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I – Enquadramento da Pandemia da doença COVID-19 
 

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada sobre vários 

casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. 

Tratava-se de um novo tipo de coronavírus que não havia sido identificado antes em seres 

humanos. Após a sequenciação genómica do novo vírus ser concretizada, compreendeu-se que 

a sua transmissão era feita através de gotículas, que continham partículas virais que eram 

libertadas pelo nariz ou boca de pessoas infetadas, e que podem atingir diretamente a boca, 

nariz e olhos de quem estivesse próximo, tornando assim muito acelerada a transmissão do 

vírus.1 

 

Em 30 de janeiro de 2020, com 7.818 casos confirmados em 19 países, a OMS declarou que o 

surto do novo coronavírus constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII)2 – o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no 

Regulamento Sanitário Internacional. Essa decisão pretendeu aprimorar a coordenação, a 

cooperação e a solidariedade global para interromper a propagação do vírus.3 Historicamente, 

esta foi a sexta vez que uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional teve de 

ser declarada, tendo as anteriores sido aplicadas nos seguintes casos: 

• 25 de abril de 2009: pandemia de H1N1; 

• 5 de maio de 2014: disseminação internacional de poliovírus; 

• 8 agosto de 2014: surto de ébola na África Ocidental; 

• 1 de fevereiro de 2016: vírus zika e aumento de casos de microcefalia e outras 

malformações congênitas; 

• 18 maio de 2018: surto de ébola na República Democrática do Congo. 

 

 
1 Fonte: Direção-Geral de Saúde. 
2 A ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), “um evento 
extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação 
internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta internacional coordenada e imediata.” 
3 Fonte: Organização Mundial de Saúde. 
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Considerando a rapidez da transmissão do vírus e o número crescente de infeções em vários 

países, a OMS declarou, em 11 de março de 2020, o surto de COVID-19 como uma pandemia, 

pelo facto de existirem inúmeros surtos de COVID-19 em vários países e regiões do mundo. 

 

Com efeito, conforme dados fornecidos pela OMS, foram reportados a esta agência das Nações 

Unidos surtos de COVID-19 na região das Américas, da Europa, do Sudeste Asiático, do 

Mediterrânio do Leste, de África e do Sudoeste do Pacífico, denotando a globalidade da doença. 

 

Em termos de números, a OMS tinha registado 255.324.963 de casos confirmados e 5.127.696 

de mortes causadas pela COVID-19, a nível mundial4 podendo estes números ser superiores uma 

vez que inúmeros casos em diversos países não terão sido reportados à OMS. 

Desde o início da pandemia, muitos laboratórios farmacêuticos começaram a desenvolver e 

testar vacinas para combater o novo coronavírus, tendo, várias vacinas sido autorizadas por, 

pelo menos, uma autoridade reguladora nacional para uso público5: 

• Duas vacinas de RNA (Pfizer–BioNTech e Moderna); 

• Quatro inativadas convencionais (BBIBP-CorV, CoronaVac, Covaxin e CoviVac); 

• Quatro de vetor viral (Sputnik V, a Oxford–AstraZeneca, a Convidecia e a Janssen); e 

• Duas de subunidade proteica (EpiVacCorona e RBD-Dimer).  

 

No total, até novembro de 2021, existiam 326 vacinas candidatas que estavam em vários 

estágios de desenvolvimento, com 132 em pesquisa clínica e 194 em desenvolvimento pré-

clínico.6  

De acordo com os números da OMS, já foram administradas 7.370.902.499 doses de vacinas 

contra a COVID-19, sendo que cerca de 53.2% da população mundial já recebeu uma dose da 

vacina contra a COVID-197.  

 

 
4 Fonte: Organização Mundial de Saúde. Dados atualizados à data de 19 de novembro de 2021. 
5 Fonte: Vaccine Centre, London School of Hygiene and Tropical Medicine. 
6 Fonte: https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines 
Informação consultada no dia 19 novembro 2021. 
7 Fonte: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations. 
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1. Dimensão europeia 

 

Desde o início da pandemia causada pela COVID-19, a Comissão Europeia apoiou os sistemas de 

saúde nacionais dos seus Estados-Membros e adotou medidas de cariz socioeconómico, tanto a 

nível nacional como da UE, em concreto: 

• fornecendo vacinas seguras e eficazes contra a COVID-19; 

• promovendo respostas às consequências económicas da pandemia e promoção da 

recuperação; e 

• coordenando as medidas em matéria de viagens na UE durante a pandemia. 

 

Das várias áreas que têm sido apoiadas pela UE destaca-se o trabalho desenvolvido na obtenção 

de vacinas seguras e eficazes para a Europa e para o mundo, com a adoção da Estratégia da 

Comissão em matéria de vacinas, tendo a Comissão Europeia celebrado contratos com 7 

produtores de vacinas promissoras8, que permitiram assegurar uma carteira de até 4,6 mil 

milhões de doses. Além disso, a Comissão concluiu negociações exploratórias com a Valneva 

para a aquisição de até 60 milhões de doses. 

 

Para a recuperação socioeconómica dos Estados-Membros, a UE chegou a acordo sobre um 

pacote de recuperação de 2.018 mil milhões de euros, que conjugam o orçamento da UE para 

2021-2027 e o plano NextGenerationEU. Este último, constitui um instrumento temporário de 

recuperação no valor de mais de 800 mil milhões de euros destinado a ajudar a reparar os danos 

económicos e sociais imediatos provocados pela pandemia de coronavírus.  

O Mecanismo de Recuperação e Resiliência, elemento central do NextGenerationEU, 

disponibiliza 723,8 mil milhões de euros  em empréstimos e subvenções para apoiar as reformas 

e os investimentos realizados pelos países da EU, no âmbito da resiliência, da transição digital e 

ambiental. 

 
8 BioNTech-Pfizer para a aquisição de até 2,4 mil milhões de doses; AstraZeneca para a aquisição de até 

400 milhões de doses; Sanofi-GSK para a aquisição de até 300 milhões de doses; Johnson and Johnson 

para a aquisição de até 400 milhões de doses; CureVac para a aquisição de até 405 milhões de doses; 

Moderna para a aquisição de até 460 milhões de doses; e Novavax para a aquisição de até 200 milhões 

de doses. 
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Para a obtenção destes fundos, os Estados-Membros elaboraram os seus planos de recuperação 

e resiliência, devendo cada plano abordar eficazmente os desafios identificados no Semestre 

Europeu, particularmente as recomendações específicas de 2019 e 2020 adotadas pelo 

Conselho. Uma vez apresentados, a Comissão avaliou estes planos, traduzindo o seu conteúdo 

em atos juridicamente vinculativos.  

Em junho de 2021, a Comissão Europeia avaliou positivamente o plano de recuperação e 

resiliência de Portugal, tendo sido disponibilizado o desembolso, pela UE, de 13,9 mil milhões 

de euros em subvenções e 2,7 mil milhões de euros em empréstimos ao abrigo do Mecanismo 

de Recuperação e Resiliência (MRR), ao longo do período 2021-2026. 

 

 

2. Dimensão nacional 

 

Os primeiros casos diagnosticados com a doença COVID-19 em Portugal foram reportados em 2 

de março de 2020 e o primeiro óbito foi registado em 16 de março de 20209. O Centro e o Norte 

do país foram as regiões mais afetadas da primeira vaga em Portugal, em parte por casos 

importados de Itália e Espanha, maioritariamente. 

A 18 de março 2020, 16 dias depois de ter sido confirmado o primeiro caso de COVID-19 em 

Portugal, foi declarado o primeiro período de Estado de Emergência, que foi renovado a 2 de 

abril de 2020 e a 18 de abril de 2020. 

Desde o primeiro momento, a Direção-Geral da Saúde (DGS) tem seguido o desenvolvimento do 

surto pelo novo coronavírus, tendo ativado o dispositivo de saúde pública do país, com 

monitorização e vigilância epidemiológica, gestão e comunicação de risco, habituais nestas 

situações, destacando-se a constituição de uma equipa de peritos/especialistas (Task-force) 

para dar resposta à epidemia, a divulgação de comunicados diários, a produção e atualização de 

informação para o cidadão na página e nas redes sociais da DGS10, a produção e divulgação de 

materiais informativos para diferentes públicos, incluindo aeroportos, portos, unidades de 

saúde, escolas e população em geral, a ativação do SNS24 para triagem e encaminhamento de 

casos suspeitos e a articulação permanente com instituições/organizações internacionais para 

 
9 Fonte: Direção-Geral de Saúde. 
10 Fonte: https://covid19.min-saude.pt/ponto-de-situacao-atual-em-portugal/.  
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adoção de medidas, em consonância com as recomendações emitidas pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) e pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e de acordo 

com a avaliação de risco a nível nacional. 

 

Em março de 2020, a DGS apresentou um Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença 

por novo coronavírus (COVID-19) que constituiu uma ferramenta estratégica de preparação e 

resposta a uma potencial epidemia pelo vírus SARS-CoV-2. Este Plano tem como referencial as 

orientações da Organização Mundial da Saúde e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de 

Doenças, sendo o documento de referência nacional no que respeita ao planeamento da 

resposta a COVID-19. Como método de acompanhamento diário da evolução da pandemia em 

Portugal, a Direção-Geral de Saúde emite um relatório de situação onde informa sobre os casos 

ativos, os recuperados e os óbitos causados pela COVID-19, e ainda os casos em internamento 

e em internamento na UCI. 

 

A 6 de  novembro de 2020, a Assembleia da República debateu e aprovou a Resolução n.º 83-

A/2020, através da qual autorizou o Presidente da República a declarar novamente o estado de 

emergência até ao dia 23 de novembro, tendo este sido renovado sucessivamente11. No início 

de maio 2021, o país passou para o estado de calamidade, iniciando-se um plano de 

desconfinamento em três fases (4 de maio, 18 de maio e 1 de junho), possibilitando uma gradual 

reabertura de vários setores de atividade. 

 

Relativamente à vacinação, em Portugal, este processo teve início a 27 de dezembro de 2020, 

tendo o Plano de Vacinação contra a COVID-19, a cargo do Serviço Nacional de Saúde, sido 

apresentado no dia 3 de dezembro de 2020. O Plano de Vacinação contra a COVID-19 assentou 

em valores de universalidade, gratuitidade, aceitabilidade e exequibilidade, tendo como 

objetivos de Saúde Pública i) salvar vidas, através da redução da mortalidade e dos 

internamentos por COVID-19 e da redução dos surtos, sobretudo nas populações mais 

vulneráveis, e ii) preservar a resiliência do sistema de saúde, do sistema de resposta à pandemia 

e do Estado. 

 
11 A última renovação do estado de emergência ocorreu a 30 de abril de 2021. 
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Considerando que Portugal integra a Estratégia Europeia de Vacinas, adquiriu as vacinas no 

âmbito dos acordos de aquisição antecipada que foram celebrados entre seis empresas 

farmacêuticas e a União Europeia, nomeadamente, da AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Moderna, 

Curevac, Janssen e Sanofi/GSK, estando ainda em negociação contratos com outras empresas 

que poderão fornecer vacinas ao país. 

Conforme dados da Direção-Geral de Saúde, até ao dia 14 de novembro de 2021, 9.053.901 

pessoas (correspondente a 87% da população portuguesa) iniciaram esquema vacinal contra a 

COVID-19, sendo que destas, 8.925.907 apresentam12 a vacinação completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
12 Fonte: https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/11/Relato%CC%81rio-

Vacinac%CC%A7a%CC%83o-n.o-40.pdf. 
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II – Introdução e contexto 
 

1. Introdução 
 

A pandemia da doença de COVID-19 é uma realidade complexa que, cujos efeitos se fazem sentir 

transversalmente nas mais diversas áreas da vida e da sociedade. 

A presente situação sanitária, pela sua génese e evolução, exigia por isso um estudo, 

acompanhamento e escrutínio atento, ponderado e multidisciplinar. 

Assim, foi constituída a Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas 

de resposta à pandemia da doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social, 

ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 37.º do Regimento da Assembleia da República, pela 

Resolução da Assembleia da República n.º 56/2020.  

Conforme referido por S. Exa. o Presidente da Assembleia da República, a constituição da 

mencionada Comissão refletiu o necessário envolvimento deste órgão de soberania, e a forma 

rápida e determinante como a Assembleia da República soube responder às exigências da atual 

situação, dando mais um passo nesse sentido ao ver iniciar funções esta Comissão.  

Neste contexto complexo, e atendendo ao seu objeto e competências, a Comissão entendeu 

que o adequado cumprimento dos objetivos a que se propôs implicou a promoção de um 

acompanhamento alargado, envolvendo o Governo, os organismos públicos com competências 

nas matérias abordadas e a sociedade civil, de que a Assembleia da República não se alheou, e 

para o qual contribuiu de forma ambiciosa, informada e decisiva.  

A Comissão procurou, ainda, uma intensa colaboração com as Comissões Permanentes da 

Assembleia da República, atendendo particularmente às suas competências setoriais. 

Em face da gravidade da situação associada à pandemia da doença COVID-19 os Grupos 

Parlamentares representados na Comissão, de forma consensual, consideraram ser 

imprescindível a garantia do acompanhamento das medidas excecionais relacionadas com o 

combate à pandemia da doença COVID -19, bem como do processo de recuperação económica 

e social daí decorrente.  

Conforme a Resolução da Assembleia da República n.º 198/2021, publicada no Diário da 

República, I.ª Série, n.º 133, de 12 de julho, o objeto da Comissão foi alargado por forma a que 

esta acompanhasse, igualmente, a implementação, execução e fiscalização do Plano de 
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Recuperação e Resiliência (PRR), alargando o seu funcionamento até ao final originalmente 

previsto da XIVª legislatura. 

No âmbito do processo de fiscalização do progresso do PRR a Comissão procedeu ao escrutínio 

da implementação, da execução das reformas e dos investimentos determinados ao abrigo das 

diversas componentes planeadas.   

Os trabalhos da Comissão foram interrompidos devido à decisão do Senhor Presidente da 

República de dissolver a Assembleia da República e agendar novas eleições legislativas para 30 

de janeiro de 2022, como resultado da não aprovação do Orçamento de Estado para o ano de 

2022, o que não permitiu a elaboração de um relatório com o grau de aprofundamento 

almejado. 

 

2. Constituição e Composição 
 

A Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia 

da doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social foi criada pela Resolução 

da Assembleia da República n.º 56/2020, de 30 de julho, de 2020. 

O Despacho do Presidente da Assembleia da República n.º 54/XIV, de 17 de setembro de 2020 

definiu que a Comissão seria composta por 24 Deputados, sendo 10 do PS, 8 do PSD, 2 do BE, 1 

do PCP, 1 do CDS-PP, 1 do PAN e 1 do PEV13. A presidência coube ao PS, a primeira vice-

presidência ao PSD e a segunda vice-presidência ao BE. Assim, a Comissão é composta pelos 

seguintes Deputados: 

 

Deputados efetivos: 

NOME GRUPO PARLAMENTAR CARGO 

Luís Moreira Testa PS Presidente 

Ofélia Ramos PSD Vice-Presidente 

Moisés Ferreira BE Vice-Presidente; 
Coordenador de GP 

André Pinotes Batista PS Coordenador de GP 

 
13 A Comissão é atualmente constituída por 23 Deputados efetivos face à cessação de funções da 
Deputada Filipa Roseta (PSD) no dia 25-10-2021. 
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Carlos Pereira PS  

Hortense Martins PS  

Lara Martinho PS  

Maria Begonha PS  

Nuno Fazenda PS  

Porfírio Silva PS  

Susana Amador PS  

Tiago Barbosa Ribeiro PS  

Ana Miguel dos Santos PSD  

Artur Soveral Andrade PSD  

Cláudia André PSD  

Ricardo Baptista Leite PSD  

Rui Cristina PSD  

Sandra Pereira PSD Coordenador de GP 

José Moura Soeiro BE  

Alma Rivera PCP Coordenador de GP 

Cecília Meireles CDS-PP Coordenador de GP 

Nelson Silva PAN  

Mariana Silva PEV Coordenador de GP 

   

 

Deputados suplentes: 

NOME GRUPO PARLAMENTAR 

Alexandra Tavares de Moura PS 

Ana Passos PS 

Eurídice Pereira PS 

Hugo Costa PS 

Hugo Pires PS 

Joana Lima PS 

João Azevedo Castro PS 

Rita Borges Madeira PS 

Santinho Pacheco PS 

Telma Guerreiro PS 

António Cunha PSD 

António Maló de Abreu PSD 

Carlos Eduardo Reis PSD 
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Clara Marques Mendes PSD 

Cláudia Bento PSD 

Cristóvão Norte PSD 

Fernanda Velez PSD 

Sara Madruga da Costa PSD 

Isabel Pires BE 

Paula Santos PCP 

Miguel Arrobas CDS-PP 

Inês de Sousa Real PAN 

José Luís Ferreira PEV 

 

 

3. Comissão relatora 
 

Na sua reunião de 10 de dezembro de 2020, a Comissão deliberou criar uma Comissão Relatora, 

para elaborar o relatório e respetivas conclusões, à data de 05 novembro de 2021 apresentava 

a seguinte composição: 

 

PS Deputada Susana Amador 

PSD Deputada Sandra Pereira 

BE Deputado Moisés Ferreira 

PCP Deputada Alma Rivera 

CDS-PP Deputado Miguel Arrobas 

 

 

4. Relatórios 
 

Todos os relatórios recebidos pela Comissão podem ser consultados em: Relatórios 

(parlamento.pt). 
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5. Contributos 
 

Todos os contributos recebidos pela Comissão podem ser consultados em: Contributos 

(parlamento.pt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da 
doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social 

 

 RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO|13 
 

III – Audições e audiências realizadas 
 

No decurso dos seus trabalhos, a Comissão realizou 7 audições com membros do Governo e 58 

com outras entidades, num total de 65 audições, conforme abaixo se discrimina14: 

 

Audições com membros do Governo  

 
14 Os documentos remetidos pelas entidades auscultadas estão disponíveis nos contributos. 

ENTIDADE ASSUNTO DATA DE 

REALIZAÇÃO 

 
 

