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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. 

No entanto, o agravamento da situação epidemiológica em Portugal a partir de meados do mês 
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https://data.dre.pt/eli/decpresrep/14-A/2020/03/18/p/dre
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/141469892/details/maximized?serie=I&amp;day=2020-08-28&amp;date=2020-08-01&amp;_blank
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/141469892/details/maximized?serie=I&amp;day=2020-08-28&amp;date=2020-08-01&amp;_blank
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142601170/details/maximized?serie=I&amp;dreId=142601168
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144010961/details/maximized?serie=I&amp;day=2020-09-29&amp;date=2020-09-01&amp;dreId=144010957
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144010961/details/maximized?serie=I&amp;day=2020-09-29&amp;date=2020-09-01&amp;dreId=144010957
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144010961/details/maximized?serie=I&amp;day=2020-09-29&amp;date=2020-09-01&amp;dreId=144010957


 

 
 

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. 

O presente dossier temático pretende compilar, de forma exaustiva, informação legislativa 
europeia, nacional e regional, publicada entre os dias 1 e 28 de fevereiro de 2021. 

Não houve recomendações da Provedora da Justiça publicadas durante este período cronológico. 
Acrescentou-se, por fim, 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. 
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158368125/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158368125/details/maximized


 
 

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, 2021-02-26 
Direção-Geral da Justiça 

Sobre a aplicação da Diretiva (UE) 2015/2302 do Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
às viagens organizadas e aos serviços de viagem conexos. COM/2021/90 final. 
 

Comunicação da Comissão, 2021-02-26 
Comissão Europeia, Direção-Geral do Mercado Interno, da Indústria, do Empreendedorismo 
e das PME 

Orientações para a execução do programa de trabalho 2021-2022 previsto no Regulamento 
Plataforma Digital Única (Texto relevante para efeitos do EEE) 2021/C 71/02. C/2021/1221. 
 

Recomendação do Comité Permanente dos Estados da EFTA n.o 1/2020/SC, 2021-02-25 

Comité Permanente dos Estados da EFTA, Secretariado-Geral 

Sobre a notificação da Noruega, de 5 de novembro de 2020, relativa à utilização de uma reserva 

para risco sistémico em conformidade com o artigo 133.o da Diretiva 2013/36/UE relativa ao 

acesso à atividade das instituições de crédito e à supervisão prudencial das instituições de 

crédito e empresas de investimento, conforme integrado no Acordo EEE através da Decisão do 

Comité Misto do EEE n.o 79/2019 2021/C 65/06. 

 

Parecer do Banco Central Europeu, 2021-02-25 

Banco Central Europeu 

Sobre uma proposta de regulamento relativo aos pagamentos transfronteiriços na União 

(CON/2021/3) 2021/C 65/04.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2021/328 da Comissão, 2021-02-24 

Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 

Institui um direito de compensação definitivo sobre as importações de produtos de fibra de 

vidro de filamento contínuo originários da República Popular da China na sequência de um 

reexame da caducidade nos termos do artigo 18.o do Regulamento (UE) 2016/1037 do 

Parlamento Europeu e do Conselho. C/2021/1109. 

 

Conclusões do Conselho, 2021-02-22 

Conselho da União Europeia 

Sobre a lista revista da UE de jurisdições não cooperantes para efeitos fiscais 2021/C 66/10. 

 

Decisão de Execução (UE) 2021/360 da Comissão, 2021-02-19 

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 documento C(2021) 1121] (Apenas faz fé 

o texto em língua inglesa). C/2021/1121. 

 

Autorização de auxílios estatais, 2021-02-19 

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=COM%3A2021%3A90%3AFIN&qid=1614339842968
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2021_071_R_0002&qid=1614598573087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3AE2020G0001&qid=1614339842968
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021AB0003&qid=1614339842968
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0328&qid=1614339842968
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021XG0226%2801%29&qid=1614339842968
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0360&qid=1614339842968
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0219%2803%29&qid=1614172293848


 

 
 

 

Resolução do Conselho, 2021-02-18 
Conselho da União Europeia 

Sobre um quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da 
formação rumo ao Espaço Europeu da Educação e mais além (2021-2030) 2021/C 66/01. 
 

Regulamento de Execução (UE) 2021/255 da Comissão, 2021-02-18 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes 

Altera o Regulamento de Execução (UE) 2015/1998 da Comissão que estabelece as medidas de 
execução das normas de base comuns sobre a segurança da aviação (Texto relevante para 
efeitos do EEE). C/2021/992. 
 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 

Social Europeu e ao Comité das Regiões, 2021-02-18 

Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 

Revisão da Política Comercial - Uma política comercial aberta, sustentável e decisiva. 

COM/2021/66 final. 

 

Aviso, 2021-02-18 

Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 

Início de um processo anti-dumping relativo às importações de polímeros superabsorventes 

originários da República da Coreia 2021/C 58/16. C/2021/905. 

 

Aviso, 2021-02-18 

Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 

Aviso de início de um processo anti-dumping relativo às importações de cálcio silício originário 

da República Popular da China 2021/C 58/15. C/2021/924. 

 

Auxílios estatais, 2021-02-18 

Órgão de Fiscalização da EFTA 

Decisão de não levantar objeções 2021/C 58/12. 

 

Auxílios estatais, 2021-02-18 

Órgão de Fiscalização da EFTA 

Decisão de não levantar objeções 2021/C 58/11. 

 

Auxílios estatais, 2021-02-18 

Órgão de Fiscalização da EFTA 

Decisão de não levantar objeções 2021/C 58/08 

 

Auxílios estatais, 2021-02-18 

Órgão de Fiscalização da EFTA 

Decisão de não levantar objeções 2021/C 58/07 

 

Auxílios estatais,  2021-02-18 

Órgão de Fiscalização da EFTA 

Decisão de não levantar objeções 2021/C 58/06 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32021G0226%2801%29&qid=1614339842968
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0255&qid=1614172293848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0066&qid=1614172293848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0066&qid=1614172293848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2804%29&qid=1614172293848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2804%29&qid=1614172293848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3AE2021C0218%2807%29&qid=1614172293848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3AE2021C0218%2806%29&qid=1614172293848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3AE2021C0218%2802%29&qid=1614172293848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3AE2021C0218%2802%29&qid=1614172293848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3AE2021C0218%2801%29&qid=1614172293848


 

 
 

 

Lei n.º 4-C/2021, 2021-02-17 
Portugal 

Estabelece uma isenção do IVA aplicável às transmissões de dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro da COVID-19, às vacinas contra a mesma doença e às prestações de serviços 
relacionadas com esses produtos, transpondo a Diretiva (UE) 2020/2020 do Conselho, de 7 de 
dezembro de 2020. (Publicação oficial: Diário da Republica I Série; Número do JO: 33/2021, 1º 
Suplemento; Data de publicação: 17/02/2021; Número de página: 00002-00003). 
 

Decisão de Execução (UE) 2021/271 da Comissão, 2021-02-17 
Comissão Europeia, Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros 

Relativa à prorrogação da supervisão reforçada da Grécia [notificada com o número C(2021) 
998] (Apenas faz fé o texto na língua grega). C/2021/998. 
 

Comunicação da Comissão, 2021-02-17 

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

Incubadora HERA: enfrentar juntos as ameaças das variantes do vírus da COVID-19. 

COM/2021/78 final. 

 

Aviso, 2021-02-17 

Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 

Início de um processo anti subvenções relativo às importações de produtos planos de aço 

inoxidável laminados a frio originários da Índia e da Indonésia 2021/C 57/04. C/2021/913. 

