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COVID-19

Resolução do Conselho de Ministros n.º 43-A/2020, de 12 de junho
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 (quarta alteração) 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 e procede à sua republicação.

Portaria n.º 139-A/2020, de 12 de junho
DEFESA NACIONAL E AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 136/2020, de 4 de junho, que procede, para
o ano de 2020, à identificação das águas balneares costeiras e de transição e das
águas balneares interiores, fixando as respetivas épocas balneares, e à qualificação,
como praias de banhos, das praias marítimas e das praias de águas fluviais e
lacustres, bem como à identificação das praias de uso limitado.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 43-B/2020, de 12 de junho
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19, procedendo à primeira alteração à Resolução do Conselho de
Ministros n.º 40-A/2020, de 29 de maio, que republica no anexo ii.
Declara, na sequência da situação epidemiológica da COVID-19, a situação de
calamidade em todo o território nacional até às 23:59 h do dia 28 de junho de 2020.

Centro de Competências Jurídicas do Estado – JurisApp

Pág. 2

Newsletter Digesto n.º 13/2020

Despacho n.º 6251-A/2020, de 12 de junho
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 Secretário de Estado
Adjunto e das Comunicações
Prorroga 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 os países
associados ao Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça), os
países de expressão oficial portuguesa (do Brasil, porém, serão admitidos apenas os
voos provenientes de e para São Paulo e de e para o Rio de Janeiro) e o Reino
Unido, os Estados Unidos da América, a Venezuela, o Canadá e a África do Sul
(dada a presença de importantes comunidades portuguesas).

Despacho n.º 6251-B/2020, de 12 de junho
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 os efeitos do Despacho n.º 5520-B/2020, de 14 de maio, mantendo a
interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos
navios de cruzeiro nos portos nacionais, com as exceções ali previstas.

Portaria n.º 140/2020, de 15 de junho
PLANEAMENTO
Procede à alteração dos seguintes regulamentos: à alteração (oitava alteração) do
Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização anexo
à Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro; à alteração (sétima alteração) do
Regulamento Específico do Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de
Recursos, anexo à Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro; à alteração (sexta
alteração) do Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e Emprego,
aprovado em anexo à Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de março; e à alteração (sétima
alteração) do Regulamento Específico do Domínio do Capital Humano, aprovado em
anexo à Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março.
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Decreto-Lei n.º 26/2020, de 16 de junho
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera (segunda alteração) o Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, que
estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas,
instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia
social, bem como um regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.

Despacho n.º 6344/2020, de 16 de junho
Presidência do Conselho de Ministros, Economia e Transição Digital,
Administração Interna, Modernização do Estado e da Administração
Pública, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes
do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, da Ministra
de Estado e da Presidência, do Ministro da Administração Interna, das
Ministras da Modernização do Estado e da Administração Pública, do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Saúde e do Secretário
de Estado dos Assuntos Parlamentares
Determina que compete à Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT)
fiscalizar o cumprimento das regras específicas da DGS, no que respeita à
prevenção da transmissão da infeção por SARS-CoV-2, designadamente nos locais
de trabalho, incluindo áreas comuns e instalações de apoio, bem como nas
deslocações em viaturas de serviço, em particular, nas áreas da construção civil e
das cadeias de abastecimento, transporte e distribuição, caracterizadas por grande
rotatividade de trabalhadores e onde se tem verificado maior incidência e surtos da
doença COVID-19, especialmente nos concelhos de Amadora, Lisboa, Loures,
Odivelas e Sintra.
Determina, ainda, as competências nesta matéria de outras entidades da
administração local, do Ministério da Saúde, da Emergência e Protecção Civil e do
Alto Comissariado para as Migrações, I. P.

Despacho n.º 6451/2020, de 19 de junho
Saúde - Gabinete da Ministra
Cria o Gabinete Regional de Intervenção para a Supressão da COVID-19 em Lisboa
e Vale do Tejo, ao qual incumbe a coordenação, monitorização e acompanhamento
dos surtos ativos de infeção por SARS-CoV-2 na Área Metropolitana de Lisboa,
prioritariamente nos concelhos de Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e Sintra, e em
outros, sempre que a situação epidemiológica o justifique; estabelece ainda a missão
e composição do referido Gabinete.
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Despacho n.º 6452/2020, de 19 de junho
Saúde - Gabinete da Ministra
Determina que no preenchimento dos dados do doente constantes do formulário
eletrónico disponível na aplicação informática de suporte ao sistema nacional de
informação de vigilância epidemiológica (SINAVE) é obrigatória a indicação do
respetivo número de utente no Serviço Nacional de Saúde.

