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COVID-19
Portaria n.º 105-B/2020, de 30 de abril
AGRICULTURA
Estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia COVID-19,
aplicáveis ao ano 2020 do Programa Apícola Nacional (PAN) relativo ao triénio 20202022, regulamentado, a nível nacional, pela Portaria n.º 325-A/2019, de 20 de
setembro.

Portaria n.º 105-C/2020, de 30 de abril
AGRICULTURA
Estabelece medidas complementares à Portaria n.º 81/2020, de 26 de março,
relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, no âmbito do
Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR 2020).

Despacho n.º 5138-B/2020, de 30 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
Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e
tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais.

Decreto-Lei n.º 19-A/2020, de 30 de abril
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece um regime excecional e temporário de reequilíbrio financeiro de contratos
de execução duradoura, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Decreto-Lei n.º 19-B/2020, de 30 de abril
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera o regime da organização e funcionamento do XXII Governo Constitucional.

Decreto n.º 2-D/2020, de 30 de abril
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período
entre 1 e 3 de maio de 2020.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-B/2020, de 30 de abril
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Repõe, a título excecional e temporário, um ponto de passagem autorizado na
fronteira terrestre.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito
do combate à pandemia da doença COVID 19.

Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19.

Portaria n.º 106/2020, de 2 de maio
INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
Estabelece para o transporte aéreo um limite máximo de passageiros, bem como as
exceções a esse limite e respetivos requisitos, por forma a garantir a distância
conveniente entre os passageiros e a garantir a sua segurança, quer nos voos
regulares, quer nos voos excecionados à regra geral sobre lotação.

Portaria n.º 107/2020, de 4 de maio
AGRICULTURA
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 86/2020, de 4 de abril, que estabelece um
conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica
da doença COVID-19, no âmbito da operação 10.2.1.4, «Cadeias curtas e mercados
locais», da ação n.º 10.2, «Implementação das estratégias», integrada na medida n.º
10, «LEADER», da área n.º 4, «Desenvolvimento local», do Programa de
Desenvolvimento Rural do Continente.
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Despacho n.º 5160/2020, de 4 de maio
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Cria o grupo de trabalho para desenvolvimento e criação de proposta de Programa
Nacional de Transfusão de Plasma Convalescente COVID-19 (PNTPC) para o
tratamento de pacientes com COVID-19.

Deliberação (extrato) n.º 535/2020, de 4 de maio
Saúde - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.
Torna público que o Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., por Deliberação n.º
143/2020, de 15 de abril de 2020, criou uma estrutura hospitalar de contingência
para a cidade de Lisboa, (EHCL), para assegurar o apoio médico complementar aos
doentes infetados que, internados nos Centros Hospitalares de Lisboa, se encontrem
em situação de vigilância hospitalar sem necessidade de cuidados urgentes.

Resolução n.º 1/2020, de 4 de maio
Tribunal de Contas
Aprova a utilização de meios eletrónicos nos processos de fiscalização prévia.
(Resolução n.º 1/2020 - 1.ª Secção)

Despacho n.º 5176-A/2020, de 4 de maio
Ambiente e Ação Climática e Infraestruturas e Habitação - Gabinetes do
Ministro do Ambiente e da Ação Climática e do Secretário de Estado das
Infraestruturas
Delega competência no Instituto de Mobilidade e dos Transportes, I. P., enquanto
autoridade administrativa, para processamento das contraordenações e a aplicação
das coimas referentes às contraordenações decorrentes do não uso de máscaras ou
viseiras na utilização dos transportes coletivos de passageiros, como medida de
resposta à situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID-19.

Despacho n.º 5176-B/2020, de 4 de maio
Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado das
Infraestruturas
Procede à prorrogação das medidas excecionais e temporárias relativas à
suspensão do ensino da condução, exames e da atividade de formação presencial
de certificação de profissionais.

Portaria n.º 107-A/2020, de 4 de maio
AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Estabelece a lotação máxima no transporte em táxi e no transporte em veículo
descaracterizado a partir de plataforma eletrónica, no âmbito das medidas
excecionais e temporárias relativas à pandemia COVID-19.
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Despacho n.º 5298-A/2020, de 6 de maio
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 o regime de suspensão de voos de e para Itália, previsto no Despacho n.º
3186-D/2020, de 10 de março, prorrogado pelo Despacho n.º 3659-B/2020, de 23 de
março, novamente prorrogado pelos Despachos n.ºs 4328-D/2020, de 8 de abril, e
4808-B/2020, de 21 de abril, por novo período de 14 dias, face à situação pandémica
que ainda se vive em Itália.

