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

Verificando-se a continuidade da situação de calamidade pública provocada pela pandemia 
COVID-19, e, não sendo possível realizar antes de meados de janeiro uma nova reunião com os 
especialistas com dados significativos da evolução daquela, foi considerado necessário renovar 
o estado de emergência por uma semana, de 8 a 15 de janeiro, em termos idênticos aos que 
vigoravam ao momento, pelo Decreto do Presidente da República n.º 6-A/2021, de 6 de janeiro. 

Perante o acentuar da situação de calamidade pública provocada pela pandemia COVID-19 unida 
a uma situação de agravamento de outras patologias, o Decreto do Presidente da República n.º 
6-B/2021, de 13 de janeiro, vem renovar o estado de emergência, para permitir ao Governo 
tomar as medidas adequadas para combater esta fase da pandemia e fazer face à interação com 
o período eleitoral, bem como, modificar as condições impostas pela declaração anterior. 

A situação de calamidade pública provocada pela pandemia COVID-19 continuou a agravar-se, 
pelo que foi renovada a declaração do estado de emergência, através do Decreto do Presidente 
da República n.º 9-A/2021, de 28 de janeiro. E, novamente, pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 11-A/2021, de 11 de fevereiro.  

Consideradas as diferentes vertentes dos problemas associados à situação de calamidade 
pública provocada pela pandemia COVID-19, foi decidida, ainda neste mês, a renovação da 
declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública, publicada em Decreto do Presidente da República n.º 21-A/2021, de 25 de 
fevereiro, com a duração de 15 dias, iniciando-se às 00h00 do dia 2 de março de 2021 e cessando 
às 23h59 do dia 16 de março de 2021, sem prejuízo de eventuais renovações, nos termos da lei. 
A posterior renovação veio a ser declarada pelo Decreto do Presidente da República n.º 25-
A/2021, de 11 de março, no sentido de acautelar os passos a dar no futuro próximo. 

Apesar do evoluir favorável da situação, a par duma estratégia de desconfinamento gradual e da 
regulamentação específica para o período da Páscoa, acautelando os passos a dar no futuro 
próximo, entenderam-se haver razões para manter o estado de emergência por mais 15 dias, 
entre o dia 1 de abril e o dia 15 de abril, pelo que foi renovada a declaração do estado de 
emergência pelo Decreto do Presidente da República n.º 31-A/2021, de 25 de março. 
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Em linha com o faseamento do plano de desconfinamento, impondo-se acautelar os passos a 
dar no futuro próximo, entendeu-se haver razões para manter o estado de emergência por 
mais 15 dias, nos mesmos termos da última renovação. Assim, 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 41-A/2021, de 14 de abril.  

O Governo dada a necessidade de prevenção da doença, contenção da pandemia e garantia da 
segurança dos portugueses, aliada ao levantamento gradual das suspensões e interdições 
decretadas durante o período em que vigorou o estado de emergência, que implica a necessidade 
de manutenção de medidas, ainda que menos restritivas, vem ao abrigo da Lei de Bases da 
Proteção Civil estabelecer, entre outros, a fixação de cercas sanitárias e limites e 
condicionamentos à circulação. Dessa forma, declara, na sequência da situação epidemiológica 
da COVID-19, até às 23:59 h do dia 16 de maio de 2021, a situação de calamidade em todo o 
território nacional continental, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-C/2021, de 30 de 
abril. O mesmo tipo de situação foi declarada até às 23:59 h do dia 30 de maio de 2021, pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 59-B/2021, de 14 de maio. E a sua manutenção foi 
prorrogada até às 23:59 h do dia 13 de junho de 2021, pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 64-A/2021, de 28 de maio. Pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-A/2021, de 9 de 
junho é declarada, na sequência da situação epidemiológica da COVID-19, até às 23:59 h do dia 
27 de junho de 2021, a situação de calamidade em todo o território nacional continental, 
alterando as medidas aplicáveis. A situação de calamidade foi mantida, alterando-se as medidas 
aplicáveis a determinados municípios, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 77-A/2021, 
de 24 de junho, até 11 de julho de 2021. Durante este período, e até ao final de julho, foram 
sendo alteradas, semanalmente, as medidas especifícas consoante os indicadores para cada 
município. Simultaneamente, manteve-se a situação de calamidade até 25 de julho, pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 91-A/2021, de 09 de julho e até 08 de agosto pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 96-A/2021, de 22 de julho. Entretanto, prolongada até 
31 de agosto pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 101-A/2021, de 30 de julho. 

Por considerar ter sido atingido, em 18 de agosto de 2021, o patamar de 70 % da população com 
vacinação completa, vem o Governo dar sequência à possibilidade prevista na Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 101-A/2021, de 30 de julho, sendo alteradas, pela presente resolução, 
algumas regras atualmente vigentes. E assim declarar, na sequência da situação epidemiológica 
da COVID-19, até às 23:59h do dia 30 de setembro de 2021, a situação de contingência em todo 
o território nacional continental, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 114-A/2021, de 20 
de agosto. Esta foi retificada pela Declaração de Retificação n.º 28-A/2021, de 27 de agosto. 

O presente dossier temático pretende compilar, de forma exaustiva, informação legislativa 
europeia, nacional e regional, publicada entre os dias 1 e 31 de agosto de 2021.  

Não houve recomendações da Provedora da Justiça publicadas durante este período cronológico. 
Este mês não se acrescentou o segundo capítulo relativo à jurisprudência mais recente, em 
cujos acórdãos foram reconhecidos motivos de força maior, causados pelo impacto da 
pandemia por COVID-19, por não haver informação disponível. 

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

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 Justiça e as bases jurídico documentais do IGFEJ. 
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I – LEGISLAÇÃO 
 
 

1. QUADRO NORMATIVO EUROPEU 
 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 2021-08-31 

Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 

Sobre a experiência adquirida com os procedimentos de autorização e supervisão de medicamentos 

para uso humano, de acordo com os requisitos previstos na legislação da UE em matéria de 

medicamentos para uso humano. COM/2021/497 final. 

 
Decisão de Eecução do Conselho , 2021-08-31 
Conselho da União Europeia 
Relativa à aprovação da avaliação do plano de recuperação e resiliência da República Checa. ST 11047 2021. 
INIT. 

 

Decisão de Execução do Conselho, 2021-08-31  
Conselho da União Europeia 
Relativa à aprovação da avaliação do plano de recuperação e resiliência da Irlanda. ST 11046 2021 INIT. 

 
Regulamento (UE) 2021/1421 da Comissão, 2021-08-30 

Comissão Europeia, Direção-Geral da Estabilidade Financeira, dos Serviços Financeiros e da 

União dos Mercados de Capitais 

Altera o Regulamento (CE) n.o 1126/2008 que adota determinadas normas internacionais de 

contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.o 1606/2002 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que respeita à Norma Internacional de Relato Financeiro 16 (Texto relevante para 

efeitos do EEE). C/2021/6244. 

 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 2021-08-30 

Direção-Geral do Comércio 

39.º Relatório anual da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre as atividades anti-

dumping, antissubvenções e de salvaguarda da União Europeia e sobre a utilização de 

instrumentos de defesa comercial por países terceiros que visem a UE em 2020. COM/2021/496 

final. 

 

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, 2021-08-30 

Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão 

Síntese dos relatórios anuais de execução dos programas operacionais cofinanciados pelo Fundo 

de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas em 2019. COM/2021/494 final. 

 

Processo C-354/21, 2021-08-30 

Tribunal de Justiça 

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 

(Lituânia) em 4 de junho de 2021 — R.J. R./Valstybės įmonė Registrų centras. 

 

Processo C-353/21 P, 2021-08-30 

Tribunal de Justiça 

Recurso interposto em 4 de junho de 2021 pela Ryanair DAC do Acórdão proferido pelo Tribunal 

Geral (Décima Secção alargada) em 14 de abril de 2021 no processo T-388/20, Ryanair/Comissão 

(Finnair I; Covid-19). 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62021CN0353&qid=1630316670801&rid=5


 
 

Processo C-336/21, 2021-08-30 

Tribunal de Justiça 

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Landesgericht Korneuburg (Áustria) em 27 de 

maio de 2021 — L GmbH/F GmbH, BW, SW. 
 

