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COVID-19
Portaria n.º 28/2021, de 8 de fevereiro
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Determina as medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, destinadas
ao setor social e solidário, tendo em vista apoiar as instituições particulares de
solidariedade social, cooperativas de solidariedade social, organizações nãogovernamentais das pessoas com deficiência e equiparadas no funcionamento das
respostas sociais.

Despacho n.º 1559-A/2021, de 9 de fevereiro
Administração Interna - Gabinete do Ministro
Determina que durante a suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas
presenciais, a mobilização para o serviço ou prontidão das forças e serviços de
segurança, por necessidade de atuação no âmbito da situação epidemiológica
provocada pelo SARS-CoV-2 e pela doença COVID-19.

Decreto do Presidente da República n.º 11-A/2021, de 11 de fevereiro
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de
uma situação de calamidade pública.

Resolução da Assembleia da República n.º 63-A/2021, de 11 de fevereiro
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Autoriza a renovação do estado de emergência.

Despacho n.º 1689-A/2021, de 12 de fevereiro
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-Lei n.º 14-A/2021, de 12 de fevereiro
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas ao setor das comunicações
eletrónicas no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
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Decreto n.º 3-E/2021, de 12 de fevereiro
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

Despacho n.º 1689-B/2021, de 12 de fevereiro
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 1689-C/2021, de 12 de fevereiro
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-D/2021, de 12 de fevereiro
Administração Interna - Gabinete do Ministro
Estabelece os pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre entre Portugal
e a Espanha.

Portaria n.º 37-A/2021, de 15 de fevereiro
CULTURA
Aprova o Regulamento das Medidas de Apoio à Cultura no contexto de resposta à
pandemia da doença COVID-19.

Despacho n.º 1704/2021, de 15 de fevereiro
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.
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Despacho n.º 1733-A/2021, de 15 de fevereiro
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.

Lei n.º 4-C/2021, de 17 de fevereiro
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.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2021, de 17 de fevereiro
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova a alteração da duração do Programa Bairros Saudáveis, criado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 52-A/2020, de 1 de julho, bem como altera a
Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2020, de 27 de outubro, que autorizou a
Secretaria-Geral do Ministério da Saúde a realizar a despesa relativa ao concurso
para seleção de projetos no âmbito do citado programa.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2021, de 17 de fevereiro
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.

ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Portaria n.º 32/2021, de 10 de fevereiro
ADMINISTRAÇÃO INTERNA E MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Procede à regulamentação do processo de credenciação de técnicos municipais
responsáveis pela apreciação de projetos e medidas de autoproteção e pela
realização de vistorias e inspeções das condições de segurança contra incêndio em
edifícios (SCIE) de edifícios e recintos classificados na 1.ª categoria de risco.
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Decreto-Lei n.º 14/2021, de 12 de fevereiro
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera (oitava alteração) a Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprova o regime
jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território
nacional.

Lei n.º 5/2021, de 19 de fevereiro
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Estabelece um período extraordinário de entrega voluntária de armas de fogo não
manifestadas ou registadas.

Lei n.º 6/2021, de 19 de fevereiro
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Prorroga o prazo para a prova de detenção de cofre pelos detentores de armas de
fogo, previsto na Lei n.º 50/2019, de 24 de julho.

AGRICULTURA
Portaria n.º 33/2021, de 11 de fevereiro
AGRICULTURA
Altera (décima alteração) a Portaria n.º 57/2015, de 27 de fevereiro, que aprovou o
regulamento de aplicação do regime de pagamento base, do pagamento por práticas
agrícolas benéficas para o clima e para o ambiente (greening), do pagamento para
os jovens agricultores, do pagamento específico para o algodão e do regime da
pequena agricultura.

Portaria n.º 35/2021, de 12 de fevereiro
FINANÇAS E AGRICULTURA
Fixa o valor da «taxa sanitária e de segurança alimentar mais» para o ano de 2021.

Despacho n.º 1666/2021, de 12 de fevereiro
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.
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CIDADANIA
Mapa Oficial n.º 1-A/2021, de 9 de fevereiro
COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
Torna público o mapa oficial com os resultados da eleição para o Presidente da
República realizada em 24 de janeiro de 2021.

DEFESA
Decreto-Lei n.º 13/2021, de 10 de fevereiro
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece os termos da criação do Laboratório Nacional do Medicamento e da sua
sucessão ao Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos.