Decreto-Lei n.º 20-A/2020, de 6 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece um regime excecional e temporário de aquisição de espaço para
publicidade institucional aos órgãos de comunicação social, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19.

Decreto-Lei n.º 20-B/2020, de 6 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece um apoio extraordinário e temporário, a título de compensação salarial,
aos profissionais da pesca, em resultado da pandemia da doença COVID-19.

Lei n.º 12/2020, de 7 de maio
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da
pandemia da doença COVID-19, procedendo à primeira alteração às Leis n.ºs 4B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril.

Lei n.º 13/2020, de 7 de maio
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Estabelece medidas fiscais, alarga o limite para a concessão de garantias, no âmbito
da pandemia da doença COVID-19, e procede à primeira alteração à Lei n.º 2/2020,
de 31 de março, Orçamento do Estado para 2020.

Despacho n.º 5314/2020, de 7 de maio
Saúde - Gabinete da Ministra
Determina que os órgãos dirigentes das entidades prestadoras de cuidados de
saúde primários e hospitalares do Serviço Nacional de Saúde devem assegurar a
identificação e reagendamento de toda a atividade assistencial programada não
realizada por força da pandemia COVID-19.
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Despacho n.º 5315/2020, de 7 de maio
Saúde - Gabinete da Ministra
Determina que os medicamentos dispensados por farmácia hospitalar em regime de
ambulatório podem, excecionalmente, a pedido do utente, ser dispensados nas
farmácias comunitárias por si indicadas, ou no seu domicílio, enquanto a situação
epidemiológica do País assim o justifique.

Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2020, de 7 de maio
Banco de Portugal
Regulamenta os deveres de informação aos clientes a observar pelas instituições no
âmbito das operações de crédito abrangidas pelas medidas excecionais e
temporárias de resposta à pandemia COVID-19 previstas no Decreto-Lei n.º 10J/2020, de 26 de março ("moratória pública"), bem como no âmbito de moratórias de
iniciativa privada aprovadas de harmonia com os requisitos constantes das
orientações emitidas pela Autoridade Bancária Europeia (EBA/GL/2020/02)
("moratória privada").

Decreto-Lei n.º 20-C/2020, de 7 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece medidas excecionais de proteção social, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19.
O presente decreto-lei procede, no âmbito da pandemia da doença COVID-19:
a) À adoção de medidas temporárias de reforço na proteção no desemprego;
b) À criação de um regime especial de acesso ao rendimento social de inserção;
c) À nona alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março;
d) À primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março.

Despacho n.º 5335-A/2020, de 7 de maio
Economia e Transição Digital, Finanças e Saúde - Gabinetes dos
Ministros de Estado, da Economia e da Transição Digital e de Estado e
das Finanças e da Ministra da Saúde
Determina a aplicação da taxa reduzida de IVA, ao gel desinfetante cutâneo, no
âmbito de COVID-19.
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Despacho n.º 5335-B/2020, de 7 de maio
Administração Interna e Saúde - Gabinetes do Ministro da Administração
Interna e da Ministra da Saúde
Estabelece a forma da celebração das aparições de Fátima a 12 e 13 de maio.

Despacho n.º 5373-A/2020, de 8 de maio
Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Primeiro-Ministro
Determina a composição da Estrutura de monitorização do estado de emergência.

Despacho n.º 5373-B/2020, de 8 de maio
Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Primeiro-Ministro
Designa as autoridades que coordenam, ao nível das regiões do território
continental, a execução da situação de calamidade declarada pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril.

Lei n.º 14/2020, de 9 de maio
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Altera (terceira alteração) a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova medidas
excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.

Portaria n.º 112/2020, de 9 de maio
MAR
Aprova, para 2020, o Regulamento do Regime de Apoio à Cessação Temporária das
Atividades de Pesca das Embarcações Polivalentes.

Portaria n.º 113/2020, de 9 de maio
MAR
Aprova, para 2020, o Regulamento do Regime de Apoio à Cessação Temporária das
Atividades de Pesca de Arrasto Costeiro.

Portaria n.º 114/2020, de 9 de maio
MAR
Aprova, para 2020, o Regulamento do Regime de Apoio à Cessação Temporária das
Atividades de Pesca com Recurso a Artes de Cerco.
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Despacho n.º 5419-A/2020, de 11 de maio
Modernização do Estado e da Administração Pública - Gabinete da
Ministra
Prorroga a vigência do Despacho n.º 3614-D/2020, que define orientações para os
serviços públicos em cumprimento do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, em
execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto do
Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19 e mantendo-se as orientações nele contidas, com as necessárias
adaptações decorrentes da situação de calamidade, declarada na Resolução do
Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril.

