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COVID-19 

Portaria n.º 86/2020, de 4 de abril 

AGRICULTURA 

Estabelece um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação 
epidemiológica da doença COVID 19, no âmbito da operação 10.2.1.4, «Cadeias 
curtas e mercados locais», da ação n.º 10.2, «Implementação das estratégias», 
integrada na medida n.º 10, «LEADER», da área n.º 4, «Desenvolvimento local», do 
Programa de Desenvolvimento Rural do Continente. 

Despacho n.º 4147/2020, de 5 de abril 

Economia e Transição Digital - Gabinete do Ministro de Estado, da 
Economia e da Transição Digital 

Delega competências do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital nos 
Secretários de Estado durante o período de vigência do estado de emergência e 
suas eventuais renovações. 

Estabelece a ordem de substituição pelos Secretários de Estado nas ausências e 
impedimentos do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital. 

Despacho n.º 4148/2020, de 5 de abril 

Economia e Transição Digital - Gabinete do Secretário de Estado do 
Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor 

Regulamenta o exercício de comércio por grosso e a retalho de distribuição alimentar 
e determina a suspensão das atividades de comércio de velocípedes, veículos 
automóveis e motociclos, tratores e máquinas agrícolas, navios e embarcações. 

Despacho n.º 4148-A/2020, de 5 de abril 

Economia e Transição Digital e Administração Interna - Gabinetes do 
Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital e do Ministro da 
Administração Interna 

Esclarece o âmbito de aplicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 18-
B/2020, de 2 de abril - prorroga os efeitos da declaração de situação de calamidade 
e a cerca sanitária no município de Ovar, na sequência da pandemia COVID-19, até 
17 de abril de 2020 -. 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131124426/details/maximized?serie=I&day=2020-04-04&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131124453/details/maximized?serie=I&parte_filter=31&day=2020-04-05&date=2020-04-01&dreId=131124451
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131124454/details/maximized?serie=I&parte_filter=31&day=2020-04-05&date=2020-04-01&dreId=131124451
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131137869/details/maximized?serie=I&parte_filter=31&day=2020-04-05&date=2020-04-01&dreId=131137867
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Despacho n.º 4235-A/2020, de 6 de abril 

Economia e Transição Digital - Gabinete do Ministro de Estado, da 
Economia e da Transição Digital 

Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas na 
vigência da situação de calamidade no município de Ovar. 

Lei n.º 4-A/2020, de 6 de abril 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Procede à primeira 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 SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, e à segunda alteração 

ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas 

excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - 
COVID 19. 

Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Estabelece um regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos 
Programas de Ajustamento Municipal e de endividamento das autarquias locais, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19, e procede à segunda alteração à Lei n.º 
1-A/2020, de 19 de março. 

Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Estabelece um regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda 
devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não 
habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19. 

Decreto-Lei n.º 12-A/2020, de 6 de abril 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença 
COVID-19. 

Altera (terceira alteração) o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que 
estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica 
do novo Coronavírus - COVID 19. 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131177475/details/maximized?serie=II&day=2020-04-06&date=2020-04-01&dreId=131137873
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193439/details/maximized?serie=I&day=2020-04-06&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473088/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193440/details/maximized?serie=I&day=2020-04-06&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473088/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473088/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193441/details/maximized?serie=I&day=2020-04-06&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193442/details/maximized?serie=I&day=2020-04-06&date=2020-04-01
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Portaria n.º 88-D/2020, de 6 de abril 

AGRICULTURA 

Estabelece um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação 
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19, no âmbito da ação 8.1, 
«Silvicultura Sustentável» da Medida 8 «Proteção e Reabilitação dos Povoamentos 
Florestais» do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente 
designado por PDR 2020. 

Portaria n.º 88-E/2020, de 6 de abril 

AGRICULTURA 

Estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia COVID-19, 
aplicáveis aos programas operacionais no setor das frutas e produtos hortícolas e 

respetiva assistência financeira, regulamentados, a nível nacional, pela Portaria n.º 
295-A/2018, de 2 de novembro, alterada pela Portaria n.º 306/2019, de 12 de 

setembro. 

Despacho n.º 4235-B/2020, de 6 de abril 

Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Primeiro-Ministro 

Procede à nomeação das autoridades que coordenam a execução da declaração do 
estado de emergência no território continental. 

Despacho n.º 4235-C/2020, de 6 de abril 

Economia e Transição Digital - Gabinete do Ministro de Estado, da 
Economia e da Transição Digital 

Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas na 
vigência da situação de calamidade no município de Ovar. 