 

Processo C-321/21 P, 2021-08-30 

Tribunal de Justiça 

Recurso interposto em 21 de maio de 2021 pela Ryanair DAC do Acórdão proferido pelo Tribunal 

Geral (Décima Secção alargada) em 14 de abril de 2021 no processo T-378/20, Ryanair/Comissão 

(SAS, Dinamarca; Covid-19). 

 
Processo C-320/21 P, 2021-08-30 

Tribunal de Justiça 

Recurso interposto em 21 de maio de 2021 pela Ryanair DAC do Acórdão proferido pelo Tribunal 

Geral (Décima Secção alargada) em 14 de abril de 2021 no processo T-379/20, Ryanair/Comissão 

(SAS, Suécia; Covid-19). 

 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 2021-08-27 

Comissão Europeia, Secretariado-Geral 

Segundo relatório intercalar sobre a Estratégia da UE para a União da Segurança. COM/2021/440 

final/2. 

 

Anexo da Proposta de Decisão do Conselho, 2021-08-27 

Conselho da União Europeia 

Sobre a posição a adotar, em nome da União Europeia, no procedimento escrito pelos 

Participantes no Convénio relativo aos Créditos à Exportação que Beneficiam de Apoio Oficial no 

que diz respeito à linha comum sobre a diminuição temporária do pagamento inicial mínimo. ST 

11404 2021 ADD 1. 

 

Proposta de Decisão do Conselho, 2021-08-27 

Conselho da União Europeia 

Sobre a posição a adotar, em nome da União Europeia, no procedimento escrito pelos 

Participantes no Convénio relativo aos Créditos à Exportação que Beneficiam de Apoio Oficial no 

que diz respeito à linha comum sobre a diminuição temporária do pagamento inicial mínimo. ST 

11404 2021 INIT. 

 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 

Europeu e ao Comité das Regiões, 2021-08-27 

Comissão Europeia, Direção-Geral da Educação, da Juventude, do Desporto e da Cultura 

Avaliação ex post das Capitais Europeias da Cultura de 2019 (Plovdiv e Matera). COM/2021/493 

final. 

 

Resumo das decisões da União Europeia, 2021-08-27 

Comissão Europeia, Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos 

Relativas às autorizações de introdução no mercado dos medicamentos de 1 de julho de 2021 a 

31 de julho de 2021 [Publicado nos termos do artigo 13.° ou do artigo 38.° do Regulamento (CE) 

n.° 726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho]. PUB/2021/664. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62021CN0336&qid=1630316670801&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62021CN0321&qid=1630316670801&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62021CN0320&qid=1630316670801&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0440R(01)&qid=1630316670801&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_11404_2021_ADD_1&qid=1630316670801&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_11404_2021_INIT&qid=1630316670801&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0493&qid=1630316670801&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0493&qid=1630316670801&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0827(06)&qid=1630316670801&rid=13


 

 
 

Autorização de auxílios estatais, 2021-08-27 

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. 
 

 

Proposta de Decisão do Conselho, 2021-08-26 

Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 

Sobre a posição a adotar, em nome da União Europeia, no procedimento escrito pelos 

Participantes no Convénio relativo aos Créditos à Exportação que Beneficiam de Apoio Oficial no 

que diz respeito à linha comum sobre a diminuição temporária do pagamento inicial mínimo. 

COM/2021/498 final. 

 
Auxílios estatais, 2021-08-26 

Órgão de Fiscalização da EFTA 

Decisão de não levantar objeções 2021/C 343/09. 

 

Auxílios estatais, 2021-08-26 

Órgão de Fiscalização da EFTA 

Decisão de não levantar objeções 2021/C 343/08. 

 

Auxílios estatais, 2021-08-26 

Órgão de Fiscalização da EFTA 

Decisão de não levantar objeções 2021/C 343/07. 

 

Auxílios estatais, 2021-08-26 

Órgão de Fiscalização da EFTA 

Decisão de não levantar objeções 2021/C 343/06. 

 

Auxílios estatais, 2021-08-26 

Órgão de Fiscalização da EFTA 

Decisão de não levantar objeções 2021/C 343/05. 

 

Auxílios estatais, 2021-08-26 

Órgão de Fiscalização da EFTA 

Decisão de não levantar objeções 2021/C 343/04. 

 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 2021-08-24 

Comissão Europeia, Eurostat 

Sobre a execução do Regulamento (CE) n.º 862/2007 relativo às estatísticas comunitárias sobre 

migração e proteção internacional. COM/2021/489 final. 

 

Proposta de Decisão de Execução do Conselho, 2021-08-23 

Conselho da União Europeia 

Autoriza a Itália a aplicar taxas reduzidas do imposto especial de consumo ao gasóleo utilizado 

para aquecimento fornecido no município de Campione d’Italia e à eletricidade fornecida nesse 

município, em conformidade com o artigo 19.º da Diretiva 2003/96/CE. ST 11331 2021 INIT. 

 

 

 

9 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0827(04)&qid=1630316670801&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0498&qid=1630316670801&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:E2021C0826(06)&qid=1630316670801&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:E2021C0826(05)&qid=1630316670801&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:E2021C0826(04)&qid=1630316670801&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:E2021C0826(03)&qid=1630316670801&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:E2021C0826(02)&qid=1630316670801&rid=20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:E2021C0826(01)&qid=1630316670801&rid=21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0489&qid=1630316670801&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_11331_2021_INIT&qid=1630316670801&rid=23


 
 

 

Proposta de Decisão de Execução do Conselho, 2021-08-20 

Comissão Europeia, Direção-Geral da Fiscalidade e da União Aduaneira 

Autoriza a Itália a aplicar taxas reduzidas do imposto especial de consumo ao gasóleo utilizado 

para aquecimento fornecido no município de Campione d’Italia e à eletricidade fornecida nesse 

município, em conformidade com o artigo 19.º da Diretiva 2003/96/CE. COM/2021/485 final. 
 

 

Autorização de auxílios estatais, 2021-08-20 

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. 

 
Decisão de Execução (UE) 2021/1382 da Comissão, 2021-08-19 

Comissão Europeia, Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores 

Estabelece a equivalência, a fim de facilitar o exercício do direito de livre circulação na União, 

dos certificados COVID-19 emitidos pela República da Turquia com os certificados emitidos em 

conformidade com o Regulamento (UE) 2021/953 do Parlamento Europeu e do Conselho (Texto 

relevante para efeitos do EEE). C/2021/6172. 

 

Decisão de Execução (UE) 2021/1381 da Comissão, 2021-08-19 

Comissão Europeia, Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores 

Estabelece a equivalência, a fim de facilitar o exercício do direito de livre circulação na União, 

dos certificados COVID-19 emitidos pela República da Macedónia do Norte com os certificados 

emitidos em conformidade com o Regulamento (UE) 2021/953 do Parlamento Europeu e do 

Conselho (Texto relevante para efeitos do EEE). C/2021/6171. 

 

Decisão de Execução (UE) 2021/1380 da Comissão, 2021-08-19 

Comissão Europeia, Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores 

Estabelece a equivalência, a fim de facilitar o exercício do direito de livre circulação na União, 

dos certificados COVID-19 emitidos pela Ucrânia com os certificados emitidos em conformidade 

com o Regulamento (UE) 2021/953 do Parlamento Europeu e do Conselho (Texto relevante para 

efeitos do EEE). C/2021/6170. 

 

Empresa Comum «Investigação sobre a Gestão do Tráfego Aéreo no Céu Único Europeu» 

(SESAR), 2021-08-18 

Comissão Europeia, Direção-Geral dos Recursos Humanos e da Segurança 

Publicação de uma vaga para o cargo de diretor-executivo (m/f) (Agente temporário — grau AD 

14) — COM/2021/20065. PUB/2021/613. 

 

Conclusões do Conselho, 2021-08-17 

Conselho da União Europeia 

Sobre a proteção de adultos vulneráveis em toda a União Europeia 2021/C 330 I/01. 

ST/9606/2021/INIT. 