 

Aviso, 2021-02-17 

Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 

Início de um processo anti dumping relativo às importações de determinados sistemas de 

elétrodos de grafite originários da República Popular da China 2021/C 57/03. C/2021/902. 

 

Resultado da votação Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2021-02-16 

Conselho da União Europeia 

Estabelece medidas específicas e temporárias, em face da persistência da crise 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 e à prorrogação de determinados prazos 

referidos no Regulamento (UE) 2020/698 = Resultado do procedimento escrito concluído em 

15 de fevereiro de 2021 = Adoção do ato legislativo. ST 6233 2021 INIT. 

 

Resultado da votação – Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2021-02-16 

Conselho da União Europeia 

Altera o Regulamento (CEE) n.º 95/93 do Conselho no que respeita à isenção temporária das 

regras de utilização das faixas horárias nos aeroportos da União devido à crise de COVID-19 = 

Resultado do procedimento escrito concluído em 15 de fevereiro de 2021 = Adoção do ato 

legislativo. ST 6227 2021 COR 1. 

 

Resultado da votação – Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2021-02-16 

Conselho da União Europeia 

Altera o Regulamento (CEE) n.º 95/93 do Conselho no que respeita à isenção temporária das 

regras de utilização das faixas horárias nos aeroportos da União devido à crise de COVID-19 = 

Resultado do procedimento escrito concluído em 15 de fevereiro de 2021 = Adoção do ato 

legislativo. ST 6227 2021 INIT. 
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https://dre.pt/application/file/a/157592130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0271&qid=1614172293848
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Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 2021-02-16 
Comissão Europeia, Direção-Geral da Estabilidade Financeira, dos Serviços Financeiros e da 
União dos Mercados de Capitais 

Sobre um possível alargamento do quadro do requisito de constituição de reservas para o rácio 
de alavancagem às O-SII e sobre a definição e o cálculo da medida da exposição total, incluindo 
o tratamento das reservas junto do banco central. COM/2021/62 final. 
 

Regulamento (UE) 2021/267 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2021-02-16 

Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 

Estabelece medidas específicas e temporárias, em face da persistência da crise 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 e à prorrogação de determinados prazos 

referidos no Regulamento (UE) 2020/698. (Texto relevante para o EEE). 

 

Regulamento (UE) 2021/250 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2021-02-16 

Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 

Altera o Regulamento (CEE) n.o 95/93 do Conselho no que respeita à isenção temporária das 

regras de utilização das faixas horárias nos aeroportos da União devido à crise de COVID-19. 

(Texto relevante para efeitos do EEE). 

 

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2021-02-16 

Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 

ESTABELECE MEDIDAS ESPECÍFICAS E TEMPORÁRIAS, EM FACE DA PERSISTÊNCIA DA CRISE 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 E À PRORROGAÇÃO DE DETERMINADOS PRAZOS REFERIDOS NO REGULAMENTO 

(UE) 2020/698. PE 2 2021 REV 1. 

 

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2021-02-16 

Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 

ALTERA O REGULAMENTO (CEE) N.º 95/93 DO CONSELHO NO QUE RESPEITA À ISENÇÃO 

TEMPORÁRIA DAS REGRAS DE UTILIZAÇÃO DAS FAIXAS HORÁRIAS NOS AEROPORTOS DA 

UNIÃO DEVIDO À CRISE DE COVID-19. PE 1 2021 REV 1. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2021/238 da Comissão, 2021-02-16 

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

Altera o Regulamento de Execução (UE) 2020/532 no respeitante a uma derrogação dos 

Regulamentos de Execução (UE) n.o 180/2014 e (UE) n.o 181/2014 para os controlos de 

medidas específicas no domínio agrícola a favor das regiões ultraperiféricas da União e das ilhas 

menores do mar Egeu. C/2021/903. 

 

Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-02-16 

Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 

Altera a Diretiva 2014/65/EU no respeitante aos requisitos de informação, à governação dos 

produtos e aos limites às posições e as Diretivas 2013/36/UE E (UE) 2019/878 no respeitante à 

sua aplicação às empresas de investimento a fim de contribuir para a recuperação na sequência 

da crise de COVID-19. PE 71 2020 REV 1. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0062&qid=1614172293848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0267&qid=1614172293848
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0238&qid=1614172293848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CONSIL%3APE_71_2020_REV_1&qid=1614172293848


 

 
 

 

Texto consolidado: Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 18 de Dezembro de 2006, 2021-02-15 

Relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), que cria 
a Agência Europeia dos Produtos Químicos, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o 
Regulamento (CEE) n.o 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) n.o 1488/94 da Comissão, 
bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão (Texto relevante para efeitos do EEE). 
 

Resultado da votação Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2021-02-15 
Conselho da União Europeia 

Altera o Regulamento (UE) 2017/1129 no que se refere ao prospeto UE Recuperação e a 
ajustamentos específicos para os intermediários financeiros e a Diretiva 2004/109/CE no que 
respeita à utilização de um formato eletrónico único de comunicação de informações para os 
relatórios financeiros anuais, de modo a apoiar a recuperação da crise de COVID-19 = Resultado 
do procedimento escrito concluído em 15 de fevereiro de 2021 = Adoção do ato legislativo. ST 
6215 2021 INIT. 
 

Resultado da votação Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, 2021-02-15 

Conselho da União Europeia 

Altera a Diretiva 2014/65/UE no respeitante aos requisitos de informação, à governação dos 

produtos e aos limites às posições e as Diretivas 2013/36/UE e (UE) 2019/878 no respeitante à 

sua aplicação às empresas de investimento a fim de contribuir para a recuperação na sequência 

da crise de COVID-19 = Resultado do procedimento escrito concluído em 15 de fevereiro de 

2021 = Adoção do ato legislativo. ST 6214 2021 INIT. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2021/181 da Comissão, 2021-02-15 

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

Altera o Regulamento (CE) n.o 889/2008 que estabelece normas de execução do Regulamento 

(CE) n.o 834/2007 do Conselho relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos 

biológicos, no que respeita à produção biológica, à rotulagem e ao controlo (Texto relevante 

para efeitos do EEE). C/2021/866. 

 

Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2021-02-12 

Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 

Cria o Mecanismo de Recuperação e Resiliência. 

 

Autorização de auxílios estatais, 2021-02-12 

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). 

 

Resolução legislativa do Parlamento Europeu, 2021-02-11 

Parlamento Europeu 

Sobre a proposta de regulamento 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 da formação contínua em determinados domínios da 

legislação em matéria de transportes, para os períodos de referência subsequentes aos 

referidos no Regulamento (UE) 2020/698 (COM(2021)0025 – C9-0004/2021 – 

2021/0012(COD)). TA/2021/0049. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20210215&qid=1613126273335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20210215&qid=1613126273335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_6215_2021_INIT&qid=1614172293848&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_6214_2021_INIT&qid=1614172293848&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0181&qid=1614172293848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241&qid=1614172293848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0212%2801%29&qid=1613126273335
https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2021/02-11/0049/P9_TA-PROV(2021)0049_PT.pdf


 

 
 

 

Resolução legislativa do Parlamento Europeu, 2021-02-11 

Parlamento Europeu 

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

Regulamento (CEE) n.º 95/93 do Conselho no que respeita à isenção temporária das regras de 

utilização das faixas horárias nos aeroportos comunitários devido à pandemia de COVID-19 

(COM(2020)0818 – C9-0420/2020 – 2020/0358(COD)). TA/2021/0048. 