Despacho n.º 4235-D/2020, de 6 de abril 

Administração Interna - Gabinete do Ministro 

Determina que a limitação à circulação no período compreendido entre as 00:00h do 
dia 9 de abril de 2020 e as 24:00h do dia 13 de abril de 2020 não se aplica aos 
ministros do culto, quando o exercício do seu ministério implique deslocações 
urgentes para fora do concelho de residência habitual. 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193443/details/maximized?serie=I&day=2020-04-06&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193444/details/maximized?serie=I&day=2020-04-06&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116877128/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116877128/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124642995/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193429/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-06&date=2020-04-01&dreId=131193427
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193430/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-06&date=2020-04-01&dreId=131193427
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193431/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-06&date=2020-04-01&dreId=131193427
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Portaria n.º 89/2020, de 7 de abril 

ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL, FINANÇAS E SAÚDE 

Adota medidas excecionais, decorrentes da epidemia COVID-19, relativas às 
formalidades aplicáveis à produção, armazenagem e comercialização, com isenção 
do imposto, de álcool destinado aos fins previstos no n.º 3 do artigo 67.º do Código 
dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC). 

Despacho n.º 4239/2020, de 7 de abril 

Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Primeiro-Ministro 

Concede tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos 
serviços da administração direta do Estado, sejam eles centrais ou desconcentrados, 
e nos institutos públicos, nos dias 9 e 13 e abril. 

Despacho n.º 4243/2020, de 7 de abril 

Finanças e Saúde - Gabinetes do Ministro de Estado e das Finanças e da 
Secretária de Estado Adjunta e da Saúde 

Autoriza o SUCH a exercer todas as atividades consideradas necessárias à 
prevenção, contenção, mitigação e tratamento de infeção por SARS-CoV-2 e da 
doença COVID-19, nas áreas essenciais que constam da sua matriz estatutária, 
designadamente a aquisição, o aprovisionamento e a distribuição logística de 
consumíveis e de equipamentos hospitalares. 

Decreto-Lei n.º 14-A/2020, de 7 de abril 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera o prazo de implementação da faturação eletrónica nos contratos públicos, 
procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, e 
à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28 de dezembro. 

Decreto-Lei n.º 14-B/2020, de 7 de abril 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia COVID-19, 
no âmbito dos sistemas de titularidade estatal de abastecimento de água e de 
saneamento de águas residuais. 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193420/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131182915/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-07&date=2020-04-01&dreId=131182909
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131182922/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-07&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131182909
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228424/details/maximized?serie=I&day=2020-04-07&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228425/details/maximized?serie=I&day=2020-04-07&date=2020-04-01
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Decreto-Lei n.º 14-C/2020, de 7 de abril 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece a definição de procedimentos de atribuição de financiamento e 
compensações aos operadores de transportes essenciais, no âmbito da pandemia 
COVID-19. 

Deliberação n.º 441-A/2020, de 7 de abril 

Infraestruturas e Habitação - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, 
I. P. 

Adota o procedimento simplificado que permita a instalação de separadores entre o 
espaço do condutor e o dos passageiros para proteção dos riscos inerentes à 
transmissão do COVID-19. 

Despacho n.º 4270-B/2020, de 7 de abril 

Economia e Transição Digital - Gabinete do Ministro de Estado, da 
Economia e da Transição Digital 

Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas na 
vigência da situação de calamidade no município de Ovar. 

Despacho n.º 4270-C/2020 de 7 de abril 

Saúde - Gabinete da Ministra 

Determina as medidas de caráter excecional e temporário de fornecimento de 
medicamentos dispensados por farmácia hospitalar em regime de ambulatório, a 
pedido do utente, através da dispensa em farmácia comunitária ou da entrega dos 
medicamentos no domicílio. 

Despacho n.º 4287/2020, de 8 de abril 

Administração Interna - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da 
Administração Interna 

Autoriza a utilização de 20 câmaras portáteis de videovigilância, 18 das quais 
instaladas em veículos aéreos não tripulados, durante a vigência do Estado de 
Emergência. 

