localizados em zonas consideradas pela Organização Mundial de Saúde como sendo zonas de 
transmissão comunitária ativa ou com cadeias de transmissão ativas do vírus SARS-CoV2; e, 
consequentemente, 
b)     Julgar improcedente o recurso interposto pelo recorrente, confirmando-se a decisão recorrida. 
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Processo n.º 952/2020 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ACÓRDÃO N.º 723/2020 
Relator: Conselheiro Gonçalo de Almeida Ribeiro 
Data do acórdão: 10/12/2020 
Sumário: 
Nos presentes autos vindos do Tribunal da Relação de Lisboa, em que é reclamante A. e 
reclamado o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, I.P., foi apresentada reclamação, ao 
abrigo do artigo 76.º, n.º 4, da Lei n.º 28/82, de 15 de novembro (Lei do Tribunal Constitucional, 
referida adiante pela sigla «LTC»), do despacho do Relator no citado Tribunal da Relação de 
Lisboa, de 23 de setembro de 2020, que não admitiu o recurso para o Tribunal Constitucional. 
[…] Pelo exposto, decide-se: 
a)   Indeferir a presente reclamação, confirmando a decisão de não admissão do recurso de 
constitucionalidade interposto. 
b)   Condenar a reclamante em custas, fixando-se a taxa de justiça em 20 (vinte) unidades de 
conta. 
 
Processo n.º 903/2020 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ACÓRDÃO N.º 722/2020 
Relatora: Conselheira Joana Fernandes Costa Data do acórdão: 10/12/2020 
Sumário: 
Nos presentes autos, vindos do Tribunal da Relação de Coimbra, em que é reclamante A. e 
reclamado o Ministério Público, foi apresentada reclamação para o Tribunal Constitucional, ao 
abrigo do n.º 4 do artigo 76.º da Lei do Tribunal Constitucional (doravante, «LTC»), do despacho 
proferido em 4 de março de 2020, que não admitiu o recurso de constitucionalidade interposto 
do acórdão prolatado por aquele Tribunal em 16 de julho de 2019.   
[…] Em face do exposto, decide-se indeferir a presente reclamação. 
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