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Newsletter Digesto n.º 6/2021

COVID-19
Despacho n.º 2733/2021, de 11 de março
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete do Secretário de
Estado da Segurança Social
Determina a entrega de declarações de remunerações corrigidas referentes aos
meses de março a dezembro de 2020, pelas entidades empregadoras abrangidas
por medidas excecionais ou extraordinárias de apoio à pandemia COVID-19.

Decreto do Presidente da República n.º 25-A/2021, de 11 de março
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 77-B/2021, de 11 de março
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Concede autorização para a renovação do estado de emergência, solicitada pelo
Presidente da República na mensagem que endereçou à Assembleia da República
em 10 de março de 2021, nos exatos termos e com a fundamentação e conteúdo
constantes do projeto de Decreto do Presidente da República, que transcreve.

Decreto-Lei n.º 18/2021, de 12 de março
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera (primeira alteração) o Decreto-Lei n.º 15/2020, de 15 de abril, que cria uma
linha de crédito com juros bonificados dirigida aos operadores do setor da pesca, e
procede à sua republicação.

Portaria n.º 56/2021, de 12 de março
SAÚDE
Estabelece um regime excecional e temporário para a realização em autoteste de
testes rápidos de antigénio, destinados, pelos seus fabricantes, a serem realizados
em amostras da área nasal anterior interna.
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Despacho n.º 2766/2021, de 12 de março
Administração Interna - Gabinete da Secretária de Estado da
Administração Interna
Suspende a atividade de ministração presencial das ações de formação de
segurança rodoviária, sendo substituídas por formação à distância.

Decreto n.º 4/2021, de 13 de março
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece uma estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no
âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19, de acordo com o anexo I.

Despacho n.º 2807-A/2021, de 15 de março
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 2807-B/2021, de 15 de março
Administração Interna - Gabinete do Ministro
Determina os pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre.

Despacho n.º 2807-C/2021, de 15 de março
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.
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Decreto-Lei n.º 22-A/2021, de 17 de março
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Prorroga prazos e estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
Procede à vigésima oitava alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março,
na sua redação atual, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID 19.
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 20-F/2020, de 12 de maio, que
estabelece um regime excecional e temporário relativo aos contratos de seguro.
Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 20-H/2020, de 14 de maio, que
estabelece medidas excecionais de organização e funcionamento das atividades
educativas e formativas, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Portaria n.º 67-A/2021, de 17 de março
FINANÇAS, DEFESA NACIONAL, JUSTIÇA, MODERNIZAÇÃO DO
ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SAÚDE
Define os termos de atribuição do subsídio extraordinário de risco no combate à
pandemia da doença COVID-19, previsto no artigo 291.º da Lei n.º 75-B/2020, de
31 de dezembro.

Despacho n.º 2922/2021, de 18 de março
Defesa Nacional e Saúde - Gabinetes da Secretária de Estado de
Recursos Humanos e Antigos Combatentes e do Secretário de Estado
Adjunto e da Saúde
Determina a constituição de uma task force para a promoção do «Plano de
Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal», integrada por um
núcleo de coordenação e por entidades de apoio técnico.

Despacho n.º 2923/2021, de 18 de março
Justiça - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Justiça
Define algumas regras em matéria de articulação entre a assistência à família e a
disponibilidade para a prestação de cuidados por parte dos profissionais que
asseguram os serviços essenciais da Direção-Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais, no âmbito da atual situação epidemiológica.
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ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Decreto-Lei n.º 22/2021, de 15 de março
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova a orgânica da Inspeção-Geral da Administração Interna.

AGRICULTURA
Portaria n.º 57/2021, de 12 de março
AGRICULTURA
Define o regime de produção e comércio dos vinhos e demais produtos vitivinícolas
com direito às Denominações de Origem Protegidas (DOP) «Alenquer», «Arruda»,
«Torres Vedras», «Bucelas», «Carcavelos», «Colares», «Encostas d'Aire», incluindo
a indicação das sub-regiões de «Alcobaça» e «Ourém», através da designação de
«Medieval de Ourém», «Lourinhã» e «Óbidos».

Portaria n.º 59/2021, de 16 de março
FINANÇAS E AGRICULTURA
Altera (quarta alteração) o Regulamento do seguro de colheitas e da compensação
de sinistralidade, aprovado em anexo à Portaria n.º 65/2014, de 12 de março.

