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COVID-19
Lei n.º 28/2020, 28 de julho
Assembleia da República
Alarga o prazo para a realização por meios de comunicação à distância das reuniões
dos órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais e procede à quinta
alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova medidas excecionais e
temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus
SARSCoV-2 e da doença COVID-19.

Portaria n.º 178/2020, de 28 de julho
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Estabelece um sistema de incentivos à adaptação da atividade das respostas sociais
ao contexto da doença COVID-19, designado Programa Adaptar Social +.

Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho
Presidência do Conselho de Ministros
Cria o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em
situação de crise empresarial com redução temporária do período normal de
trabalho.

Lei n.º 29/2020, de 31 de julho
Assembleia da República
Aprova medidas fiscais de apoio às micro, pequenas e médias empresas no quadro
da resposta ao novo coronavírus SARS-CoV-2 e à doença COVID-19.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2020, de 31 de julho
Presidência do Conselho de Ministros
Declara a situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19.

Despacho n.º 7595-A/2020, de 31 de julho
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 medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal.
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Despacho n.º 7595-B/2020, de 31 de julho
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.

Despacho n.º 7619/2020, de 3 de agosto
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete da Secretária de
Estado da Ação Social
Define as regras para o reforço da comparticipação financeira do programa de apoio
financeiro complementar à execução do Programa Operacional de Apoio às Pessoas
mais Carenciadas (POAPMC) no que se refere à 2.ª fase, com o objetivo de fazer
face ao aumento do número de destinatários do POAPMC, decorrente dos efeitos da
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

Despacho n.º 7644/2020, de 4 de agosto
Administração Interna, Modernização do Estado e da Administração
Pública, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes
do Ministro da Administração Interna e das Ministras da Modernização
do Estado e da Administração Pública, do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social e da Saúde
Determina que os intervenientes na gestão de casos de doença COVID-19 e dos
seus contactos, que participam na vigilância epidemiológica e no apoio à sua
realização, se encontram vinculados a um especial dever de colaboração e de
celeridade na sua atuação, no quadro das suas competências.

Decreto-Lei n.º 51/2020, de 7 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19.
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ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Despacho n.º 7460-A/2020, de 27 de julho
Defesa Nacional, Administração Interna, Ambiente e Ação Climática e
Agricultura - Gabinetes dos Ministros da Defesa Nacional, da
Administração Interna e do Ambiente e da Ação Climática e da Ministra
da Agricultura
Declara a situação de alerta entre as 00h00 de 27 de julho de 2020 e as 23h59 de 28
de julho de 2020, para todos os distritos de Portugal continental.

Despacho n.º 7632-A/2020, de 3 de agosto
Defesa Nacional, Administração Interna, Ambiente e Ação Climática e
Agricultura - Gabinetes dos Ministros da Defesa Nacional, da
Administração Interna e do Ambiente e da Ação Climática e da Ministra
da Agricultura
Declara a situação de alerta entre as 20h00 de 2 de agosto de 2020 e as 23h59 de 4
de agosto de 2020, para todos os distritos de Portugal continental.

Despacho n.º 7710-B/2020, de 5 de agosto
Defesa Nacional, Administração Interna, Ambiente e Ação Climática e
Agricultura - Gabinetes dos Ministros da Defesa Nacional, da
Administração Interna e do Ambiente e da Ação Climática e da Ministra
da Agricultura
Declara a situação de alerta entre as 00h00 de 6 de agosto de 2020 e as 23h59 de 7
de agosto de 2020, para todos os distritos de Portugal continental.

ANIMAIS
Decreto-Lei n.º 47/2020, de 3 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Designa as entidades para assegurar o registo e o tratamento dos dados no
Cadastro Nacional de Animais Utilizados em Circos.

Portaria n.º 189/2020, de 6 de agosto
Ambiente e Ação Climática
Regula as condições de acesso e do exercício da caça ou ato venatório nas zonas
de caça nacionais.
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CULTURA
Portaria n.º 180/2020, de 3 de agosto
Cultura
Aprova o Regulamento das Linhas de Apoio ao Setor Cultural no âmbito do
Programa de Estabilização Económica e Social.

ECONOMIA
Decreto Regulamentar n.º 2/2020, de 4 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece o regime de autorização do cultivo e exploração industrial de variedades
de cânhamo.

EDUCAÇÃO
Portaria n.º 183/2020, de 5 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros, Educação e Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social
Cria os cursos de Português Língua de Acolhimento, assim como as regras a que
obedecem a sua organização, funcionamento e certificação.

Despacho n.º 7739/2020, de 6 de agosto
Educação - Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto e da Educação,
da Secretária de Estado da Educação e do Secretário de Estado da
Juventude e do Desporto
Estabelece as normas de funcionamento do desporto escolar para o ano letivo de
2020-2021.

ENSINO SUPERIOR
Despacho n.º 7647/2020, de 4 de agosto
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Aprova o Regulamento do Programa +Superior para o ano letivo 2020-2021.
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Despacho n.º 7710-A/2020, de 5 de agosto
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino
Superior
Aprova o calendário de ações do concurso nacional de acesso e ingresso no ensino
superior público para a matrícula e inscrição no ano letivo de 2020-2021.