 
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, 2021-02-11 

Parlamento Europeu 

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

Regulamento (UE) 2017/1129 no que se refere ao prospeto UE Recuperação e a ajustamentos 

específicos para os intermediários financeiros, de modo a contribuir para a recuperação da 

pandemia de COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)). TA/2021/0047. 

 

Resolução legislativa do Parlamento Europeu, 2021-02-11 

Parlamento Europeu 

Sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 

2014/65/UE no respeitante aos requisitos de informação, à governação dos produtos e aos 

limites às posições a fim de contribuir para a recuperação na sequência da pandemia de COVID-

19 (COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD)). TA/2021/0046. 

 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 2021-02-11 

Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Sobre a aplicação do Regulamento (UE) n.º 1144/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativo à execução de ações de informação e de promoção de produtos agrícolas no mercado 

interno e em países terceiros. COM/2021/49 final. 

 

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2021-02-11 

Conselho da União Europeia 

Altera o Regulamento (UE) 2017/1129 no que se refere ao prospeto UE Recuperação e a 

ajustamentos específicos para os intermediários financeiros e a Diretiva 2004/109/CE no que 

respeita à utilização de um formato eletrónico único de comunicação de informações para os 

relatórios financeiros anuais, de modo a apoiar a recuperação da crise de COVID-19 PE 72 2020 

INIT. 

 

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2021-02-11 

Conselho da União Europeia 

Altera o Regulamento (CEE) n.º 95/93 do Conselho no que respeita à isenção temporária das 

regras de utilização das faixas horárias nos aeroportos da União devido à crise de COVID-19. PE 

1 2021 INIT. 

 

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2020-02-11 

Conselho da União Europeia 

Estabelece medidas específicas e temporárias, em face da persistência da crise 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 e à prorrogação de determinados prazos 

referidos no Regulamento (UE) 2020/698. PE 2 2021 INIT. 
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2021/02-11/0048/P9_TA-PROV(2021)0048_PT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2021/02-11/0047/P9_TA-PROV(2021)0047_PT.pdf
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_1_2021_INIT&qid=1614172293848&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_2_2021_INIT&qid=1614172293848&from=PT


 

 
 

 

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2021-02-11 

Conselho da União Europeia 

Altera o Regulamento (UE) 2017/1129 no que se refere ao prospeto UE Recuperação e a 

ajustamentos específicos para os intermediários financeiros e a Diretiva 2004/109/CE no que 

respeita à utilização de um formato eletrónico único de comunicação de informações para os 

relatórios financeiros anuais, de modo a apoiar a recuperação da crise de COVID-19. PE 72 2020 

INIT. 

 
Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2021-02-11 

Conselho da União Europeia 

Estabelece medidas específicas e temporárias face ao surto de COVID-19 relativas à renovação 

ou prorrogação de determinados certificados, licenças e autorizações e ao adiamento de 

determinados controlos periódicos e da formação contínua em determinados domínios da 

legislação em matéria de transportes, para os períodos de referência subsequentes aos referidos 

no Regulamento (UE) 2020/698 – Resultado da primeira leitura do Parlamento Europeu 

(Bruxelas, 8 a 11 de fevereiro de 2021). ST 5966 2021 INIT. 

 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2021-02-11 

Conselho da União Europeia 

Altera o Regulamento (CEE) n.º 95/93 do Conselho no que respeita à isenção temporária das 

regras de utilização das faixas horárias nos aeroportos comunitários devido à pandemia de 

COVID-19 – Resultado da primeira leitura do Parlamento Europeu (Bruxelas, 8 a 11 de fevereiro 

de 2021). ST 5964 2021 INIT. 

 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2021-02-11 

Conselho da União Europeia 

Altera o Regulamento (UE) 2017/1129 no que se refere ao prospeto UE Recuperação e a 

ajustamentos específicos para os intermediários financeiros, de modo a contribuir para a 

recuperação da pandemia de COVID-19 - Resultado da primeira leitura do Parlamento Europeu 

(Bruxelas, 8 a 11 de fevereiro de 2021). ST 5960 2021 INIT. 

 

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, 2021-02-11 

Conselho da União Europeia 

Altera a Diretiva 2014/65/UE no respeitante aos requisitos de informação, à governação dos 

produtos e aos limites de posições a fim de contribuir para a recuperação na sequência da 

pandemia de COVID-19 - Resultado da primeira leitura do Parlamento Europeu (Bruxelas, 8 a 11 

de fevereiro de 2021). ST 5959 2021 INIT. 

 

Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, 2021-02-11 

Conselho da União Europeia 

Altera a Diretiva 2014/65/UE no respeitante aos requisitos de informação, à governação dos 

produtos e aos limites às posições e as Diretivas 2013/36/UE e (UE) 2019/878 no respeitante à 

sua aplicação às empresas de investimento a fim de contribuir para a recuperação na sequência 

da crise de COVID-19. PE 71 2020 INIT. 

 

Auxílios estatais, 2021-02-11 

Órgão de Fiscalização da EFTA 

Decisão de não levantar objeções 2021/C 48/08. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_72_2020_INIT&qid=1614172293848&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_5966_2021_INIT&qid=1614172293848&from=PT
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3AE2021C0211%2803%29&qid=1613126273335


 

 
 

 

Auxílios estatais, 2021-02-11 

Órgão de Fiscalização da EFTA 

Decisão de não levantar objeções 2021/C 48/07 

 

Auxílios estatais, 2021-02-11 

Órgão de Fiscalização da EFTA 

Decisão de não levantar objeções 2021/C 48/06 

 
Regulamento (UE) 2021/240 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2021-02-10 

Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 

Cria um instrumento de assistência técnica 

 

Regulamento (UE) 2021/177 do Parlamento Europeu e do Conselho, 2021-02-10 

Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 

Altera o Regulamento (UE) n.o 223/2014 no que respeita à introdução de medidas específicas 

para fazer face à crise associada ao surto de COVID-19 

 

REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, 2021-02-10 

Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia 

Altera o Regulamento (UE) N.º 223/2014 no que respeita à introdução de medidas específicas 

para fazer face à crise  associada ao surto de COVID-19. PE 51 2020 REV 1. 

 

Decisão (UE) 2021/174 do Banco Central Europeu, 2021-02-10 

Banco Central Europeu 

Altera a Decisão (UE) 2020/440 relativa a um programa temporário de compras de emergência 

por pandemia (BCE/2021/6). 

 

Aviso, 2021-02-05 

Comissão Europeia, Direção-Geral do Comércio 

Aviso de início de um reexame intercalar parcial das medidas de compensação aplicáveis às 

importações de determinadas trutas-arco-íris originárias da República da Turquia 2021/C 40/07. 

C/2021/509. 

 

Autorização de auxílios estatais, 2021-02-05 

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 objeçõesTexto relevante para 

efeitos do EEE. 

 

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

Europeu e ao Comité das Regiões, 2021-02-04 

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

Sobre as atividades da rede EURES (julho 2018 - junho 2020) apresentado nos termos do artigo 

33.º do Regulamento (UE) 2016/589. COM/2021/46 final. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3AE2021C0211%2802%29&qid=1613126273335
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Proposal for a Council Directive amending Council Directive 2006/112/EC, 2021-02-04 

Conselho da União Europeia 

As regards temporary measures in relation to value added tax for COVID-19 vaccines and in 

vitro diagnostic medical devices in response to the COVID-19 pandemic (12453/20 - COM(2020) 

688 final) - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality. ST 

5936 2021 INIT. 

 
Resultado da votação Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 2021-02-02 

Conselho da União Europeia 

Altera o Regulamento (UE) n.º 223/2014 no que respeita à introdução de medidas específicas 

para fazer face à crise associada ao surto de COVID-19 = Adoção do ato legislativo = Resultado 

do procedimento escrito concluído em 2 de fevereiro de 2021. ST 5847 2021 INIT. 