 

Autorização de auxílios estatais, 2021-08-13 

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/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0485&qid=1630316670801&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0820(06)&qid=1630316670801&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D1382&qid=1630316670801&rid=26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D1381&qid=1630316670801&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021D1380&qid=1630316670801&rid=28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:C2021/332A/01&qid=1630316670801&rid=29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:C2021/332A/01&qid=1630316670801&rid=29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XG0817(01)&qid=1630316670801&rid=30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0813%2804%29&qid=1628845706981


 

 
 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 2021-08-12 

Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros 

Sobre a aplicação e os resultados do programa Pericles 2020 para a proteção do euro contra a 

falsificação em 2020. COM/2021/476 final. 
 

 

Auxílios estatais, 2021-08-12 

Secretariado-Geral, Órgão de Fiscalização da EFTA 

Decisão de não levantar objeções 2021/C 324/07. 

 
Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de maio de 2020, 2021-08-11 

Parlamento Europeu 

Contém recomendações à Comissão sobre uma rede de segurança para proteger os beneficiários 

dos programas da União: criação de um plano de contingência para o QFP (2020/2051(INL)). 

 

P9_TA(2020)0128 Taxas de utilização das infraestruturas portuárias, 2021-08-11 

Parlamento Europeu 

Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 15 de maio de 2020, sobre a proposta de 

regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (UE) 2017/352 

para permitir às entidades gestoras dos portos ou às autoridades competentes maior 

flexibilidade na cobrança das taxas de utilização das infraestruturas portuárias no contexto do 

surto de COVID-19 (COM(2020)0177 — C9-0123/2020 — 2020/0067(COD)) P9_TC1-

COD(2020)0067 Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 15 de maio 

de 2020 tendo em vista a adoção do Regulamento (UE) 2020/… do Parlamento Europeu e do 

Conselho que altera o Regulamento (UE) 2017/352 para permitir à entidade gestora de um porto 

ou à autoridade competente maior flexibilidade na cobrança das taxas de utilização da 

infraestrutura portuária no contexto do surto de COVID-19.  

 

P9_TA(2020)0127 Medidas temporárias relativas à validade de certificados e licenças 

(omnibus), 2021-08-11 

Parlamento Europeu 

Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 15 de maio de 2020, sobre a proposta de 

regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece medidas específicas e 

temporárias em razão do surto de COVID-19 e relativo à validade de determinados certificados, 

licenças e autorizações e ao adiamento de certos controlos periódicos e formação contínua em 

certas áreas da legislação relativa aos transportes (COM(2020)0176 — C9-0126/2020 — 

2020/0068(COD)) P9_TC1-COD(2020)0068 Posição do Parlamento Europeu aprovada em 

primeira leitura em 15 de maio de 2020 tendo em vista a adoção do Regulamento (UE) 2020/… 

do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece medidas específicas e temporárias face 

ao surto de COVID-19 relativas à renovação ou prorrogação de determinados certificados, 

licenças e autorizações e ao adiamento de determinados controlos periódicos e formação 

contínua em determinados domínios da legislação em matéria de transportes.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2021/1325 da Comissão,2021-08-10 

Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Altera o Regulamento de Execução (UE) 2020/977 no respeitante ao período de aplicação das 

medidas temporárias relativas aos controlos da produção de produtos biológicos (Texto 

relevante para efeitos do EEE). C/2021/5839.  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM%3A2021%3A476%3AFIN&qid=1628768741266
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3AE2021C0812%2802%29&qid=1628768741266
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020IP0065&qid=1628768741266
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AP0128&qid=1628768741266
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AP0127&qid=1628768741266
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020AP0127&qid=1628768741266
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1325&qid=1628768741266


 
 

Resolução do Parlamento Europeu, de 17 de abril de 2020, 2021-08-06 

Parlamento Europeu 

Sobre a ação coordenada da UE para combater a pandemia de COVID-19 e as suas 

consequências (2020/2616(RSP)). 
 

 

Resolução do Parlamento Europeu, de 17 de abril de 2020, 2021-08-06 

Parlamento Europeu 

Sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização da 

Margem para Imprevistos em 2020 para prestar apoio de emergência aos Estados-Membros e 

reforçar o Mecanismo de Proteção Civil da União/rescEU em resposta ao surto de COVID-

19 (COM(2020)0172 — C9-0097/2020 –2020/2057(BUD)). 

 
Resolução do Parlamento Europeu, de 17 de abril de 2020, 2021-08-06 

Parlamento Europeu 

Sobre a decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do Instrumento de 

Flexibilidade para financiar medidas orçamentais imediatas no contexto do surto de COVID-

19 (COM(2020)0171 — C9-0096/2020 — 2020/2056(BUD)).  

 

Resolução do Parlamento Europeu, de 17 de abril de 2020, 2021-08-06 

Parlamento Europeu 

Referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.° 2/2020 da União 

Europeia para o exercício de 2020 — Prestação de apoio de emergência aos Estados-Membros 

e reforço adicional do Mecanismo de Proteção Civil da União/rescEU a fim de fazer face ao surto 

de COVID-19 (07251/2020 — C9-0109/2020 — 2020/2055(BUD)).  

 

Resolução do Parlamento Europeu, de 17 de abril de 2020, 2021-08-06 

Parlamento Europeu 

Sobre a decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do Instrumento de 

Flexibilidade para financiar medidas orçamentais imediatas no contexto do surto de COVID-19 e 

para o reforço da Procuradoria Europeia (COM(2020)0140 — C9-0092/2020 –2020/2053(BUD)).  

 

Resolução do Parlamento Europeu, de 17 de abril de 2020, 2021-08-06 

Parlamento Europeu 

Referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.° 1/2020 da União 

Europeia para o exercício de 2020 — Assistência à Grécia em resposta ao aumento da pressão 

migratória — Medidas imediatas no contexto do surto de COVID-19 — Apoio à reconstrução 

pós-sismo na Albânia — Outros ajustamentos (07250/2020 — C9-0101/2020 — 

2020/2052(BUD)).  

 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social  

Europeu e ao Comité das Regiões, 2021-08-06 

Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão 

Sobre o funcionamento e os efeitos do Regulamento (UE) 2016/589 relativo a uma rede europeia 

de serviços de emprego (EURES), ao acesso dos trabalhadores a serviços de mobilidade e ao 

desenvolvimento da integração dos mercados de trabalho (apresentado em conformidade com 

o artigo 35.º do Regulamento (UE) 2016/589). COM/2021/452 final.  

 

Proposta de Recomendação do Conselho, 2021-08-06 

Conselho da União Europeia 

Sobre a aprendizagem mista para um ensino primário e secundário inclusivo e de elevada 

qualidade. ST 11175 2021 INIT.  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020IP0054&qid=1628261897352&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020BP0049&qid=1628261897352&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020BP0048&qid=1628261897352&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020BP0046&qid=1628261897352&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020BP0047&qid=1628261897352&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020BP0045&qid=1628261897352&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM%3A2021%3A452%3AFIN&qid=1628261897352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM%3A2021%3A452%3AFIN&qid=1628261897352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_11175_2021_INIT&qid=1628524813644&rid=2


 

 
 

 

P9_TA(2020)0052 Medidas específicas para mitigar o impacto do surto de COVID-19 no setor 

da pesca e da aquicultura , 2021-08-06 

Parlamento Europeu 

Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 17 de abril de 2020, sobre a proposta de 

regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (UE) n.° 

1379/2013 e o Regulamento (UE) n.° 508/2014. No que respeita a medidas específicas 

destinadas a atenuar o impacto do surto de COVID-19 no setor da pesca e da aquicultura 

(COM(2020)0142 — C9-0093/2020 — 2020/0059(COD)) P9_TC1-COD(2020)0059 Posição do 

Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 17 de abril de 2020 tendo em vista a 

adoção do Regulamento (UE) 2020/… do Parlamento Europeu e do Conselho que altera os 

Regulamentos (UE) n.° 508/2014 e (UE) n.° 1379/2013 no que respeita a medidas específicas 

destinadas a atenuar o impacto do surto de COVID-19 no setor da pesca e da aquicultura.  