FINANÇAS
Decreto-Lei n.º 48/2020, de 3 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Determina a definição dos procedimentos a adotar no que se refere à submissão do
ficheiro SAF-T (PT) relativo à contabilidade.

JUSTIÇA
Despacho n.º 7437/2020, de 27 de julho
Justiça - Gabinete da Ministra
Determina a criação das equipas de vigilância eletrónica de Braga e Santarém e a
redefinição das áreas geográficas de intervenção, por comarca e concelho, das
equipas de vigilância eletrónica.

Decreto-Lei n.º 49/2020, de 4 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece o regime sancionatório aplicável à violação de regras sobre acesso à
Internet aberta e sobre chamadas intra-União Europeia reguladas.

MAR
Portaria n.º 181/2020, de 4 de agosto
Finanças e Mar
Estabelece as condições e os procedimentos aplicáveis à atribuição, em 2020, de
um subsídio, no âmbito do auxílio de minimis ao setor da pesca que corresponde a
uma redução no preço final da gasolina consumida na pequena pesca artesanal e
costeira.
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NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Aviso n.º 10873/2020, de 27 de julho
Negócios Estrangeiros - Secretaria-Geral
Define as taxas de câmbio adotadas na cobrança de emolumentos consulares a
efetuar a partir de 1 de agosto de 2020.

REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES

Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2020/A, de 3 de agosto
Região Autónoma dos Açores – Presidência do Governo
Aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Faial.

MADEIRA

Decreto Legislativo Regional n.º 9/2020/M, de 28 de julho
Região Autónoma da Madeira – Assembleia Legislativa
Aplica na Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 19-A/2020, de 30 de abril,
que estabelece um regime excecional e temporário de reequilíbrio financeiro de
contratos de execução duradoura, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e
adapta e regulamenta na Região Autónoma da Madeira as medidas excecionais e
temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2, previstas no Decreto-Lei n.º 10A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, e na Lei n.º 9-A/2020, de 17 de abril,
que estabelece um regime excecional e temporário de processo orçamental.

Decreto Legislativo Regional n.º 10/2020/M, de 28 de julho
Região Autónoma da Madeira – Assembleia Legislativa
Cria o Programa de Apoio à Aquisição e ao Arrendamento de Habitação
(PRAHABITAR).

Decreto Legislativo Regional n.º 11/2020/M, de 29 de julho
Região Autónoma da Madeira – Assembleia Legislativa
Adapta à Região Autónoma da Madeira os regimes constantes do Decreto-Lei n.º
54/2018, de 6 de julho, que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva.
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SAÚDE
Despacho n.º 7654-D/2020, de 4 de agosto
Finanças e Saúde - Gabinetes do Ministro de Estado e das Finanças e do
Secretário de Estado da Saúde
Define as zonas geográficas qualificadas como carenciadas para efeitos da
atribuição dos incentivos quer à mobilidade de trabalhadores médicos com contrato
de trabalho por tempo indeterminado quer à contratação, mediante vínculo de
emprego público ou privado, com serviço ou estabelecimento de saúde integrado no
Serviço Nacional de Saúde, por estabelecimento de saúde e especialidade médica.

Decreto-Lei n.º 50/2020, de 7 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Prorroga o regime excecional de contratação de médicos aposentados pelos
serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde.

SEGURANÇA SOCIAL
Portaria n.º 179/2020, de 3 de agosto
Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Aprova os valores dos coeficientes de revalorização a aplicar na atualização das
remunerações anuais registadas que servem de base de cálculo às pensões
iniciadas durante o ano de 2020.

TRIBUNAIS
Acórdão (extrato) n.º 260/2020, de 30 de julho
Tribunal Constitucional
Não julga inconstitucional a norma que impõe um período de dois anos sobre a
efetivação da cassação da carta durante o qual não pode ser obtido novo título de
condução, resultante do n.º 11 do artigo 148.º do Código da Estrada.

Acórdão (extrato) n.º 175/2020, de 31 de julho
Tribunal Constitucional
Não julga inconstitucional a norma do artigo 100.º do Código da Insolvência e
Recuperação de Empresas [CIRE], aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de
março, quando interpretada no sentido de que a declaração de insolvência suspende
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o prazo prescricional das dívidas tributárias imputáveis ao responsável originário no
âmbito do processo tributário.

Acórdão (extrato) n.º 255/2020, de 31 de julho
Tribunal Constitucional
Julga inconstitucional a norma do n.º 2 do artigo 261.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de
dezembro, segundo a qual o disposto no artigo 81.º da mesma lei, no segmento em
que altera a redação do artigo 6.º-A do Estatuto da Aposentação, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro, produz efeitos a partir de 7 de março de
2014 - dia da entrada em vigor da Lei n.º 11/2014, de 6 de março.

Acórdão (extrato) n.º 310/2020, de 31 de julho
Tribunal Constitucional
Não julga inconstitucionais as normas do Regulamento da Taxa pela Realização de
Infraestruturas Urbanísticas do Município de Lisboa, na redação constante do Edital
n.º 122/95, de 5 de dezembro.
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Avalie a nossa Newsletter e dê-nos a sua sugestão
através do e-mail:
digesto@jurisapp.gov.pt