 

Recomendação (UE) 2021/132 do Conselho, 2021-02-02 

Conselho da União Europeia 

Altera a Recomendação (UE) 2020/912 do Conselho relativa à restrição temporária das viagens 

não indispensáveis para a UE e ao eventual levantamento de tal restrição. 

 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, 2021-02-02 

Comissão Europeia, Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes 

Em conformidade com o artigo 294.º, n.º 6, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia relativa à Posição do Conselho relativa ao Relatório sobre a reformulação do 

Regulamento (CE) n.º 1371/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 

2007, relativo aos direitos e obrigações dos passageiros dos serviços ferroviários. COM/2021/40 

final. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2021/116 da Comissão, 2021-02-01 

Comissão Europeia, Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes 

Relativo à criação do Primeiro Projeto Comum de apoio à aplicação do Plano Diretor Europeu de 

Gestão do Tráfego Aéreo previsto no Regulamento (CE) n.o 550/2004 do Parlamento Europeu e 

do Conselho que altera o Regulamento de Execução (UE) n.o 409/2013 da Comissão e revoga o 

Regulamento de Execução (UE) n.o 716/2014 da Comissão (Texto relevante para efeitos do EEE). 

C/2021/448. 

 

Recomendação (UE) 2021/119 do Conselho, 2021-02-01 

Conselho da União Europeia 

Altera a Recomendação (UE) 2020/1475 sobre uma abordagem coordenada das restrições à 

liberdade de circulação em resposta à pandemia de COVID-19. (Texto relevante para efeitos do 

EEE). 

 

Comunicação da Comissão, 2021-02-01 

Comissão Europeia, Direção-Geral da Concorrência 

Quinta alteração ao quadro temporário relativo a medidas de auxílio estatal em apoio da 

economia no atual contexto do surto de COVID-19 e alteração ao anexo da Comunicação da 

Comissão aos Estados-Membros sobre a aplicação dos artigos 107.o e 108.o do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia ao seguro de crédito à exportação em operações garantidas 

a curto prazo 2021/C 34/06. C/2021/564. 
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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 2207-A/2021 - Diário da República n.º 40/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-
02-26 
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 

Define as medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal continental 
 

Despacho n.º 1733-A/2021 - Diário da República n.º 31/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-

02-15 

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 

 
Despacho n.º 1689-C/2021 - Diário da República n.º 30/2021, 3º Suplemento, Série II de 2021-

02-12 

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 

Define as medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal continental 

 

Despacho n.º 1689-B/2021 - Diário da República n.º 30/2021, 2º Suplemento, Série II de 2021-

02-12 

Administração Interna e Modernização do Estado e da Administração Pública - Gabinetes do 

Ministro da Administração Interna e da Ministra da Modernização do Estado e da 

Administração Pública 

Determina que durante o estado de emergência os postos de atendimento do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras mantêm o atendimento presencial, mediante marcação, destinado à 

prática de atos urgentes 

 
Despacho n.º 1666/2021 - Diário da República n.º 30/2021, Série II de 2021-02-12 

Administração Interna, Infraestruturas e Habitação e Agricultura - Gabinetes da Secretária de 

Estado da Administração Interna e dos Secretários de Estado das Infraestruturas e da 

Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Define regras relativas à formação profissional e condução de veículos agrícolas 

 
Despacho n.º 1448-A/2021 - Diário da República n.º 24/2021, 2º Suplemento, Série II de 2021-

02-04 

Defesa Nacional, Administração Interna e Saúde - Gabinetes dos Ministros da Defesa Nacional 

e da Administração Interna e da Ministra da Saúde 

Designação de novo coordenador da task force para a elaboração do «Plano de vacinação contra 

a COVID-19 em Portugal» 
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2.1.2. ATOS LEGAIS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
Decreto n.º 3-F/2021 - Diário da República n.º 40/2021, 3º Suplemento, Série I de 2021-02-26 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República 

 

Despacho n.º 2207-B/2021 - Diário da República n.º 40/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-

02-26 

Administração Interna - Gabinete do Ministro 

Determina os pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre 

 

Portaria n.º 45-A/2021 - Diário da República n.º 40/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-02-

26 

AGRICULTURA 

Primeira alteração da Portaria n.º 298/2020, de 23 de dezembro, que estabelece as regras do 

prolongamento dos compromissos agroambientais no ano de 2021 

 

Despacho n.º 2176/2021 - Diário da República n.º 40/2021, Série II de 2021-02-26 

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde 

Determina a nomeação e o mandato dos membros da Comissão de Avaliação de Medicamentos 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 69-A/2021 - Diário da República n.º 39/2021, 2º 

Suplemento, Série I de 2021-02-25 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Autorização da renovação do estado de emergência 

 

Decreto do Presidente da República n.º 21-A/2021 - Diário da República n.º 39/2021, 2º 

Suplemento, Série I de 2021-02-25 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

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

de calamidade pública 

 

Portaria n.º 45/2021 - Diário da República n.º 38/2021, Série I de 2021-02-24 

FINANÇAS, TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL E SAÚDE 

Estabelece o regime de definição de preços e de responsabilidade na repartição e assunção dos 

encargos pelas diferentes entidades envolvidas 

 

Decreto-Lei n.º 15/2021 - Diário da República n.º 37/2021, Série I de 2021-02-23 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Cria um regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a 

execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social 

Resumo em Linguagem Clara | Summary in plain english 

 

Portaria n.º 43/2021 - Diário da República n.º 37/2021, Série I de 2021-02-23 

PLANEAMENTO 

Procede à nona alteração ao Regulamento que estabelece Normas Comuns sobre o Fundo Social 

Europeu 
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Decreto-Lei n.º 14-B/2021 - Diário da República n.º 36/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-

02-22 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Alarga o apoio excecional à família no âmbito da suspensão das atividades letivas e não letivas 

presenciais 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 66/2021 - Diário da República n.º 34/2021, Série I 

de 2021-02-18 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que apoie as organizações não governamentais de cariz ambiental no 

âmbito da crise pandémica, económica e social 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2021 - Diário da República n.º 33/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-02-17 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Reafeta até ao final do ano letivo de 2020-2021 a reserva de capacidade no Multiplexer A da 

televisão digital terrestre para a emissão do #EstudoEmCasa - Ensino Secundário 

 

Lei n.º 4-C/2021 - Diário da República n.º 33/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-02-17 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Estabelece uma isenção do IVA aplicável às transmissões de dispositivos médicos para 

diagnóstico in vitro da COVID-19, às vacinas contra a mesma doença e às prestações de serviços 

relacionadas com esses produtos, transpondo a Diretiva (UE) 2020/2020 do Conselho, de 7 de 

dezembro de 2020 

 

Despacho n.º 1705/2021 - Diário da República n.º 31/2021, Série II de 2021-02-15 

Finanças e Saúde - Gabinetes da Ministra da Saúde e do Secretário de Estado do Tesouro 

Reforço adicional do investimento na Rede Nacional de Especialidade Hospitalar e de 

Referenciação em Medicina Intensiva 

 

Despacho n.º 1704/2021 - Diário da República n.º 31/2021, Série II de 2021-02-15 

Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes do Secretário de 

Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, da Secretária de Estado da Ação Social e do Secretário 

de Estado da Saúde 

Prorroga a vigência das listas das entidades que beneficiam da isenção do IVA na aquisição de 

bens necessários para o combate à COVID-19 

 