AMBIENTE
Despacho n.º 2623/2021, de 9 de março
Ambiente e Ação Climática - Gabinete do Ministro
Cria a 2.ª fase do Programa de Apoio à Elaboração de Estudos Municipais para o
Desenvolvimento de Sistemas de Recolha de Biorresíduos, com uma dotação global
de (euro) 245 000 (duzentos e quarenta e cinco mil euros), competindo a gestão do
incentivo à Entidade Gestora do Fundo Ambiental, da Secretaria-Geral do Ambiente,
de acordo com o Regulamento publicado em anexo.

Portaria n.º 55/2021, de 11 de março
AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Estabelece regras sobre os critérios e procedimentos de avaliação a observar na
seleção e hierarquização das candidaturas aos concursos no âmbito do Plano de
Promoção da Eficiência no Consumo de Energia (PPEC), e revoga a Portaria n.º
26/2013, de 24 de janeiro.
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Despacho n.º 2702-B/2021, de 10 de março
Economia e Transição Digital, Negócios Estrangeiros, Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior e Ambiente e Ação Climática - Gabinetes
dos Ministros de Estado, da Economia e da Transição Digital, de Estado
e dos Negócios Estrangeiros e dos Ministros da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior e do Ambiente e da Ação Climática
Determina a constituição do Comité Coordenador para as iniciativas da Bioeconomia,
que responde diretamente ao Ministro do Ambiente e da Ação Climática, com o
desígnio de conceber, desenvolver, coordenar e monitorizar a execução das ações
previstas na Componente do PRR «Promoção da Bioeconomia Sustentável».

ENSINO SUPERIOR
Portaria n.º 60/2021, de 16 de março
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR E SAÚDE
Cria o Centro Académico Clínico das Beiras.

ENTIDADES REGULADORAS
Norma regulamentar da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos
de Pensões n.º 1/2021-R, de 16 de março
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Estabelece os índices trimestrais de atualização de capitais para as apólices do ramo
«Incêndio e elementos da natureza» com início ou vencimento no segundo trimestre
de 2021.

Norma regulamentar da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos
de Pensões n.º 2/2021-R, de 16 de março
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Altera (segunda alteração) o Plano de Contas para as Empresas de Seguros,
aprovado em anexo à Norma Regulamentar n.º 10/2016-R, de 15 de setembro.
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FINANÇAS
Decreto Regulamentar n.º 1/2021, de 8 de março
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Procede à fixação do universo dos contribuintes abrangidos pela declaração
automática de rendimentos.

Portaria n.º 58/2021, de 16 de março
FINANÇAS
Aprova o modelo de declaração mensal global destinado ao cumprimento da
obrigação declarativa prevista no n.º 11 do artigo 28.º do Código do IVA.

Portaria n.º 62/2021, de 17 de março
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS E FINANÇAS
Estabelece os requisitos do contrato de seguro de responsabilidade civil emergente
da atividade de prestação de serviços de confiança.

INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
Portaria n.º 52/2021, de 9 de março
INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
Estabelece os níveis diferenciados de acesso à informação registada no Portal
Nacional de Fornecedores do Estado, a que se refere o n.º 6 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 72/2018, de 12 de setembro, consoante os seus destinatários tenham
a qualidade de entidades públicas, de empresas gestoras de plataformas eletrónicas
de contratação pública, de fornecedores, de entidades fiscalizadoras ou de cidadãos
em geral.

Lei n.º 12/2021, de 10 de março
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Altera por apreciação parlamentar (primeira alteração) o Decreto-Lei n.º 81/2020 de
2 de outubro, que adequa os instrumentos criados no âmbito da Nova Geração de
Políticas de Habitação e a Lei Orgânica do IHRU, I. P., à lei de bases da habitação,
no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social.

Centro de Competências Jurídicas do Estado – JurisApp

Pág. 7

Newsletter Digesto n.º 6/2021

MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Decreto-Lei n.º 19/2021, de 15 de março
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera o modelo de ensino e formação na Administração Pública, cria o Instituto
Nacional de Administração, I. P. (INA, I. P.), e extingue a Direção-Geral da
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas.