Despacho n.º 4299/2020, de 8 de abril 

Saúde - Gabinete da Ministra 

Cria a Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva 
para a COVID-19, designa os membros que a integram e define as suas 
competências. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228426/details/maximized?serie=I&day=2020-04-07&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193425/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-07&date=2020-04-01&dreId=131193422
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193435/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-07&date=2020-04-01&dreId=131193433
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131246680/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-07&date=2020-04-01&dreId=131246678
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131230132/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-08&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131230104
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131230169/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-08&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131230104
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Despacho n.º 4328-A/2020, de 8 de abril 

Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e 
das Comunicações 

Substitui o Despacho n.º 4270-A/2020, de 7 de abril, que estabelece para o 
transporte aéreo os casos em que não se aplica o previsto na alínea e) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Decreto n.º 2-B/2020. 

Despacho n.º 4328-B/2020, de 8 de abril 

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde 

Determina a aplicação da tolerância de ponto concedida pelo Governo para os dias 9 
e 13 de abril, tendo em conta a continuidade e a qualidade da prestação de cuidados 
de saúde à população. 

Despacho n.º 4328-C/2020, de 8 de abril 

Ambiente e Ação Climática - Gabinete do Ministro 

Procede à alteração do Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, que assegura o 
funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos 
essenciais. 

Despacho n.º 4328-F/2020, de 8 de abril 

Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado das 
Infraestruturas 

Procede à prorrogação das medidas excecionais e temporárias relativas à 
suspensão do ensino da condução e da atividade de formação presencial de 
certificação de profissionais como forma de combate à situação epidemiológica do 
novo coronavírus - COVID-19. 

Lei n.º 5/2020, de 10 de abril 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 
de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação 
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19. 

Lei n.º 6/2020, de 10 de abril 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Estabelece um regime excecional com vista a promover a capacidade de resposta 
das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131246741/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-08&date=2020-04-01&dreId=131246739
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131292970/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-08&date=2020-04-01&dreId=131292968
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131292971/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-08&date=2020-04-01&dreId=131292968
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131293585/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-08&date=2020-04-01&dreId=131293581
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131338915/details/maximized?serie=I&day=2020-04-10&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131338916/details/maximized?serie=I&day=2020-04-10&date=2020-04-01
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Lei n.º 7/2020, de 10 de abril 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-
CoV-2, e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de 
março, e à quarta alteração à Lei n.º 27/2007, de 30 de julho. 

Lei n.º 8/2020, de 10 de abril 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao 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. 

Lei n.º 9/2020, de 10 de abril 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Aprova um regime excecional de flexibilização da execução das penas e das 
medidas de graça, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

Despacho n.º 4395/2020, de 10 de abril 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes dos Secretários 
de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional e da 
Segurança Social 

Define as regras complementares ao Despacho n.º 3485-C/2020, de 17 de março, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 56, 1.º suplemento, de 19 de março 
de 2020 que determina a suspensão de ações de formação ou atividades previstas 
nos projetos enquadrados nas medidas ativas de emprego e reabilitação profissional 
devido ao encerramento de instalações por perigo de contágio pelo COVID-19. 

Despacho n.º 4396/2020, de 10 de abril 

Saúde - Gabinete da Ministra 

Prorroga os efeitos do Despacho n.º 3301/2020, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 52, de 15 de março de 2020, que estabelece regras aplicáveis aos 
profissionais de saúde, com filho ou outros dependentes a cargo menores de 12 
anos. 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131338917/details/maximized?serie=I&day=2020-04-10&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779508/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/636409/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131338918/details/maximized?serie=I&day=2020-04-10&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779509/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131338919/details/maximized?serie=I&day=2020-04-10&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131338905/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-10&date=2020-04-01&dreId=131338903
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131338906/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-10&date=2020-04-01&dreId=131338903
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Portaria n.º 90/2020, de 13 de abril 

INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 80-A/2020, de 25 de março, que veio 

estabelecer o regime de prestação de serviços essenciais de inspeção de veículos. 

Portaria n.º 90-A/2020, de 13 de abril 

SAÚDE 

Cria um regime excecional e temporário relativo à prescrição eletrónica de 
medicamentos e respetiva receita médica, durante a vigência do estado de 
emergência em Portugal, motivado pela pandemia da COVID-19. 

Decreto-Lei n.º 14-D/2020, de 13 de abril 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Reforça a proteção na parentalidade, dos trabalhadores que exercem funções 
públicas integrados no regime de proteção social convergente. 

Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece um regime excecional e temporário para a conceção, o fabrico, a 
importação, a comercialização nacional e a utilização de dispositivos médicos para 
uso humano e de equipamentos de proteção individual. 

Decreto-Lei n.º 14-F/2020, de 13 d abril 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença 
COVID-19. 

Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece as medidas excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito 
da pandemia da doença COVID-19. 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131292957/details/maximized?serie=I&day=2020-04-09&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130603048/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131338887/details/maximized?serie=I&day=2020-04-09&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131348864/details/maximized?serie=I&day=2020-04-13&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131393156/details/maximized?serie=I&day=2020-04-13&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131393157/details/maximized?serie=I&day=2020-04-13&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131393158/details/maximized?serie=I&day=2020-04-13&date=2020-04-01
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Despacho n.º 4460-A/2020, de 13 de abril 

Modernização do Estado e da Administração Pública e Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes das Ministras da 
Modernização do Estado e da Administração Pública e do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social 

Define as orientações no âmbito da eventualidade doença e no âmbito da frequência 
de ações de formação à distância, bem como os termos em que os trabalhadores da 
administração central podem exercer funções na administração local e em que os 
trabalhadores da administração central e da administração local podem exercer 
funções em instituições particulares de solidariedade social ou outras instituições de 
apoio às populações mais vulneráveis. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 22/2020, de 14 de abril 

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. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2020, de 14 de abril 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Determina a adoção de medidas extraordinárias de resposta à pandemia da doença 
COVID-19, no âmbito da ciência e inovação. 

Portaria n.º 91/2020, d 14 de abril 

INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO 

Define, em execução do disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de 

abril, que estabelece um regime excecional para as situações de mora no 
pagamento das rendas atendendo à situação epidemiológica provocada pelo 
coronavírus SARS-CoV-2 e doença COVID-19, os termos em que é efetuada a 
demonstração da quebra de rendimentos para efeito de aplicação daquele regime 
excecional a situações de incapacidade de pagamento das rendas habitacionais 
devidas a partir de 1 de abril de 2020 e até ao mês subsequente ao termo da 
vigência do estado de emergência. 

Decreto-Lei n.º 15/2020, de 15 de abril 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Cria uma linha de crédito com juros bonificados dirigida aos operadores do setor da 
pesca. 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131348859/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-13&date=2020-04-01&dreId=131348857
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131393116/details/maximized?serie=I&day=2020-04-14&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131393118/details/maximized?serie=I&day=2020-04-14&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131393119/details/maximized?serie=I&day=2020-04-14&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131193441/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131457480/details/maximized?serie=I&day=2020-04-15&date=2020-04-01
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Decreto-Lei n.º 16/2020, de 15 de abril 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença 
COVID-19, destinadas a permitir a prática de atos por meios de comunicação à 
distância no âmbito de processos urgentes que corram termos nos julgados de paz, 
procedimentos e atos de registo e procedimentos conduzidos pelo Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial, I. P.. 

Despacho n.º 4586-A/2020, de 15 de abril 

Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e 
das Comunicações 

Estabelece para o transporte aéreo outros casos em que não se aplica o previsto na 
alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do Decreto n.º 2-B/2020 e que não estavam previstos 
no Despacho n.º 4328-A/2020, de 7 de abril (isenção do cumprimento da regra da 
redução do número máximo de passageiros no transporte aéreo). 

Portaria n.º 94-A/2020, de 16 de abril 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

Regulamenta os procedimentos de atribuição dos apoios excecionais de apoio à 
família, dos apoios extraordinários à redução da atividade económica de trabalhador 
independente e à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise 
empresarial, do diferimento das contribuições dos trabalhadores independentes e do 
reconhecimento do direito à prorrogação de prestações do sistema de segurança 
social. 

Despacho n.º 4640-C/2020, de 17 de abril 

Agricultura - Gabinete da Ministra 

Determina, para efeitos de financiamento, gestão e acompanhamento da Política 
Agrícola Comum (PAC), que a situação de pandemia COVID-19 pode ser 
reconhecida como «caso de força maior», nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do 
Regulamento (UE) n.º 1306/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
dezembro, do qual resulta a impossibilidade de dar cumprimento a obrigações 
estabelecidas nos regimes de apoio aplicáveis nesse âmbito. 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131457481/details/maximized?serie=I&day=2020-04-15&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131463626/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-15&date=2020-04-01&dreId=131463624
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131593874/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131763318/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-16&date=2020-04-01&dreId=131763315
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Despacho n.º 4698-A/2020, de 17 de abril 

Economia e Transição Digital e Ambiente e Ação Climática - Gabinetes 
do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital e do Ministro 
do Ambiente e da Ação Climática 

Fixa os preços máximos, durante o período em que vigorar o estado de emergência, 
para o gás de petróleo liquefeito (GPL) engarrafado, em taras standard em aço, nas 
tipologias T3 e T5. 