Portaria n.º 37-A/2021 - Diário da República n.º 31/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-02-

15 

CULTURA 

Aprova o Regulamento das Medidas de Apoio à Cultura no contexto de resposta à pandemia da 

doença COVID-19 

 

Portaria n.º 37/2021 - Diário da República n.º 31/2021, Série I de 2021-02-15 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

Alteração ao reconhecimento e manutenção do Estatuto do Cuidador Informal 

 

Despacho n.º 1689-D/2021 - Diário da República n.º 30/2021, 3º Suplemento, Série II de 2021-

02-12 

Administração Interna - Gabinete do Ministro 

Determina os pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre 
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Despacho n.º 1689-A/2021 - Diário da República n.º 30/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-

02-12 

Educação - Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto e da Educação e da Secretária de 

Estado da Educação 

Altera o calendário de funcionamento das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos 

de ensino e o calendário das provas e exames, aprovados pelo Despacho n.º 6906-B/2020, de 2 

de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 128, 2.º suplemento, de 3 de julho de 

2020 

 

Decreto n.º 3-E/2021 - Diário da República n.º 30/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-02-12 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República 

 

Decreto-Lei n.º 14-A/2021 - Diário da República n.º 30/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-

02-12 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas ao setor das comunicações eletrónicas 

no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 63-A/2021 - Diário da República n.º 29/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-02-11 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Autorização da renovação do estado de emergência 

 

Decreto do Presidente da República n.º 11-A/2021 - Diário da República n.º 29/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-02-11 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

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

de calamidade pública 

 

Despacho n.º 1559-A/2021 - Diário da República n.º 27/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-

02-09 

Administração Interna - Gabinete do Ministro 

Continuação da resposta das forças e serviços de segurança, no âmbito da situação 

epidemiológica provocada pelo SARS-CoV-2 e pela doença COVID-19, durante a suspensão das 

atividades letivas e não letivas 

 

Despacho n.º 1518/2021 - Diário da República n.º 26/2021, Série II de 2021-02-08 

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

Abertura de candidaturas ao Programa Adaptar Social + destinado às entidades representativas 

do setor social e solidário e do setor lucrativo, nos termos do artigo 6.º da Portaria n.º 178/2020, 

de 28 de julho 

 

Declaração de Retificação n.º 95/2021 - Diário da República n.º 26/2021, Série II de 2021-02-

08 

Economia e Transição Digital, Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do 

Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, Adjunto e dos Assuntos Fiscais e da Saúde 

Retifica o Despacho n.º 1053/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 17, de 26 de 

janeiro de 2021, que define as especificações técnicas a que deve obedecer o gel desinfetante 

cutâneo para que possa beneficiar de incentivos fiscais 

 

19 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157360559/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157360559/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157397591/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157397590/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157397590/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157236767/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157236767/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157236766/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157236766/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156871676/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156871676/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156692072/details/2/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156692043/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156692043/details/maximized


 

 
 

Portaria n.º 28/2021 - Diário da República n.º 26/2021, Série I de 2021-02-08 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

Determina as medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, destinadas ao setor 

social e solidário 

 

Portaria n.º 27/2021 - Diário da República n.º 25/2021, Série I de 2021-02-05 

PLANEAMENTO E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

Procede à quarta alteração ao regulamento geral do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais 

Carenciadas e à regulamentação específica do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 

Carenciadas em Portugal 
 

Resolução da Assembleia da República n.º 54/2021 - Diário da República n.º 25/2021, Série I 

de 2021-02-05 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo medidas com vista à retoma da prática desportiva e normalização 

gradual das competições em contexto de pandemia 

 

Decreto-Lei n.º 10-B/2021 - Diário da República n.º 24/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-

02-04 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece medidas excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19, para 2021 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 8-B/2021 - Diário da República n.º 24/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-02-04 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Autoriza a realização da despesa com a aquisição de computadores e conectividade 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 52/2021 - Diário da República n.º 24/2021, Série I 

de 2021-02-04 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo o envolvimento das Forças Armadas nas ações de planeamento e 

operacionalização das medidas e ações a adotar na nova fase de combate à pandemia 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 51/2021 - Diário da República n.º 24/2021, Série I 

de 2021-02-04 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a simplificação do regime legal de emissão de atestados médicos de 

incapacidade multiuso e a adoção de medidas de urgência para acelerar a sua emissão e 

revalidação 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 48/2021 - Diário da República n.º 24/2021, Série I 

de 2021-02-04 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a contratação de mais professores, técnicos especializados e 

trabalhadores não docentes para a escola pública 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 8-A/2021 - Diário da República n.º 23/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-02-03 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova a Estratégia de Longo Prazo para a Renovação dos Edifícios 
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Anúncio de procedimento n.º 1274/2021 - Diário da República n.º 23/2021, Série II de 2021-

02-03 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. 

Aquisição de consumíveis e equipamentos de proteção 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 41/2021 - Diário da República n.º 23/2021, Série I 

de 2021-02-03 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a disponibilização de testes COVID-19 gratuitos a professores, 

trabalhadores não docentes e alunos 

 
Resolução da Assembleia da República n.º 40/2021 - Diário da República n.º 23/2021, Série I 

de 2021-02-03 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que informe os cidadãos sobre as melhores práticas de utilização 

corrente de material de proteção individual, como máscaras, viseiras ou luvas, e que incentive a 

opção por material reutilizável 

 

Decreto-Lei n.º 10-A/2021 - Diário da República n.º 22/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-

02-02 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece mecanismos excecionais de gestão de profissionais de saúde para realização de 

atividade assistencial, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

 

Portaria n.º 26-A/2021 - Diário da República n.º 22/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-02-

02 

INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO 

Procede à primeira alteração da Portaria n.º 91/2020, de 14 de abril, que define, em execução 

do disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, um regime excecional para 

as situações de mora no pagamento das rendas atendendo à situação epidemiológica provocada 

pelo coronavírus SARS-CoV-2 e doença COVID-19, os termos em que é efetuada a demonstração 

da quebra de rendimentos para efeito de aplicação daquele regime excecional a situações de 

incapacidade de pagamento das rendas habitacionais devidas a partir de 1 de abril de 2020 e até 

ao mês subsequente ao termo da vigência do estado de emergência 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 35/2021 - Diário da República n.º 22/2021, Série I 

de 2021-02-02 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a adoção de medidas para travar o aumento das desigualdades 

estruturais de género desencadeadas pelos impactos socioeconómicos da COVID-19 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 31/2021 - Diário da República n.º 22/2021, Série I 

de 2021-02-02 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que divulgue informação sobre a COVID-19 em contexto escolar e 

desenvolva um programa de rastreio 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 30/2021 - Diário da República n.º 22/2021, Série I 

de 2021-02-02 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a criação de um apoio excecional às unidades produtivas artesanais 
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Resolução da Assembleia da República n.º 29/2021 - Diário da República n.º 22/2021, Série I 

de 2021-02-02 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo a criação de um fundo de apoio ao desporto 

 

Regulamento n.º 105-A/2021 - Diário da República n.º 21/2021, 2º Suplemento, Série II de 

2021-02-01 

Município da Maia 

Regulamento do Programa Extraordinário de Apoio Direto à Economia Local 

 