Despacho n.º 5419-B/2020, de 11 de maio
Modernização do Estado e da Administração Pública e Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes das Ministras da
Modernização do Estado e da Administração Pública e do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social
Cria um programa de mobilidade transversal de trabalhadores da administração
central para os serviços do Instituto da Segurança Social, I. P., destinando-se o
mesmo ao reforço da capacidade de resposta deste, de forma a concretizar a
implementação das medidas excecionais já aprovadas.

Despacho n.º 5436/2020, de 12 de maio
Defesa Nacional, Administração Interna, Modernização do Estado e da
Administração Pública, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e
Saúde - Gabinetes dos Ministros da Defesa Nacional e da Administração
Interna e das Ministras da Modernização do Estado e da Administração
Pública, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Saúde
Mantém em vigor o Despacho n.º 4097-B/2020, de 2 de abril (que determina as
competências de intervenção durante a vigência do estado de emergência, ao
Comandante Operacional Distrital da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção
Civil (ANEPC), ao Centro Distrital de Segurança Social e à Autoridade de Saúde de
âmbito local territorialmente competente, em colaboração com os municípios),
enquanto perdurar a situação epidemiológica nacional provocada pela infeção por
SARS-CoV-2, causadora da doença COVID-19.

Decreto-Lei n.º 20-D/2020, de 12 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera (décima alteração) o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que
estabelece diversas medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19.
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Decreto-Lei n.º 20-E/2020, de 12 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece um regime excecional e temporário para as práticas comerciais com
redução de preço.

Decreto-Lei n.º 20-F/2020, de 12 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece um regime excecional e temporário, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19, relativo ao pagamento do prémio de seguro e aos efeitos da diminuição
temporária do risco nos contratos de seguro decorrentes de redução significativa ou
de suspensão de atividade.

Despacho n.º 5503-A/2020, de 13 de maio
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 %.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 34-A/2020, de 13 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Prorroga a reposição, a título excecional e temporário, do controlo de pessoas nas
fronteiras, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Altera e republica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, de 16 de
março, que repõe, a título excecional e temporário, o controlo documental de
pessoas nas fronteiras no âmbito da situação epidemiológica provocada pelo novo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.

Despacho n.º 5503-B/2020, de 13 de maio
Finanças - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das Finanças
Autoriza a concessão de uma garantia pessoal do Estado ao Fundo de
Contragarantia Mútuo, no montante global de (euro) 793 733 490, destinada a
assegurar as responsabilidades de capital deste Fundo pelas contragarantias às
Sociedades de Garantia Mútua, no âmbito das linhas de crédito específicas de apoio
às empresas nacionais decorrentes da pandemia da doença COVID-19, cujos
elementos essenciais constam da ficha técnica publicada em anexo ao presente
despacho.
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Despacho n.º 5503-C/2020, de 13 de maio
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
Determina a interdição do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos
os voos de e para países que não integram a União Europeia, excetuando-se os
países associados ao Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça),
os países de expressão oficial portuguesa, o Brasil (voos provenientes de e para São
Paulo e de e para o Rio de Janeiro), o Reino Unido, os Estados Unidos da América,
a Venezuela, o Canadá e a África do Sul.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2020, de 14 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova, para o 1.º semestre de 2020, a atribuição de indemnizações compensatórias
no âmbito do passe 4_18@escola.tp, do passe sub23@superior.tp e do passe Social
+.

Decreto-Lei n.º 20-G/2020, de 14 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece um sistema de incentivos à segurança nas micro, pequenas e médias
empresas, no contexto da doença COVID-19.

Decreto-Lei n.º 20-H/2020, de 14 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, que
estabelece as medidas excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito
da pandemia da doença COVID-19, estabelece a retoma das atividades de formação
profissional e determina regras em matéria de ciência e ensino superior.

Despacho n.º 5520-B/2020, de 14 de maio
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
Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e
tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais.
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AGRICULTURA
Despacho n.º 5398/2020, de 11 de maio
Agricultura - Gabinete da Ministra
Determina a atribuição de subsídio às organizações de âmbito nacional
representativas dos agricultores portugueses e filiadas em organizações profissionais
europeias, representadas nas estruturas comunitárias de natureza consultiva que
apoiam o processo comunitário de decisão da política agrícola comum.