 
P9_TA(2020)0050 Medidas específicas para proporcionar uma flexibilidade excecional na 

utilização dos fundos estruturais e de investimento europeus em resposta ao surto de COVID-

19,  2021-08-06 

Parlamento Europeu 

Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 17 de abril de 2020, sobre a proposta de 

regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. Altera o Regulamento (UE) n.° 1303/2013 

e o Regulamento (UE) n.° 1301/2013 no que respeita a medidas específicas destinadas a 

proporcionar uma flexibilidade excecional para a utilização dos Fundos Europeus Estruturais e 

de Investimento em resposta ao surto de COVID-19 (COM(2020)0138 — C9-0095/2020 — 

2020/0054(COD)) P9_TC1-COD(2020)0054 Posição do Parlamento Europeu aprovada em 

primeira leitura em 17 de abril de 2020 tendo em vista a adoção do Regulamento (UE) 2020/… 

do Parlamento Europeu e do Conselho que altera os Regulamentos (UE) n.° 1301/2013 e (UE) 

n.° 1303/2013 no que respeita a medidas específicas destinadas a proporcionar uma 

flexibilidade excecional para a utilização dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento em 

resposta ao surto de COVID-19.  

 

P9_TA(2020)0042 Medidas específicas para mobilizar investimentos nos sistemas de saúde 

dos Estados-Membros e em outros setores das suas economias em resposta ao surto 

de COVID-19 [Iniciativa de Investimento Resposta ao Coronavírus]***I Resolução legislativa 

do Parlamento Europeu, de 26 de março de 2020, 2021-08-06 

Parlamento Europeu 

Sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 

Regulamento (UE) n.° 1303/2013, o Regulamento (UE) n.° 1301/2013 e o Regulamento (UE) n.° 

508/2014 no respeitante a medidas específicas para mobilizar investimentos nos sistemas de 

saúde dos Estados-Membros e em outros setores das suas economias em resposta ao surto 

de COVID-19 [Iniciativa de Investimento Resposta ao Coronavírus] (COM(2020)0113 — C9-

0083/2020 — 2020/0043(COD) P9_TC1-COD(2020)0043 Posição do Parlamento Europeu 

aprovada em primeira leitura em 26 de março de 2020 tendo em vista a adoção do Regulamento 

(UE) 2020/… do Parlamento Europeu e do Conselho que altera os Regulamentos (UE) n.° 

1301/2013, (UE) n.° 1303/2013 e (UE) n.° 508/2014 no respeitante a medidas específicas para 

mobilizar investimentos nos sistemas de saúde dos Estados-Membros e noutros setores das suas 

economias em resposta ao surto de COVID-19 (Iniciativa de Investimento Resposta ao 

Coronavírus).  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020AP0052&qid=1628261897352&rid=3
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P9_TA(2020)0051 Introdução de medidas específicas para fazer face à crise da COVID-19, 

2021-08-06 

Parlamento Europeu 

Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 17 de abril de 2020, sobre a proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (UE) n.° 
223/2014 no que respeita à introdução de medidas específicas para fazer face à crise 
da COVID-19 (COM(2020)0141 — C9-0094/2020 — 2020/0058(COD)) P9_TC1-COD(2020)0058 
Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 17 de abril de 2020 tendo 
em vista a adoção do Regulamento (UE) 2020/… do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera o Regulamento (UE) n.° 223/2014 no que respeita à introdução de medidas específicas 
para fazer face ao surto de COVID-19. 
 
Auxílios estatais — Portugal — Auxílio estatal SA.60165 (2021/C) — Portugal, 2021-08-06 

Comissão Europeia, Direção-Geral da Concorrência 

Auxílio à reestruturação a favor da TAP SGPS — Convite à apresentação de observações nos 

termos do artigo 108.°, n.° 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União EuropeiaTexto 

relevante para efeitos do EEE. C/2021/5278.  

 

Autorização de auxílios estatais no âmbito das disposições dos artigos 107.° e 108.° do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia, 2021-08-06 

Comissão Europeia 

Casos relativamente aos quais a Comissão não levanta objeções. (Texto relevante para efeitos 

do EEE).  

 

Proposta de Recomendação do Conselho, 2021-08-05 

Comissão Europeia, Direção-Geral da Educação, da Juventude, do Desporto e da Cultura 

Sobre a aprendizagem mista para um ensino primário e secundário inclusivo e de elevada 

qualidade. COM/2021/455 final.  

 

Comunicação da Comissão, 2021-08-05 

Comissão Europeia, Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes 

Tirar partido dos benefícios dos Certificados Digitais COVID da UE: apoiar a livre circulação dos 

cidadãos e a recuperação do setor do transporte aéreo através de orientações e de 

recomendações dirigidas aos Estados-Membros da UE 2021/C 313/02. C/2021/5594.  

 

Aviso de início, 2021-08-05 

Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 

Aviso de início de um reexame intercalar parcial das medidas anti-dumping aplicáveis às 

importações de cabos de aço originários da República Popular da China tornadas extensivas às 

importações de cabos de aço expedidos da República da Coreia, independentemente de serem 

ou não declarados originários da República da Coreia 2021/C 313/04. C/2021/5700.  

 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 2021-08-04 

Direção-Geral dos Recursos Humanos e da Segurança 

Avalia o funcionamento do Estatuto dos Funcionários e do Regime aplicável aos Outros Agentes 

da União Europeia. COM/2021/439 final.  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020AP0051&qid=1628261897352&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020AP0051&qid=1628261897352&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021AS60165&qid=1628261897352&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0806(02)&qid=1628261897352&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021XC0806(02)&qid=1628261897352&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0455&qid=1628524813644
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0805%2801%29&qid=1628524813644
file:///C:/Users/acgraca/Documents/INFORMACAO%20de%20SERVICO/AREAS%20de%20ATUACAO/Biblioteca/DDA_Dossier%20Tematico/2021_08_dossier%20tematicoC19/legislacao%20recebida/Aviso%20de%20início%20de%20um%20reexame%20intercalar%20parcial%20das%20medidas%20anti-dumping%20aplicáveis%20às%20importações%20de%20cabos%20de%20aço%20originários%20da%20República%20Popular%20da%20China
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2021:439:FIN&qid=1628093576224&rid=2


 

 
 

 

Regulamento de Execução (UE) 2021/1296 da Comissão, 2021-08-04 

Comissão Europeia, Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes 

Altera e retifica o Regulamento (UE) n.o 965/2012 no que diz respeito aos requisitos em matéria 

de planeamento e gestão de combustível/energia, de programas de apoio e avaliação 

psicológica da tripulação de voo, bem como de realização de testes para despistagem de 

substâncias psicoativas (Texto relevante para efeitos do EEE). C/2021/5713.  

 
Regulamento de Execução (UE) 2021/1295 da Comissão, 2021-08-04 

Comissão Europeia, Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Estabelece, no respeitante ao ano de 2021, uma derrogação ao artigo 75.o, n.o 1, terceiro 

parágrafo, do Regulamento (UE) n.o 1306/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que 

se refere ao nível dos adiantamentos relativos aos pagamentos diretos e às medidas de 

desenvolvimento rural relacionadas com a superfície e com animais. C/2021/5708.  

 

Aviso, 2021-08-03 

Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 

Início de um reexame da caducidade das medidas anti-dumping aplicáveis às importações de 

determinados produtos planos de aço laminados a frio originários da República Popular da China 

e da Federação da Rússia 2021/C 311/06. C/2021/5575.  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1296&qid=1628524813644
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1295&qid=1628524813644
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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 8652-C/2021 - Diário da República n.º 169/2021, 3º Suplemento, Série II de 
2021-08-31 
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 
Aprova as listas dos países e das competições desportivas internacionais a que se aplicam as 

regras em matéria de tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras terrestres, marítimas e fluviais  

 
Despacho n.º 8652-B/2021 - Diário da República n.º 169/2021, 2º Suplemento, Série II de 
2021-08-31 
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 permissão do embarque, desembarque e licenças para terra de passageiros e 
tripulações dos navios de cruzeiro em portos localizados em território nacional continental, 
com exceção de passageiros cuja origem ou destino sejam países para os quais só se admite 
a realização de viagens essenciais 
 

Despacho n.º 8567/2021 - Diário da República n.º 168/2021, Série II de 2021-08-30 

Administração Interna, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes do 

Ministro da Administração Interna e das Ministras do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social e da Saúde 

Nova redação dos n.os 1 e 2 do Despacho n.º 10942-A/2020, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 217, 2.º suplemento, de 6 de novembro de 2020, alterado pelo Despacho n.º 858-

A/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, suplemento, de 20 de janeiro de 2021 

 

Despacho n.º 7746-C/2021 - Diário da República n.º 152/2021, 1.º Suplemento, Série I de 2021-

08-06 

Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e Habitação - Gabinetes dos 

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

das Infraestruturas e da Habitação 

Prorroga a permissão do embarque, desembarque e licenças para terra de passageiros e 

tripulações dos navios de cruzeiro em portos localizados em território nacional continental, com 

exceção de passageiros cuja origem ou destino sejam países para os quais só se admite a 

realização de viagens essenciais.  