Ministra da Saúde Nos termos dos n.ºs 2 e 3 da Resolução 

da Assembleia da República n.º 56/2020, 

de 30 de julho 

18-12-20201 

Ministro da Economia e da 

Transição Digital 

Nos termos dos n.ºs 2 e 3 da Resolução 

da Assembleia da República n.º 56/2020, 

de 30 de julho 

18-12-2020 

Ministra do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança 

Social  

Nos termos dos n.ºs 2 e 3 da Resolução 

da Assembleia da República n.º 56/2020, 

de 30 de julho 

21-12-2020 

Ministra da Saúde, Secretário de 

Estado da Saúde, Secretário de 

Estado Adjunto da Saúde 

Nos termos dos n.ºs 2 e 3 da Resolução 

da Assembleia da República n.º 56/2020, 

de 30 de julho 

23-03-2021 

Ministro da Educação, 

Secretária de Estado da 

Educação, Secretário de Estado 

Adjunto e da Educação, 

Secretário de Estado da 

Juventude e Desporto 

Nos termos dos n.ºs 2 e 3 da Resolução 

da Assembleia da República n.º 56/2020, 

de 30 de julho 

24-03-2021 
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1 Em conjunto com a Comissão de Saúde 

 

Audições com entidades  

Ministro do Planeamento e 

Secretário de Estado do 

Planeamento 

Audição ao abrigo da alínea c) do art.º 

3.º do Regulamento da Comissão, no 

âmbito do acompanhamento do 

processo de implementação, execução e 

fiscalização do Plano de Recuperação e 

Resiliência, bem como da aplicação das 

medidas de resposta à pandemia da 

doença COVID-19 e do processo de 

recuperação económica e social 

12-10-2021 

Ministra da Coesão Territorial, 

Secretário de Estado Adjunto e 

do Desenvolvimento Regional e 

Secretária de Estado da 

Valorização do Interior 

Audição ao abrigo da alínea c) do art.º 

3.º do Regulamento da Comissão, no 

âmbito do acompanhamento do 

processo de implementação, execução e 

fiscalização do Plano de Recuperação e 

Resiliência, bem como da aplicação das 

medidas de resposta à pandemia da 

doença COVID-19 e do processo de 

recuperação económica e social 

20-10-2021 

ENTIDADE DATA DE 

REALIZAÇÃO 
 

Audição do Coordenador da task-force para o Plano de Vacinação contra a 

Covid-19, Dr. Francisco Ramos, em conjunto com a Comissão de Saúde 

16-12-

20201 

Audição do Professor Henrique Martins e Dr. João Rodrigues 06-01-2021 

Audição do Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados 

do Ministério da Saúde, Sr. Luís Goes Pinheiro 

12-01-2021 

Audição da Diretora Geral da Saúde, Dra. Graça Freitas 15-01-2021 
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Audição do Presidente da Associação de Apoio Domiciliário, de Lares e Casas 

de Repouso de Idosos (ALI), Dr. João Ferreira de Almeida, em conjunto com a 

Comissão de Saúde e a Comissão de Trabalho e Segurança Social 

21-01-

20211 2 

Audição conjunta do Bastonário da Ordem dos Médicos e da Bastonária da 

Ordem dos Enfermeiros 

21-01-2021 

Audição conjunta da Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos e do Bastonário 

da Ordem dos Psicólogos 

21-01-2021 

Audição conjunta da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, 

da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, da Associação 

Portuguesa de Hospitalização Privada e da Associação Nacional de Unidades 

de Saúde Familiar 

27-01-2021 

Audição conjunta da FNAM - Federação Nacional de Médicos e do SEP - 

Sindicato dos Enfermeiros Portugueses 

28-01-2021 

Audição conjunta do Presidente do Conselho Nacional de Saúde Pública, Prof. 

Doutor Jorge Torgal, do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional 

de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Dr. Fernando de Almeida, da Diretora da Escola 

Nacional de Saúde Pública, Prof. Doutora Carla Nunes e do Presidente da 

Direção do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Dr. Henrique 

Barros 

29-01-2021 

Audição da Coordenadora da Rede Nacional de Cuidados Continuados, 

Purificação Gândara 

02-02-2021 

Audição do Instituto da Segurança Social, em conjunto com a Comissão de 

Saúde e a Comissão de Trabalho e Segurança Social 

03-02-2021 

1 2 

Audição da União das Misericórdias Portuguesas e da CNIS - Confederação 

Nacional das Instituições de Solidariedade 

04-02-2021 

Audição conjunta da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na 

Gravidez e Parto e da Associação Nacional de Cuidadores Informais 

04-02-2021 

Audição do Dr. João Almeida Lopes, Presidente da APIFARMA- Associação 

Portuguesa da Indústria Farmacêutica 

09-02-2021 

Audição conjunta do Prof. Doutor Fernando Maltez (Diretor do Serviço de 

infeciologia do Hospital Curry Cabral), do Prof. Doutor António Sarmento 

10-02-2021 
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(Diretor do Serviço de infeciologia do Hospital de S. João) e do Dr. Francisco 

George (Presidente da Cruz Vermelha) 

Audição conjunta do Prof. Baltazar Nunes (Epidemiologista) e do Prof. Doutor 

Filipe Froes (Coordenador da Comissão de Trabalho de infeciologia 

respiratória da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e Coordenador do 

Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos)  

10-02-2021 

 

 

Audição do Dr. Rui Santos Ivo, Presidente do INFARMED 16-02-2021 

Audição conjunta do Dr. António Silva Graça, Infeciologista, do Prof. Doutor 

Germano de Sousa, Médico Patologista Clínico e da Dra. Patrícia Pacheco, 

Diretora do Serviço de infeciologia do Hospital Fernando Fonseca 

16-02-2021 

Audição do Dr. Rui Portugal, Ex-Coordenador do Gabinete de Crise para a 

Covid-19 

17-02-2021 

Audição do Dr. Miguel Pavão, Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas 23-02-2021 

Audição do coordenador da task-force para o «Plano de Vacinação contra a 

Covid-19», Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo, em conjunto com a 

Comissão de Saúde 

24-02-2021 
1 

Audição conjunta de especialistas autores de análises matemáticas sobre a 

evolução da pandemia, recorrendo a modelos diferenciados, Prof. Carlos 

Antunes (Professor de Engenharia Geoespacial da FCUL), Prof. Henrique 

Oliveira (Professor do Departamento de Matemática do IST), Prof. João 

Seixas (Professor do Departamento de Física do IST), Prof. Jorge 

Buescu (Professor do Departamento de Matemática da Ciências ULisboa) 

 

24-02-2021 

Audição do Senhor Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, 

Almirante António Silva Ribeiro 

02-03-2021 

Audição do Dr. Válter Bruno Ribeiro Fonseca, Coordenador da Comissão 

Técnica de Vacinação 

04-03-2021 

Audição conjunta da União das Mutualidades Portuguesas e da Confederação 

Cooperativa Portuguesa 

10-03-2021 
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Audição conjunta dos Coordenadores Regionais do combate à pandemia da 

Covid-19 das Regiões Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve  

18-03-2021 

Audição da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo  30-03-2021 

Audição do coordenador da task-force para o «Plano de Vacinação contra a 

Covid-19», Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo, em conjunto com a 

Comissão de Saúde. 

Realizada a 

31-03-

20211 

Audição Conjunta da Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, 

Animação Turística e Eventos e da Associação Nacional de Discotecas, em 

conjunto com a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. 

07-04-

20213 

Audição conjunta da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de 

Portugal, da Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e Turismo, e da 

Associação do Alojamento Local em Portugal, em conjunto com a Comissão de 

Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. 

07-04-

20213 

Audição do ex-Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Vítor Caldeira.  13-04-2021 

 

Audição conjunta da Confederação Empresarial de Portugal, da Confederação 

Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas e da Confederação do 

Comércio e Serviços de Portugal. 

20-04-2021 

Audição do Coordenador da Task-Force para a promoção do "Plano de 

Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal", Dr. Fernando de 

Almeida, em conjunto com a Comissão de Saúde. 

21-04-

20211 

Audição, conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus e a Comissão de 

Saúde, ao Senhor Comissário Europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, 

sobre a estratégia de vacinação da União Europeia.  

23-04-20211 

4 

 

Audição do Professor Doutor António Costa e Silva  27-04-2021 

Audição da Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas e 

Sociais (FNSTFPS) 

27-04-2021 

Audição da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE)  04-05-2021 

 

Audição da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, em conjunto 

com a Comissão de Saúde. 

05-05-

20211 
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Audição conjunta da Direção Geral da Administração e do Emprego Público 

(DGAEP) e da Agência para a Modernização Administrativa (AMA)  

11-05-2021 

 

Audição do coordenador da task-force para o «Plano de Vacinação contra a 

Covid-19», Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo, em conjunto com a 

Comissão de Saúde. 

12-05-

20211 

Audição do Presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro José Tavares 19-05-2021 

Audição da ANMP - Associação Nacional de Municípios de Portugal  25-05-2021 

 

Audição da Audição da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal 

(APDP), sobre o acesso generalizado aos testes rápidos de antigénio para a 

população portuguesa, em conjunto com a Comissão de Saúde 

26-05-

20211 

Audição conjunta, da CONFAGRI – Confederação Nacional das Cooperativas 

Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, CCRL e da CNA - Confederação 

Nacional de Agricultura 

01-06-2021 

Audição da Task-Force para a promoção do "Plano de Operacionalização da 

Estratégia de Testagem em Portugal" 

08-06-2021 

Audição da Direção-Geral da Saúde (DGS) 17-06-2021 

Audição do coordenador da task-force para o «Plano de Vacinação contra a 

Covid-19», Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo, em conjunto com a 

Comissão de Saúde. 

23-06-

20211 

Audição conjunta de especialistas autores de análises matemáticas sobre a 

evolução da pandemia, recorrendo a modelos diferenciados: Prof. Carlos 

Antunes (Professor de Engenharia Geoespacial da FCUL), Prof. Henrique 

Oliveira (Professor do Departamento de Matemática do IST), Prof. João 

Seixas (Professor do Departamento de Física do IST), Prof. Jorge 

Buescu (Professor do Departamento de Matemática da Ciências ULisboa) 

01-07-2021 

Audição da Associação dos Inquilinos Lisbonenses 08-07-2021 

Audição da FECTRANS – Federação dos Sindicatos de Transportes e 

Comunicações 

14-07-2021 
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1 Em conjunto com a Comissão de Saúde 

2 Em conjunto com a Comissão de Trabalho e Segurança Social 

3 Em conjunto com a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação 

4 Em conjunto com a Comissão de Assuntos Europeus 

 

 

A Comissão concedeu 3 audiências, que abaixo se discriminam: 

 

Audiências concedidas 

   

ENTIDADE PONTO DE SITUAÇÃO 

Plataforma «Saúde em Diálogo» Realizada a 17-02-2021 

Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Dra. Alexandra 

Bento 

Realizada a 17-02-2021 

Eurofins  Realizada a 04-05-2021 

 

 

Audição do Dr. Thierry Ligonnière -– Presidente da Comissão Executiva da ANA 

-– Aeroportos de Portugal 

21-07-2021 

Audição do coordenador da task-force para o «Plano de Vacinação contra a 

Covid-19», Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo, em conjunto com a 

Comissão de Saúde. 

23-07-

20211 

Audição do Grupo de Epidemiologia da Direção-Geral da Saúde 08-09-2021 

Audição da Eng.ª Christine Ourmieres-Widener, Presidente Executiva da TAP 
Air Portugal 

14-09-2021 

Audição conjunta, da CGTP-IN - Confederação Geral dos Trabalhadores 

Portugueses - Intersindical Nacional e da UGT - União Geral de Trabalhadores.  

28-09-2021 

 

Audição conjunta, do Conselho de Finanças Públicas, do Conselho Económico 

e Social e da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO). 

06-10-2021 

Audição do Coordenador da Task-Force para o Plano de Vacinação contra a 

Covid-19, em conjunto com a Comissão de Saúde 

12-10-

20211 
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IV – Fontes de informação 
 

Neste capítulo poderão ser consultadas informações e dados sobre a evolução da pandemia da 

doença COVID19, disponibilizados por instituições e organizações nacionais e internacionais. 

 

Relatórios de situação diário da DGS – COVID19 

Relatório de Situação - COVID-19 (min-saude.pt) 

 

Relatórios Semanais linhas vermelhas 

Relatório Linhas Vermelhas - COVID-19 (min-saude.pt) 

 

Relatórios de Monitorização remetidos pelo Ministério da Administração Interna  

Relatórios dos Ministérios  

 

Instituto Nacional de Estatística 

Portal do INE - Especial COVID19 

 

Organização Mundial de Saúde 

WHO Coronavirus (COVID-19) 

 

Organização das Nações Unidas 

UNStats COVID-19 response            

 

Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) 

European Centre for Disease Prevention and Control (europa.eu) 

 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 

Hub Digital de Combate ao Coronavírus (COVID-19) 
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V – Posições globais – Declarações políticas dos grupos 

parlamentares 
 

POSIÇÃO POLÍTICA GLOBAL DO GRUPO PARLAMENTAR DO PS 
 

1. A espécie humana foi confrontada com uma Pandemia, que perdurando há quase dois anos, 
já causou mais de 258 milhões de infetados e 5,15 milhões de mortes e que, não obstante os 
avanços na vacinação, continua a causar vítimas. Estamos perante uma crise de saúde pública 
persistente, composta por vagas sucessivas, com severos impactos sociais e que atingiu, de 
forma inesperada e sem precedentes, a generalidade dos países, colocando sob pressão os 
Serviços de Saúde de todo o mundo, incluindo os mais avançados como o nosso SNS. 
 
2. Esta situação requereu, em Portugal, a adoção de medidas urgentes e excecionaisi para fazer 
face, quer à situação epidemiológica, quer às suas consequências, pelo que acompanhar essas 
medidas de resposta foi o âmago desta Comissão Eventual, cujo objeto foi posteriormente, 
alargado – por proposta do GPPS – de forma que a mesma procedesse ao acompanhamento da 
execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Este alargamento veio também 
contribuir para o reforço da transparência neste pacote financeiro e demonstrou a importância 
que se pretende conferir ao Parlamento, enquanto órgão de fiscalização por excelência. 
  
3. As pessoas e os seus direitos fundamentais têm de constituir a prioridade absoluta em tempos 
de incerteza pandémica, como referiu aliás o Secretário-Geral das Nações Unidas, António 
Guterres, ninguém pode ser deixado para trás. Este é o imperativo que norteou a tremenda 
resposta à crise sanitária, económica e social que se gerou. 
 
4. Neste quadro, o reforço no investimento público no Estado Social, que desde 2016 tem sido 
concretizado pela governação socialista, revelou-se essencial para que a crise não fosse tão 
profunda quando poderia ter sido e se salvaguardassem elevados índices de coesão social. 
 
5. Com efeito, como ficou espelhado ao longo das largas dezenas de audições efetuadas por esta 
Comissão, o SNSii, a Escola Pública e a Segurança Social não falharam e constituíram-se com 
autênticos Cais de Confiança e Esperança para milhões de portugueses. Apesar das perdas e da 
dor gerada pelo surgimento e propagação deste terrível vírus, em retrospetiva podemos afirmar, 
com confiança, que o Governo não falhou, o Estado social não falhou e a gestão da pandemia 
foi realizada com sucesso, colocando as pessoas, as famílias e as empresas no centro da ação 
política, com é apanágio do Partido Socialista.  
 
6. A prioridade foi salvar vidas, contendo a infeção, aumentando a imunização e a testagem, 
reforçando recursos humanos e materiais (a título de exemplo o número de profissionais 
aumentou 25% desde 2015) e por isso o SNS tem sido alvo de um investimento continuado, com 
um crescimento nos sucessivos OE’s de mais de 2.400 M€, entre 2016-2021, trajetória que o OE 
2022 pretendia continuar e reforçar. 
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7. A excelente cobertura vacinal alcançada por Portugal, próxima dos 90% da população 
totalmente vacinadaiii (16,3 milhões de doses administradas), que nos coloca em posição cimeira 
a nível mundial, as testagens crescentesiv fruto do Plano de Operacionalização da Estratégia de 
Testagem em Portugal (mais de 20 M€ de testes de diagnóstico) e o rastreamento. foram os 
grandes aliados para controlarmos o vírus e retomarmos a nossa vida. Não falhámos no Setor 
da Saúde e os Portugueses responderam sempre! 
 
 
8. Desde que Portugal foi atingido pela Covid-19, em março do ano passado, o Governo já 
despendeu 3.4 mil milhões de euros em apoios sociais pagos, incluindo isenções e dispensas 
contributivas. As Medidas de Apoio Extraordinárias durante a pandemia apoiaram mais de 3 
milhões de pessoas, abrangendo 174 mil empresas, tendo um custo global de 4,7 mil M€, entre 
apoios pagos pelo MTSSS e isenções e reduções contributivas. Sublinhe-se ainda a importância 
da majoração do subsídio de desemprego em 25%, a casais desempregados com crianças ou o 
apoio extraordinário, até junho de 2021, para trabalhadores independentes e sócios-gerentes 
da cultura e turismo, entre outros. O Lay-off simplificado (2020) abrangeu 899 mil trabalhadores 
e 110 mil empresas e, em 2021, atingiu 329 mil trabalhadores e 58 mil empresas. De igual modo, 
foi assegurado o apoio à Retoma Progressiva a 302 mil trabalhadores e 41 mil empresas, sendo 
que o Novo Incentivo e Apoio simplificado às microempresas, chegou em 2021 a 48 mil 
empresas.  O Apoio ao Setor Social e Solidário ultrapassou os 539 M€. Não falhámos no Setor 
Social! 
 