Portaria n.º 148-A/2020, de 19 de junho
AGRICULTURA
Estabelece, para o território nacional, as normas complementares de execução para
o apoio às medidas de destilação de vinho em caso de crise e de armazenamento de
vinho em situação de crise, previstas nos n.ºs 3 e 4 do Regulamento (CE) n.º
2020/592, da Comissão, de 30 de abril.

Portaria n.º 148-B/2020, de 19 de junho
AGRICULTURA
Estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da doença
COVID-19, aplicáveis ao regime da pequena agricultura e ao regime de pagamento
redistributivo, previstos na Portaria n.º 57/2015, de 27 de fevereiro.

Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Prorroga o apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em situação
de crise empresarial e cria outras medidas de proteção ao emprego, no âmbito do
Programa de Estabilização Económica e Social.

Portaria n.º 149/2020, de 22 de junho
MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA E INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
Define e regulamenta os termos em que é efetuada a demonstração da quebra de
rendimentos para efeito da não suspensão do fornecimento de água, energia
elétrica, gás natural e comunicações eletrónicas.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-B/2020, de 22 de junho
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Define regras especiais para a Área Metropolitana de Lisboa no âmbito da
situação de calamidade declarada pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 40-A/2020, de 29 de maio, na sua redação atual, procedendo à segunda
alteração desta Resolução.
Portaria n.º 155-A/2020, de 23 de junho
AGRICULTURA
Estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia COVID-19,
aplicáveis às organizações de produtores e respetivas associações reconhecidas a
nível nacional.

Despacho n.º 6608-B/2020, de 24 de junho
Economia e Transição Digital - Gabinete do Ministro de Estado, da
Economia e da Transição Digital
Determina os horários de funcionamento dos estabelecimentos autorizados a
funcionar 24 horas por dia e dos postos de abastecimento de combustíveis na Área
Metropolitana de Lisboa.

Portaria n.º 160/2020, de 26 de junho
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Alarga o prazo de vigência da medida excecional relativa às comparticipações
financeiras da segurança social, aprovado através da Portaria n.º 85-A/2020, de 3
de abril, tendo em vista apoiar as instituições particulares de solidariedade social,
cooperativas de solidariedade social, organizações não-governamentais das pessoas
com deficiência no funcionamento das respostas sociais, bem como define regras
para a revisão das comparticipações familiares.

ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Decreto-Lei n.º 25/2020, de 16 de junho
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Autoriza a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública a
proceder ao pagamento dos retroativos referentes aos suplementos não pagos, em
período de férias, entre os anos de 2010 e 2018.
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Portaria n.º 148/2020, de 19 de junho
ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Altera (terceira alteração) a Portaria n.º 64/2009, de 22 de janeiro, que estabelece
o regime de credenciação de entidades para a emissão de pareceres e para a
realização de vistorias e de inspeções das condições de segurança contra incêndio
em edifícios, republicada em anexo.

Despacho n.º 6535/2020, de 23 de junho
Administração Interna - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da
Administração Interna
Autoriza a utilização de câmaras de videovigilância portáteis, instaladas em sistemas
de aeronaves não tripuladas, para proteção florestal e deteção de incêndios
florestais.

AGRICULTURA
Portaria n.º 142/2020, de 17 de junho
AGRICULTURA
Estabelece medidas de proteção fitossanitária adicionais destinadas à erradicação
no território nacional do inseto de quarentena Trioza erytreae Del Guercio.

AMBIENTE
Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2020, de 16 de junho
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Cria a Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral
Simplificada e determina que tem por missão garantir a expansão a todo o território
nacional do sistema de informação cadastral simplificada e o desenvolvimento dos
sistemas de informação e de interoperabilidade de suporte ao Balcão Único do
Prédio (BUPi), incluindo a criação de repositórios de dados e de informação registal
e cadastral.
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Despacho n.º 6453/2020, de 19 de junho
Ambiente e Ação Climática - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e
da Energia
Estabelece as condições para a isenção dos encargos correspondentes aos custos
de interesse económico geral (CIEG) que incidem sobre as tarifas de acesso às
redes determinadas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2020, de 24 de junho
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Regula o modelo de governação para a execução do Programa Nacional da Política
do Ordenamento do Território.
Define a composição do Fórum Intersetorial.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2020, de 24 de junho
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Cria o Programa de Transformação da Paisagem.