 

Despacho n.º 7746-B/2021 - Diário da República n.º 152/2021, 1.º Suplemento, Série I de 2021-

08-06 

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 

Aprova as listas dos países e das competições desportivas internacionais a que se aplicam as 

regras em matéria de tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras terrestres, marítimas e fluviais. 
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170591693/details/maximized
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/169269286/details/maximized


 

 
 

 
2.1.2. ATOS LEGAIS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
Portaria n.º 182/2021 - Diário da República n.º 169/2021, Série I de 2021-08-31 

SAÚDE 

Determina a prorrogação da Portaria n.º 138-B/2021, que estabelece um regime excecional e 

temporário de comparticipação de testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional 

 

Despacho n.º 8554/2021 - Diário da República n.º 168/2021, Série II de 2021-08-30 

Finanças, Modernização do Estado e da Administração Pública e Educação - Gabinetes do 

Ministro de Estado e das Finanças e dos Secretários de Estado da Administração Pública e 

Adjunto e da Educação 

Prorroga a vigência e altera o Despacho n.º 12661/2020, de 31 de dezembro, que cria o Grupo 

de Projeto para o #EstudoEmCasa 

 

Declaração de Retificação n.º 28-A/2021 - Diário da República n.º 167/2021, 2º Suplemento, 

Série I de 2021-08-27 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - SECRETARIA-GERAL 

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 114-A/2021, de 20 de agosto, que declara a 

situação de contingência no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

 

Regulamento n.º 804/2021 - Diário da República n.º 167/2021, Série II de 2021-08-27 

Município de Oliveira do Bairro 

Alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição do Apoio Social Habitação COVID-19 

 

Portaria n.º 178/2021 - Diário da República n.º 166/2021, Série I de 2021-08-26 

EDUCAÇÃO 

Procede à alteração do Regulamento da medida REATIVAR DESPORTO do Fundo de Apoio para 

a Recuperação da Atividade Física e Desportiva, aprovado em anexo à Portaria n.º 142-B/2021, 

de 8 de julho 

 

Declaração de Retificação n.º 28/2021 - Diário da República n.º 165/2021, Série I de 2021-08-

25 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - SECRETARIA-GERAL 

Retifica o Decreto-Lei n.º 63/2021, de 28 de julho, da Economia e Transição Digital, que procede 

à criação do Fundo de Capitalização de Empresas 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 114-A/2021 - Diário da República n.º 162/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-08-20 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

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

 

Despacho n.º 8275/2021 - Diário da República n.º 162/2021, Série II de 2021-08-20 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete do Secretário de Estado da Segurança 

Social 

Prorroga o prazo previsto nos Despachos n.os 2732/2021, de 4 de março, e 6641/2021, de 30 

de junho 

 

 

 

17 
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Resolução da Assembleia da República n.º 248/2021 - Diário da República n.º 161/2021, 

Série I de 2021-08-19 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a criação de uma rede de contacto e apoio a microempresários e a 

empresários em nome individual para acesso às medidas de resposta à pandemia causada pela 

doença COVID-19 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 249/2021 - Diário da República n.º 161/2021, 

Série I de 2021-08-19 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que reveja o regime de funcionamento de atividades económicas de 

venda de bens e prestação de serviços no contexto do combate à pandemia da doença COVID-

19 

 

Portaria n.º 172/2021 - Diário da República n.º 161/2021, Série I de 2021-08-19 

ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL, FINANÇAS E SAÚDE 

Aprova as regras de desnaturação parcial do álcool utilizado em fins industriais ou destinado a 

fins terapêuticos e sanitários, previstas, respetivamente, nos n.os 1 e 5 do artigo 68.º do 

Código dos Impostos Especiais do Consumo (CIEC) 

 

Despacho n.º 8158/2021 - Diário da República n.º 160/2021, Série II de 2021-08-18 

Modernização do Estado e da Administração Pública - Gabinete da Ministra 

Estabelece orientações para o atendimento sem marcação prévia nas Lojas de Cidadão 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2021 - Diário da República n.º 160/2021, Série I 

de 2021-08-18 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Autoriza a reprogramação dos encargos plurianuais relativos à aquisição de computadores, 

conectividade e serviços conexos para disponibilização às escolas públicas 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 29/2021/A - Diário da República n.º 160/2021, Série I de 

2021-08-18 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Sexta alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 21/2009/A, de 2 de dezembro, alterado 

pelos Decretos Legislativos Regionais n.os 2/2012/A, de 12 de janeiro, 4/2014/A, de 18 de 

fevereiro, 21/2015/A, de 3 de setembro, 1/2020/A, de 8 de janeiro, e 14/2021/A, de 5 de maio, 

que estabelece o regime jurídico de apoio ao movimento associativo desportivo 

 

Regulamento n.º 768/2021 - Diário da República n.º 159/2021, Série II de 2021-08-17 

Município de Oliveira do Bairro 

Alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios para Aquisição de Bens de 1.ª 

Necessidade 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 246/2021 - Diário da República n.º 159/2021, 

Série I de 2021-08-17 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Apreciação da aplicação do estado de emergência que vigorou entre 9 de novembro de 2020 e 

30 de abril de 2021, declarado pelo Decreto do Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de 

novembro, e sucessivamente renovado até 30 de abril de 2021 
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Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 30/2021/M - Diário 

da República n.º 159/2021, Série I de 2021-08-17 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Recomenda ao Governo Regional a implementação, através da Secretaria Regional de 

Educação, Ciência e Tecnologia, de projeto piloto de Ensino Recorrente à Distância 

 

Despacho n.º 8053-A/2021 - Diário da República n.º 157/2021, 1º Suplemento, Série II de 

2021-08-13 

Finanças, Justiça, Modernização do Estado e da Administração Pública e Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos 

Fiscais, da Secretária de Estado da Justiça e dos Secretários de Estado da Administração Pública 

e da Segurança Social 

Clarifica que a prestação de trabalho no âmbito dos serviços de atendimento ao público não é 

compatível com teletrabalho.  

 

Decreto-Lei n.º 71-A/2021- Diário da República n.º 157/2021, 1.º Suplemento, Série I de 

2021-08-13 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Prorroga o apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade.  

 

Despacho n.º 7930/2021 - Diário da República n.º 156/2021, Série II de 2021-08-12 

Defesa Nacional - Estado-Maior-General das Forças Armadas - Gabinete do Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armadas 

Alteração do Despacho n.º 4879/2021, de 30 de abril, que cria o Núcleo de Apoio ao 

Coordenador da Task Force para a Elaboração do «Plano de Vacinação contra a COVID-19 em 

Portugal». 

 

Despacho n.º 7932/2021 - Diário da República n.º 156/2021, Série II de 2021-08-12 

Administração Interna - Gabinete do Ministro 

Cria um Grupo de Trabalho para Acompanhamento da Execução do Plano de Recuperação e 

Resiliência. 

 

Despacho n.º 7837/2021 - Diário da República n.º 154/2021, Série II de 2021-08-10 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete da Secretária de Estado da Ação Social 

Procede à alteração do Despacho n.º 7619/2020, de 3 de agosto, para o reforço da 

comparticipação financeira do programa de apoio financeiro complementar à execução do 

Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC). 

 

Despacho Normativo n.º 22/2021 - Diário da República n.º 154/2021, Série II de 2021-08-10 

Economia e Transição Digital - Gabinete da Secretária de Estado do Turismo 

Reforça a dotação orçamental da linha de apoio às micro e pequenas empresas do turismo.  