AMBIENTE
Lei n.º 11/2020, de 7 de maio
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Estabelece um regime excecional e transitório para a celebração de acordos de
regularização de dívida e os procedimentos necessários para a regularização das
dívidas
das
autarquias
locais,
serviços
municipalizados,
serviços
intermunicipalizados e empresas municipais e intermunicipais no âmbito do setor da
água e do saneamento de águas residuais.

Despacho n.º 5316/2020, de 7 de maio
Ambiente e Ação Climática - Gabinete da Secretária de Estado do
Ambiente
Cria o grupo de trabalho do plano estratégico para o setor de abastecimento de água
e gestão de águas residuais e pluviais, para o período de 2021-2030 (GT
PENSAARP 2030).

CIDADANIA E IGUALDADE
Despacho n.º 5374/2020, de 11 de maio
Presidência do Conselho de Ministros e Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social - Gabinetes das Secretárias de Estado para a
Cidadania e a Igualdade e da Ação Social
Aprova os modelos de instrumentos previstos no Decreto Regulamentar n.º 2/2018,
de 24 de janeiro, diploma que regula as condições de organização e de
funcionamento das estruturas de atendimento, das respostas de acolhimento de
emergência e das casas de abrigo que integram a Rede Nacional de Apoio às
Vítimas de Violência Doméstica.
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ECONOMIA
Despacho n.º 5182/2020, de 5 de maio
Economia e Transição Digital, Educação e Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social - Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino
Profissional, I. P.
Autoriza a criação e funcionamento dos Centros Qualifica promovidos pelas
entidades constantes do quadro apresentado no anexo I, assim como autoriza a
renovação da autorização de funcionamento dos Centros Qualifica, promovidos
pelas entidades constantes no anexo II, de acordo com a Portaria n.º 232/2016, de
29 de agosto (procede à regulação da criação e do regime de organização e
funcionamento dos Centros Qualifica).

ENSINO SUPERIOR
Despacho n.º 5220/2020, de 5 de maio
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Procede à atualização do Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de
Interesse Estratégico.

ENTIDADES REGULADORAS
Regulamento n.º 455/2020, de 8 de maio
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
Aprova a primeira alteração do Regulamento Tarifário do Setor do Gás Natural,
aprovado pelo Regulamento n.º 361/2019, de 23 de abril.
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INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
Deliberação n.º 555-A/2020, de 13 de maio
Infraestruturas e Habitação - Instituto da Mobilidade e dos Transportes,
I. P.
Delibera que na realização de transportes rodoviários de mercadorias por conta de
outrem, o contrato de transporte deve ser descrito numa guia de transporte conforme
modelo anexo ao presente despacho, ou outro equivalente, em suporte papel ou
digital, bem como pode igualmente ser utilizado no transporte de âmbito nacional, o
modelo de declaração de expedição, em suporte papel ou digital, adotado para
efeitos da Convenção Relativa ao Contrato de Transporte Internacional de
Mercadorias por Estrada (CMR).
Revoga ainda o Despacho n.º 21994/99 de 19 de outubro, que estabeleceu
disposições relativas à guia de transporte de mercadorias.

ÓRGÃOS DE SOBERANIA
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Deliberação n.º 540/2020, de 5 de maio
Comissão Nacional de Eleições
Torna pública a aprovação do Regimento da Comissão Nacional de Eleições (CNE),
órgão colegial independente da administração eleitoral do Estado com jurisdição em
todo o território nacional a quem incumbe, sem prejuízo de outras atribuições e
competências, zelar pela igualdade de oportunidades e de tratamento dos cidadãos,
das candidaturas e dos demais intervenientes no recenseamento e nos processos
eleitorais e referendários.

REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES
Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2020/A, de 4 de maio
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Aprova a Orgânica do Fundo Regional da Ciência e Tecnologia, instituído pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2001/A, de 21 de março, com as alterações
introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 6/2020/A, de 11 de fevereiro,
define a competência e composição dos respetivos órgãos e serviços e procede à
sua publicação em anexo.
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MADEIRA
Decreto Regulamentar Regional n.º 30/2020/M, de 8 de maio
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Procede à transferência do setor do desenvolvimento local, a título excecional e
temporário, para a Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, no âmbito da
organização e funcionamento do XIII Governo Regional da Madeira.

Decreto Regulamentar Regional n.º 31/2020/M, de 11 de maio
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Aprova a criação e estatutos do Conselho Consultivo de Economia.
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Avalie a nossa Newsletter e dê-nos a sua sugestão
através do e-mail:
digesto@jurisapp.gov.pt