Lei n.º 4-B/2021 - Diário da República n.º 21/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-02-01 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Estabelece um regime de suspensão de prazos processuais e procedimentais decorrente das 

medidas adotadas no âmbito da pandemia da doença COVID-19, alterando a Lei n.º 1-A/2020, 

de 19 de março 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 18/2021 - Diário da República n.º 21/2021, Série I 

de 2021-02-01 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Programa de resposta económica e social para o Algarve 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 19/2021 - Diário da República n.º 21/2021, Série I 

de 2021-02-01 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que reforce a oferta de transporte ferroviário 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 24/2021 - Diário da República n.º 21/2021, Série I 

de 2021-02-01 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que apoie as instituições do setor social e solidário que disponham de 

estrutura residencial para pessoas idosas no âmbito das medidas excecionais e temporárias 

relativas à situação epidemiológica da COVID-19 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 26/2021 - Diário da República n.º 21/2021, Série I 

de 2021-02-01 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomenda ao Governo que desenvolva uma iniciativa mobilizadora de debate interinstitucional 

e de auscultação pública alargada sobre a aplicação do Plano de Recuperação da União Europeia 

(Next Generation EU), do Acordo de Parceria e do Plano Estratégico da PAC (PEPAC) 2021-2027, 

no quadro das consequências da pandemia da doença COVID-19 

 

Decreto-Lei n.º 10/2021 - Diário da República n.º 21/2021, Série I de 2021-02-01 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece a atualização da base remuneratória da Administração Pública e o valor do montante 

pecuniário correspondente aos níveis 5, 6 e 7 da tabela remuneratória única 

 

Despacho Normativo n.º 3/2021 - Diário da República n.º 21/2021, Série II de 2021-02-01 

Agricultura - Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Procede à segunda alteração do Despacho Normativo n.º 11/2018, de 20 de agosto 
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3. JORNAL OFICIAL DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES 
 

Resolução do Conselho do Governo n.º 49/2021, 2021-02-26 

Presidência do Governo 

Revoga a alínea b) do ponto 9 do Regulamento do Programa de Manutenção do Emprego II, 

aprovado em anexo à Resolução do Conselho do Governo n.º 296/2020, de 24 de dezembro. 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 48/2021, 2021-02-26 

Presidência do Governo 

Governo resolve que os candidatos ao submeterem as candidaturas no âmbito das medidas 

APOIAR.PT Açores, Apoiar.PT Açores – 4.º T 2020 e Programa de Apoio aos Custos Operacionais 

2020, para efeitos de comprovação das quebras de faturação, os candidatos devem autorizar a 

verificação da quebra de faturação comunicada à Autoridade Tributária (AT) no sistema e-Fatura, 

bem como a consulta da informação relativa à situação tributária e à informação cadastral relativa 

à atividade. 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 2-A/2021/A, 2021-02-26 

Governo Regional 

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

República n.º 21-A/2021, de 25 de fevereiro. 

 

Despacho n.º 405/2021, 2021-02-25 

Direção Regional da Saúde 

Deslocação por via aérea e marítima a partir da ilha de São Miguel. 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 42/2021, 2021-02-23 

Presidência do Governo 

Aprova a Medida de apoio extraordinário aos órgãos de comunicação social privados com sede 

na Região Autónoma dos Açores. Revoga as Resoluções do Conselho do Governo n.º 78/2020, de 

30 de março e n.º 163/2020, de 9 de junho.  

 

Portaria n.º 12/2021, 2021-02-23 

Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública 

Isenta do pagamento de comissão os beneficiários do regime de concessão de avales concedidos 

pela Região Autónoma dos Açores. 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 6/2021/A,  

2021-02-22 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

Garantia de acesso a equipamentos informáticos para os alunos em ensino à distância e 

realização de estudo sobre os impactos desta modalidade de ensino durante a pandemia. 

 

Regulamento n.º 4/2021, 2021-02-22 

Município de Angra do Heroísmo 

Terceira alteração ao Regulamento n.º 5/2020, de 19 de maio, que aprova o regime de concessão 

de apoios excecionais às famílias e à retoma da atividade económica. 
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Portaria n.º 11/2021, 2021-02-22 

Secretaria Regional da Saúde e Desporto 

Altera a Portaria n.º 147/2015 de 10 de novembro de 2015 (Aprova o regulamento que estabelece 

o modelo de valorização dos indicadores da situação específica de desenvolvimento desportivo e 

de determinação das comparticipações financeiras para a atividade competitiva de âmbito local.) 

 

Aditamento n.º 9/2021, 2021-02-22 

Direção Regional do Desporto 

1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - ANARA. 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 4/2021/A,  

2021-02-18 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

Atribuição de apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador 

independente enquanto profissional de informação turística. 

 

Despacho n.º 358/2021, 2021-02-18 

Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas 

Revoga o Despacho n.º 301/2021, de 10 de fevereiro, publicado no Jornal Oficial n.º 28, II série. 

 

Despacho n.º 357/2021, 2021-02-18 

Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas 

Revoga o Despacho n.º 300/2021, de 10 de fevereiro, publicado no Jornal Oficial n.º 28, II série. 

 

Aditamento n.º 5/2021, 2021-02-17 

Direção Regional do Desporto 

1.º Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - AVISMA. 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 3/2021/A, 2021-02-16 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

Medidas de apoio extraordinário aos idosos. 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 40/2021, 2021-02-15 

Presidência do Governo 

Cria um apoio complementar, de âmbito territorial regional, aos apoios existentes e destinados à 

manutenção do emprego, designado por «Suporte ao Emprego Regional – SER21. 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 39/2021, 2021-02-15 

Presidência do Governo 

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

financeiros para ajudar os operadores de transporte coletivo regular de passageiros. 
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Resolução do Conselho do Governo n.º 36/2021, 2021-02-15 

Presidência do Governo 

Altera os artigos 2.º, 3.º, 5.º, 6.º, 7.º, 9.º, 10.º, e 17.º, do Regulamento da Medida Extraordinária 

de Estabilização de Trabalhadores, publicado em anexo à Resolução n.º 128/2020, de 5 de maio. 

 

Portaria n.º 9/2021, 2021-02-15 

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

das Obras Públicas e Comunicações 

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

Ligeiro de Passageiros. 

 

Despacho n.º 319/2021, 2021-02-12 

Direção Regional da Saúde 

Deslocação por via aérea e marítima a partir da ilha de São Miguel. 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 34/2021, 2021-02-10 

Presidência do Governo 

Cria o Programa de Apoio aos Custos Operacionais 2020 e aprova o respetivo regulamento e a 

lista de códigos de atividade económica elegíveis. 

 

Despacho n.º 301/2021, 2021-02-10 

Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas 

Enterramento de Resíduos na Ilha do Pico por razões de Saúde Pública. 

 

Despacho n.º 300/2021, 2021-02-10 

Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas 

Enterramento de Resíduos na Ilha do Faial por razões de Saúde Pública. 

 

Despacho n.º 282/2021, 2021-02-09 

Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações 

Apoio financeiro. 

 

Portaria n.º 7/2021, 2021-02-05 

Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Prorrogação do prazo de Ajuda aos Produtores Apícolas. 

 

Despacho n.º 279/2021, 2021-02-05 

Direção Regional da Saúde 

Deslocação por via aérea a partir da ilha de São Miguel. 

 

Despacho n.º 277/2021, 2021-02-05 

Secretaria Regional da Saúde e Desporto 

Apoio financeiro - Prémio Covid-19 
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Portaria n.º 6/2021, 2021-02-04 

Secretaria Regional dos Transportes, Turismo e Energia 

Isenta o pagamento das taxas de ocupação e publicidade, constantes do Anexo III da Portaria n.º 

82/2006, de 9 de novembro. 

 

Despacho n.º 270/2021, 2021-02-04 

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas 

Enterramento de Resíduos no Corvo por razões de Saúde Pública. 