 

Decreto-Lei n.º 70-C/2021 - Diário da República n.º 152/2021, 1.º Suplemento, Série I de 

2021-08-06 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova medidas excecionais para garantir o acesso ao ensino superior, no ano letivo de 2021-

2022, por estudantes oriundos dos sistemas de ensino secundário estrangeiros.  
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Decreto-Lei n.º 70-B/2021 - Diário da República n.º 152/2021, 1.º Suplemento, Série I de 

2021-08-06 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece medidas de proteção para os clientes bancários abrangidos pelas medidas 

excecionais e temporárias de proteção de créditos e altera o regime relativo à prevenção e 

regularização das situações de incumprimento de contratos de crédito. 

 

Decreto-Lei n.º 70-A/2021 - Diário da República n.º 152/2021, 1.º Suplemento, Série I de 

2021-08-06 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece as regras de garantia de fornecimento de serviços essenciais. 

Resumo em Linguagem Clara | Summary in plain english 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 230/2021 - Diário da República n.º 150/2021, 

Série I de 2021-08-04 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que massifique a testagem para controlar a pandemia.  

 

Portaria n.º 168-B/2021- Diário da República n.º 148/2021, 2.º Suplemento, Série I de 2021-

08-02 

Economia e Transição Digital, Finanças e Planeamento 

Alteração ao Regulamento do Programa APOIAR 

A presente portaria procede à alteração à Portaria n.º 271-A/2020, de 24 de novembro. 
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3. JORNAL OFICIAL DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES 
 

Resolução do Conselho do Governo n.º 215/2021, 2021-08-31 

Presidência do Governo 

Extingue a Comissão Especial de Acompanhamento da Luta Contra a Pandemia por Covid-19. 

 
Resolução do Conselho do Governo n.º 216/2021, 2021-08-31 

Presidência do Governo 

Revoga a Resolução do Conselho do Governo 

n.º 118/2021, de 18 de maio - Voucher Destino Seguro Açores. 

 

Portaria n.º 91/2021, 2021-08-31 

Secretaria Regional do Mar e das Pescas 

Aprova os limites à captura e desembarque de Atum Bonito (Katsuwonus pelamis). 

 

Portaria n.º 1486/2021, 2021-08-31 

Secretaria Regional da Saúde e Desporto 

Transferência de verba - Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores - 

“Pandemia COVID-19”. 

 

Portaria n.º 90/2021, 2021-08-30 

Secretaria Regional do Mar e das Pescas 

Sexta alteração ao Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos na Transformação de 

Produtos da Pesca e da Aquicultura, aprovado pela Portaria n.º 19/2017, de 10 de fevereiro. 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 212/2021, 2021-08-27 

Presidência do Governo 

Reconhece a existência de transmissão comunitária na ilha de São Miguel e declara que a mesma 

se encontra em situação de contingência, as ilhas Terceira e Flores encontram-se em situação 

de alerta. Revoga a Resolução do Conselho do Governo n.º 209/2021 de 20 de agosto de 2021, 

publicada no Jornal Oficial, I Série, n.º 139 de 20 de agosto de 2021. 

 

Portaria n.º 1479/2021, 2021-08-27 

Vice-Presidência do Governo Regional 

Apoio financeiro - Santa Casa da Misericórdia de Santo António da Lagoa. 

 

Portaria n.º 1478/2021, 2021-08-27 

Vice-Presidência do Governo Regional 

Apoio financeiro - Santa Casa da Misericórdia de Nordeste. 

 

Portaria n.º 1477/2021, 2021-08-27 

Vice-Presidência do Governo Regional 

Apoio financeiro - Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião. 

 

Portaria n.º 1474/2021, 2021-08-27 

Vice-Presidência do Governo Regional 

Apoio financeiro - Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande. 
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Portaria n.º 1473/2021, 2021-08-27 

Vice-Presidência do Governo Regional 

Apoio financeiro - Santa Casa da Misericórdia da Madalena. 

 
Portaria n.º 1471/2021, 2021-08-27 

Vice-Presidência do Governo Regional 

Apoio financeiro - Santa Casa da Misericórdia da Horta. 

 

Portaria n.º 1470/2021, 2021-08-27 

Vice-Presidência do Governo Regional 

Apoio financeiro - Lar Augusto César Ferreira Cabido. 

 

Portaria n.º 1461/2021, 2021-08-27 

Vice-Presidência do Governo Regional 

Apoio financeiro - Casa do Povo do Porto Judeu. 

 

Portaria n.º 1460/2021, 2021-08-27 

Vice-Presidência do Governo Regional 

Apoio financeiro - Casa de Repouso João Inácio de Sousa. 

 

Portaria n.º 1459/2021, 2021-08-27 

Vice-Presidência do Governo Regional 

Apoio financeiro - Cáritas de São Miguel. 

 

Portaria n.º 1453/2021, 2021-08-26 

Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Apoios financeiros à armazenagem de vinhos de mesa certificados. 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 210 /2021, 2021-08-23 

Presidência do Governo 

Aprova os termos e condições em que assenta a atribuição dos apoios previstos no “Programa 

de Apoio Extraordinário aos clubes desportivos na Região Autónoma dos Açores". 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 208 /2021, 2021-08-20 

Presidência do Governo 

O Conselho de Governo resolve que as competências das juntas médicas nas ilhas Terceira e de 

São Miguel, são asseguradas pelos médicos, com a especialidade de Medicina Geral e Familiar, 

indicados pelos Conselhos de Administração das respetivas Unidades de Saúde da Ilha.  

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 209 /2021, 2021-08-20 

Presidência do Governo 

Reconhece a existência de transmissão comunitária nas ilhas São Miguel e Terceira, declarando 

estas ilhas em situação de contingência e alerta respetivamente. Revoga a Resolução do 

Conselho do Governo n.º 138 /2021, de 1 de junho, publicada no Jornal Oficial, I série, n.º 85, 1 

de junho de 2021. 

 

Portaria n.º 1419/2021, 2021-08-20 

Vice-Presidência do Governo Regional 

Apoio financeiro - Casa do Povo de Fenais da Ajuda. 
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Decreto Legislativo Regional n.º 29/2021/A, 2021-08-18 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

Sexta alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 21/2009/A, de 2 de dezembro, alterado pelos 

Decretos Legislativos Regionais n.os 2 /2012/A, de 12 de janeiro, 4/2014/A, de 18 de fevereiro, 

21/2015/A, de 3 de setembro, 1/2020 /A, de 8 de janeiro, e 14/2021/A, de 5 de maio, que 

estabelece o regime jurídico de apoio ao movimento associativo desportivo. 

 
Despacho n.º 1818/2021, 2021-08-19 

Secretaria Regional da Saúde e Desporto 

Despesas pelas unidades de saúde de ilha do Serviço Regional de Saúde relativamente a 

solicitação ou contratação de estudos, pareceres, assessorias ou consultadorias externas, 

aquisição de software, sistemas de informação e equipamentos informáticos e, obras de 

construção, melhoria ou conservação. Revoga o Despacho n.º 1879/2012, de 12 de dezembro. 

 

Portaria n.º 83/2021, 2021-08-13 

Secretaria Regional do Mar e das Pescas 

Regime temporário de suspensão do pagamento taxas e preços previstos no regulamento geral 

de funcionamento das lotas, entrepostos, postos de recolha e veículos de recolha da Região 

Autónoma dos Açores. 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 28/2021/A, 2021-08-12 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

Diferimento da obrigação da devolução de prestações vincendas e vencidas relativas a incentivo 

reembolsável concedido no âmbito dos sistemas de incentivo Competir+ e SIDER até 30 de junho 

de 2022. 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 48/2021/A, 2021-

08-11 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

Reforço do efetivo das forças de segurança na Região Autónoma dos Açores. 

 

Portaria n.º 1354/2021, 2021-08-11 

Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Apoios financeiros à armazenagem de vinhos de mesa certificados. 

 

Aditamento n.º 136/2021, 2021-08-11 

Direção Regional do Desporto 

Publicação do 1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - AFAH 

Reg. Nac. 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 198/2021, 2021-08-10 

Presidência do Governo 

Aprova o Programa de Apoio à Manutenção do Emprego na Agricultura (PME-AGRI) e o respetivo 

regulamento. 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 196/2021, 2021-08-10 

Presidência do Governo 

Altera o n.º 3 da Resolução do Conselho do Governo n.º 82/2021, de 14 de abril. ( Cria um apoio 

extraordinário e transitório destinado às Instituições Particulares de Solidariedade Social e 

Misericórdias da Região Autónoma dos Açores.). 
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Resolução do Conselho do Governo n.º 193/2021, 2021-08-10 

Presidência do Governo 

Autoriza, a título excecional, a atribuição de apoio financeiro às Instituições Particulares de 

Solidariedade Social e Misericórdias da Região Autónoma dos Açores. 