9. A verdade é que, tal como evidencia o estudo da Comissão Europeia SURE, sem apoios sociais 
e às empresas, o desemprego teria sido cerca de 20 vezes mais grave. O nosso País estaria, neste 
momento, a braços com mais 250 mil pessoas sem trabalho, grande parte deles financiados por 
empréstimos europeus. Ao invés, numa trajetória que merece reconhecimento, atingimos uma 
taxa de desemprego com valores mais baixos do que antes da pandemia (6,4%).v 

 
10. O papel do poder local na resposta à crise sanitária tem sido amplamente reconhecido na 
nossa sociedade e os cerca de 57 milhões de euros assegurados, por via do Fundo de 
Solidariedade Europeu, constituem desse facto material exemplo, com candidaturas de mais de 
237 Municípios e 32 integradas em CIM. O Poder Local não falhou às Populações como ficou 
evidente nas Audições realizadas com ANMP e ANAFRE! 
 
11. Na Escola Pública foi assegurado durante o confinamento, o acolhimento aos filhos dos 
trabalhadores essenciais, refeições aos alunos mais carenciados e desenvolvido de um plano de 
recuperação de aprendizagens, que seria ainda mais expressivo em 2022, caso o OE tivesse sido 
aprovado (com uma cabimentação de 900 milhões de euros). Os números recentemente 
conhecidos, relativamente ao terceiro trimestre de 2021, relativos ao abandono escolar precoce 
evidenciam uma descida assinalável ao atingirmos 5,2%.vi, o que coloca Portugal como o país 
europeu com a melhor evolução deste indicador nas últimas duas décadas. Estes são resultados 
que traduzem a eficácia de programas e medidas que convergem para garantir o sucesso 
educativo e melhores aprendizagens de que se destacam o PNPSE, a educação inclusiva, o 
ensino profissional, a autonomia e flexibilidade curricular, bem como o apoio tutorial específico 
ou as medidas de promoção de literacias múltiplas. A Escola Pública não falhou e caminha para 
o acesso universal de computadores a todas as crianças! 
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12. A complexidade do desafio foi e continua a ser a concretização de uma resposta à crise 
célere, abrangente e proporcional, atenuando “choques” sobre entidades empregadoras, 
trabalho e famílias e conciliando essa agilidade e volume de respostas extraordinárias com os 
princípios de transparência, integridade e responsabilidade, inerentes ao uso dos recursos 
públicos. O PRR será, nessa perspetiva, um instrumento fundamental para a recuperação de 
Portugal e para a concretização de Reformas Estruturais, que nos permitirão responder aos 
desafios da transição digital, das alterações climáticas e do combate às desigualdades, mas que 
não descura um efetivo mecanismo de controlo na gestão das verbas que nos serão alocadas, 
como ficou bem expresso na audição do Senhor Ministro do Planeamento Nelson Sousa. 
 
13. Das vastas e profícuas horas de trabalho desta Comissão de Acompanhamento resulta a clara 
conclusão que, a conjugação das medidas de investimento e apoios sociais, a que já aludimos, 
foram determinantes para a preservação da coesão social, para atingir níveis de 
empregabilidade relevantes e um crescimento económico que, segundo o Banco Central 
Europeu, indicam um crescimento homólogo da atividade económica em Portugal de 3%. Os 
dados mais recentes demonstram ainda um percurso assinalável de recuperação da atividade 
do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a qual já está alinhada com a realizada em igual período de 
2019, ano em que se havia verificado o volume assistencial mais elevado no SNS.vii 
 
14. Os avanços na vacinação foram determinantes, mas o progresso na sua administração e 
escassa distribuição em muitas partes do mundo faz com que o vírus continue a propagar-se, 
pelo que a epidemia está a recrudescer na Europa. O processo de vacinação em Portugal para a 
3ª dose dos cidadãos mais idosos e vulneráveis está em curso e será determinante para 
atravessarmos, com maior segurança, um período de inverno que se está a revelar complexo na 
Europa e no Mundo, com um crescendo de novos casos, que começam igualmente a ter reflexo 
em Portugal, dando corpo a uma 5º vaga. A reunião do INFARMED, de 19 de novembro último, 
interpela-nos no sentido de reforçarmos a mensagem pedagógica sobre os cuidados a manter e 
reforçar. 
 
15. A prevenção continua a ser a chave para observarmos o futuro e, com tal, urge continuar a 
monitorizar diariamente a incidência do SARS-CoV-2 e o seu RT, a fazer a sequenciação genómica 
do vírus e a controlar a eficácia das vacinas. Estamos agora a combinar a vacina da gripe com a 
dose de reforço, mantendo também medidas preventivas, como o uso de máscara. 
 

16. Este Grupo Parlamentar faz uma avaliação globalmente positiva da cooperação nacional e 

internacional, como chave mestra da prevenção e combate à pandemia Covid-19, tendo ficando 

evidenciada a utilidade no contexto europeu, de entidades como a Agência Europeia do 

Medicamento ou o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. 

17. Saudamos por outro lado, todos os profissionais de saúde, bem como o caminho percorrido 

pelo Governo neste domínio e sublinhamos o papel essencial da DGS, da Task Force para o Plano 

da Vacinação, dos Especialistas, Conselhos de administração hospitalar e seus profissionais, 

Forças Armadas, Agentes de proteção civil, IPSS, Autarquias Locais, Tribunal de Contas, entre 

tantas outras entidades, ouvidas nesta Comissão, certos de que o seu contributo foi muito 

valioso para enfrentarmos e gerirmos uma pandemia sem precedentes nos últimos 100 anos. 
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Acreditamos que as sequelas físicas e emocionais nos doentes e suas famílias, bem como a real 

dimensão de todos impactos na sociedade e economia, não se esgotam na conjuntura e carecem 

de mais tempo de análise, pelo que numa próxima legislatura este acompanhamento 

parlamentar deverá prosseguir. 

Continuamos empenhados em Recuperar a Economia e em Garantir um Futuro aos 

portugueses com menor incerteza e traçando, na adversidade, novos horizontes de esperança 

para Portugal. 

Os Deputados do GPPS 

 

 

Susana Amador                           André Pinotes Batista 

 

 

i Consulta da fita do tempo através do link: https://dre.pt/dre/geral/legislacao-covid-19 
ii O SNS teve um crescimento no OE de mais de 2.400 milhões de euros entre 2016-2021 . 
Duplicou-se a capacidade de camas nos cuidados intensivos, aumentou-se a capacidade de 
testagem,  aumentou - se número de ventiladores e a reserva estratégica de medicamentos e 
dispositivos médicos. Desde o inicio de 2020 e mesmo em contexto de pandemia foi possível 
aprovar investimentos no valor de 156 milhões de euros, dos quais cerca de 60 milhões em 
equipamentos de medicina intensiva e aproximadamente 10 milhões no reforço da capacidade 
instalada infraestrutural em medicina intensiva. 

iii  
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iv A Expansão da Rede Laboratorial que, para a metodologia de PCR, conta já com 142 
laboratórios distribuídos pelo SNS, Academia e Privado, correspondendo a um total de cerca 
de 500 postos de colheita laboratorial. 

v  

vi  INE, Abandono Escolar/ 3º trimestre 2021 
 
 
vii Relativamente à recuperação da atividade assistencial nos Cuidados de Saúde Primários, os 

dados (provisórios) acumulados a agosto de 2021 demonstram que foram feitas 24 milhões de 

consultas médicas totais, o que representa um aumento de 19,7% (3,9 milhões) em relação a 

igual período de 2020 e um acréscimo de 14,5% (3 milhões) em comparação com o período 

homólogo de 2019. 
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POSIÇÃO POLÍTICA GLOBAL DO GRUPO PARLAMENTAR DO PSD 
 

O Partido Social Democrata adotou, desde a primeira hora, uma postura construtiva e de 
colaboração com o executivo, em relação à estratégia de combate à pandemia. Consciente da 
particularidade e exigência destes tempos conturbados que vivemos, e de acima de tudo estar 
o interesse nacional, o PSD fez questão de não criar quaisquer obstáculos ao processo de tomada 
de decisão. Nesse sentido, votou a favor de quinze Estados de Emergência, que permitiram ao 
governo socialista tomar todas as medidas que julgou serem adequadas para fazer face aos 
desafios trazidos pela pandemia. 

Não quer isto dizer que o PSD se tenha demitido de participar no processo de decisão de 
resposta à pandemia da doença Covid-19. Pelo contrário, quis fazer parte da solução, tendo 
apresentado, desde março de 2020 até ao decorrer dos trabalhos desta comissão, propostas de 
iniciativas a desenvolver, tendo como objetivo, primeiro, a resposta eficaz à crise e, em segundo, 
a recuperação económica e social.  

Apesar da natureza construtiva dos contributos sociais democratas e da escolha, no nosso 
entender, acertada de fóruns de menor exposição mediática, o governo socialista optou, na 
maioria das vezes, por seguir um caminho diferente daquele que foi sugerido por nós, mesmo 
quando sustentado na evidência científica e nas melhores práticas internacionais.  

Ainda que extrapolando o período de atividade desta comissão, parece-nos essencial para a 
plenitude deste enquadramento que se faça um resumo daquelas que foram as principais 
posições do PSD, desde o início da pandemia.  

Em novembro de 2020, o PSD apresentou um conjunto de medidas, sustentadas em sete eixos 
prioritários para o controlo e gestão da saúde em Portugal no contexto da pandemia COVID-19. 
Todas as propostas foram apresentadas sob a forma de sugestões, e configuravam soluções 
complementares às políticas em curso, podendo ser exploradas em profundidade. Por força da 
ausência de uma estratégia adequada, por parte do governo, para preparar para o período 
outono-inverno 2020/2021, as medidas propostas pelo PSD assumiram um caráter não 
preventivo, como seria desejável e se verificaria se tivesse havido uma preparação atempada, 
mas de mitigação do impacto da segunda vaga de novas infeções, quer nos doentes COVID-19, 
quer nos doentes não-COVID.  

Foram eixos estratégicos deste contributo especial do PSD: 1) Testar, identificar e isolar – uma 
prioridade; 2) Melhorar a comunicação, a qualidade e acessibilidade aos dados e informação; 3) 
Mobilizar a Sociedade; 4) Prevenir o esgotamento da capacidade de resposta do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS); 5) Proteger os profissionais nas linhas de resposta à COVID-19; 6) 
Vacinas e Medicamentos contra a COVID-19 e 7) Plano de ação para monitorização das 
restrições e preparação do período pós-confinamento e pós-pandemia. 

A lista de propostas incluía medidas como a criação de centros de testagem em modelo drive-
through em todo o território nacional e aplicação generalizada e regular (semanal) dos ‘testes 
rápidos’, que só viriam a concretizar-se mais tarde. Foi ainda sugerida a estratégia, antes 
adotada por outros países, de um critério binário de validação da entrada de um indivíduo no 
país, tendo como critério um teste negativo realizado nas últimas 48 horas ou um teste ‘rápido’ 
no site com resultado em 15-30 minutos, suportado pelo passageiro – uma medida a aplicar em 
todas as fronteiras nacionais, sejam elas terrestes, marítimas ou aéreas, devendo os resultados 
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diários ser de domínio público. Continuamos em crer que esta proposta teria mitigado o 
aumento de infeções e contribuído para controlar a proliferação de novas variantes do vírus, 
que se sabe ter sido oriundas de outros países. 

Também nesta altura, em novembro de 2020, o PSD considerou necessário que se realizasse 
uma clara diferenciação entre ‘hospitais COVID e não-COVID’ de forma a garantir acessibilidade 
ao SNS. Tal nunca se verificou. Apesar de não serem ainda conhecidas as causas da mortalidade 
excessiva durante toda a pandemia, sabe-se que o vírus da Covid-19 foi responsável apenas por 
50% do excesso de mortes, sendo os restantes óbitos referentes a vítimas colaterais da 
pandemia, a quem a redução da atividade médica assistencial provocou o agravamento das 
patologias, nalguns casos, levando à morte.  

Desde o quarto trimestre de 2020 que o PSD defende um envolvimento da Defesa Nacional, na 
implementação de uma hierarquia de ‘Comando e Controlo’ de todas as operações de 
prevenção e resposta à COVID-19, em estrita articulação com a autoridade de saúde e a 
proteção civil, de modo a corrigir as inoperâncias e inconsistências verificadas no terreno. O 
concreto envolvimento das Forças Armadas no processo de combate à pandemia foi defendido 
pelo PSD logo desde maio de 2020, dois meses após o primeiro caso de infeção em Portugal. 
Veio a verificar-se esse envolvimento de forma sistémica apenas a 3 de fevereiro de 2021, 
quando o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo assumiu as funções de coordenador da Task 
Force para a Vacinação contra a Covid-19, na sequência da demissão de Francisco Ramos.  

Sublinhe-se que, por requerimento do PSD (de 21 de dezembro de 2020) e com vista a 
consubstanciar o melhor acompanhamento possível ao processo de vacinação, o coordenador 
da respetiva Task Force foi ouvido mensalmente nesta comissão. A primeira audição, ainda com 
Francisco Ramos, decorreu a 16 de dezembro de 2020; a última sessão, com Henrique Gouveia 
e Melo, decorreu a 11 de outubro de 2021, quando já estava anunciado o fim da Task Force.  

Durante o processo de vacinação, foram vários os contributos que o PSD deu, materializados em 
iniciativas legislativas apresentadas no âmbito desta comissão eventual. A 6 de abril, o PSD 
entregou o Projeto de Resolução que recomendou ao Governo a Vacinação de Pessoas com 
deficit cognitivo, paralisia cerebral, transtornos do espetro do autismo e doenças 
neuromusculares, com incapacidade igual ou superior a 60% a prioridade na 2ª fase da 
vacinação contra a Covid-19, a partir dos 18 anos de idade. Isto porque, seguindo estritamente 
o critério da idade e os subcritérios até então definidos pela Direção-Geral de Saúde e a 
Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, todas as pessoas com deficiência, 
independentemente do grau de incapacidade, não institucionalizadas, com idades entre os 18 e 
os 49 anos, seriam vacinadas na última fase. 

Fazendo jus ao objeto da comissão e tendo por propósito fazer o controlo e acompanhamento 
mais eficazes do processo de combate à pandemia, o PSD levou a cabo um consistente processo 
de escrutínio à atuação dos membros do governo e entidades públicas, tendo realizado mais de 
quatro dezenas de requerimentos e perguntas. Destacamos uma: a 6 de janeiro de 2021, o PSD 
questionou a ministra da Saúde sobre a Task Force não Covid, cuja criação foi anunciada a 21 de 
setembro de 2020 pelo Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, com o 
objetivo de dar resposta aos doentes não-COVID-19, no âmbito do Plano da Saúde para o 
outono-inverno, “na dependência do Ministério da Saúde” e que materializava uma “aposta na 
resposta maximizada nos cuidados de saúde primários”. Totalmente de acordo com o desiderato 
e pertinência de criação da entidade referida, o PSD estranhou que, volvidos dois meses, não 
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existisse qualquer despacho de constituição da Task Force nem o governo tivesse dado qualquer 
feedback sobre o tema. Até hoje, a Task Force Não Covid não foi criada, o que, no nosso 
entender, demonstra uma despreocupação nefasta com a atividade assistencial não associada 
ao coronavírus, que teve, aliás, repercussões no número de atendimentos, consultas e cirurgias 
não realizadas e na mortalidade excessiva.  

No balanço dos trabalhos desta comissão, e indo ao encontro do que foi a posição 
consistentemente tomada pelo PSD, retiramos as seguintes conclusões gerais: 

• O governo não foi sempre adequadamente célere na tomada de decisões políticas 
tendo, muitas vezes, optado por agir em reação à pandemia e não de forma preventiva 
– esta é uma perceção do PSD, que foi corroborada, de forma recorrente, em várias 
audições, pela comunidade científica.  

• O atraso na tomada de medidas, nomeadamente o encerramento das escolas no fim de 
2020 e a criação de um quadro de maior restrição para as celebrações do Natal seguinte 
(medidas aconselhadas pelos especialistas, e defendidas pelo PSD, perante a evidência 
de uma nova vaga) terá contribuído para um agravamento expressivo do número de 
óbitos em janeiro de 2021, diretamente associados ou não à pandemia. 

• No âmbito das medidas de apoio à economia e às empresas, foram ouvidas nesta 
comissão dezenas de entidades representantes de diferentes setores, desde o turismo, 
a agricultura, a habitação, a cultura, e globalmente as micro pequenas e médias 
empresas, que confirmaram a preocupação amplamente reiterada pelo PSD de que os 
apoios criados pelo governo nem sempre foram suficientes e, muitas vezes, tardaram a 
chegar aos destinatários, comprometendo o seu processo de recuperação.  

O GPPSD reforça que, fruto do chumbo do Orçamento do Estado para 2022 e da consequente 
dissolução da Assembleia da República, com efeitos no fim de novembro de 2021, esta comissão 
vê os seus trabalhos serem definitivamente interrompidos antes de se concretizar o objeto para 
que foi constituída.  

Assim, sublinhamos que este não é o relatório final que defendemos. É aquele que foi possível 
de acordo com o calendário parlamentar, que não nos parece fazer jus ao trabalho desenvolvido 
pelos grupos parlamentares, nomeadamente pelo PSD, nem à matéria abordada e aprofundada 
nas dezenas de audições realizadas. No entanto, não quisemos que o trabalho se perdesse e, 
ainda que de forma sucinta, os grupos parlamentares acordaram dar o seu contributo para este 
relatório, deixando-o como base de trabalho e de reflexão para iniciativas futuras. 
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POSIÇÃO POLÍTICA GLOBAL DO GRUPO PARLAMENTAR DO BE 
 

A pandemia de Covid-19 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde em março de 2020. 

Nesse mesmo mês foram identificados os primeiros casos em Portugal. Desde então foram 

diagnosticados mais de 1,1 milhões de pessoas no país, muitas outras foram seguidas e 

acompanhadas, em isolamento profilático, pelas autoridades de saúde e pelos cuidados de 

saúde primários. 

Desde o início da pandemia Portugal atravessou várias vagas, algumas delas exigindo ao SNS e 

aos profissionais de saúde que fossem para lá do limite. Em 2021, com o avanço da vacinação, 

uma nova missão foi colocada ao nosso serviço público de saúde: vacinar toda a população num 

espaço muito curto de tempo. Essa missão foi cumprida com sucesso e Portugal fixou-se no topo 

dos países com maior cobertura vacinal. Isto aconteceu enquanto, ao mesmo tempo, se 

mantinha a vigilância e as respostas para as situações Covid e se procurava recuperar atividade 

que ficou suspensa durante as fases mais duras da pandemia. 

