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COVID-19
Lei n.º 9-A/2020, de 17 de abril
Assembleia da República
Determina o regime excecional e temporário de processo orçamental na sequência
da pandemia da doença COVID-19.

Portaria n.º 94-B/2020, de 17 de abril
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Suspende a verificação do requisito de não existência de dívidas de entidades
candidatas ou promotoras ao IEFP, I. P., para a aprovação de candidaturas e
realização de pagamentos de apoios financeiros pelo IEFP, I. P., às respetivas
entidades, no âmbito das medidas de emprego e formação profissional em vigor.

Portaria n.º 94-C/2020, de 17 de abril
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Saúde e Coesão Territorial
Cria a Medida de Apoio ao Reforço de Emergência.

Despacho n.º 4698-F/2020, de 17 de abril
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete do Secretário de
Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional
Determina a prorrogação da suspensão das atividades formativas presenciais, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Lei n.º 10/2020, de 18 de abril
Assembleia da República
Aprova o regime excecional e temporário quanto às formalidades da citação e da
notificação postal, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Portaria n.º 95/2020, de 18 de abril
Planeamento
Cria o Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva no contexto da COVID-19.
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Portaria n.º 96/2020, de 18 de abril
Planeamento
Cria o «Sistema de Incentivos a Atividades de Investigação e Desenvolvimento e ao
Investimento em Infraestruturas de Ensaio e Otimização (upscaling) no contexto da
COVID-19».

Despacho n.º 4699/2020, de 18 de abril
Economia e Transição Digital e Saúde - Gabinetes do Ministro de
Estado, da Economia e da Transição Digital e da Ministra da Saúde
Determina que a percentagem de lucro na comercialização, por grosso e a retalho,
de dispositivos médicos e de equipamentos de proteção individual identificados no
anexo ao Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril, bem como de álcool etílico e de
gel desinfetante cutâneo de base alcoólica, é limitada ao máximo de 15%.

Portaria n.º 97/2020, de 19 de abril
Presidência do Conselho de Ministros
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 82/2020, de 29 de março, que estabelece os
serviços essenciais para efeitos de acolhimento, nos estabelecimentos de ensino,
dos filhos ou outros dependentes a cargo dos respetivos profissionais.

Despacho n.º 4756-A/2020, de 20 de abril
Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado das
Infraestruturas
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à suspensão do ensino da
condução, dos exames e da atividade de formação presencial de certificação de
profissionais como forma de combate à situação epidemiológica do novo coronavírus
- COVID-19.

Despacho n.º 4808-B/2020, de 21 de abril
Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e
Habitação - Gabinetes dos Ministros da Defesa Nacional e da
Administração Interna, da Ministra da Saúde e do Secretário de Estado
Adjunto e das Comunicações
Prorroga a suspensão dos voos de e para Itália.

Portaria n.º 100/2020, de 22 de abril
Justiça
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 341/2019, de 1 de outubro, que regulamenta
os modelos a que devem obedecer os articulados no âmbito dos processos de
contencioso dos procedimentos de massa, previstos no n.º 3 do artigo 99.º do
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Código de Processo nos Tribunais Administrativos, bem como os formulários de
articulados suscetíveis de determinar a redução da taxa de justiça aplicável aos
processos administrativos, previstos no n.º 9 do artigo 6.º do Regulamento das
Custas Processuais, e (quarta alteração) a Portaria n.º 380/2017, de 19 de
dezembro, que regula a tramitação eletrónica dos processos nos tribunais
administrativos de círculo, nos tribunais tributários, nos tribunais centrais
administrativos e no Supremo Tribunal Administrativo.

Decreto-Lei n.º 17/2020, de 23 de abril
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas ao setor do turismo, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Decreto-Lei n.º 18/2020, de 23 de abril
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19.

Portaria n.º 101/2020, de 23 de abril
Justiça e Educação
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 357/2019, de 8 de outubro, que regulamenta
as comunicações eletrónicas entre os tribunais judiciais e as escolas da rede pública
tuteladas pelo Ministério da Educação.

Decreto-Lei n.º 18-A/2020, de 23 de abril
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece as medidas excecionais e temporárias na área do desporto, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.

Despacho n.º 4946-A/2020, de 23 de abril
Agricultura - Gabinete da Ministra
Alarga o universo dos destinos admissíveis para os produtos retirados, de modo que,
a par das organizações caritativas, possam também beneficiar da referida ação as
instituições penitenciárias, as colónias de férias infantis, os hospitais e os lares de
idosos.

Portaria n.º 102-A/2020, de 24 de abril
Ambiente e Ação Climática
Estabelece um período excecional, entre 1 de maio e 30 de junho de 2020, durante o
qual a comercialização de gasolina com especificações de inverno, ainda existente
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nas armazenagens em território nacional, pode ser comercializada para efeitos do
seu escoamento.

