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COVID-19
Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-C/2021, de 30 de abril
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Despacho n.º 4473-A/2021, de 30 de abril
Presidência do Conselho de Ministros, Administração Interna, Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes da Ministra de
Estado e da Presidência, do Ministro da Administração Interna e das
Ministras do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Saúde
Determina o alargamento do âmbito dos Despachos n.ºs 3863-B/2020, de 27 de
março, e 10944/2020, de 8 de novembro, que determinam que a gestão dos
atendimentos e agendamentos seja feita de forma a garantir inequivocamente os
direitos de todos os cidadãos estrangeiros com processos pendentes no Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras, no âmbito da COVID-19.

Despacho n.º 4473-B/2021, 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 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.

Despacho n.º 4473-D/2021, de 30 de abril
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
Aprova a lista dos países e das competições desportivas internacionais a que se
aplicam as regras em matéria de tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras terrestres e
fluviais.

Despacho n.º 4506-E/2021, de 3 de maio
Economia e Transição Digital - Gabinete do Ministro de Estado, da
Economia e da Transição Digital
Determina o encerramento da atividade dos empreendimentos turísticos e
estabelecimentos de alojamento local nas freguesias de São Teotónio e Longueira Almograve.
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Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece o modelo de governação dos fundos europeus atribuídos a Portugal
através do Plano de Recuperação e Resiliência.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 46-B/2021, de 4 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Cria a Estrutura de Missão «Recuperar Portugal».

Despacho n.º 4566-A/2021, de 4 de maio
Economia e Transição Digital - Gabinete do Ministro de Estado, da
Economia e da Transição Digital
Altera (primeira alteração) o Despacho n.º 4506-E/2021, de 3 de maio, que
determina o encerramento da atividade dos empreendimentos turísticos e
estabelecimentos de alojamento local nas freguesias de São Teotónio e Longueira –
Almograve.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 46-C/2021, de 6 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera as medidas aplicáveis a determinados concelhos no âmbito da situação de
calamidade e procede à alteração do âmbito de aplicação territorial da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 45-C/2021, de 30 de abril, que declarou a situação de
calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Despacho n.º 4649/2021, de 7 de maio
Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Primeiro-Ministro
Determina a composição da estrutura de monitorização da situação de calamidade e
designa os secretários de Estado que coordenam ao nível do Governo a respetiva
execução nas regiões.

Despacho n.º 4697-A/2021, de 7 de maio
Administração Interna e Saúde - Gabinetes do Ministro da Administração
Interna e da Ministra da Saúde
Estabelece condições para, a título excecional, ser permitida a circulação de
trabalhadores de serviços essenciais, bem como de trabalhadores de um conjunto de
explorações agrícolas que importa salvaguardar, sem descurar a defesa da saúde
pública no território do município de Odemira.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 52-A/2021, de 11 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera as medidas especiais aplicáveis às freguesias de São Teotónio e
Longueira/Almograve, no município de Odemira.

Decreto-Lei n.º 32/2021, de 12 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera o regime do apoio extraordinário à retoma progressiva em empresas em
situação de crise empresarial com redução temporária do período normal de
trabalho.

Portaria n.º 102-A/2021, de 14 de maio
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Regulamenta os procedimentos, condições e termos de acesso ao novo incentivo à
normalização da atividade empresarial, previsto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 23A/2021, de 24 de março, e ao apoio simplificado para microempresas à manutenção
dos postos de trabalho, previsto no artigo 14.º-A do Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de
30 de julho, a conceder pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.
(IEFP, I. P.).

AMBIENTE
Lei n.º 23/2021, de 7 de maio
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Restabelece o funcionamento do observatório técnico independente para análise,
acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais e rurais que ocorram no
território nacional.

Decreto-Lei n.º 30/2021, de 7 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Procede à regulamentação da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, no que
respeita aos depósitos minerais.
Portaria n.º 100/2021, de 10 de maio
AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Define as espécies cinegéticas que é permitido caçar nas épocas venatórias 20212024, bem como os períodos, processos e outros condicionalismos.
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CULTURA
Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2021, de 11 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Institui as Comemorações do Mérito Cultural para reconhecimento de personalidades
e instituições que se dedicam à valorização cultural dos cidadãos e das
comunidades.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2021, de 11 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova o Programa de Investimentos para o Património Cultural.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2021, de 11 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Cria a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea e o Curador da Coleção de Arte
Contemporânea do Estado.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2021, de 11 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera as linhas orientadoras para o Plano Nacional das Artes.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2021, de 11 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Determina a realização das Comemorações do V Centenário do Nascimento de Luís
de Camões.