De facto, só um Serviço Nacional de Saúde com serviços e respostas integradas, com gestão que 

privilegia o interesse público e não os lucros dos acionistas e com profissionais de saúde 

dedicados, competentes e qualificadíssimos é que conseguiria dar tal resposta. 

Em comparação, o setor privado multiplicou comportamentos censuráveis: alguns encerraram 

portas e enviaram trabalhadores para lay-off, outros  recusaram receber e tratar doentes com 

Covid-19, as seguradoras apressaram-se a dizer que não cobriam nenhuma despesa com a 

pandemia, os hospitais privados exigiram fortunas ao SNS para fazer o que deve ser o seu 

trabalho e, no fim de contas, anunciaram como grande participação no combate à pandemia, a 

disponibilização (mediante pagamento) de 80 camas para doentes Covid num universo de cerca 

de 11600 camas à sua disposição. 

O SNS e os seus profissionais mostraram-se inexcedíveis mesmo quando os outros setores 

decidiram abandonar a batalha. Mas o Governo poderia e deveria ter feito mais para reforçar a 

capacidade e os recursos do SNS e para valorizar os seus profissionais: 

• Perante o comportamento do setor privado e tendo em conta os decretos de vários 

estados de emergência, dever-se-ia ter procedido à requisição de equipamentos, 

instalações e profissionais do setor privado. Nos momentos mais críticos da pandemia, 

quando toda a capacidade instalada no país deveria ter sido mobilizada, o Governo não 

fez o que devia e deixou o SNS sozinho a fazer frente à pandemia; 

• A contratação extraordinária de profissionais de saúde, por períodos muito curtos de 

tempo e de forma muito precária, também não permitiu estrutura e estabilidade à 

resposta na área da saúde. Privilegiou-se a contratação temporária, a curto prazo, 

priorizando-se a contenção da despesa pública, opção que ficou, por exemplo, refletida 

na execução do OE para 2020, com o Governo a deixar quase 7 mil milhões de euros por 

executar, isto num ano em que Portugal viveu uma tripla crise – sanitária, social e 

económica – e em que várias áreas necessitavam de reforço; 
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• Na vacinação, não obstante o extraordinário desempenho do SNS e dos profissionais de 

saúde, o Governo recusou sempre enfrentar os que queriam fazer da pandemia um 

negócio e aceitou de forma passiva os reiterados atrasos nas entregas de vacinas, os 

incumprimentos contratuais por parte dos principais laboratórios e optou por ignorar 

as várias vozes que em Portugal e no mundo se ergueram contra as patentes das vacinas 

que deveriam ser tidas como um bem comum.  

• Os apoios sociais a setores de atividade ou trabalhadores que foram obrigados a parar 

e que de um momento para o outro ficaram sem nada, foram poucos e a conta-gotas, 

levando mesmo a Assembleia da República a rever a forma de cálculo de alguns desses 

apoios. Um aumento de apoios sociais em plena crise social que teve a oposição do 

Governo e o levou a tentar impedir esse mesmo aumento de apoios junto do Tribunal 

Constitucional. 

Passada a última grande vaga que se desenrolou entre o final de 2020 e o início de 2021, tornou-

se urgente uma especial atenção à reconstrução do país, com destaque, uma vez mais, para o 

SNS. Os profissionais que foram expostos a inúmeros turnos extraordinários, que não foram 

autorizados a ter férias, que foram expostos ao vírus e muitas vezes ficaram privados de 

contacto com a família, estavam visivelmente exaustos. O SNS precisava de se reerguer para se 

manter em funcionamento e cumprir com a sua tripla tarefa – Covid-19, vacinação e toda a 

atividade programada (a que foi suspensa e a que não poderia ser suspensa). No entanto, depois 

de tudo isto, a resposta do Governo foi parca ou inexistente. 

Aos profissionais, a quem toda a população agradeceu, não foi dada nenhuma melhoria de 

carreira ou remuneração. A iniciativa de atribuição de prémio ou de subsídio de risco acabou 

por ser uma fonte de iniquidade, tendo em conta as regras de aplicação, feitas para excluir mais 

do que incluir. 

A precariedade no mundo laboral (que fez da crise sanitária uma crise social) mantém-se 

inalterada e determinantes sociais como a pobreza, a habitação e relação laboral (identificados 

como dos principais fatores de vulnerabilização perante a pandemia) estão intocados e sem 

perspetiva de transformações significativas. 

Do desenrolar da pandemia até hoje devemos lembrar que o SNS e os profissionais de saúde 

devem ser prioritários para o país e que o setor privado não serve para proteger o país e 

assegurar o direito à saúde da população; devemos ainda exigir que o futuro não seja igual ao 

passado e que os fatores que potenciaram o desenvolvimento da pandemia e a sua 

transformação em inúmeras crises sejam intervencionados. Direitos no trabalho, habitação 

condigna e acessível, combate à pobreza e aos baixos rendimentos e criação de respostas 

públicas em áreas como lares ou cuidados continuados são essenciais para uma resposta pós-

pandemia que seja preventiva de próximas situações de emergência de saúde pública. 
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POSIÇÃO POLÍTICA GLOBAL DO GRUPO PARLAMENTAR DO PCP 
 

Na análise do PCP, o surto epidémico de Covid-19 evidenciou os graves problemas estruturais 

do país e agravou outros. 

Importantes lições se podem retirar da situação que atingiu o país nos últimos dois anos: a 

importância do papel dos trabalhadores e a centralidade do trabalho na sociedade; o papel dos 

serviços públicos e, em particular, do Serviço Nacional de Saúde como o único instrumento capaz 

de salvaguardar o direito à saúde; a contradição daqueles que promovem o enfraquecimento 

dos serviços públicos e estruturas do Estado e agora exigem e se suportam nessas mesmas 

estruturas e em fundos públicos; a valorização do mercado interno como motor do 

desenvolvimento e crescimento económico; a importância da produção nacional e a 

necessidade do País não prescindir do objectivo de assegurar a sua soberania alimentar ou a 

produção de medicamentos; as opções erradas que constituem a subordinação da política 

orçamental às imposições da UE; a necessidade de controlo público de empresas e sectores 

estratégicos, como é o caso da TAP, que estaria destruída neste momento se dependesse dos 

grupos privados; a necessidade de se ter uma resposta pública, quer para a infância, quer para 

a população mais idosa, não ficando na dependência de outro tipo de estruturas de carácter 

assistencialista ou privado; os problemas que resultam da ausência de soberania monetária e 

orçamental, com o País a ser novamente empurrado para a chantagem dos mercados 

financeiros e para as imposições e condicionalismos da UE. 

Como o PCP alertou desde o primeiro momento, o surto epidémico foi também utilizado como 

justificação para acelerar a exploração e concentrar riqueza nos grandes grupos económicos. 

Ao longo dos trabalhos da Comissão Eventual, o PCP procurou centrar a discussão em matérias 

determinantes, como as medidas de saúde pública, mas também as respostas sociais e 

económicas que se impunham. 

Perante uma circunstância de imprevisíveis dimensões e duração, teriam sido necessárias 

medidas para assegurar o emprego, defender os salários e os direitos dos trabalhadores e do 

povo, com o reforço dos serviços públicos, a promoção da produção nacional e um investimento 

decisivo para reagir num sentido de desenvolvimento soberano. 

Perante um problema sanitário com a dimensão da COVID-19, o PCP concentrou a sua ação 

insistindo na vertente das medidas de segurança sanitária para cada sector e atividade, no 

reforço do SNS e no abastecimento dos meios e materiais necessários ao combate ao vírus, nas 

medidas de resposta aos problemas sociais e económicos que se colocaram, com especial 

incidência na proteção dos trabalhadores, das camadas mais desprotegidas e das MPMEs.  

Outro eixo importante da resposta e que marcou a intervenção do PCP foi a questão da 

vacinação e, num quadro de total dependência da produção das grandes farmacêuticas, 

procurou-se que a vacinação não ficasse comprometida por essas mesmas insuficiências, algo 

que foi abordado com frequência durante os trabalhos da Comissão Eventual. 
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Foi evidente, ao longo dos trabalhos, a urgência de um rápido reforço da estrutura de saúde 

pública, incluindo o aperfeiçoamento da capacidade de testagem e rastreio, a necessidade de 

garantir a protecção sanitária nos locais de trabalho e nos transportes de todos aqueles que 

todos os dias tinham de sair de casa para garantir serviços essenciais e manter a actividade 

económica, a importância da pedagogia da protecção em torno das normas definidas pela 

Autoridade Nacional de Saúde.  

A realidade continua a demonstrar que o alerta deixado por várias entidades e secundado pelo 

PCP de necessidade de reforço do SNS em profissionais e meios técnicos, não só para permitir a 

resposta ao aumento de casos e internamentos, mas para resolver problemas estruturais que 

recrudescem de dia para dia, ao mesmo tempo que não existe capacidade de assegurar o acesso 

à saúde e a recuperação de cuidados de todos os outros doentes com outras patologias. 

Outra questão fundamental, cuja importância foi sublinhada em diversos momentos nas várias 

audições, é a protecção social e apoio dos trabalhadores e do povo, assim como a salvaguarda 

da remuneração a 100% dos trabalhadores, algo que o PCP conseguiu inscrever no OE 2021.  

Impunha-se uma ação de defesa dos direitos daqueles em situação de teletrabalho, incluindo o 

de assistência à família. Da mesma forma, teriam sido fundamentais medidas rápidas e ágeis 

voltadas para o futuro de milhares de pequenas empresas, a par de uma decidida aposta no 

investimento público capaz de contribuir para a dinamização económica. 

O PCP defendeu, desde a primeira hora, que a resposta passava e passa por estas grandes 

questões. Não podem ser medidas meramente restritivas e de condicionamento de direitos, 

liberdades e garantias o caminho, por isso o PCP se distanciou em relação ao Estado de 

Emergência e ao que ele comportou de justificação para as restrições aos direitos, à actividade 

de milhares de micro, pequenas e médias empresas e à destruição do tecido associativo, cultural 

e desportivo. 

Por outro lado, a política de obsessão com o défice e a insistência nas opções da política de 

direita dificultaram o combate ao surto epidémico e contribuem para o agravamento das suas 

consequências económicas, sociais e políticas, inserindo-se num caminho de regresso à política 

de agravamento da exploração e empobrecimento que caracterizou o período dos PEC e do 

Pacto de Agressão da Troika. 

Para combater os impactos do surto epidémico, o aproveitamento que dele foi e continua a ser 

feito e para garantir o futuro do País, Portugal precisa de uma política alternativa, patriótica e 

de esquerda, que assegure o emprego, defenda os salários e os direitos dos trabalhadores e do 

povo, reforce os serviços públicos, promova a produção nacional e assegure o investimento, 

necessários a um caminho soberano de desenvolvimento. 
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POSIÇÃO POLÍTICA GLOBAL DO GRUPO PARLAMENTAR DO CDS-PP 
 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP apresentou, a 19 de Maio de 2020, o Projeto de Resolução nº 

464/XIV a recomendar ao Governo a “Constituição de uma Comissão Eventual para o 

Acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à epidemia de Covid-19” que, 

juntamente com iniciativas no mesmo sentido de outros Grupos Parlamentares, foi aprovado 

dando origem à Resolução da Assembleia da República nº 56/2020, de 30 de Julho, “Constituição 

de uma Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à 

pandemia da doença COVID -19 e do processo de recuperação económica e social”. 

 

Uma vez constituída a Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de 

resposta à pandemia da doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social 

(CEAMCOVID19), e tendo em conta que: 

• esta Comissão teve por objeto a análise da aplicação / implementação dos regimes 

jurídicos excecionais aprovados no âmbito do combate à pandemia de Covid-19, bem 

como das medidas regulamentares que as concretizam; 

• esta Comissão teve, igualmente, por objeto a análise da evolução da pandemia e dos 

seus efeitos sobre a saúde pública e a atividade económica, em relação com as decisões 

do Governo em matéria de medidas de prevenção da infeção por Covid-19 e de 

obrigações da população decorrentes dessas medidas; 

• esta Comissão teve, ainda, por objeto acompanhar o processo de recuperação 

económica e social; 

o Grupo Parlamentar do CDS-PP submeteu à CEAMCOVID19 Requerimentos a solicitar a audição 

de mais de vinte entidades, bem como o envio à Comissão de diversas informações e 

documentos. 

 

Durante estes quase dois anos de pandemia, o CDS-PP esteve atento, foi fiscalizador do Governo 

e, com sentido de responsabilidade, foi apresentando as propostas que considerou poderem ser 

mais eficazes para dar resposta à situação de extrema fragilidade e vulnerabilidade em que 

milhares de pessoas ficaram, mas também o próprio SNS, o setor social e o setor económico. 

 

Numa pandemia, para a qual ninguém estava preparado, é normal e aceitável algum grau de 

desorganização ou inconsistência inicial. Mas, e sobretudo depois da primeira vaga, o Governo 

demonstrou incapacidade de aprender com os erros iniciais, incapacidade de planear 

atempadamente e de atuar com agilidade. 
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Em consequência, e conforme pudemos ir acompanhando na CEAMCOVID19, durante os 

Estados de Emergência – e mesmo após – o País tem vivido numa quimera de liberdade. Ora 

porque a situação pandémica se agrava; ora porque as medidas tomadas pelo Governo eram 

erráticas, confusas e muitas vezes contraditórias; ora porque os apoios anunciados não 

chegaram a tempo e horas às entidades; ora porque eram insuficientes; ora porque houve falta 

de coordenação e de meios no terreno; ora porque o Governo tardou em decidir por medidas 

firmes, mesmo que difíceis – como o fecho das escolas; ora porque demonstrou enorme 

resistência em contratualizar capacidade de resposta com os setores privado e social e, assim, 

não se evitaram hospitais do SNS sem camas, filas de ambulâncias à porta, doentes desviados 

do continente para as ilhas, profissionais de saúde exaustos e em burnout e milhares de doentes 

não-Covid que ficaram por tratar, bem como milhares de diagnósticos que ficaram por realizar. 

Em suma, o Governo não conseguiu encontrar o equilíbrio no difícil e exigente balanço entre 

milhares de vidas perdidas e milhares de vidas desorientadas. 

 

Durante estes quase dois anos de pandemia, o Grupo Parlamentar do CDS-PP: 

✓ alertou para a necessidade da renovação de apoios às empresas que foram obrigadas a 

fechar durante os Estados de Emergência e frisámos não ser aceitável que o programa 

APOIAR ficasse sem dinheiro quando as empresas mais precisavam; 

✓ realçou que era determinante desenhar medidas de fácil acesso, ao contrário do layoff 

que, em relação a outros países europeus, foi dos mais exigentes e restritivos para 

empresas e trabalhadores; 

✓ recordou a necessidade da previsão de apoios sociais quando alguém numa família se 

visse obrigado a suspender o trabalho para cuidar dos seus filhos; 

✓ chamou a atenção para a imprescindibilidade de garantir aos alunos e aos professores 

as condições de que precisavam para aprender e ensinar, sem promessas vãs, mas 

agilizando todos os meios e atendendo em particular aos alunos com maiores 

dificuldades, para os quais a escola poderia ter que abrir portas; 

✓ defendeu que devia existir uma maior atenção e medidas mais concretas e diferenciadas 

para os grupos que, devido à sua caracterização, se encontram numa situação mais 

vulnerável perante o vírus, onde se incluem os idosos, particularmente, os que estão 

institucionalizados. E destacámos que as instituições do terceiro setor, onde estes 

idosos se encontram, eram um parceiro imprescindível mas que se encontravam numa 

situação de especial vulnerabilidade pelos serviços que prestam e que precisavam de 

mais medidas excecionais, específicas e ágeis por parte do Governo; 

✓ esteve atento ao processo de vacinação, que começou da pior maneira: a 15 dias de se 

iniciar a vacinação o Governo dizia que estava tudo preparado e previsto mas, como se 

veio a verificar, isso não aconteceu. Os profissionais de saúde não eram vacinados 

rapidamente e os do setor privado só tardiamente tiveram acesso à vacina, inicialmente 

o Governo tomou a decisão errada de não incluir na primeira fase de vacinação as 
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pessoas com mais de 80 anos, decisão criticada pelo CDS-PP e depois corrigida pelo 

Governo. E foi precisa a intervenção das Forças Armadas – como o CDS-PP tanto 

defendeu – com a nomeação do Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo como 

coordenador da task force, para que o processo de vacinação se tornasse ágil e eficaz; 

✓ alertou para a necessidade da testagem massiva, com capacidade ampliada e critérios 

de largo espectro para deteção de todos os casos positivos, bem como para a 

imprescindibilidade de os inquéritos epidemiológicos serem realizados com rapidez, 

rastreio exaustivo de contactos e isolamentos profiláticos cumpridos; 

✓ insistiu sempre para que o Governo melhorasse a sua política de comunicação, que foi 

desastrosa sem que as mensagens transmitidas à população fossem claras, coerentes e 

facilmente compreensíveis; 

✓ destacou, incessantemente, a necessidade absoluta da definição de planos de 

recuperação da atividade assistencial não-Covid, usando todo o sistema de saúde. 

 

Conforme se pode verificar no presente Relatório Final, a CEAMCOVID19 fez todo o trabalho 

que lhe foi possível, de forma exaustiva, atenta e responsável, tendo-se revelado de extrema 

importância. Neste sentido, o Grupo Parlamentar do CDS-PP acompanha o teor deste Relatório 

Final. 

 

Como recomendação final, entendemos que seria, a todos os títulos, desejável que o trabalho 

desta Comissão Eventual fosse retomado na próxima Legislatura tendo em conta que a 

pandemia de Covid-19 não está, ainda, ultrapassada; que há ainda, pelo menos, uma terceira 

dose da vacina a administrar à população; que há muitas consequências na saúde das pessoas 

às quais será preciso continuar a dar resposta; que muitas empresas que continuarão a precisar 

de apoios; e que há um Plano de Recuperação e Resiliência a aplicar. 