Despacho n.º 4959/2020, de 24 de abril
Saúde - Gabinete da Ministra
Determina que o seguimento clínico dos doentes COVID-19 que habitem em
estabelecimento residencial para pessoas idosas e cuja situação clínica não exija
internamento hospitalar é acompanhado, diariamente, por profissionais de saúde do
ACES da respetiva área de intervenção, em articulação com o hospital da área de
referência.

Despacho n.º 5013/2020, de 27 de abril
Administração Interna - Gabinete do Ministro
Prorroga a suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas presenciais
no âmbito da COVID-19, passando a ter nova redação o n.º 3 do Despacho n.º 3427B/2020, de 17 de março.

Despacho n.º 5023-C/2020, de 27 de abril
Ambiente e Ação Climática - Gabinete do Ministro
Altera (segunda alteração) o Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, sobre
prestação de serviços de atendimento ao público.

Decreto-Lei n.º 19/2020, de 30 de abril
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece um regime temporário e excecional de apoio às associações
humanitárias de bombeiros, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Portaria n.º 105/2020, de 30 de abril
Economia e Transição Digital, Finanças e Saúde
Prorroga até 31 de dezembro de 2020 o prazo de vigência previsto no artigo 5.º da
Portaria n.º 89/2020, de 7 de abril, que adota medidas excecionais, decorrentes da
epidemia COVID-19, relativas às formalidades aplicáveis à produção, armazenagem
e comercialização, com isenção do imposto, de álcool destinado aos fins previstos no
n.º 3 do artigo 67.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC).
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ENTIDADES REGULADORAS
Diretiva n.º 7/2020, de 21 de abril
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
Altera (primeira alteração) o Manual de Procedimentos de Acesso às Infraestruturas
de gás natural.

Regulamento da CMVM n.º 5/2020, de 27 de abril
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Altera (primeira alteração) o Regulamento da CMVM n.º 3/2015, de 3 de novembro,
relativo ao Capital de Risco, Empreendedorismo Social e Investimento Alternativo
Especializado.

INFRAESTRUTURAS
Portaria n.º 104/2020, de 29 de abril
Infraestruturas e Habitação e Agricultura
Define os requisitos aplicáveis aos operadores de aeronaves que realizam
operações especializadas de aplicação de produtos fitofarmacêuticos no âmbito de
trabalhos agrícolas e florestais e aos pilotos que operam as aeronaves envolvidas na
aplicação dos mencionados produtos.

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Despacho (extrato) n.º 4708/2020, de 20 de abril
Negócios Estrangeiros - Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das
Comunidades Portuguesas
Define formas alternativas de envio de cartas PIN referentes a cartões de cidadão.

Despacho (extrato) n.º 4709/2020, de 20 de abril
Negócios Estrangeiros - Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das
Comunidades Portuguesas
Altera áreas de jurisdição.
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Aviso n.º 6897/2020, de 23 de abril
Negócios Estrangeiros - Secretaria-Geral
Estabelece taxas de câmbio adotadas na cobrança de emolumentos consulares a
efetuar a partir de 1 de maio de 2020.

REGIÕES AUTÓNOMAS
MADEIRA

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2020/M, de 22 de abril
Região Autónoma da Madeira – Assembleia Legislativa
Altera (segunda alteração) o Decreto Legislativo Regional n.º 3/2017/M, de 17 de
janeiro, que adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 169/2009, de
31 de julho, que define o regime contraordenacional aplicável ao incumprimento das
regras relativas à instalação e uso do tacógrafo estabelecidas no Regulamento
(CEE) n.º 3821/85, do Conselho, de 20 de dezembro.

AÇORES

Decreto Regulamentar Regional n.º 10/2020/A, de 24 de abril
Região Autónoma dos Açores – Presidência do Governo
Determina a cessação de vigência de decretos regulamentares regionais publicados
entre 1997 e 2018.

TRIBUNAIS
Acórdão (extrato) n.º 104/2020, de 20 de abril
Tribunal Constitucional
Confirma decisão sumária que não julgou inconstitucional a norma extraída dos
artigos 399.º, 400.º, n.º 1, alínea e), e 432.º, n.º 1, alínea b), todos do Código de
Processo Penal, na redação introduzida pela Lei n.º 20/2013, de 21 de fevereiro, no
sentido de que é irrecorrível o acórdão proferido, em recurso, pelo Tribunal da
Relação, que aplique pena privativa da liberdade não superior a cinco anos, quando
o tribunal de primeira instância tenha aplicado pena não privativa da liberdade.
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Avalie a nossa Newsletter e dê-nos a sua sugestão
através do e-mail:
digesto@jurisapp.gov.pt