Despacho n.º 4698-C/2020, de 17 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 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, com determinadas 
exceções. 

Despacho n.º 4698-D/2020, de 17 de abril 

Presidência do Conselho de Ministros e Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social - Gabinetes do Primeiro-Ministro e da Ministra do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

Determina que inspetora-geral da ACT proceda à requisição dos inspetores e 
técnicos superiores necessários para reforçar a equipa inspetiva da ACT. 

Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020, de 17 de abril 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Procede à segunda renovação da declaração de estado de emergência, com 
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. 

Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020, de 17 de abril 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Autoriza a renovação do estado de emergência. 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131763322/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-17&date=2020-04-01&dreId=131763320
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131796238/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-17&date=2020-04-01&dreId=131796236
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131763340/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-17&date=2020-04-01&dreId=131763338
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908497/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908498/details/maximized
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Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da 
República. 

 

AGRICULTURA 

Regulamento n.º 355/2020, de 8 de abril 

Agricultura - Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P. 

Altera o Regulamento n.º 242/2010, de 26 de fevereiro de 2010, que aprovou o 
Regulamento de proteção e apresentação das denominações de origem e indicação 
geográfica da região demarcada do Douro e das categorias especiais de vinho do 
Porto. 

 

AMBIENTE 

Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece o regime jurídico aplicável ao comércio de licenças e emissão de gases 

com efeito de estufa, transpondo para a ordem jurídica nacional a Diretiva (UE) 
2018/410, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro de 2003. 

Despacho n.º 4242/2020, de 7 de abril 

Economia e Transição Digital, Planeamento, Ambiente e Ação Climática, 
Agricultura e Mar - Gabinetes do Ministro de Estado, da Economia e da 
Transição Digital, dos Ministros do Planeamento e do Ambiente e da 
Ação Climática, da Ministra da Agricultura e do Ministro do Mar 

Determina a elaboração do Plano Nacional de Gestão de Resíduos (PNGR 2030) e 
do Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2030), instituindo um 
sistema de pontos focais e a respetiva comissão de acompanhamento. 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908499/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131246083/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-08&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131230104
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131124444/details/maximized?serie=I&day=2020-04-06&date=2020-04-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L0410
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L0410
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131182918/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-07&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131182909
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DEFESA 

Decreto-Lei n.º 14/2020, de 7 de abril 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Procede à interpretação autêntica do regime remuneratório aplicável aos militares 
das Forças Armadas, no sentido de clarificar a fórmula de cálculo da remuneração 
dos militares na situação de reserva. 

 

ECONOMIA 

Decreto-Lei n.º 13/2020, de 7 de abril 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera (terceira alteração) o Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, que cria a 
certificação eletrónica do estatuto de micro, pequena e média empresas (PME). 

Portaria n.º 92/2020, de 15 de abril 

ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL, FINANÇAS E AMBIENTE E AÇÃO 
CLIMÁTICA 

Estabelece os valores das taxas a cobrar aos operadores sujeitos a registo na 

plataforma eletrónica a que se refere o n.º 1 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 
145/2017, de 30 de novembro. 

 

EDUCAÇÃO 

Despacho n.º 4649/2020, de 17 de abril 

Finanças, Modernização do Estado e da Administração Pública e 
Educação - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento, da 
Descentralização e da Administração Local e da Secretária de Estado da 
Educação 

Autoriza a celebração de acordos de cooperação técnica com vários municípios, 
tendo por objeto a requalificação e modernização de infraestruturas educativas e 
formativas. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193419/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193418/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131457482/details/maximized?serie=I&day=2020-04-15&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114288884/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114288884/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131596130/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-17&date=2020-04-01&dreId=131596119
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Despacho n.º 4659/2020, de 17 de abril 

Educação - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. 

Estabelece as áreas prioritárias de intervenção no ano de 2020 nos projetos da 
modalidade de curta duração do Programa de Ocupação de Tempos Livres. 

 

ENTIDADES REGULADORAS 

Portaria n.º 89-A/2020, de 7 de abril 

CULTURA 

Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 1404/2006, de 18 de dezembro, que cria 

um cartão de identificação das pessoas ou entidades qualificadas devidamente 
credenciadas para o exercício de funções de fiscalização, em nome da Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e procede à sua republicação. 