 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP considera, assim, que será essencial que o Parlamento volte a 

ter um instrumento fiscalizador adicional, como teve durante a presente Legislatura. 

 

Palácio de São Bento, 24 de novembro de 2021. 

 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 
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POSIÇÃO POLÍTICA GLOBAL DO GRUPO PARLAMENTAR DO PAN 
 

Esta emergência sanitária foi uma aprendizagem para os diversos setores sociais e da saúde, 

mas particularmente para o próprio funcionamento da AR que teve que se adaptar a todas as 

mudanças exigidas.  

 

Felizmente Portugal não tem tido este tipo de emergências de saúde publica, ao contrário de 

outros países, mas esta é uma situação para a qual cada vez mais teremos que estar preparados 

e acima de tudo, agirmos na sua prevenção seja ao nível local como ao nível global, algo que o 

PAN sempre alertou nos diversos fóruns, não podendo este processo ficar fechado em nenhuma 

entidade, seja a DGS ou  INSA como inicialmente estava, tendo sido essencial a colaboração da 

academia, do setor privado e de especialistas internacionais. Aliás foi quando esta abertura, seja 

de dados, seja de reuniões, foi conseguida, nomeadamente no INFARMED, que começamos de 

facto a ter evidência e orientação técnica e científica sustentadoras da decisão política.  

 

Destacava que a investigação teve uma aceleração como nunca antes tinha sido vista 

demostrando o enorme valor da ciência mas também dos nossos investigadores, demonstrando 

não só competência e conhecimento cientifico mas também elevado altruísmo e 

empreendedorismo. A investigação tem que ser entendida como um benefício mundial, não 

apenas dos países com maior capacidade económica. Uma das maiores aprendizagens que 

temos que assumir é a de interdependência entre todos. A ausência de vacinas ou recursos de 

proteção sanitária noutros países afecta todos os outros. Em matéria de saúde publica, estamos 

todos conectados e as decisões nacionais tem que ser sempre articuladas com as decisões 

transfronteiriças, europeias e internacionais.  

 

Apesar de ser uma aprendizagem para futuras crises, a maior aprendizagem terá que ser focar 

na prevenção de futuras crises. Não podemos passar por esta crise sanitária e social sem 

percebermos a sua relação com os nossos comportamentos, hábitos, opções e decisões. Os 

mercados de animais vivos são um problema internacional, não apenas da China ou qualquer 

outro país. É preciso combater todos os factores de risco associados à alimentação humana, seja 

nesses mercados, no transporte de animais vivos, nos agrotóxicos, nos antibióticos para 

aumento da produção alimentar entre outros. São factores de risco para a saúde publica e não 

podemos passar por esta crise sem percebermos que estes são outros fatores potencialmente 

geradores de futuras crises.  

 

Por outro lado, queremos destacar o papel fundamental que os profissionais de saúde publica e 

saúde ambiental têm, e que o PAN desde a primeira hora alertou para a necessidade do seu 

reforço prioritário no combate à disseminação da COVID na comunidade. Bem como da 
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importância da proteção nas fronteiras que foi seguramente um dos problemas mal resolvidos 

na crise sanitária.  

 

No âmbito do Infarmed dar nota de que a ciência não pode estar subjugada à política como em 

várias vezes se fez sentir. A ciência informa. A política decide. Não é aceitável que se influenciem 

posições não científicas (como por exemplo a vacinação das crianças) antes de haver evidência 

científica sustentada e validada pelos diferentes organismos da saúde.  

 

A Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à 

pandemia da doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social, teve um papel 

fundamental na partilha de informação e análise da situação COVD nos diversos setores, sendo 

um mecanismo essencial para a auscultação de um conjunto de entidades com apports 

fundamentais para combater a crise nos seus diversos cenários. O PAN apresentou aliás, um 

Projeto que recomendava a continuidade de realização de sessões de informação, divulgação e 

debate sobre a evolução da situação epidemiológica da COVID 19 em Portugal 

(https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=4511

9) quando o governo optou por terminar com as sessões do INFARMED, propondo sempre a 

necessidade de manter abertos todos os canais de auscultação de peritos nas diferentes áreas 

de impacto da COVID19.  

 

Parece-nos que neste relatório, mais do que espelhar o que foi feito, é preciso que ele deixe 

recomendações para o futuro e nesse sentido, o PAN alerta para: 

1. Identificação de factores de risco na saúde humana, animal e ambiental numa 

perspetiva de Uma só saúde 

2. Planos de prevenção de saúde integrados (diagnostico precoce, rastreios, analises 

clinicas agua, qualidade ar, dos equipamentos …) 

3. Reforço das equipas de saúde publica e ambiental e investimento em novas 

metodologias e inovação em saúde. Inovação na Saúde Publica 

4. Articulação saúde publica, privada, academia, ao nível nacional e internacional 

5. Proteção de escolas, ERPI´s, públicos vulneráveis e transportes públicos 

6. Teletrabalho seguro e medidas laborais mais flexíveis adaptadas a menores 

concentrações populacionais 

7. Continuar a comunicar a importância das medidas de higienização na população como 

medida de saúde publica 

8. Reforçar profissionais e recursos SNS, telemedicina, comunicação eficaz em saúde 
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Grupo Parlamentar do PAN 

Bebiana Cunha 

Inês Sousa Real 

Nelson Silva 
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POSIÇÃO POLÍTICA GLOBAL DO GRUPO PARLAMENTAR DO PEV 
 

O Partido Ecologista Os Verdes teve a oportunidade de deixar bem claro, em diversos 

momentos, a sua análise sobre as consequências que a pandemia da Covid-19 provocou em 

Portugal.  

O país e o mundo foram confrontados com uma pandemia de proporções bastante acentuadas, 

decorrente da infeção por um novo coronavírus, o qual foi designado como SARS-CoV-2 

(referente a síndrome respiratória aguda grave – coronavírus 2), causador da doença Covid-19 

(um aglomerado das palavras corona/ vírus/ doença com referência ao ano em que surgiu). 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a situação como 

emergência de saúde pública de âmbito internacional e, em 11 de março do mesmo ano, 

classificou a situação epidemiológica como uma pandemia. 

Os Verdes, desde a primeira hora, defenderam a criação e a aplicação de medidas adequadas à 

prevenção, ao combate e ao tratamento da pandemia, de modo a salvaguardar vidas e a saúde 

pública e a diminuir, ao máximo, os impactos desta pandemia nas dimensões económica, social 

e ambiental. 

Para o efeito, e tendo em conta o crónico subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde ao 

longo de décadas, agora ainda mais evidenciado, ficou patente a emergência da necessidade de 

reforço de profissionais nas unidades de saúde e o investimento em mais e melhores condições 

para dar as respostas necessárias, nomeadamente no aumento do número de camas para 

internamento.  

Paralelamente às medidas tomadas com vista a forçar o distanciamento físico, tais como o 

encerramento de escolas, o teletrabalho ou o encerramento de estabelecimentos comerciais, 

desportivos e culturais, era fundamental associar apoios eficazes, que passassem pela 

manutenção dos salários a 100%, a não transferência de custos das empresas para os 

trabalhadores (tais como eletricidade, água, equipamentos informáticos ou material de 

escritório), o alargamento da proteção social e a garantia da sobrevivência das micro, pequenas 

e médias empresas.  

Mais, tornou-se evidente que o facto de Portugal estar tão dependente do exterior ao nível 

alimentar pode trazer-nos sérios problemas de abastecimento, se pandemias de outra natureza 

e exigência vierem a acontecer, o que requer medidas urgentes de garantia de soberania 

alimentar do país, com reservas estratégicas e tecido produtivo. 

Muitas destas decisões tardaram, tardam e muitas foram aplicadas em dimensão insuficiente.  

A declaração de Estado de Emergência mereceu sérias reservas por parte do PEV por duas razões 

objetivas: em primeiro lugar, a Lei de Bases da Proteção Civil, assim como o Sistema de Vigilância 

em Saúde Pública, comportam os instrumentos necessários para dar resposta às necessidades 

de garantia da saúde pública exigidas pela pandemia; em segundo lugar, porque o fim do 

período de estado de emergência reflete, inevitavelmente, uma sensação coletiva de que já é 
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possível voltar a uma aparente normalidade, o que dificulta uma assunção da progressividade 

da desvinculação às medidas tomadas, podendo, assim, ser desnecessária, e mesmo banalizada 

ou até contraproducente nos objetivos a atingir. 

Mais do que a declaração de sucessivos Estados de Emergência, o que o PEV considerou sempre 

urgente foi que a comunicação aos cidadãos, sobre as necessidades e os comportamentos a ter, 

se fizesse de uma forma muito clara, e que as medidas de apoio se efetivassem em tempo útil.  

Para além disso, o PEV alertou para a necessidade de não se assumir esta situação pandémica 

como um tubo de ensaio para aprofundamento de lógicas de exploração, como por exemplo a 

desregulação de horários laborais ou a passagem de custos associados à realização do trabalho 

para os próprios trabalhadores em regime de teletrabalho. 

Ademais, o PEV sempre considerou que a pandemia não poderia servir de pretexto para 

descurar o investimento em sectores determinantes para garantir a qualidade ambiental, sob 

pena de se estarem a somar problemas a outros problemas, com repercussões muito sérias na 

saúde pública.  

Para que isso não aconteça é fundamental é uma continuidade no alcance de objetivos de 

sustentabilidade e não uma secundarização dos mesmos ou uma ilusão em relação aos 

resultados de momentos específicos. Por exemplo, se é certo que, durante os períodos de 

confinamento, houve uma melhoria em certos índices de poluição e de pressão sobre alguns 

ecossistemas, a verdade é que tudo voltou ao mesmo aquando da normalização da vida 

quotidiana. Do que se trata, em suma, é de gerar uma sociedade efetivamente mais sustentável 

e segura nos seus modos de vida. 
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VI – Anexos 
 

1. Requerimentos 

Requerimentos (parlamento.pt) 

Foram apresentados 36 requerimentos, dos quais 6 para audição de várias entidades a inserir 

no plano de atividades e os restantes 30 atendendo a pertinência e a urgência das temáticas. 

 

2. Atas 

Atas (parlamento.pt) 

 

3. Legislação Publicada 

Covid19 (parlamento.pt)  

Covid19 (dre.pt) 

Listagem de atos legislativos e de outros atos normativos adotados no âmbito das medidas 

extraordinárias de resposta à pandemia da doença COVID-19: 

Data Tipo Sumário URL 

02/03
/2020 

Despacho 

Ordena aos empregadores públicos a elaboração de um 
plano de contingência alinhado com as orientações 
emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito da 
prevenção e controlo de infeção por novo Coronavírus 
(COVID-19) 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/12979373
0/details/maxi
mized 

03/03
/2020 

Despacho 

Adota medidas para acautelar a proteção social dos 
beneficiários que se encontrem impedidos, 
temporariamente, do exercício da sua atividade 
profissional por ordem da autoridade de saúde, devido a 
perigo de contágio pelo COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/12984386
6/details/maxi
mized 

09/03
/2020 

Despacho 
Operacionaliza os procedimentos previstos no Despacho 
n.º 2875-A/2020, no âmbito do contágio pelo COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13007074
7/details/maxi
mized 
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10/03
/2020 

Despacho 

Cria, na dependência da diretora-geral da Saúde, 
enquanto autoridade de saúde nacional, a Linha de 
Apoio ao Médico (LAM), sediada na Direção-Geral da 
Saúde 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13011410
3/details/maxi
mized 

10/03
/2020 

Despacho 
Suspensão de voos das zonas de Itália mais afetadas - 
Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13011410
4/details/maxi
mized 

10/03
/2020 

Despacho Suspensão de voos de Itália 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13011410
5/details/maxi
mized 

11/03
/2020 

Despacho 

Aquisição imediata, por todas as unidades hospitalares 
do Serviço Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde, 
dos medicamentos, dispositivos médicos e 
equipamentos de proteção individual, para reforço dos 
respetivos stocks em 20 % 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13011214
9/details/maxi
mized 

13/03
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas 
à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 
19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13024
3053/details/n
ormal?q=%22D
ECRETO-
LEI+N.%C2%BA
%2010-
A%2F2020%22 

13/03
/2020 

Despacho 
Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República no sábado dia 14 de março de 2020 e no 
domingo dia 15 de março de 2020 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13024
3047/details/ 

13/03
/2020 

Despacho 
Declaração de situação de alerta em todo o território 
nacional 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13024304
8/details/maxi
mized 
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13/03
/2020 

Despacho 
Determina a interdição do desembarque e licenças para 
terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 
nos portos nacionais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13024304
9/details/maxi
mized 

13/03
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Aprova um conjunto de medidas relativas à situação 
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/10-
A/2020/03/13/
p/dre 

14/03
/2020 

Despacho 
Determina o encerramento dos bares todos os dias às 21 
horas 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13024306
5/details/maxi
mized 

15/03
/2020 

Portaria 
Restrições no acesso e na afetação dos espaços nos 
estabelecimentos comerciais e nos de restauração ou de 
bebidas 

https://dre.pt/
web/guest/legi
slacao-
consolidada/-
/lc/130211139/
view?p_p_state
=maximized 

15/03
/2020 

Despacho 

Determina a suspensão de toda e qualquer atividade de 
medicina dentária, de estomatologia e de odontologia, 
com exceção das situações comprovadamente urgentes 
e inadiáveis 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13027359
6/details/maxi
mized 

15/03
/2020 

Despacho 

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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13027359
7/details/maxi
mized 

15/03
/2020 

Despacho 

Adota medidas de caráter extraordinário, temporário e 
transitório, ao nível dos serviços de atendimento aos 
cidadãos e empresas, incluindo os serviços consulares 
fora do território nacional, no âmbito do combate ao 
surto do vírus COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13027734
1/details/maxi
mized 

15/03
/2020 

Despacho 
Determina a adoção de medidas adicionais de natureza 
excecional para fazer face à prevenção e contenção da 
pandemia COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13027734
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2/details/maxi
mized 

15/03
/2020 

Despacho 

Delega nos dirigentes máximos, órgãos de direção ou 
órgãos de administração, dos órgãos, organismos, 
serviços e demais entidades, incluindo o setor público 
empresarial do Ministério da Saúde, a competência para 
autorizar a contratação de trabalhadores para a 
constituição de vínculos de emprego a termo, pelo 
período de quatro meses, tendo em vista o reforço de 
recursos humanos necessário à prevenção, contenção, 
mitigação e tratamento da pandemia COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13027734
3/details/maxi
mized 

15/03
/2020 

Portaria 

Define e regulamenta os termos e as condições de 
atribuição dos apoios imediatos de caráter 
extraordinário, temporário e transitório, destinados aos 
trabalhadores e empregadores afetados pelo surto do 
vírus COVID-19, tendo em vista a manutenção dos 
postos de trabalho e mitigar situações de crise 
empresarial 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13027
3586/details/n
ormal?q=PORT
ARIA+N.%C2%B
A%2071-
A%2F2020+ 

15/03
/2020 

Despacho 

Medida de caráter excecional e temporário de restrição 
do gozo de férias durante o período de tempo 
necessário para garantir a prontidão do SNS no combate 
à propagação de doença do novo coronavírus 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13027359
1/details/maxi
mized 

15/03
/2020 

Despacho 

Regras em matéria de articulação entre a assistência à 
família e a disponibilidade para a prestação de cuidados, 
como forma de garantir a continuidade da resposta do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13027359
2/details/maxi
mized 

15/03
/2020 

Declaração de 
Retificação 

Retificação à Portaria n.º 71/2020, sobre restrições no 
acesso e na afetação dos espaços nos estabelecimentos 
comerciais e nos de restauração ou de bebidas 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13027
3585/details/n
ormal?q=DECL
ARA%C3%87%C
3%83O+DE+RE
TIFICA%C3%87
%C3%83O+N.%
C2%BA%2011-
A%2F2020 
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16/03
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Repõe, a título excecional e temporário, o controlo 
documental de pessoas nas fronteiras no âmbito da 
situação epidemiológica provocada pelo novo 
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13032
6108/details/n
ormal?q=RESOL
U%C3%87%C3
%83O+DO+CO
NSELHO+DE+M
INISTROS+N.%C
2%BA%2010-
B%2F2020 

17/03
/2020 

Despacho 

Adapta às especificidades do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros o regime de isolamento profilático dos 
funcionários ou trabalhadores em funções nos serviços 
periféricos externos, bem como aos estagiários do 
PEPAC-MNE 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13036646
2/details/maxi
mized 

17/03
/2020 

Despacho 
Reconhece a necessidade da declaração da situação de 
calamidade no município de Ovar 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13036647
1/details/maxi
mized 

17/03
/2020 

Portaria 
Procede à requisição civil de trabalhadores da estiva e 
portuários 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13036
6467/details/n
ormal?q=PORT
ARIA+N.%C2%B
A%2073-
A%2F2020 

17/03
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Reconhece a necessidade de se proceder à requisição 
civil dos trabalhadores portuários em situação de greve 
até ao dia 30 de março de 2020 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/10-
C/2020/03/17/
p/dre 

18/03
/2020 

Decreto do 
Presidente da 

República 

Declara o estado de emergência, com fundamento na 
verificação de uma situação de calamidade pública 

https://data.dr
e.pt/eli/decpre
srep/14-
A/2020/03/18/
p/dre 

18/03
/2020 

Despacho 
Interdita o 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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
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/dre/13037666
9/details/maxi
mized 

18/03
/2020 

Despacho 
Suspensão das atividades letivas e não letivas e 
formativas presenciais no âmbito da COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13039984
7/details/maxi
mized 

18/03
/2020 

Resolução da 
Assembleia 

da República 
Autorização da declaração do estado de emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/resolas
srep/15-
A/2020/03/18/
p/dre 

19/03
/2020 

Despacho 

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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13047308
4/details/maxi
mized 

19/03
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Declara a situação de calamidade no município de Ovar, 
na sequência da situação epidemiológica da Covid-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/10-
D/2020/03/19/
p/dre 