 

Despacho n.º 265/2021, 2021-02-03 

Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego 

Aplica às medidas CET e REACT-EMPREGO, o previsto no artigo 12.º do Regulamento da MEVIS, 

no que concerne, com as devidas adaptações, à medida PROSA. 

 

Despacho n.º 262/2021, 2021-02-03 

Direção Regional da Saúde 

Aplicação de medidas para os concelhos de médio risco - concelho da Horta. 

 

Despacho n.º 261/2021, 2021-02-03 

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

da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego 

Agilização de procedimentos - Fundo Regional do Emprego (FRE). 

 

Portaria n.º 5/2021, 2021-02-02 

Secretaria Regional do Mar e das Pescas 

Aprova o Regime Excecional de Apoio aos Profissionais da Pesca na Sequência da Situação de 

Pandemia COVID-19. 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 28/2021, 2021-02-01 

Presidência do Governo 

Aprova um apoio excecional a atribuir aos trabalhadores independentes que, como profissionais 

liberais, exerçam, em regime de exclusividade, atividades na área da cultura, e que sejam 

residentes na Região Autónoma dos Açores, bem como às pessoas coletivas sem fins lucrativos 

da área da cultura, desde que estas tenham domicílio profissional ou sede também na Região. 
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4. JORNAL OFICIAL DO GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA 
 

Despacho n.º 87/2021, 2021-02-26  

Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania 

Determina que o prazo para a apresentação de candidaturas, por parte das entidades 

beneficiárias, ao Fundo de Apoio à Economia Social - Social Ajuda+ 2021, decorre de 1 de março 

a 12 de março de 2021. 

 

Portaria n.º 43/2021, 2021-02-25 

Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania 

Aprova o Regulamento do Fundo de Apoio à Economia Social - Social Ajuda + 2021. 

 

Resolução n.º 118/2021, 2021-02-24 

Presidência do Governo Regional da Madeira 

Cria o apoio financeiro, excecional e a fundo perdido, destinado a auxiliar a manutenção da 

atividade das micro e pequenas empresas, localizadas na Região, que desenvolvam a sua 

atividade nos sectores do comércio, restauração, animação turística e marítimo-turísticas, 

agentes de viagens, rent-a-car, alojamento e salões de cabeleireiro, tendo em conta as acrescidas 

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

abreviadamente designado por «Apoio Financeiro MeP-RAM». 

 

Resolução n.º 116/2021, 2021-02-19 

Presidência do Governo Regional da Madeira 

Determina a obrigatoriedade dos viajantes que embarquem no Porto do Funchal com destino à 

Ilha do Porto Santo, serem portadores do teste PCR de despiste da infeção por SARS-CoV-2, com 

resultado negativo, realizado no período máximo de 72 horas anteriores ao embarque. Prorroga 

até ao dia 1 de março de 2021, as medidas constantes da Resolução do Conselho do Governo n.º 

1/2021, de 4 de janeiro de 2021, na redação que lhe foi conferida pela Resolução n.º 5/2021, de 

8 de janeiro, entretanto prorrogadas, através das Resoluções n.ºs 20/2021, de 14 de janeiro, 

38/2021, de 20 de janeiro, e 69/2021, de 29 de janeiro de 2021, cujo términus da sua vigência 

ocorra a 21 de fevereiro de 2021, e desde que não tenham revogadas por Resoluções posteriores. 

 

Resolução n.º 105/2021, 2021-02-17 

Presidência do Governo Regional da Madeira 

Autoriza a celebração de um protocolo entre o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, 

abreviadamente designado, ISSM, IP-RAM e a entidade denominada Causa Social - Associação 

para a Promoção da Cidadania, relativo ao estabelecimento de uma parceria técnica, logística e 

financeira, que promova o apoio à resposta social de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

(ERPI), nas suas possíveis modalidades de alojamento no contexto de pandemia provocada pela 

doença COVID-19, através da constituição de Brigadas de Intervenção Rápida, designadamente 

para fazer face à ocorrência de surtos nas referidas respostas sociais. 

 

Resolução n.º 99/2021, 2021-02-12 

Presidência do Governo Regional da Madeira 

Isenta os industriais de táxi das taxas a aplicar ao controlo metrológico de taxímetros até 31 de 

dezembro de 2021, na sequência do impacto provocado nessa atividade, devido à evolução da 

situação epidemiologica provocada pela doença COVID -19. 
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Resolução n.º 93/2021, 2021-02-12 

Presidência do Governo Regional da Madeira 

No âmbito das medidas excecionais e temporárias adotadas para fazer face à situação 

epidemiológica provocada pela doença COVID-19, e como forma de atenuar os constrangimentos 

que foram sendo colocados à normal comercialização grossista de produtos hortofrutícolas 

frescos, através das Resoluções n.ºs 178/2020, de 2 de abril, 505/2020, de 2 de julho, 739/2020, 

de 8 de outubro, e 31/2021, de 14 de janeiro, prorroga o prazo previsto no n.º 1 da Resolução n.º 

178/2020, de 2 de abril, por mais três meses, por forma a abranger as rendas a reportar aos 

meses, inclusive, de fevereiro a abril de 2021. 

 

Resolução n.º 92/2021, 2021-02-12 

Presidência do Governo Regional da Madeira 

No âmbito das medidas excecionais e temporárias adotadas para fazer face à situação 

epidemiológica provocada pela doença COVID-19, através das Resoluções n.ºs 1039/2020, de 26 

de novembro, e 32/2021, de 14 de janeiro, isenta, durante os meses de fevereiro a abril de 2021, 

os utentes do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal (CAPA) que assim o 

requeiram, do pagamento da taxa relativa aos serviços de conservação frigorífica estabelecida na 

Portaria n.º 66/2012, de 28 de maio, que adota as taxas e tarifas a cobrar pela venda de bens e 

serviços prestados pela Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

 

Resolução n.º 91/2021, 2021-02-11 

Presidência do Governo Regional da Madeira 

No âmbito das medidas adotadas perante a evolução da situação epidemiológica da doença 

COVID-19, determina a proibição de circulação na via pública, em todo o território da Região 

Autónoma da Madeira, no período compreendido entre o dia 15 e o dia 19 de fevereiro de 2021, 

entre as 18 horas e as 5 horas do dia seguinte, ainda, determina que, no período compreendido 

entre o dia 15 e o dia 19 de fevereiro de 2021, as atividades de natureza comercial, industrial e 

de serviços na RAM encerram às 17 horas. 

 

Resolução n.º 89/2021,  2021-02-10 

Presidência do Governo Regional da Madeira 

Atendendo á evolução da atual situação pandêmica provocada pela doença COVID-19, determina 

a prorrogação, até o dia 28 de fevereiro de 2021, do prazo de isenção temporária do pagamento 

de rendas e taxas, de contratos de concessão, de autos de cessão a título oneroso, de contratos 

de direito de superfície, que estejam sob a gestão da Vice-Presidência do Governo Regional e dos 

Assuntos Parlamentares através da Direção Regional do Património, bem como suspende a 

cobrança, no mês de fevereiro de 2021 dos planos de pagamento ou acordos de regularização de 

dívida de rendas ou taxas, no âmbito dos referidos contratos. Prorroga, também, até ao dia 28 de 

fevereiro de 2021, as medidas excecionais de apoio às empresas e empresários em nome 

individual que desenvolvem atividades na área de jurisdição da APRAM - Administração dos 

Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A., nomeadamente no porto do Funchal, referidas no 

número 3 da Resolução n.º 17/2021, de 8 de janeiro. 