EDUCAÇÃO
Lei n.º 22/2021, de 3 de maio
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Autoriza o Governo a legislar sobre o regime jurídico do ensino individual e do ensino
doméstico.
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Despacho n.º 4794-B/2021, de 12 de maio
Educação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação
Estabelece os procedimentos, prazos e critérios de avaliação para certificação dos
manuais escolares dos cursos de educação e formação de jovens, o calendário de
adoção para os manuais escolares dos cursos profissionais e procede à segunda
alteração dos calendários de avaliação, certificação e adoção de manuais escolares,
constante do anexo I ao Despacho n.º 4947-B/2019, de 16 de maio, na sua redação
atual.

ENTIDADES REGULADORAS
Norma regulamentar da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos
de Pensões n.º 3/2021, de 3 de maio
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Estabelece os critérios para a verificação de casos de existência de participações
qualificadas por atuação em concertação em empresas de seguros ou de resseguros
e em sociedades gestoras de fundos de pensões.

FINANÇAS
Portaria n.º 98/2021, de 5 de maio
FINANÇAS
Aprova a declaração modelo 30 - rendimentos pagos ou colocados à disposição de
sujeitos passivos não residentes, e respetivas instruções de preenchimento, anexas
à presente portaria, para cumprimento da obrigação declarativa prevista na alínea a)
do n.º 7 do artigo 119.º do Código do IRS e do artigo 128.º do Código do IRC.

INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
Decreto-Lei n.º 34/2021, de 14 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Procede à aprovação do Regime do Procedimento de Injunção em Matéria de
Arrendamento (IMA), que publica em anexo, assim como à regulamentação do
Serviço de Injunção em Matéria de Arrendamento (SIMA).
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JUSTIÇA
Lei n.º 25/2021, de 11 de maio
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Altera (Vigésima sétima alteração) o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que
aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e
substâncias psicotrópicas.
Procede à Transposição da Diretiva Delegada (UE) 2020/1687 da Comissão, de 2
de setembro de 2020.
Estabelece a adoção das decisões da Comissão dos Estupefacientes das Nações
Unidas (CND), 63.ª Sessão, de março de 2020, a fim de incluir novas substâncias
psicoativas na definição de droga.

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Decreto-Lei n.º 31/2021, de 7 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Institui o Centro de Competências de Apoio à Política Externa do Estado (CAPE),
enquanto serviço integrado na Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios
Estrangeiros.

Portaria n.º 99/2021, de 10 de maio
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E FINANÇAS
Regulamenta o sistema de seguro privado dos agentes da cooperação contratados
por entidades públicas.

ÓRGÃOS DE SOBERANIA
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Lei n.º 24/2021, de 10 de maio
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Altera a Lei n.º 77/88, de 1 de julho, que aprovou a Organização e Funcionamento
dos Serviços da Assembleia da República e clarifica a natureza jurídica do vínculo
laboral do pessoal nomeado para exercer funções nos gabinetes dos grupos
parlamentares, dos Deputados únicos representantes de um partido e dos
Deputados não inscritos.
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2021, de 14 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Revê e aprova os princípios orientadores do programa «Iniciativa Nacional
Competências Digitais e.2030 - INCoDe.2030».

REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES
Decreto Legislativo Regional n.º 13/2021/A, de 4 de maio
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Cria um Programa de Apoio Extraordinário à Cultura na Região Autónoma dos
Açores, e define os termos e condições de acesso ao mesmo.

Decreto Legislativo Regional n.º 14/2021/A, de 5 de maio
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Altera (quinta alteração) o Decreto Legislativo Regional n.º 21/2009/A, de 2 de
dezembro, que aprova o regime jurídico de apoio ao movimento associativo
desportivo, e procede à sua republicação em anexo.
Decreto Legislativo Regional n.º 15/2021/A, de 6 de maio
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Determina e regula a extinção da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial
dos Açores, E. P. E. R. (SDEA, E. P. E. R.), constituída pelo Decreto Legislativo
Regional n.º 1/2013/A, de 19 de fevereiro.

Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2021/A, de 13 de maio
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Regulamenta o Programa de Apoio Extraordinário aos Órgãos de
Comunicação Social Privados, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º
9/2021/A, de 5 de abril.
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MADEIRA
Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2021/M, de 3 de maio
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Estabelece as disposições necessárias à execução do Orçamento da Região
Autónoma da Madeira para o ano de 2021, aprovado pelo Decreto Legislativo
Regional n.º 18/2020/M, de 31 de dezembro.

SAÚDE
Despacho n.º 4517/2021, de 4 de maio
Finanças e Saúde - Gabinetes do Ministro de Estado e das Finanças e da
Ministra da Saúde
Determina o número de unidades de saúde familiar (USF) de modelo A a constituir
no ano de 2021.

Decreto-Lei n.º 33/2021, de 12 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Cria o Hospital de Vila Franca de Xira, E. P. E.

Portaria n.º 102-B/2021, de 14 de maio
SAÚDE
Altera (quarta alteração) a Portaria n.º 337-C/2018, de 31 de dezembro, que
estabelece o regime de comparticipação do Estado no preço dos tratamentos termais
prescritos nos cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde.
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