19/03
/2020 

Lei 
Medidas excecionais e temporárias de resposta à 
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus 
SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/1-
A/2020/03/19/
p/dre 

20/03
/2020 

Decreto 
Procede à execução da declaração do estado de 
emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 14-A/2020, de 18 de março 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13047
3161/details/n
ormal?q=%22d
ecreto+n.%C2%
BA%202-
A%2F2020%22 

20/03
/2020 

Despacho 
Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República no sábado dia 21 de março e no domingo dia 
22 de março, caso se verifique necessário 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13052
7885/details 

22/03
/2020 

Despacho 
Regulamenta a situação dos utentes dos parques de 
campismo e de caravanismo e das áreas de serviço de 
autocaravanas 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
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/dre/13053187
3/details/maxi
mized 

22/03
/2020 

Despacho 

Regulamenta a declaração do estado de emergência, 
assegurando o funcionamento das cadeias de 
abastecimento de bens e dos serviços públicos 
essenciais, bem como as condições de funcionamento 
em que estes devem operar 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13054617
8/details/maxi
mized 

23/03
/2020 

Despacho 

Regras em matéria de articulação entre assistência à 
família e a disponibilidade para os profissionais que 
asseguram os serviços essenciais da Direção-Geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais em matéria de 
segurança e cuidados de saúde nos estabelecimentos 
prisionais, nos centros educativos e no sistema de 
vigilância eletrónica 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13054
6228/details/ 

23/03
/2020 

Despacho 

Determina os termos do funcionamento de serviços 
junto da Autoridade Tributária, incluindo os Serviços de 
Finanças e Alfândegas, e da Agência de Gestão da 
Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E. P. E 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13060078
7/details/maxi
mized 

23/03
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece medidas excecionais e temporárias de 
resposta à epidemia da doença COVID-19 no âmbito das 
inspeções técnicas periódicas 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/10-
C/2020/03/23/
p/dre 

23/03
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece medidas excecionais e temporárias de 
resposta à epidemia da doença COVID-19 relacionadas 
com o setor das comunicações eletrónicas 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/10-
D/2020/03/23/
p/dre 

23/03
/2020 

Despacho 

Regula, nos termos do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de 
março, o funcionamento das máquinas de vending, e o 
exercício das atividades de vendedores itinerantes e de 
aluguer de veículos de mercadorias e passageiros 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13060078
6/details/maxi
mized 

23/03
/2020 

Despacho 

Determina os termos do funcionamento de serviços 
junto da Direção-Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais, da Polícia Judiciária, do Instituto Nacional de 
Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P., e do Instituto 
dos Registos e Notariado, I. P., durante o estado de 
emergência 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13060078
8/details/maxi
mized 
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23/03
/2020 

Despacho 

Define orientações para os serviços públicos em 
cumprimento do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, 
em execução da declaração do estado de emergência 
efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 
14-A/2020, de 18 de março 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13060078
9/details/maxi
mized 

23/03
/2020 

Despacho 

Determina os termos do funcionamento de serviços 
junto da Direção-Geral da Administração Escolar e do 
Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., 
durante o estado de emergência 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13060079
0/details/maxi
mized 

23/03
/2020 

Despacho 

Determina os termos do funcionamento de serviços 
junto da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 
(DGAV), das Direções Regionais de Agricultura e Pescas 
(DRAP) e do Instituto Nacional de Investigação Agrária e 
Veterinária, I. P. (INIAV), durante o estado de 
emergência 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13060079
1/details/maxi
mized 

23/03
/2020 

Despacho 
Determina os termos do funcionamento de serviços 
junto da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança 
e Serviços Marítimos durante o estado de emergência 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13060079
2/details/maxi
mized 

23/03
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Alarga o diferimento de prestações vincendas no âmbito 
do Quadro de Referência Estratégico Nacional ou no 
Portugal 2020 a todas as empresas, devido à situação 
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/11-
A/2020/03/23/
p/dre 

24/03
/2020 

Despacho 
Adota medidas extraordinárias relativas à situação 
epidemiológica do novo coronavírus - COVID 19, no 
âmbito do Programa Operacional Mar 2020 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13059794
5/details/4/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
31&dreId=1305
97876 

24/03
/2020 

Despacho 
Determina procedimentos de controlo de fronteira por 
parte do SEF 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13060080
4/details/maxi
mized 

24/03
/2020 

Despacho Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália 
https://dre.pt/
web/guest/ho
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me/-
/dre/13060080
5/details/maxi
mized 

24/03
/2020 

Despacho 
Determina que a Fundação Inatel disponibilize todas as 
unidades e equipamentos para o apoio que se revele 
necessário, de forma a conter os efeitos do Covid-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13065900
8/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2020-
03-
24&date=2020-
03-
01&dreId=1306
59005 

24/03
/2020 

Despacho 

Determina a suspensão do procedimento eleitoral das 
eleições para os delegados municipais do conselho geral 
e para a direção da Casa do Douro, enquanto vigorar o 
estado de emergência 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13065900
9/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2020-
03-
24&date=2020-
03-
01&dreId=1306
59005 

24/03
/2020 

Decreto-Lei 

Cria um regime excecional de autorização de despesa 
para resposta à pandemia da doença COVID-19 e 
procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-
A/2020, de 13 de março 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/10-
E/2020/03/24/
p/dre 

24/03
/2020 

Despacho 

Determina os termos do funcionamento dos serviços 
presenciais da Segurança Social, da Autoridade para as 
Condições do Trabalho, da Direção-Geral do Emprego e 
das Relações de Trabalho, do Instituto do Emprego e da 
Formação Profissional, I. P., da Comissão para a 
Igualdade no Trabalho e no Emprego e do Instituto 
Nacional para a Reabilitação, I. P 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13065900
7/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2020-
03-
24&date=2020-
03-
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01&dreId=1306
59005 

25/03
/2020 

Despacho 
Normativo 

Determina a criação de uma linha de apoio financeiro, 
destinada a fazer face às necessidades de tesouraria das 
microempresas turísticas cuja atividade se encontra 
fortemente afetada pelos efeitos económicos 
resultantes do surto da doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13060083
8/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=13060
0835 

25/03
/2020 

Portaria 
Regula o regime de prestação de serviços essenciais de 
inspeção de veículos 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13060
3048/details/n
ormal?q=PORT
ARIA+N.%C2%B
A%2080-
A%2F2020 

25/03
/2020 

Despacho 

Determina que durante o estado de emergência 
permanecem em funcionamento, com atendimento 
presencial, mediante marcação, os serviços dos Centros 
Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13069433
4/details/maxi
mized?serie=II
&dreId=130694
324 

26/03
/2020 

Portaria 

Estabelece um conjunto de medidas relativas à situação 
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, no 
âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-
2020 

https://data.dr
e.pt/eli/port/8
1/2020/03/26/
p/dre 

26/03
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece um regime excecional e temporário de 
cumprimento de obrigações fiscais e contribuições 
sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13077
9505/details/n
ormal?q=%22D
ECRETO-
LEI+N.%C2%BA
%2010-
f%2F2020%22 
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26/03
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece uma medida excecional e temporária de 
proteção dos postos de trabalho, no âmbito da 
pandemia COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13077
9506/details/n
ormal?q=%22D
ECRETO-
LEI+N.%C2%BA
%2010-
g%2F2020%22 

26/03
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece medidas excecionais e temporárias de 
fomento da aceitação de pagamentos baseados em 
cartões, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/10-
H/2020/03/26/
p/dre 

26/03
/2020 

Decreto-Lei 

Estabelece medidas excecionais e temporárias de 
resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito 
cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos 
não realizados 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13077
9508/details/n
ormal?q=%22D
ECRETO-
LEI+N.%C2%BA
%2010-
i%2F2020%22 

26/03
/2020 

Decreto-Lei 

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 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13077
9509/details/n
ormal?q=%22D
ECRETO-
LEI+N.%C2%BA
%2010-
j%2F2020%22 

26/03
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece um regime excecional e temporário de faltas 
justificadas motivadas por assistência à família, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/10-
K/2020/03/26/
p/dre 

26/03
/2020 

Decreto-Lei 
Altera as regras gerais de aplicação dos fundos europeus 
estruturais e de investimento, de forma a permitir a 
antecipação dos pedidos de pagamento 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/10-
L/2020/03/26/
p/dre 
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27/03
/2020 

Despacho 

Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República no sábado dia 28 de março de 2020 e no 
domingo dia 29 de março de 2020, caso se verifique 
necessário 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13083
5077/details 

27/03
/2020 

Despacho 

Determina 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 do COVID 19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13083508
2/details/maxi
mized 

28/03
/2020 

Declaração de 
Retificação 

Retifica o Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, 
das Finanças, que estabelece um regime excecional e 
temporário de cumprimento de obrigações fiscais e 
contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, 
n.º 61, 1.º suplemento, de 26 de março de 2020 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa-
avancada/-
/asearch/13083
5103/details/n
ormal?dataPub
licacao=2020-
03-
28&advanced.s
earch=Pesquisa
+Avan%C3%A7
ada&types=DR
&_advancedPu
blicSearch_WA
R_drefrontoffic
eportlet_dreId=
130835101 

28/03
/2020 

Declaração de 
Retificação 

Retifica o Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que 
estabelece uma medida excecional e temporária de 
proteção dos postos de trabalho, no âmbito da 
pandemia COVID-19, publicado no Diário da República, 
1.ª série, n.º 61, 1.º suplemento, de 26 de março de 
2020 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa-
avancada/-
/asearch/13083
5104/details/n
ormal?dataPub
licacao=2020-
03-
28&advanced.s
earch=Pesquisa
+Avan%C3%A7
ada&types=DR
&_advancedPu
blicSearch_WA
R_drefrontoffic
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eportlet_dreId=
130835101 

29/03
/2020 

Portaria 

Estabelece os serviços essenciais para efeitos de 
acolhimento, nos estabelecimentos de ensino, dos filhos 
ou outros dependentes a cargo dos respetivos 
profissionais 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13083
5147/details/n
ormal?q=PORT
ARIA+N.%C2%B
A%2082%2F20
20 

30/03
/2020 

Despacho 

Determina que o Instituto da Segurança Social e as ARS 
ficam autorizados a celebrar os contratos-programa, 
para o ano de 2020, previstos no anexo ao presente 
despacho, e a assumir os compromissos respetivos, com 
vista a aumentar a capacidade de respostas da RNCCI 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13082151
6/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2020-
03-
30&date=2020-
03-
01&dreId=1308
21506 

30/03
/2020 

Despacho 
Suspensão temporariamente até à publicação de novo 
despacho que determine o seu reinício da Campanha da 
Raiva devido ao COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13082155
8/details/3/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
31&dreId=1308
21506 

30/03
/2020 

Portaria 
Primeira alteração à Portaria n.º 207-A/2017, de 11 de 
julho 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13089
3396/details/n
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ormal?q=Portar
ia+82-A 

21/03
/2020 

Despacho 
Determina a composição da Estrutura de Monitorização 
do Estado de Emergência 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13053185
4/details/maxi
mized 

31/03
/2020 

Portaria 

Alteração ao Regulamento do Regime de Apoio aos 
Investimentos a Bordo no Domínio da Eficiência 
Energética, Segurança e Seletividade do Programa 
Operacional Mar 2020, para Portugal Continental 

https://data.dr
e.pt/eli/port/8
2-
B/2020/03/31/
p/dre 

31/03
/2020 

Portaria 

Cria uma medida de apoio ao reforço de emergência de 
equipamentos sociais e de saúde, de natureza 
temporária e excecional, para assegurar a capacidade de 
resposta das instituições públicas e do setor solidário 
com atividade na área social e da saúde, durante a 
pandemia da doença COVID-19, e introduz um regime 
extraordinário de majoração das bolsas mensais do 
«Contrato emprego-inserção» (CEI) e do «Contrato 
emprego-inserção+» (CEI+) em projetos realizados 
nestas instituições 

https://data.dr
e.pt/eli/port/8
2-
C/2020/03/31/
p/dre 

01/04
/2020 

Despacho 
Adota medidas de caráter extraordinário, temporário e 
transitório, de resposta à epidemia SARS-CoV-2 no 
âmbito da atividade de transporte de doentes 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13101674
3/details/maxi
mized 

01/04
/2020 

Despacho 

Determina que, até ao termo do período do estado de 
emergência, a taxa de gestão de resíduos, nos sistemas 
de gestão de resíduos urbanos, incide sobre a 
quantidade de resíduos destinados a operações de 
eliminação e valorização no período homólogo de 2019 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13101674
4/details/maxi
mized 

02/04
/2020 

Despacho 

Adapta as medidas excecionais e temporárias, 
decretadas pelo estado de emergência, aos serviços 
periféricos externos do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13101036
8/details/maxi
mized 
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02/04
/2020 

Despacho 

Determina as competências de intervenção durante a 
vigência do estado de emergência, ao Comandante 
Operacional Distrital da Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil (ANEPC), ao Centro Distrital 
de Segurança Social e à Autoridade de Saúde de âmbito 
local territorialmente competente, em colaboração com 
os municípios 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13105127
0/details/maxi
mized 

02/04
/2020 

Decreto do 
Presidente da 

República 

Renova a declaração de estado de emergência, com 
fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13106811
5/details/maxi
mized 

02/04
/2020 

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

https://data.dr
e.pt/eli/dec/2-
B/2020/04/02/
p/dre 

02/04
/2020 

Resolução da 
Assembleia 

da República 
Autorização da renovação do estado de emergência 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13106811
6/details/maxi
mized 

02/04
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Resolução do Conselho de Ministros que prorroga os 
efeitos da declaração de situação de calamidade no 
município de Ovar, na sequência da pandemia COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13106812
5/details/maxi
mized 

03/04
/2020 

Despacho 

Estabelece os serviços essenciais e as medidas 
necessárias para garantir as condições de normalidade 
na produção, transporte, distribuição e abastecimento 
de bens e serviços agrícolas e pecuários, e os essenciais 
à cadeia agroalimentar, no quadro das atribuições dos 
organismos e serviços do Ministério da Agricultura 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13106817
4/details/maxi
mized 

03/04
/2020 

Despacho 

Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República no sábado dia 4 de abril de 2020 e no 
domingo dia 5 de abril de 2020, caso se verifique 
necessário 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13112
2802/details/ 

03/04
/2020 

Despacho 

Determina-se que no período de tempo em que os 
elementos das forças e serviços de segurança fiquem em 
confinamento obrigatório em estabelecimento de saúde 
ou no respetivo domicílio, devido a perigo de contágio 
pelo SARS-CoV-2, não se verifica a perda de qualquer 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13112280
3/details/maxi
mized 
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remuneração nem de tempo de serviço, em moldes 
idênticos ao período de férias 

03/04
/2020 

Portaria 

Define e regulamenta os termos e as condições de 
atribuição dos apoios de caráter extraordinário, 
temporário e transitório, destinados ao setor social e 
solidário, em razão da situação epidemiológica do novo 
coronavírus - COVID 19, tendo em vista apoiar as 
instituições particulares de solidariedade social, 
cooperativas de solidariedade social, organizações não-
governamentais das pessoas com deficiência e 
equiparadas no funcionamento das respostas sociais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13112278
0/details/maxi
mized 

04/04
/2020 

Portaria 

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 

https://data.dr
e.pt/eli/port/8
6/2020/04/04/
p/dre 

05/04
/2020 

Despacho 

Delegação de 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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13112445
3/details/maxi
mized 

05/04
/2020 

Despacho 

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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13112445
4/details/maxi
mized 

05/04
/2020 

Despacho 
Esclarece o âmbito de aplicação do ponto iv) da alínea b) 
do n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 18-
B/2020, de 2 de abril 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13113786
9/details/maxi
mized 

06/04
/2020 

Portaria 

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) 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13112
4441/details/n
ormal?q=PORT
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ARIA+N.%C2%B
A%2088-
b%2F2020 

06/04
/2020 

Portaria 

Procede ao aumento, para o ano de 2020, da 
comparticipação financeira da segurança social, no 
âmbito da aplicação do regime jurídico da cooperação 
previsto na Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, na 
sua redação atual 

https://data.dr
e.pt/eli/port/8
8-
C/2020/04/06/
p/dre 

06/04
/2020 

Portaria 

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 

https://data.dr
e.pt/eli/port/8
8-
D/2020/04/06/
p/dre 

06/04
/2020 

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

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13117747
5/details/maxi
mized 

06/04
/2020 

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

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13119343
0/details/maxi
mized 

06/04
/2020 

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

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/12-
A/2020/04/06/
p/dre 

06/04
/2020 

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

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13119342
9/details/maxi
mized 

06/04
/2020 

Despacho 
Aplicação do artigo 6.º do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de 
abril, aos ministros do culto 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13119343
1/details/maxi
mized 
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06/04
/2020 

Lei 

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 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/4-
A/2020/04/06/
p/dre 

06/04
/2020 

Lei 

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 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/4-
B/2020/04/06/
p/dre 

06/04
/2020 

Lei 

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 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/4-
C/2020/04/06/
p/dre 

06/04
/2020 

Portaria 

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 

https://data.dr
e.pt/eli/port/8
8-
E/2020/04/06/
p/dre 

07/04
/2020 

Portaria 
Regulamenta as características da segunda estampilha 
especial de 2020 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13118291
9/details/maxi
mized 

07/04
/2020 

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

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13119343
5/details/maxi
mized 

07/04
/2020 

Decreto-Lei 
Altera o prazo de implementação da faturação 
eletrónica nos contratos públicos 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/14-
A/2020/04/07/
p/dre 

07/04
/2020 

Decreto-Lei 

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://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/14-
B/2020/04/07/
p/dre 
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07/04
/2020 

Decreto-Lei 

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

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/14-
C/2020/04/07/
p/dre 

07/04
/2020 

Despacho 
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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13119342
4/details/maxi
mized 

07/04
/2020 

Portaria 

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) 

https://data.dr
e.pt/eli/port/8
9/2020/04/07/
p/dre 

07/04
/2020 

Despacho 

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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13124668
0/details/maxi
mized 