 
Resolução do Conselho do Governo n.º 191/2021, 2021-08-10 

Presidência do Governo 

Aprova o Regulamento de Majoração Extraordinária de Apoios às Casas de Saúde.  

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 189/2021, 2021-08-10 

Presidência do Governo 

Autoriza a Secretária Regional das Obras Públicas e Comunicações a conceder os apoios 

financeiros que se mostrem necessários e adequados aos operadores de transporte coletivo 

regular de passageiros, onde a Região Autónoma dos Açores é a entidade competente. 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 187/2021, 2021-08-10 

Presidência do Governo 

Aprova as obrigações de serviço público aplicáveis à aquisição do serviço de transporte marítimo 

regular de passageiros e viaturas entre as ilhas do Faial, Pico e São Jorge e de passageiros entre 

as ilhas das Flores e do Corvo, bem como o serviço de transporte marítimo sazonal de 

passageiros e viaturas entre as ilhas do Grupo Central. 

 

Portaria n.º 1350/2021,  2021-08-10 

Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Apoios financeiros à comercialização de vinhos de mesa certificados. 

 

Despacho n.º 1727/2021, 2021-08-10 

Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública e Secretaria Regional 

das Obras Públicas e Comunicações 

Transferência Orçamental. 

 

Portaria n.º 1325/2021, 2021-08-09 

Vice-Presidência do Governo Regional 

Apoio financeiro - Centro Social e Paroquial de São Pedro - Ponta Delgada 

 

Aditamento n.º 134/2021, 2021-08-09 

Direção Regional do Desporto 

1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - AFH Reg. Nac.  

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 185/2021,  2021-08-06 

Presidência do Governo 

Reconhece a existência de transmissão comunitária nas ilhas São Miguel e Terceira, declarando 

estas ilhas em situação de alerta.  

 

Portaria n.º 1299/2021, 2021-08-06 

Secretaria Regional do Mar e das Pescas 

Apoio financeiro - Nuno Miguel Ledo Bernardo.  

 

Portaria n.º 1289/2021, 2021-08-05 

Secretaria Regional da Saúde e Desporto 

Transferência de verbas - Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.  
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4. JORNAL OFICIAL DO GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA 
 

Portaria n.º 532/2021, 2021-08-31 

Secretarias Regionais das Finanças e de Saúde e Proteção Civil 

Autoriza a distribuição dos encargos orçamentais previstos para o contrato-programa com a 

Associação Comercial e Industrial do Funchal, tendo em vista a cooperação financeira entre as 

partes outorgantes para a promoção e coordenação de testagem por testes rápidos de antigénio 

(TRAg), para a SARS-CoV-2, aos cidadãos residentes na RAM e aos turistas durante a sua estadia 

na Região, que solicitem a realização dos mesmos nos serviços privados de saúde da Região que 

sejam associados daquela entidade, bem como aos viajantes que desembarquem no Aeroporto 

do Porto Santo, em voo com origem no Aeroporto da Madeira, ou vice-versa e os viajantes que 

embarquem no Porto do Funchal com destino à Ilha do Porto Santo, ou vice-versa e participantes 

em atividades culturais, artísticas e nas celebrações pós-religiosas ou civis, nos termos da 

Resolução do Conselho de Governo n.º 608/2021, de 28 de junho de 2021, no valor de € 

2.400.000,00. 

 

Resolução n.º 807/2021, 2021-08-30 

Presidência do Governo Regional 

Procede à alteração dos n.ºs 2 e 3 da Resolução n.º 550/2021, de 14 de junho, alterada pelas 

Resoluções n.ºs 561/2021, de 17 de junho, 679/2021, de 15 de julho e 722/2021, de 5 de agosto 

que autoriza a celebração de um contrato-programa com a Associação Comercial e Industrial do 

Funchal, tendo em vista a cooperação financeira entre as partes outorgantes para a promoção 

e coordenação de testagem por testes rápidos de antigénio (TRAg), para a SARS-CoV-2, aos 

cidadãos residentes na RAM e aos turistas durante a sua estadia na Região, que solicitem a 

realização dos mesmos nos serviços privados de saúde da Região que sejam associados daquela 

entidade, bem como aos viajantes que desembarquem no Aeroporto do Porto Santo, em voo 

com origem no Aeroporto da Madeira, ou vice-versa e os viajantes que embarquem no Porto do 

Funchal com destino à Ilha do Porto Santo, ou vice-versa e participantes em atividades culturais, 

artísticas e nas celebrações pós-religiosas ou civis, nos termos da Resolução n.º 608/2021, de 28 

de junho. 

 

Resolução n.º 806/2021, 2021-08-30 

Presidência do Governo Regional 

Concede uma segunda prestação sob a forma de apoio financeiro, excecional e a fundo perdido, 

destinado a auxiliar a manutenção do serviço público de transportes em táxi e do transporte em 

táxi de turismo Letra T na Região Autónoma da Madeira, tendo em conta as acrescidas 

dificuldades financeiras resultantes das medidas de combate à pandemia COVID-19. 

 

Resolução n.º 785/2021, 2021-08-30 

Presidência do Governo Regional 

Altera a minuta do contrato-programa, aprovada pela Resolução n.º 746/2021, de 16 de agosto, 

respeitante à concessão de um apoio financeiro aos produtores de vinho com (DO) «Madeira», 

no montante máximo de € 399.997,00, no âmbito da ação/projeto de caráter económico e 

promocional de aumento da produção de vinho em quantidade que excede a obrigação legal de 

compra de uvas, mosto ou vinho, referente à vindima de 2020, associada à promoção do destino 

e marca Madeira e como medida de mitigação dos efeitos económicos e sociais decorrentes da 

Pandemia da COVID-19. 
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Resolução n.º 778/2021, 2021-08-26 

Presidência do Governo Regional 

Declara a situação de calamidade na Região Autónoma da Madeira, nos termos do artigo 8.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 16/2009/M, de 30 de junho, que aprova o regime jurídico do 

Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira, por razões de saúde pública com o 

escopo de contenção da pandemia COVID-19, bem como define os âmbitos temporal, territorial 

e material , com efeitos a partir das 0:00 horas do dia 1 de setembro de 2021 até às 23:59 horas 

do dia 30 de setembro de 2021. 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 22/2021/M, 2021-08-26 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 

Procede à primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 7/2019/M, de 5 de agosto, e 

cria regras excecionais para a avaliação do desempenho das carreiras de enfermagem no biénio 

de 2019-2020 

 

Portaria n.º 515/2021, 2021-08-20 

Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania 

Define e regulamenta, a título excecional e temporário, os termos e condições em que a 

restituição da totalidade do apoio financeiro recebido, nos casos de incumprimento por 

cessação do contrato de trabalho apoiado, durante o período de duração do apoio, devido a 

despedimento coletivo, por extinção do posto de trabalho ou por inadaptação após o período 

experimental, prevista na subalínea i. da alínea a) do n.º 3 do artigo 15.º da Portaria n.º 

191/2015, de 14 de outubro, alterada e republicada pelas Portarias n.ºs 380/2018, de 14 de se 

 

Resolução n.º 770/2021, 2021-08-19 

Presidência do Governo Regional 

Autoriza, no âmbito do disposto no Regulamento que disciplina a concessão da atribuição de 

uma compensação financeira pela redução nas descargas de PeixeEspada-Preto nas lotas da 

Região, a celebração de 8 contratos-programa, com armadores, pessoas singulares e coletivas, 

com domicílio fiscal na Região, por cada embarcação que possuam e tenham licença válida para 

a pesca de peixe-espada-preto, e que tiveram comprovadamente uma quebra de descargas em 

lota na RAM entre 30% e 50% em relação à média mensal das descargas dos últimos quatro anos, 

compreendida entre os anos de 2017 a 2020. 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 30/2021/M, 2021-

08-17 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 

Recomenda ao Governo Regional a implementação, através da Secretaria Regional de Educação, 

Ciência e Tecnologia, de projeto piloto de Ensino Recorrente à Distância. 