Portaria n.º 63/2021, de 17 de março
FINANÇAS, MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Regula o disposto nas alíneas a) e e) do n.º 1 do artigo 3.º e do artigo 10.º do
Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, nomeadamente os termos de
operacionalização da transferência de competências, em matéria de serviço
de atendimento e de acompanhamento social (SAAS) de pessoas e famílias
em situação de vulnerabilidade e exclusão social, para as câmaras
municipais.
Procede, ainda, à segunda alteração à Portaria n.º 188/2014, de 18 de
setembro, que regulamenta as condições de organização e de funcionamento
do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS).
Portaria n.º 64/2021, de 17 de março
FINANÇAS, MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Define, nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 3.º e do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, o exercício de competências de
coordenação administrativa e financeira do programa de contratos locais de
desenvolvimento social pelas autarquias locais.
Portaria n.º 65/2021, de 17 de março
FINANÇAS, MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Estabelece os termos de operacionalização da transição de competências em
matéria de celebração e acompanhamento dos contratos de inserção dos
beneficiários do RSI para as câmaras municipais, tendo em consideração o disposto
na alínea f) do n.º 1 do artigo 3.º e no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12
de agosto.
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Portaria n.º 66/2021, de 17 de março
MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Regula o disposto nas alíneas b), c) e i) do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, e o disposto na secção
II do capítulo II do referido decreto-lei, designadamente a criação das cartas
sociais municipais e supramunicipais e fixa os respetivos conteúdos, regras
de atualização e de divulgação, bem como os procedimentos de revisão.
Portaria n.º 67/2021, de 17 de março
MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Aprova o conjunto mínimo obrigatório de indicadores de realização a integrar nos
planos de cogestão das áreas protegidas, previstos no Decreto-Lei n.º 116/2019, de
21 de agosto (define o modelo de cogestão das áreas protegidas).

ÓRGÃOS DE SOBERANIA
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Lei n.º 13/2021, de 18 de março
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Estabelece os termos de ingresso extraordinário por procedimento concursal dos
trabalhadores que exercem funções na Assembleia da República em cedência de
interesse público iniciada antes da entrada em vigor da Lei n.º 23/2011, de 20 de
maio, que aprova o Estatuto dos Funcionários Parlamentares (EFP).

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Despacho n.º 2705/2021, de 11 de março
Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete Nacional de Segurança
Determina os procedimentos de identificação à distância, através de sistemas
biométricos automáticos de reconhecimento facial, requer o cumprimento integral
dos requisitos definidos no Anexo A ao presente despacho, através de uma
avaliação da conformidade, nos termos definidos no Anexo B.
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Decreto-Lei n.º 20/2021, de 15 de março
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova a orgânica da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros.

Decreto-Lei n.º 21/2021, de 15 de março
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova a orgânica do Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de
Prospetiva da Administração Pública.

Portaria n.º 61/2021, de 17 de março
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS E FINANÇAS
Altera (quarta alteração) as taxas a cobrar pelos serviços prestados pelo Gabinete
Nacional de Segurança.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2021, de 19 de março
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova o Programa Internacionalizar 2030.

REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
n.º 11/2021/A, de 8 de março
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Aprova o Orçamento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
para o ano de 2021.

Decreto Regulamentar Regional n.º 2-B/2021/A, de 12 de março
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Regulamenta a aplicação, na Região Autónoma dos Açores, do Decreto do
Presidente da República n.º 25-A/2021, de 11 de março.
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MADEIRA
Decreto Legislativo Regional n.º 6/2021/M, de 15 de março
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Aprova o valor da retribuição mínima mensal garantida para vigorar na Região
Autónoma da Madeira.

Decreto Legislativo Regional n.º 7/2021/M159539841
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Cria a Rede de Monumentos Naturais da Região Autónoma da Madeira.

SAÚDE
Portaria n.º 54/2021, de 10 de março
SAÚDE
Estabelece um incentivo excecional à recuperação de consultas presenciais nos
cuidados de saúde primários, regulamentando o disposto no n.º 1 do artigo 277.º
da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro.

SEGURANÇA SOCIAL
Portaria n.º 53/2021, de 10 de março
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Estabelece a idade normal de acesso à pensão de velhice do regime geral de
segurança social em 2022.

TRABALHO
Lei n.º 11/2021, de 9 de março
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Procede à suspensão excecional dos prazos de sobrevigência de convenção coletiva
de trabalho, nos termos previstos no artigo 501.º do Código do Trabalho.
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TRIBUNAIS
Regulamento (extrato) n.º 226/2021, de 15 de março
Conselho Superior da Magistratura
Fixa as regras aplicáveis aos magistrados judiciais decorrentes da Lei n.º 52/2019,
de 31 de julho, que regula o regime de exercício de funções por titulares de cargos
políticos e altos cargos públicos, suas obrigações declarativas e respetivo regime
sancionatório.
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