Portaria n.º 158/2020, de 25 de junho
AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 172/2013, de 3 de maio, que estabelece o
regime de verificação da disponibilidade dos centros eletroprodutores.

Decreto-Lei n.º 28/2020, de 26 de junho
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera (sétima alteração) o Decreto-Lei n.º 79/2013, de 11 de junho, que estabelece
regras relativas à restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em
equipamento elétrico e eletrónico (EEE), transpondo para a ordem jurídica interna
diversas diretivas Directivas.

Decreto-Lei n.º 28-A/2020, de 26 de junho
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece o regime jurídico da reconversão da paisagem.
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COESÃO TERRITORIAL
Decreto-Lei n.º 27/2020, de 17 de junho
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 228/2012, de 25 de outubro, que
aprova a orgânica das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, a fim
de alterar a forma de designação do presidente e dos vice-presidentes.

CULTURA
Regulamento n.º 529/2020, de 16 de junho
Cultura - Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P.
Publica o Regulamento Geral Relativo aos Programas de Apoios Financeiros e
respetivos Anexos, referente aos concursos de apoio financeiro a promover pelo
Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P. (ICA, I.P.) no ano de 2020.

Despacho n.º 6410/2020, de 18 de junho
Cultura - Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas
Aprova o Regulamento da Linha de Apoio à Edição no Brasil (LAEB), anexo ao
presente despacho e que dele faz parte integrante.

Despacho n.º 6411/2020, de 18 de junho
Cultura - Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas
Torna pública a aprovação, por despacho da Ministra da Cultura de 2 de junho de
2020, do Regulamento da Linha de Apoio à Ilustração e Banda Desenhada, que
consta em anexo.

ECONOMIA
Despacho n.º 6345/2020, de 16 de junho
Economia e Transição Digital, Educação e Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social - Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino
Profissional, I. P.
Determina a constituição e regulamenta os Conselhos Sectoriais para a Qualificação.
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Despacho n.º 6403-A/2020, de 17 de junho
Economia e Transição Digital, Negócios Estrangeiros, Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior e Ambiente e Ação Climática - Gabinetes
do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, do Ministro
de Estado e dos Negócios Estrangeiros e dos Ministros da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior e do Ambiente e da Ação Climática
Determina a abertura de um período para manifestação de interesse para
participação no futuro Projeto Importante de Interesse Europeu Comum (IPCEI)
Hidrogénio, destinado às entidades interessadas em integrar a cadeia de valor dali
resultante, publicado em anexo e a criação de um Comité de Admissão de Projetos e
a sua composição.

EDUCAÇÃO
Despacho n.º 6352/2020, de 16 de junho
Educação - Gabinete da Secretária de Estado da Educação
Procede à alteração, para vigorar no ano de 2020, ao Manual de Apoio à
Reutilização de Manuais Escolares, aprovado e publicado como anexo i do
Despacho n.º 921/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 17, de 24 de
janeiro de 2019.

Portaria n.º 159/2020, de 26 de junho
EDUCAÇÃO
Define as normas aplicáveis à requisição, emissão, funcionamento e utilização do
cartão de acesso a zona com condições especiais de acesso e permanência de
adeptos (ZCEAP), abreviadamente designado «cartão do adepto», bem como aprova
os respetivos modelo e características.

ENSINO SUPERIOR
Despacho n.º 6343-B/2020, de 15 de junho
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Estabelece, para o ano letivo de 2020/2021, as vagas para ingresso nos ciclos de
estudos de licenciatura e integrados de mestrado em cada par instituição/ciclo de
estudos, através de concursos especiais para acesso e ingresso no ensino superior
e dos concursos de mudança de curso e de transferência para o 1.º ano curricular.
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Despacho n.º 6343-C/2020, de 15 de junho
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Determina as orientações para a fixação de vagas para o concurso nacional de
acesso e concursos locais de acesso no ano letivo de 2020-2021.