08/04
/2020 

Despacho 
Deslocações do pessoal de apoio dos órgãos de 
soberania e dos partidos com representação 
parlamentar entre os dias 9 e 13 de abril de 2020 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13129358
4/details/maxi
mized 

08/04
/2020 

Despacho 

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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13124674
1/details/maxi
mized 

08/04
/2020 

Despacho 

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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13129297
1/details/maxi
mized 

08/04
/2020 

Despacho 

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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13129297
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0/details/maxi
mized 

08/04
/2020 

Despacho Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13129358
3/details/maxi
mized 

08/04
/2020 

Despacho 

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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13129358
5/details/maxi
mized 

09/04
/2020 

Despacho 

Determina que nos casos em que o Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deva garantir o 
atendimento, mediante pedido de agendamento, podem 
ser afetos a esses atendimentos os postos do SEF 
localizados nas Lojas de Cidadão de Coimbra e de Aveiro 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13129296
5/details/maxi
mized 

09/04
/2020 

Portaria 
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 

https://data.dr
e.pt/eli/port/9
0/2020/04/09/
p/dre 

09/04
/2020 

Despacho 

Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República na sexta-feira dia 10 de abril de 2020, no 
sábado dia 11 de abril de 2020 e no domingo dia 12 de 
abril de 2020, caso se verifique necessário 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13133
8891/details/ 

09/04
/2020 

Despacho 
Reconhece o funcionamento de estabelecimentos 
industriais no município de Ovar 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13129357
9/details/maxi
mized 

09/04
/2020 

Despacho 
Mantém a interdição do desembarque e licenças para 
terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 
nos portos nacionais 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13133
0727/details/m
aximized 

09/04
/2020 

Portaria 
Cria um regime excecional e temporário relativo à 
prescrição eletrónica de medicamentos e respetiva 
receita médica, durante a vigência do estado de 

https://data.dr
e.pt/eli/port/9
0-
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emergência em Portugal, motivado pela pandemia da 
COVID-19 

A/2020/04/09/
p/dre 

10/04
/2020 

Despacho 

Define 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 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13133
8905/details/n
ormal?q=Despa
cho+4395 

10/04
/2020 

Despacho 

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/ho
me/-
/dre/13133890
6/details/maxi
mized 

10/04
/2020 

Lei 

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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13133891
5/details/maxi
mized 

10/04
/2020 

Lei 
Regime excecional para promover a capacidade de 
resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia 
da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/6/2
020/04/10/p/d
re 

10/04
/2020 

Lei 

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 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/7/2
020/04/10/p/d
re 

10/04
/2020 

Lei 

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 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/8/2
020/04/10/p/d
re 

10/04
/2020 

Lei 
Regime excecional de flexibilização da execução das 
penas e das medidas de graça, no âmbito da pandemia 
da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/9/2
020/04/10/p/d
re 
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13/04
/2020 

Despacho 

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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13134885
9/details/maxi
mized?serie=II
&dreId=131348
857 

13/04
/2020 

Decreto-Lei 

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 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/14-
E/2020/04/13/
p/dre 

13/04
/2020 

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

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/14-
F/2020/04/13/
p/dre 

13/04
/2020 

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

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/14-
G/2020/04/13/
p/dre 

14/04
/2020 

Portaria 

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 

https://data.dr
e.pt/eli/port/9
1/2020/04/14/
p/dre 

14/04
/2020 

Resolução 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 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/22/2020
/04/14/p/dre 

14/04
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

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

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/24/2020
/04/14/p/dre 
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15/04
/2020 

Decreto-Lei 
Cria uma linha de crédito com juros bonificados dirigida 
aos operadores do setor da pesca 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/15/2020/04
/15/p/dre 

15/04
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece normas excecionais e temporárias destinadas 
à prática de atos por meios de comunicação à distância, 
no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/16/2020/04
/15/p/dre 

15/04
/2020 

Despacho 

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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13146362
6/details/maxi
mized 

16/04
/2020 

Despacho 

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/ho
me/-
/dre/13176331
8/details/maxi
mized 

16/04
/2020 

Portaria 

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 

https://data.dr
e.pt/eli/port/9
4-
A/2020/04/16/
p/dre 

17/04
/2020 

Despacho 

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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13176332
2/details/maxi
mized 

17/04
/2020 

Despacho 

Prorrogação da 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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13179623
8/details/maxi
mized 
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17/04
/2020 

Resolução da 
Assembleia 

da República 
Autorização para a renovação do estado de emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/resolas
srep/23-
A/2020/04/17/
p/dre 

17/04
/2020 

Decreto do 
Presidente da 

República 

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

https://data.dr
e.pt/eli/decpre
srep/20-
A/2020/04/17/
p/dre 

17/04
/2020 

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

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13190
8499/details/n
ormal?q=%22d
ecreto+n.%C2%
BA%202-
c%2F2020%22 

17/04
/2020 

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

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13176
3340/details/n
ormal 

17/04
/2020 

Despacho 

Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República no sábado dia 18 de abril de 2020 e no 
domingo dia 19 de abril de 2020, caso se verifique 
necessário 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13190
8504/details/ 

17/04
/2020 

Despacho 
Determina a prorrogação da suspensão das atividades 
formativas presenciais, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13190850
5/details/maxi
mized 

17/04
/2020 

Lei 
Regime excecional e temporário de processo orçamental 
na sequência da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/9-
A/2020/04/17/
p/dre 

17/04
/2020 

Portaria 

Suspende a verificação do requisito de não existência de 
dívidas de entidades candidatas ou promotoras ao IEFP, 
I. P., para a aprovação de candidaturas e realização de 
pagamentos de apoios financeiros pelo IEFP, I. P., às 
respetivas entidades, no âmbito das medidas de 
emprego e formação profissional em vigor 

https://data.dr
e.pt/eli/port/9
4-
B/2020/04/17/
p/dre 
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17/04
/2020 

Portaria Cria a Medida de Apoio ao Reforço de Emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/port/9
4-
C/2020/04/17/
p/dre 

18/04
/2020 

Despacho 

Determina que a percentagem de lucro na 
comercialização, por grosso e a retalho, de dispositivos 
médicos e de equipamentos de proteção individual 
identificados no anexo ao Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 
13 de abril, bem como de álcool etílico e de gel 
desinfetante cutâneo de base alcoólica, é limitada ao 
máximo de 15 % 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13190853
5/details/maxi
mized 

18/04
/2020 

Lei 
Regime excecional e temporário quanto às formalidades 
da citação e da notificação postal, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13190
8529/details/n
ormal?q=%22L
ei+n.%C2%BA%
2010%2F2020%
22 

18/04
/2020 

Portaria 
Cria o Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva no 
contexto da COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/port/9
5/2020/04/18/
p/dre 

18/04
/2020 

Portaria 

Cria o «Sistema de Incentivos a Atividades de 
Investigação e Desenvolvimento e ao Investimento em 
Infraestruturas de Ensaio e Otimização (upscaling) no 
contexto da COVID-19» 

https://data.dr
e.pt/eli/port/9
6/2020/04/18/
p/dre 

19/04
/2020 

Portaria 

Altera a Portaria n.º 82/2020, de 29 de março, que 
estabelece os serviços essenciais para efeitos de 
acolhimento, nos estabelecimentos de ensino, dos filhos 
ou outros dependentes a cargo dos respetivos 
profissionais 

https://data.dr
e.pt/eli/port/9
7/2020/04/19/
p/dre 

20/04
/2020 

Despacho 

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas 
à suspensão do ensino da condução, dos exames e da 
atividade de formação presencial de certificação de 
profissionais como forma de combate à situação 
epidemiológica do novo coronavírus - COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13198715
4/details/maxi
mized 

20/04
/2020 

Despacho 
Requisição dos inspetores e técnicos superiores 
necessários para reforçar os poderes inspetivos da 
Autoridade para as Condições do Trabalho 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13213378
4/details/maxi
mized 
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21/04
/2020 

Despacho 
Medidas excecionais e temporárias a adotar no âmbito 
da formação profissional específica setorial 
regulamentada pelo Ministério da Agricultura 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13213614
2/details/4/ma
ximized 

21/04
/2020 

Despacho Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13224459
3/details/maxi
mized 

22/04
/2020 

Despacho 
Determina os termos do atendimento presencial junto 
das secretarias judiciais e dos respetivos serviços do 
Ministério Público, durante o estado de emergência 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13224251
6/details/2/ma
ximized 

23/04
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas 
ao setor do turismo, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/17/2020/04
/23/p/dre 

23/04
/2020 

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

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/18/2020/04
/23/p/dre 

23/04
/2020 

Despacho 

Procede ao alargamento do universo dos destinos 
admissíveis para os produtos retirados, de modo que, a 
par das organizações caritativas, possam também 
beneficiar da referida ação as instituições penitenciárias, 
as colónias de férias infantis, os hospitais e os lares de 
idosos 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13233249
7/details/maxi
mized 

23/04
/2020 

Portaria 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 357/2019, de 
8 de outubro, que regulamenta as comunicações 
eletrónicas entre os tribunais judiciais e as escolas da 
rede pública tuteladas pelo Ministério da Educação 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
01/2020/04/23
/p/dre 

23/04
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece as medidas excecionais e temporárias na área 
do desporto, no âmbito da pandemia da doença COVID-
19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/18-
A/2020/04/23/
p/dre 

24/04
/2020 

Despacho 

Determina que o seguimento clínico dos doentes COVID-
19 que habitem em estabelecimento residencial para 
pessoas idosas e cuja situação clínica não exija 
internamento hospitalar é acompanhado, diariamente, 
por profissionais de saúde do ACES da respetiva área de 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13243
1522/details 
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intervenção, em articulação com o hospital da área de 
referência 

24/04
/2020 

Portaria 

Estabelece um período excecional, entre 1 de maio e 30 
de junho de 2020, durante o qual a comercialização de 
gasolina com especificações de inverno, ainda existente 
nas armazenagens em território nacional, pode ser 
comercializada para efeitos do seu escoamento 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
02-
A/2020/04/24/
p/dre 

27/04
/2020 

Despacho 
Altera a alínea g) do n.º 4 do Despacho n.º 3547-A/2020, 
de 22 de março, sobre prestação de serviços de 
atendimento ao público 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13263608
1/details/maxi
mized 

28/04
/2020 

Despacho 
Determina a prorrogação dos efeitos do Despacho n.º 
3586/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 58, de 23 de março de 2020 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13262
7483/details/ 

28/04
/2020 

Despacho 

Determina, com aplicação a todos os trabalhadores da 
Autoridade Tributária e Aduaneira, que o gozo do 
período de férias transitadas do ano anterior não fica 
condicionado ao limite de 30 de abril, legalmente 
previsto 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13251
4467/details 

29/04
/2020 

Despacho 
Suspensão da realização do Dia da Defesa Nacional, 
decorrente da situação atual de emergência de saúde 
pública ocasionada pela epidemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13272
0684/details 

30/04
/2020 

Despacho 

Determina as medidas necessárias e a prática dos atos 
que, no âmbito específico da sua ação, sejam adequados 
e indispensáveis para garantir as condições de 
normalidade na produção, transporte, distribuição e 
abastecimento no âmbito das pescas, aquicultura e 
transformação 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13278
3502/details/ 

30/04
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece um regime temporário e excecional de apoio 
às associações humanitárias de bombeiros, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/19/2020/04
/30/p/dre 

30/04
/2020 

Portaria 

Procede à prorrogação, até 31 de dezembro de 2020, do 
prazo de vigência previsto no artigo 5.º da Portaria n.º 
89/2020, de 7 de abril, que adota medidas excecionais, 
decorrentes da epidemia COVID-19, relativas às 
formalidades aplicáveis à produção, armazenagem e 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
05/2020/04/30
/p/dre 
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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) 

30/04
/2020 

Portaria 

Determina a cessação do 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), 
procedendo à revogação da Portaria n.º 88-B/2020, de 6 
de abril 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
05-
A/2020/04/30/
p/dre 

30/04
/2020 

Decreto 
Regulamenta o estado de emergência e o estado de 
calamidade para o período entre 1 e 3 de maio de 2020 

https://data.dr
e.pt/eli/dec/2-
D/2020/04/30/
p/dre 

30/04
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece um regime excecional e temporário de 
reequilíbrio financeiro de contratos de execução 
duradoura, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/19-
A/2020/04/30/
p/dre 

30/04
/2020 

Despacho 

Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República na sexta-feira, dia 1 de maio de 2020, no 
sábado, dia 2 de maio de 2020, e no domingo, dia 3 de 
maio de 2020, caso se verifique necessário 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13278
3865/details/ 

30/04
/2020 

Despacho 
Mantém a interdição do desembarque e licenças para 
terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 
nos portos nacionais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13288333
7/details/maxi
mized 

30/04
/2020 

Portaria 

Estabelece medidas excecionais e temporárias no 
âmbito da pandemia COVID-19, aplicáveis ao ano 2020 
do Programa Apícola Nacional, (PAN) relativo ao triénio 
2020-2022, regulamentado, a nível nacional, pela 
Portaria n.º 325-A/2019, de 20 de setembro, alterada 
pela Portaria n.º 387-A/2019, de 25 de outubro 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
05-
B/2020/04/30/
p/dre 

30/04
/2020 

Portaria 

Estabelece medidas complementares à Portaria n.º 
81/2020, de 26 de março, relativas à situação 
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, no 
âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-
2020 (PDR 2020) 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
05-
C/2020/04/30/
p/dre 
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30/04
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Declara a situação de calamidade, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/33-
A/2020/04/30/
p/dre 

30/04
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Repõe, a título excecional e temporário, um ponto de 
passagem autorizado na fronteira terrestre 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/33-
B/2020/04/30/
p/dre 

30/04
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Estabelece uma estratégia de levantamento de medidas 
de confinamento no âmbito do combate à pandemia da 
doença COVID 19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/33-
C/2020/04/30/
p/dre 

01/05
/2020 

Decreto-Lei 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/20/2020/05
/01/p/dre 

02/05
/2020 

Portaria 

Estabelece para o transporte aéreo um limite máximo de 
passageiros, bem como as exceções a esse limite e 
respetivos requisitos, por forma a garantir a distância 
conveniente entre os passageiros e a garantir a sua 
segurança, quer nos voos regulares, quer nos voos 
excecionados à regra geral sobre lotação 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
06/2020/05/02
/p/dre 

04/05
/2020 

Portaria 

Primeira alteração à Portaria n.º 86/2020, de 4 de abril, 
que 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 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13296
5079/details/n
ormal?q=PORT
ARIA+N.%C2%B
A%20107%2F2
020 

04/05
/2020 

Despacho 

Procede à prorrogação das medidas excecionais e 
temporárias relativas à suspensão do ensino da 
condução, exames e da atividade de formação presencial 
de certificação de profissionais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13296509
3/details/maxi
mized 

04/05
/2020 

Despacho 

Delega competência no Instituto de Mobilidade e dos 
Transportes, I. P., enquanto autoridade administrativa, 
para processamento das contraordenações e a aplicação 
das coimas referentes às contraordenações decorrentes 
do não uso de máscaras ou viseiras na utilização dos 
transportes coletivos de passageiros, como medida de 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13296509
2/details/maxi
mized 
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resposta à situação epidemiológica do novo coronavírus 
- COVID-19 

04/05
/2020 

Portaria 

Estabelece a lotação máxima no transporte em táxi e no 
transporte em veículo descaracterizado a partir de 
plataforma eletrónica, no âmbito das medidas 
excecionais e temporárias relativas à pandemia COVID-
19 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
07-
A/2020/05/04/
p/dre 

05/05
/2020 

Declaração de 
Retificação 

Retifica o Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, da 
Presidência do Conselho de Ministros, que altera as 
medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia 
da doença COVID-19, publicado no Diário da República, 
1.ª série, n.º 85-A, de 1 de maio de 2020 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/13306
4189/details/m
aximized 

05/05
/2020 

Despacho 
Contratos celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10-
A/2020, de 13 de março 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13293
6771/details 

06/05
/2020 

Despacho Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13316142
9/details/maxi
mized 

06/05
/2020 

Decreto-Lei 

Estabelece um regime excecional e temporário de 
aquisição de espaço para publicidade institucional aos 
órgãos de comunicação social, no âmbito da pandemia 
da doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13316
1452/details/n
ormal?q=%22D
ECRETO-
LEI+N.%C2%BA
%2020-
A%2F2020%22 

06/05
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece um apoio extraordinário e temporário, a 
título de compensação salarial, aos profissionais da 
pesca, em resultado da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/20-
B/2020/05/06/
p/dre 

07/05
/2020 

Despacho 
Determina que os órgãos dirigentes das entidades 
prestadoras de cuidados de saúde primários e 
hospitalares do Serviço Nacional de Saúde devem 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
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assegurar a identificação e reagendamento de toda a 
atividade assistencial programada não realizada por 
força da pandemia COVID-19 

/search/13322
6622/details/n
ormal?q=Despa
cho+5314%2F2
020 

07/05
/2020 

Despacho 

Determina que os medicamentos dispensados por 
farmácia hospitalar em regime de ambulatório podem, 
excecionalmente, a pedido do utente, ser dispensados 
nas farmácias comunitárias por si indicadas, ou no seu 
domicílio, enquanto a situação epidemiológica do País 
assim o justifique 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13322
6623/details 

07/05
/2020 

Lei 
Regime excecional e transitório para a celebração de 
acordos de regularização de dívida no âmbito do setor 
da água e do saneamento de águas residuais 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/11/
2020/05/07/p/
dre 

07/05
/2020 

Lei 

Promove e garante a capacidade de resposta das 
autarquias locais no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19, procedendo à primeira alteração às Leis n.os 
4-B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/12/
2020/05/07/p/
dre 

07/05
/2020 

Lei 

Estabelece medidas fiscais, alarga o limite para a 
concessão de garantias, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19, e procede à primeira alteração à Lei 
n.º 2/2020, de 31 de março, Orçamento do Estado para 
2020 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/13/
2020/05/07/p/
dre 

07/05
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece medidas excecionais de proteção social, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13332109
3/details/maxi
mized 