 

Resolução n.º 747/2021, 2021-08-17 

Presidência do Governo Regional 

Autoriza a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da 

promoção e animação turísticas com a Associação FT - Fitness Team, tendo em vista a execução 

de um projeto intitulado “La vie en rose”, a ter lugar em outubro de 2021.  
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Resolução n.º 748/2021, 2021-08-17 

Presidência do Governo Regional 

Autoriza a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da 

promoção e animação turísticas com a Associação de Batucada da Madeira - - ABM, tendo em 

vista a execução de um projeto intitulado “Maravilhosas Flores do Meu Jardim”, a ter lugar em 

outubro de 2021.  

 

Resolução n.º 749/2021, 2021-08-17 

Presidência do Governo Regional 

Autoriza a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da 

promoção e animação turísticas com Poeira D´Enigmas” - Associação Recreativa Cultural e Escola 

de Samba, tendo em vista a execução de um projeto intitulado “Semeando Sonhos”, a ter lugar 

em outubro de 2021.  

 

Resolução n.º 750/2021, 2021-08-17 

Presidência do Governo Regional 

Autoriza a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da 

promoção e animação turísticas com a Associação Musical, Cultural e Recreativa e Coro de 

Câmara de Câmara de Lobos, tendo em vista a execução de um projeto intitulado “O Mundo da 

Imaginação”, a ter lugar em outubro de 2021.  

 

Resolução n.º 751/2021, 2021-08-17 

Presidência do Governo Regional 

Autoriza a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da 

promoção e animação turísticas com a Associação de Animação Geringonça, tendo em vista a 

execução de um projeto intitulado “Flourish - Florescer”, a ter lugar em outubro de 2021.  

 

Resolução n.º 752/2021, 2021-08-17 

Presidência do Governo Regional 

Autoriza a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da 

promoção e animação turísticas com a Escola de Samba Caneca Furada, tendo em vista a 

execução de um projeto intitulado “Madeira, Alegria das Cores”, a ter lugar em outubro de 2021.  

 

Resolução n.º 753/2021, 2021-08-17 

Presidência do Governo Regional 

Autoriza a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da 

promoção e animação turísticas com Maria Isabel Gomes Melo Borges de Castro, tendo em vista 

a execução de um projeto intitulado “De Sol e de Lua”, a ter lugar em outubro de 2021.  

 

Resolução n.º 754/2021, 2021-08-17 

Presidência do Governo Regional 

Autoriza a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da 

promoção e animação turísticas com João Egidio Andrade Rodrigues, tendo em vista a execução 

de um projeto intitulado “Flores de Esperança”, a ter lugar em outubro de 2021. 
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Resolução n.º 755/2021, 2021-08-17 

Presidência do Governo Regional 

Autoriza a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da 

promoção e animação turísticas com a Associação ANIMAD, tendo em vista a execução de um 

projeto intitulado “Bella Ciao”, a ter lugar em outubro de 2021.  

 

Resolução n.º 756/2021, 2021-08-17 

Presidência do Governo Regional 

Autoriza a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da 

promoção e animação turísticas com a, Associação Cultural Império da Ilha, tendo em vista a 

execução de um projeto intitulado “A Madeira é uma Tela”, a ter lugar em outubro de 2021.  

 

Resolução n.º 757/2021, 2021-08-17 

Presidência do Governo Regional 

Autoriza a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da 

promoção e animação turísticas com a Tramas e Enredos - Associação, tendo em vista a execução 

de um projeto intitulado “Jardim Secreto: o desabrochar da Esperança”, a ter lugar em outubro 

de 2021.  

 

Resolução n.º 758/2021, 2021-08-17 

Presidência do Governo Regional 

Autoriza a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da 

promoção e animação turísticas com João dos Santos Encarnação Mendes, tendo em vista a 

execução de um projeto intitulado “Wonderland”, a ter lugar em outubro de 2021.  

 

Resolução n.º 759/2021, 2021-08-17 

Presidência do Governo Regional 

Autoriza a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da 

promoção e animação turísticas com a AJEM - Associação de Jovens Empresários Madeirenses, 

tendo em vista a execução de um projeto intitulado “Madeira Flower Collection”, a ter lugar a 8 

e 9 de outubro de 2021. 

 

Resolução n.º 745/2021, 2021-08-16 

Presidência do Governo Regional 

Autoriza o subarrendamento da fração autónoma de tipologia T2, localizada à Travessa do 

Tanque, n.º 26, Edifício KJ1, 5.º B (W), freguesia de Santo António, município do Funchal, 

pertencendo-lhe a arrecadação n.º 19. 

 

Portaria n.º 507/2021, 2021-08-16 

Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania 

Prorroga, até 31 de outubro de 2021, o prazo para a apresentação das contas relativas ao ano 

de 2020 aos serviços do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, abreviadamente 

designado por ISSM, IP-RAM e respetiva publicitação no sítio eletrónico institucional, por parte 

das IPSS, entidades legalmente equiparadas e outras entidades da economia social. 
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Portaria n.º 495/2021, 2021-08-11 

Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares e Secretaria Regional de 

Saúde e Proteção Civil e Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania 

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

prestados nas unidades de internamento da Rede de Cuidados Continuados Integrados da RAM 

(REDE). 

 

Portaria n.º 494/2021, 2021-08-11 

Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares e Secretaria Regional de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Procede à suspensão da alínea i) do artigo 8.º do anexo da Portaria n.º 454/2017, de 30 de 

novembro, que aprova o regulamento da Loja de Artesanato da Madeira do Instituto do Vinho, 

do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP- RAM. 

 

Resolução n.º 738/2021, 2021-08-10 

Presidência do Governo Regional 

Autoriza a celebração de um contrato -programa com a entidade denominada ACAPORAMA, de 

modo a assegurar a prossecução do projeto denominado “Inclusão Digital”, destinado a atribuir 

equipamentos e serviços informáticos aos agregados familiares mais carenciados e aos alunos 

que não possuem capacidades económicas para os adquirir individualmente ou que não tenham 

em número suficiente para a realidade de utilizadores, no âmbito da pandemia da doença da 

COVID -19.  

 

Resolução n.º 739/2021, 2021-08-10 

Presidência do Governo Regional 

Altera o n.º 8 da Resolução n.º 588/2020, de 11 de agosto, que determina a constituição da 

Comissão de Elaboração, Acompanhamento e Avaliação do Plano Regional de Emprego (PRE), 

no âmbito da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania.  

 

Resolução n.º 741/2021, 2021-08-10 

Presidência do Governo Regional 

Autoriza a celebração de um contrato-programa com a ASA - Associação para o Desenvolvimento 

da Freguesia de Santo António, de modo a assegurar a prossecução de um projeto de natureza 

social, denominado “Ao Encanto da Natureza”, destinado a apoiar nomeadamente a população 

idosa, de modo a fazer face aos novos desafios apresentados pela pandemia da doença da 

COVID-19, procurando combater o isolamento social.  

 

Resolução n.º 742/2021, 2021-08-10 

Presidência do Governo Regional 

Prorroga por mais um ano, a contar de 19 de agosto de 2021, a suspensão parcial do PUA - Plano 

de Urbanização do Amparo, determinada pela Resolução n.º 152/2019, de 25 de março, assim 

como as medidas preventivas a que ficou sujeita a área afeta a essa suspensão. 
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Resolução n.º 722/2021, 2021-08-05 

Presidência do Governo Regional 

Procede à alteração dos n.ºs 2 e 3 da Resolução n.º 550/2021, de 14 de junho, alterada pelas 

Resoluções n.ºs 561/2021, de 17 de junho e 679/2021, de 15 de julho, de forma a conceder à 

Associação Comercial e Industrial do Funchal, uma comparticipação financeira que não excederá 

o valor de € 900,000,00 para a realização até 60.000 testes rápidos de antigénio (TRAg), para a 

SARS-CoV-2. 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 29/2021/M, 2021-

08-04 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 

Recomenda ao Governo da República que assuma a responsabilidade da componente europeia 

de financiamento em prol da renovação da frota pesqueira regional. 
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