Portaria n.º 150/2020, de 22 de junho
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Altera (terceira alteração) o Regulamento dos Regimes de Reingresso e de Mudança
de Par Instituição/Curso no Ensino Superior, aprovado pela Portaria n.º 181D/2015, de 19 de junho.
Aprova o regulamento da candidatura aos ciclos de estudos de licenciatura ou
integrados de mestrado ministrados em instituições de ensino superior públicas por
titulares dos cursos de dupla certificação de nível secundário e cursos artísticos
especializados, cujo texto se publica em anexo a esta portaria.

Despacho n.º 6608-A/2020, de 24 de junho
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Procede à designação da equipa de coordenação e acompanhamento do Projeto
EUREKA, bem como dos elementos designados para a coordenação nacional do
programa da presidência portuguesa da Rede EUREKA no período de 2020-2022.

ENTIDADES REGULADORAS
Aviso n.º 9058/2020, de 16 de junho
Autoridade Nacional de Comunicações
Torna público o levantamento do regime de suspensão do prazo do procedimento
regulamentar a que foi submetido o projeto de Regulamento do Leilão para a
Atribuição de Direitos de Utilização de Frequências nas Faixas dos 700 MHz, 900
MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz.
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Norma regulamentar da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos
de Pensões n.º 6/2020-R, de 22 de junho
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Altera a Norma Regulamentar n.º 6/2015-R, de 17 de dezembro, que veio
estabelecer os critérios e procedimentos para efeitos do processo de aprovação ou
autorização pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões de um
conjunto de elementos e parâmetros que integram o sistema de solvência das
empresas de seguros e de resseguros, em conformidade com o regime jurídico de
acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, aprovado pela Lei n.º
147/2015, de 9 de setembro.

Norma regulamentar da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos
de Pensões n.º 5/2020-R, de 26 de junho
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Torna pública a norma que regulamenta a tolerância e flexibilização de prazos
relacionados com obrigações de prestação e divulgação de informação das
empresas de seguros, mediadores de seguros e entidades gestoras de fundos de
pensões, no âmbito das medidas extraordinárias e de caráter urgente em resposta
ao surto pandémico Coronavírus - COVID-19.

JUSTIÇA
Despacho n.º 6351/2020, de 16 de junho
Justiça - Direção-Geral da Política de Justiça
Determina a implementação de DUC para pagamento de taxas devidas nos Julgados
de Paz.

MAR
Portaria n.º 143/2020, de 17 de junho
MAR
Estabelece uma interdição parcial à atividade da pesca na zona de elevação
submarina denominada «Monte (Pico) Gonçalves Zarco».
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Portaria n.º 152/2020, de 22 de junho
MAR
Estabelece os requisitos a observar nas vistorias subaquáticas a efetuar nas
embarcações de recreio (ER) de idade inferior a 20 anos, em substituição da vistoria
a seco.

Portaria n.º 157/2020, de 24 de junho
MAR
Altera (primeira alteração) o Regulamento da Apanha, aprovado pela Portaria
n.º 1102-B/2000, de 22 de novembro.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-A/2020, de 16 de junho
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2020, de 25 de junho
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova as linhas estratégicas do Projeto Nunca Esquecer - Programa Nacional em
torno da Memória do Holocausto.

REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES
Decreto Legislativo Regional n.º 13/2020/A, de 23 de junho
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Cria uma medida extraordinária e temporária de apoio aos idosos para aquisição de
equipamento de proteção individual, que se aplica aos beneficiários do complemento
para aquisição de medicamentos pelos idosos, criado pelo Decreto Legislativo
Regional n.º 4/2008/A, de 26 de fevereiro.
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Decreto Legislativo Regional n.º 14/2020/A, de 25 de junho
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Estabelece o regime jurídico da cessação da atividade agrícola na Região Autónoma
dos Açores.

Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2020/A, de 25 de junho
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Altera (quarta alteração) o Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2014/A, de
17 de setembro, que regulamenta o Subsistema de Incentivos para a
Qualificação e Inovação, e procede à sua republicação em anexo.

MADEIRA
Decreto Legislativo Regional n.º 6/2020/M, de 17 de junho
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Institui e estabelece o regime de atribuição de um suplemento remuneratório aos
trabalhadores da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas que
prestem trabalho em condições de risco e penosidade.
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