 

FINANÇAS 

Portaria n.º 88-A/2020, de 6 de abril 

FINANÇAS 

Aprova as instruções de preenchimento da Declaração Mensal de Remunerações 

(DMR), aprovada pela Portaria n.º 40/2018, de 31 de janeiro, em anexo à presente 

portaria, da qual fazem parte integrante. 

Portaria n.º 350/2020, de 7 de abril 

Finanças - Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 

Regulamenta as características da segunda estampilha especial de 2020 
(regulamenta as formalidades a cumprir para a requisição, fornecimento e controlo 
da estampilha especial aplicável aos produtos sujeitos ao Imposto sobre o Tabaco, 
assim como os prazos para a comercialização e venda ao público dos referidos 
produtos). 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131596156/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-17&date=2020-04-01&dreId=131596119
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131246676/details/maximized?serie=I&day=2020-04-07&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/552348/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131124440/details/maximized?serie=I&day=2020-04-06&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114610497/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131182919/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-07&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131182909
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JUSTIÇA 

Regulamento n.º 379/2020, de 14 de abril 

Conselho Superior da Magistratura 

Aprova o Regulamento de Deslocações em Serviço e de Ajudas de Custo e 
Transporte dos Magistrados Judiciais em Exercício de Funções nos Tribunais de 1.ª 
Instância. 

 

MAR 

Portaria n.º 88-B/2020, de 6 de abril 

MAR 

Determina um período de suspensão semanal da atividade da frota que opera em 
águas interiores não marítimas sob jurisdição das capitanias dos portos do 
continente e na divisão 9 definida pelo Conselho Internacional para a Exploração do 
Mar (CIEM). 

 

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 

Portaria n.º 87/2020, de 6 de abril 

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS, FINANÇAS E MODERNIZAÇÃO DO 
ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Procede à prorrogação do prazo para apresentação de candidaturas à 5.ª edição do 
Programa de Estágios Profissionais na Administração Central do Estado, específicos 
para os serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros 

(PEPAC-MNE), previsto na Portaria n.º 70/2020, de 13 de março. 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131389749/details/maximized?serie=II&parte_filter=32&day=2020-04-14&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131348866
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131124441/details/maximized?serie=I&day=2020-04-06&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131124445/details/maximized?serie=I&day=2020-04-06&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130211649/details/normal?l=1
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REGIÕES AUTÓNOMAS 

 

 

AÇORES 

Decreto Legislativo Regional n.º 10/2020/A, de 8 de abril 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Altera (primeira alteração) o Decreto Legislativo Regional n.º 2/2020/A, de 22 de 
janeiro, que aprova o Plano Regional Anual para 2020. 

Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2020/A, de 9 de abril 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO 

Regulamenta o Decreto Legislativo Regional n.º 11/2019/A, de 24 de maio, que 
estabelece o regime jurídico da concessão dos apoios financeiros a obras de 
reabilitação, reparação e beneficiação de edifícios ou de frações, para habitação 
própria permanente ou para arrendamento, no âmbito do Programa Casa Renovada, 
Casa Habitada. 

Decreto Legislativo Regional n.º 11/2020/A, de 13 de abril 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Altera (segunda alteração) o Decreto Legislativo Regional n.º 29/2010/A, de 9 de 
novembro, que regulamenta o exercício da pesca e da actividade marítima na pesca 
e define medidas adequadas às especificidades do território marítimo dos Açores, e 
procede à sua republicação. 

 

TRIBUNAIS 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

Parecer (extrato) n.º 17/2019, de 13 de abril 

Ministério Público - Procuradoria-Geral da República 

Emite parecer sobre a discriminação no acesso à GNR e à PSP. 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131246168/details/maximized?serie=I&day=2020-04-08&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/128355820/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131292958/details/maximized?serie=I&day=2020-04-09&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/122393535/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131338911/details/maximized?serie=I&day=2020-04-13&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/309040/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131348775/details/maximized?serie=II&parte_filter=32&day=2020-04-13&date=2020-04-01&filtrar=Filtrar&dreId=131330729
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Acórdão (extrato) n.º 118/2020, de 16 de abril 

Tribunal Constitucional 

Decide não julgar inconstitucional a norma constante do artigo 25.º, n.º 1, alínea c), 
da Lei n.º 37/2007, de 14 de agosto, que sanciona com coima a fixar entre (euro) 2 
500 e (euro) 10 000, a infração do disposto no artigo 6.º, n.º 1, do mesmo diploma 
legal (obrigação de afixação de dístico de proibição de fumar). 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131593568/details/maximized?serie=II&parte_filter=32&filtrar=Filtrar&dreId=131457541
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