ECONOMIA
Portaria n.º 30/2021, de 10 de fevereiro
ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL, DEFESA NACIONAL E AMBIENTE E
AÇÃO CLIMÁTICA
Determina as condições de acesso à área terrestre da ilha da Berlenga, respetivo
modelo de gestão e mecanismos de controlo e fiscalização.

FINANÇAS
Portaria n.º 31/2021, de 10 de fevereiro
FINANÇAS
Aprova a declaração modelo 39 e respetivas instruções de preenchimento
(publicadas em anexo), destinada ao cumprimento da obrigação declarativa a que se
refere a alínea b) do n.º 12 do artigo 119.º do Código do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS).

Portaria n.º 34/2021, de 12 de fevereiro
FINANÇAS
Aprova a declaração mensal de remunerações - AT, e respetivas instruções de
preenchimento, anexas à presente portaria.
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INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
Portaria n.º 29/2021, de 9 de fevereiro
INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
Procede à criação do Conselho Nacional de Habitação, enquanto órgão de consulta
do Governo no domínio da política nacional de habitação e aprova o Regulamento do
Conselho Nacional de Habitação, constante do anexo à presente portaria, da qual
faz parte integrante.

Portaria n.º 38/2021, de 16 de fevereiro
INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
Cria as taxas de carbono sobre as viagens aéreas e marítimas.

Despacho n.º 1824-A/2021, de 17 de fevereiro
Finanças, Modernização do Estado e da Administração Pública,
Ambiente e Ação Climática e Infraestruturas e Habitação - Gabinetes da
Secretária de Estado do Orçamento e dos Secretários de Estado da
Descentralização e da Administração Local, da Mobilidade e das
Infraestruturas
Determina os fatores de distribuição das verbas do Programa de Apoio à Redução
Tarifária (PART) pelas áreas metropolitanas (AM) e pelas comunidades
intermunicipais (CIM).

JUSTIÇA
Decreto do Presidente da República n.º 11/2021, de 11 de fevereiro
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Ratifica o Protocolo sobre os Privilégios e Imunidades do Tribunal Unificado de
Patentes, feito em Bruxelas, a 29 de junho de 2016.

Resolução da Assembleia da República n.º 63/2021, de 11 de fevereiro
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Aprova o Protocolo sobre os Privilégios e Imunidades do Tribunal Unificado de
Patentes, feito em Bruxelas, a 29 de junho de 2016.
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Decreto-Lei n.º 12/2021, de 9 de fevereiro
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Assegura a execução na ordem jurídica interna do Regulamento (UE) 910/2014,
relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações
eletrónicas no mercado interno.

REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES
Decreto Regulamentar Regional n.º 1-F/2021/A, de 12 de fevereiro
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a aplicação do Decreto do
Presidente da República n.º 11-A/2021, de 11 de fevereiro, que renova o
estado de emergência.

MADEIRA
Decreto Legislativo Regional n.º 2/2021/M, de 17 de fevereiro
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Cria o Prémio +Valor Madeira, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da
Madeira - Mérito em Estudos e Trabalhos de Investigação e Desenvolvimento
Regional.

Decreto Legislativo Regional n.º 3/2021/M, de 19 de fevereiro
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Altera (primeira alteração) o regime jurídico da segurança contra incêndios em
edifícios.
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TRABALHO
Decreto-Lei n.º 11/2021, de 8 de fevereiro
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Procede ao alargamento da prestação social para a inclusão a pessoas cuja
incapacidade resulte de acidente ocorrido no âmbito de funções relacionadas com
missões de proteção e socorro, prevê a acumulação com o subsídio ao cuidador
informal e o pagamento a pessoa coletiva em cuja instituição sejam prestados
cuidados a pessoa com deficiência.

Portaria n.º 37/2021, de 15 de fevereiro
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Altera o processo de reconhecimento e manutenção do Estatuto do Cuidador
Informal.
Altera (segunda alteração) a Portaria n.º 2/2020, de 10 de janeiro, alterada
pela Portaria n.º 256/2020, de 28 de outubro;
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 256/2020, de 28 de outubro, que simplifica
o processo de reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal, aprovado em
anexo à Lei n.º 100/2019, de 6 de setembro.
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