 

Resolução n.º 88/2021, 2021-02-10 

Presidência do Governo Regional da Madeira 

Altera o artigo 7.º do Regulamento que disciplina a concessão de um apoio financeiro aos taxistas 

da Região Autónoma da Madeira, previsto no Anexo I da Resolução n.º 62/2021, de 27 de janeiro. 
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Resolução n.º 84/2021, 2021-02-05 

Presidência do Governo Regional da Madeira 

Mandata o Secretário Regional de Economia, juntamente com o Instituto de Desenvolvimento 

Empresarial, IPRAM (organismo sob a sua tutela e superintendência), para praticar todos os atos 

exigidos à criação de um apoio financeiro, excecional e a fundo perdido, destinado a auxiliar a 

manutenção da atividade das micro e pequenas empresas desenvolvida na Região Autónoma da 

Madeira, nos sectores do comércio, restauração, empresas de animação turística, agências de 

viagens e rent-a-car, tendo em conta as acrescidas dificuldades financeiras resultantes das 

medidas de combate à pandemia COVID-19. 

 

Resolução n.º 83/2021, 2021-02-05 

Presidência do Governo Regional da Madeira 

Prorroga até ao dia 28 de fevereiro de 2021 o prazo de isenção temporária do pagamento das 

rendas decorrentes dos contratos de concessão do direito de exploração referentes à Casa do 

Rabaçal, à Casa de Abrigo da Achada do Teixeira, à Casa da Quinta do Santo da Serra, à Casa do 

Sardinha, à Casa de Abrigo das Queimadas, às instalações sanitárias do Rabaçal e à Cafetaria do 

Jardim Botânico. Prorroga, ainda, até ao dia 28 de fevereiro de 2021 o prazo de isenção 

temporária do pagamento da renda decorrente do contrato de arrendamento da cafetaria 

localizada nos “Jardins do Garajau”. 

 

Resolução n.º 82/2021, 2021-02-05 

Presidência do Governo Regional da Madeira 

Isenta temporariamente o pagamento das rendas e taxas referentes ao mês de fevereiro de 2021, 

aplicando-se as regras da proporcionalidade nas dívidas com vencimento não mensal, 

decorrentes dos contratos de concessão e títulos de utilização privativa de domínio público 

marítimo, à exceção dos títulos de utilização temporária dos recursos hídricos, tutelados pelos 

serviços que integram a Administração Regional Direta da Região, com competências de 

administração do litoral, no âmbito da adoção de medidas destinadas a reduzir o impacto da 

pandemia provocada pela doença COVID-19. 

 

Resolução n.º 78/2021, 2021-02-05 

Presidência do Governo Regional da Madeira 

Isenta até 31 de dezembro de 2021 os estabelecimentos industriais das taxas devidas nos 

processos de licenciamento regulados pelo Decreto Legislativo Regional n.º 28/2009/M, de 25 de 

setembro, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 8/2013/M, de 18 de 

fevereiro, que estabelece o regime de exercício da atividade industrial na Região Autónoma da 

Madeira, no âmbito da adoção de novas medidas para fazer face à situação resultante pela 

pandemia provocada pela doença COVID-19. 

 

Resolução n.º 76/2021, 2021-02-05 

Presidência do Governo Regional da Madeira 

Isenta temporariamente o pagamento das rendas e taxas mensais, referentes ao mês de fevereiro 

de 2021, aos arrendatários e concessionários privados, cujos contratos com a entidade 

denominada PATRIRAM - Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A., foram 

celebrados até 16 de março de 2020. 
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Resolução n.º 75/2021, 2021-02-05 

Presidência do Governo Regional da Madeira 

Isenta temporariamente o pagamento das rendas e taxas mensais, referentes ao mês de fevereiro 

de 2021, aos concessionários privados, cujos contratos com a Sociedade de Desenvolvimento do 

Norte da Madeira, S.A.,da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A., da Ponta do Oeste 

- Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A. e da Sociedade de 

Desenvolvimento do Porto Santo, S.A, foram celebrados até 16 de março de 2020, como forma 

de mitigar os efeitos da pandemia da COVID -19. 

 
Portaria n.º 22/2021, 2021-02-04 

Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania 

Altera a Portaria n.º 8/2021, de 12 de janeiro, que define e regulamenta o regime excecional e 

transitório aplicável, no contexto da pandemia da doença da COVID-19, de faltas justificadas nos 

programas de emprego promovidos pelo Instituto de Emprego da Madeira IP-RAM. 

 

Resolução n.º 72/2021, 2021-02-01 

Presidência do Governo Regional da Madeira 

Cria o Fundo de Apoio Regional a Organizações Locais 2021 (FAROL 2021), no âmbito da 

emergência social provocada pela pandemia da doença COVID-19, na Região, no montante de € 

1.000.000,00, cuja entidade gestora será a Direção Regional dos Assuntos Sociais. 

 

Resolução n.º 71/2021, 2021-02-01 

Presidência do Governo Regional da Madeira 

Cria o II Fundo de Emergência para Apoio Social (II FEAS), no âmbito da emergência social 

provocada pela pandemia da doença COVID-19 na Região, no montante de € 5.000.000,00, cuja 

entidade gestora será a Direção Regional dos Assuntos Sociais. 

 

Resolução n.º 70/2021, 2021-02-01 

Presidência do Governo Regional da Madeira 

Cria o Fundo de Apoio à Economia Social - Social Ajuda+ 2021 (Social Ajuda+ 2021), no âmbito da 

emergência social provocada pela pandemia da doença COVID-19 na Região, no montante de € 

2.500.000,00, cuja entidade gestora será a Direção Regional dos Assuntos Sociais. 
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II – JURISPRUDÊNCIA 
 

Processo: 89/10.4PTAMD-A.L1-9 
Tribunal da Relação de Lisboa 
Relator: Conselheiro Almeida Cabral 
Data do acórdão: 11/02/2021 
Sumário: A suspensão do prazo de prescrição previsto no art.º 7.º, n.º 3 da Lei n.º 1-A/2020 
não se traduz numa decisão mais gravosa para o arguido, pois o prazo de prescrição da pena 
mantém-se rigorosamente o mesmo, antes e depois da vigência da citada lei. A única diferença 
é que, esta, por razões de superior interesse público, suspendeu-o temporariamente, para 
voltar, depois, a correr. 
 
Processo: 955/20.9YLPRT.L1-2 
Tribunal da Relação de Lisboa 
Relator: Conselheiro Nélson Carneiro 
Data do acórdão: 11/02/2021 
Sumário: I – Os atos a praticar pelo juiz no procedimento especial de despejo assumem carácter 
urgente, embora o processo não seja qualificado como urgente. 
II – Os procedimentos especiais de despejo ficam suspensos no decurso do período de vigência 
do regime excecional e transitório de resposta à epidemia SARS-CoV-2, não sendo, porém, esta 
suspensão automática, pois está dependente de o arrendatário, por força da decisão judicial 
final a proferir, poder ficar colocado em situação de fragilidade por falta de habitação própria 
ou por outra razão social imperiosa. 
III – A qual só poderá ser apreciada pelo tribunal se for suscitada pela parte que nela tenha 
nisso interesse, no caso, o arrendatário. 
IV – Porquanto, o tribunal antes de lhe ser colocada a questão, não dispõe de elementos para 
saber se a decisão judicial a proferir é suscetível de colocar o arrendatário em situação de 
fragilidade e, portanto, suspender a tramitação do processo. 
V – Assim, os procedimentos especiais de despejo não devem ser suspensos antes de ser 
suscitada a questão pelo arrendatário, de que a decisão final a proferir é suscetível de o colocar 
em situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão social imperiosa. 
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