07/05
/2020 

Despacho COVID-19 - gel desinfetante - taxa reduzida de IVA 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13332108
8/details/maxi
mized 

07/05
/2020 

Despacho 
Estabelece a forma da celebração das aparições de 
Fátima a 12 e 13 de maio 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13332108
9/details/maxi
mized 

08/05
/2020 

Despacho 
Determina a composição da Estrutura de monitorização 
do estado de emergência 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13331888
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8/details/maxi
mized 

08/05
/2020 

Despacho 

Designa as autoridades que coordenam, ao nível das 
regiões do território continental, a execução da situação 
de calamidade declarada pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13331888
9/details/maxi
mized 

08/05
/2020 

Despacho 

Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República no sábado dia 9 de maio de 2020 e no 
domingo dia 10 de maio de 2020, caso se verifique 
necessário 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13343
2225/details/ 

08/05
/2020 

Declaração de 
Retificação 

Retifica o Despacho n.º 5373-A/2020, da Presidência do 
Conselho de Ministros, Gabinete do Primeiro-Ministro, 
que determina a composição da Estrutura de 
monitorização da situação de calamidade, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, 1.º suplemento, n.º 90, de 
8 de maio de 2020 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13332184
9/details/maxi
mized 

09/05
/2020 

Lei 

Terceira 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 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/14/
2020/05/09/p/
dre 

09/05
/2020 

Portaria 
Aprova, para 2020, o Regulamento do Regime de Apoio 
à Cessação Temporária das Atividades de Pesca das 
Embarcações Polivalentes 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
12/2020/05/09
/p/dre 

09/05
/2020 

Portaria 
Aprova, para 2020, o Regulamento do Regime de Apoio 
à Cessação Temporária das Atividades de Pesca de 
Arrasto Costeiro 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
13/2020/05/09
/p/dre 

09/05
/2020 

Portaria 
Aprova, para 2020, o Regulamento do Regime de Apoio 
à Cessação Temporária das Atividades de Pesca com 
Recurso a Artes de Cerco 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13345
9193/details/n
ormal?q=PORT
ARIA+N.%C2%B
A%20114%2F2
020 

11/05
/2020 

Despacho 

Determina que a suspensão do procedimento eleitoral 
das eleições para os delegados municipais do conselho 
geral e para a direção da Casa do Douro se mantém 
enquanto vigorar a situação de calamidade, sem prejuízo 
de prorrogação ou modificação na medida em que a 
evolução da situação epidemiológica o justificar 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13342
9890/details 
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11/05
/2020 

Despacho 

Prorrogação da vigência do Despacho n.º 3614-D/2020, 
mantendo-se as orientações nele contidas, com as 
necessárias adaptações decorrentes da situação de 
calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-
19, declarada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 
33-A/2020, de 30 de abril, revogando-se o disposto no 
n.º 7 e seguintes 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13349131
5/details/maxi
mized 

11/05
/2020 

Despacho 

Cria um programa de mobilidade transversal de 
trabalhadores da administração central para os serviços 
do Instituto da Segurança Social, I. P., destinando-se o 
mesmo ao reforço da capacidade de resposta deste, de 
forma a concretizar a implementação das medidas 
excecionais já aprovadas 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13349131
6/details/maxi
mized 

12/05
/2020 

Despacho 

Determina que o Despacho n.º 4097-B/2020, de 2 de 
abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, 2.º 
suplemento, n.º 66, de 2 de abril de 2020, mantém-se 
em vigor enquanto perdurar a situação epidemiológica 
nacional provocada pela infeção por SARS-CoV-2, 
causadora da doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13348
0423/details 

12/05
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece medidas excecionais e temporárias para o 
equipamento de espaços de atendimento presencial sob 
gestão dos municípios e das freguesias 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/20-
D/2020/05/12/
p/dre 

12/05
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece um regime excecional e temporário para as 
práticas comerciais com redução de preço 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/20-
E/2020/05/12/
p/dre 

12/05
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece um regime excecional e temporário relativo 
aos contratos de seguro 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/20-
F/2020/05/12/
p/dre 

12/05
/2020 

Declaração de 
Retificação 

Retificação ao Despacho n.º 5335-A/2020, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 7 de maio de 
2020 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13350956
7/details/maxi
mized 

13/05
/2020 

Despacho 

Determina que a percentagem de lucro na 
comercialização, por grosso e a retalho, de dispositivos 
médicos e de equipamentos de proteção individual 
identificados no anexo ao Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 
13 de abril, bem como de álcool etílico e de gel 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13352849
1/details/maxi
mized 
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desinfetante cutâneo de base alcoólica, é limitada ao 
máximo de 15 % 

13/05
/2020 

Despacho 

Concessão de uma garantia pessoal do Estado ao Fundo 
de Contragarantia Mútuo, no âmbito do apoio às 
empresas nacionais decorrentes da pandemia da doença 
COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13362631
4/details/maxi
mized 

13/05
/2020 

Despacho 

Prorrogação da 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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13362631
5/details/maxi
mized 

13/05
/2020 

Resolução 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 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/34-
A/2020/05/13/
p/dre 

14/05
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece um sistema de incentivos à segurança nas 
micro, pequenas e médias empresas, no contexto da 
doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/20-
G/2020/05/14/
p/dre 

14/05
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece medidas excecionais de organização e 
funcionamento das atividades educativas e formativas, 
no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/20-
H/2020/05/14/
p/dre 

15/05
/2020 

Declaração de 
Retificação 

Retificação ao Aviso (extrato) n.º 15376/2019 

https://data.dr
e.pt/eli/declreti
f/20/2020/05/1
5/p/dre 

15/05
/2020 

Despacho 

Determina a realização de testes laboratoriais de 
diagnóstico da infeção por SARS-CoV-2, pela 
metodologia RT-PCR, aos profissionais de creches que 
reiniciem a sua atividade profissional, face à necessidade 
de minimizar o risco de transmissão da infeção 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13372
3388/details/ 

15/05
/2020 

Despacho 

Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República no sábado dia 16 de maio de 2020 e no 
domingo dia 17 de maio de 2020, caso se verifique 
necessário 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13383
7487/details 
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15/05
/2020 

Despacho 

Define orientações e recomendações relativas à 
organização e funcionamento dos espaços físicos de 
atendimento e de trabalho na Administração Pública, no 
âmbito do levantamento das medidas de mitigação da 
pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13383735
8/details/maxi
mized 

16/05
/2020 

Decreto-Lei 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia da doença COVID-19, no âmbito das inspeções 
técnicas periódicas 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/21/2020/05
/16/p/dre 

16/05
/2020 

Decreto-Lei 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/22/2020/05
/16/p/dre 

16/05
/2020 

Despacho 
Procede à retoma do ensino da condução e da atividade 
de formação presencial de certificação de profissionais 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13387
9983/details 

16/05
/2020 

Portaria 
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 185/2015, de 
23 de junho, que regulamenta a Lei n.º 14/2014, de 18 
de março 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
16/2020/05/16
/p/dre 

17/05
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Prorroga a declaração da situação de calamidade, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/38/2020
/05/17/p/dre 

19/05
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Estabelece uma medida excecional e temporária de 
aquisição de espaço para a difusão de ações de 
publicidade institucional do Estado, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/38-
B/2020/05/19/
p/dre 

19/05
/2020 

Despacho 
Determina procedimentos de controlo de fronteira por 
parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13402202
4/details/maxi
mized 

20/05
/2020 

Despacho 
Aprova as listas das entidades que beneficiam da isenção 
de IVA na aquisição de bens necessários para o combate 
à COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13402202
7/details/maxi
mized 

20/05
/2020 

Despacho Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália 
https://dre.pt/
web/guest/ho
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me/-
/dre/13402202
8/details/maxi
mized 

20/05
/2020 

Despacho 

Determina a prorrogação da suspensão de ações de 
formação presenciais, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19, entre o dia 1 e o dia 17 de maio de 
2020 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13421008
3/details/maxi
mized 

22/05
/2020 

Portaria 

Procede à terceira alteração ao Regulamento que criou o 
Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao 
Emprego (SI2E), aprovado pela Portaria n.º 105/2017, de 
10 de março 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
22/2020/05/22
/p/dre 

22/05
/2020 

Despacho 
Determina as datas limite para a apresentação do 
pedido único (PU), bem como para a comunicação de 
alterações ao pedido único no ano de 2020 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13421012
9/details/2/ma
ximized 

22/05
/2020 

Despacho Adota medidas extraordinárias no âmbito do Fundo Azul 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13421013
2/details/2/ma
ximized 

25/05
/2020 

Decreto-Lei 
Regula o acesso, a ocupação e a utilização das praias de 
banhos, no contexto da pandemia da doença COVID-19, 
para a época balnear de 2020 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/24/2020/05
/25/p/dre 

25/05
/2020 

Portaria 
Revoga a Portaria n.º 106/2020,de 2 de maio, que 
estabelece para o transporte aéreo um limite máximo de 
passageiros 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
25/2020/05/25
/p/dre 

25/05
/2020 

Portaria 
Prorrogação do prazo estabelecido no n.º 5 do artigo 
14.º da Portaria n.º 151/2016, de 25 de maio, que cria o 
Sistema de Aconselhamento Agrícola e Florestal (SAAF) 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
25-
A/2020/05/25/
p/dre 

26/05
/2020 

Portaria 

Determina a isenção de taxa de registo e de contribuição 
regulatória para quaisquer estruturas de natureza 
extraordinária e temporariamente criadas para a 
prestação de cuidados de saúde, ou temporariamente 
dedicadas à prestação de cuidados de saúde, no âmbito 
da resposta à epidemia por SARS-CoV-2 e à doença 
COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
26/2020/05/26
/p/dre 
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26/05
/2020 

Portaria 

Procede à sétima alteração ao Regulamento que 
estabelece Normas Comuns sobre o Fundo Social 
Europeu, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-A/2015, 
de 2 de março 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
27/2020/05/26
/p/dre 

26/05
/2020 

Portaria 

Procede à primeira alteração ao Regulamento do 
Sistema de Apoios ao Emprego e ao Empreendedorismo 
- +CO3SO Emprego, aprovado em anexo à Portaria n.º 
52/2020, de 28 de fevereiro 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
28/2020/05/26
/p/dre 

26/05
/2020 

Despacho 
Implementação de um procedimento simplificado de 
instrução dos pedidos de concessão de autorização de 
residência 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13451629
1/details/maxi
mized 

27/05
/2020 

Despacho 
Prorroga a vigência do Despacho n.º 4033/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 66, de 2 
de abril de 2020 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13450
5651/details/ 

28/05
/2020 

Declaração de 
Retificação 

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-
B/2020, de 19 de maio, que estabelece uma medida 
excecional e temporária de aquisição de espaço para a 
difusão de ações de publicidade institucional do Estado, 
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicada 
no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 97, 
de 19 de maio de 2020 

https://data.dr
e.pt/eli/declreti
f/22/2020/05/2
8/p/dre 

29/05
/2020 

Despacho 

Encarrega o IPQ e o IPAC de definir os critérios para a 
identificação de laboratórios que possam ser 
reconhecidos para a avaliação da conformidade de 
equipamentos de proteção individual, dispositivos 
médicos e máscaras comunitárias ou de uso social 
fabricados em Portugal, no contexto da atual pandemia 
e durante a vigência do Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 
de abril 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13477
0882/details/ 

29/05
/2020 

Lei 

Altera as medidas excecionais e temporárias de resposta 
à pandemia da doença COVID-19, procedendo à quarta 
alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, à primeira 
alteração à Lei n.º 9/2020, de 10 de abril, e à décima 
segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 
de março 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/16/
2020/05/29/p/
dre 

29/05
/2020 

Lei 

Altera o 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, procedendo à 
primeira alteração à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/17/
2020/05/29/p/
dre 
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29/05
/2020 

Lei 

Prorroga os prazos das medidas de apoio às famílias no 
contexto da atual crise de saúde pública, procedendo à 
primeira alteração à Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, que 
estabelece regimes excecionais e temporários de 
resposta à epidemia SARS-CoV-2 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/18/
2020/05/29/p/
dre 

29/05
/2020 

Lei 

Estabelece medidas excecionais e temporárias de 
resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito 
cultural e artístico, procedendo à segunda alteração ao 
Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/19/
2020/05/29/p/
dre 

29/05
/2020 

Decreto-Lei 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/24-
A/2020/05/29/
p/dre 

29/05
/2020 

Despacho 

Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República no sábado dia 30 de maio de 2020 e no 
domingo dia 31 de maio de 2020, caso se verifique 
necessário 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13486936
7/details 

29/05
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Prorroga a declaração da situação de calamidade, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/40-
A/2020/05/29/
p/dre 

01/06
/2020 

Despacho 
Determina a revogação expressa do Despacho n.º 
3547/2020, de 22 de março 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13486
6123/details 

03/06
/2020 

Decreto 
Legislativo 
Regional 

Medidas de combate à pandemia COVID-19 e 
atualização da remuneração complementar regional 

https://data.dr
e.pt/eli/declegr
eg/12/2020/06
/03/a/dre 

03/06
/2020 

Despacho 

Considera motivo justificativo para a suspensão de 
prazos das ações dos centros de recursos da rede do 
IEFP, I. P., o impedimento temporário de realização das 
intervenções previstas decorrente da pandemia da 
COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13507440
9/details/ 

03/06
/2020 

Despacho 

Designa o Prof. Doutor António Costa Silva para 
assegurar a coordenação dos trabalhos preparatórios de 
elaboração do Programa de Recuperação Económica e 
Social 2020-2030 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13507443
1/details/maxi
mized 
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04/06
/2020 

Despacho 

Delega, nos dirigentes máximos de entidades do 
Ministério da Saúde, os poderes necessários para a 
celebração de contratos de trabalho a termo resolutivo, 
pelo período de quatro meses, bem como para as 
renovações de contratos de trabalho a termo resolutivo 
já celebrados ou a celebrar, por iguais períodos, para 
reforço dos recursos humanos necessários para dar 
resposta à pandemia provocada pela COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13517
0185/details 

04/06
/2020 

Portaria 

Procede, para o ano de 2020, à identificação das águas 
balneares costeiras e de transição e das águas balneares 
interiores, fixando as respetivas épocas balneares, bem 
como à identificação das praias de banhos onde é 
assegurada a presença de nadadores-salvadores 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13516
9752/details/n
ormal?q=PORT
ARIA+N.%C2%B
A%20136%2F2
020 

04/06
/2020 

Despacho 

Determina o modo de implementação pelo Instituto do 
Emprego e da Formação Profissional, I. P., das ações 
previstas no plano de formação cumulável com o apoio 
extraordinário à manutenção de contrato de trabalho 
em situação de crise empresarial, previsto no Decreto-
Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, na sua redação atual 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13517050
2/details/ 

05/06
/2020 

Despacho 
Mantém em vigor o Despacho n.º 4146-C/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 67, 2.º 
suplemento, de 3 abril de 2020 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13528
6297/details/ 

05/06
/2020 

Despacho 

Determina que o funcionamento e utilização de piscinas 
ao ar livre obriga a que os responsáveis pela gestão 
destes espaços implementem procedimentos de 
prevenção e controlo da infeção, assegurando o 
cumprimento de regras de ocupação, permanência, 
higienização dos espaços e distanciamento físico entre 
utentes 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13539157
8/details/maxi
mized 

05/06
/2020 

Despacho 

Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República no sábado dia 6 de junho de 2020 e no 
domingo dia 7 de junho de 2020, caso se verifique 
necessário 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13539757
7/details/maxi
mized 

06/06
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 
Aprova o Programa de Estabilização Económica e Social 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/41/2020
/06/06/p/dre 
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12/06
/2020 

Despacho 
Mantém a interdição do desembarque e licenças para 
terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 
nos portos nacionais 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13571
1325/details/ 

12/06
/2020 

Portaria 

Primeira alteração à Portaria n.º 136/2020, de 4 de 
junho, que procede, para o ano de 2020, à identificação 
das águas balneares costeiras e de transição e das águas 
balneares interiores, fixando as respetivas épocas 
balneares, e à qualificação, como praias de banhos, das 
praias marítimas e das praias de águas fluviais e 
lacustres, bem como à identificação das praias de uso 
limitado 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13570
7101/details/n
ormal?q=PORT
ARIA+N.%C2%B
A%20139-
A%2F2020 

12/06
/2020 

Despacho 

Prorrogação da 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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13571132
4/details/maxi
mized 

12/06
/2020 

Resolução 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 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/43-
A/2020/06/12/
p/dre 

12/06
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Prorroga a declaração da situação de calamidade, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/43-
B/2020/06/12/
p/dre 

15/06
/2020 

Portaria 
Oitava alteração ao Regulamento Específico do Domínio 
da Competitividade e Internacionalização anexo à 
Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
40/2020/06/15
/p/dre 

16/06
/2020 

Despacho 

Determina que compete à ACT fiscalizar o cumprimento 
das regras específicas da DGS, no que respeita à 
prevenção da transmissão da infeção por SARS-CoV-2, 
designadamente nos locais de trabalho, incluindo áreas 
comuns e instalações de apoio, bem como nas 
deslocações em viaturas de serviço, em particular, nas 
áreas da construção civil e das cadeias de 
abastecimento, transporte e distribuição, caracterizadas 
por grande rotatividade de trabalhadores e onde se tem 
verificado maior incidência e surtos da doença COVID-
19, especialmente nos concelhos de Amadora, Lisboa, 
Loures, Odivelas e Sintra 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13571136
5/details/maxi
mized 
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16/06
/2020 

Decreto-Lei 

Altera as 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 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/26/2020/06
/16/p/dre 

19/06
/2020 

Decreto-Lei 

Prorroga o apoio extraordinário à manutenção dos 
contratos de trabalho em situação de crise empresarial e 
cria outras medidas de proteção ao emprego, no âmbito 
do Programa de Estabilização Económica e Social 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/27-
B/2020/06/19/
p/dre 

19/06
/2020 

Portaria 

Estabelece, para o território nacional, as normas 
complementares de execução para o apoio às medidas 
de destilação de vinho em caso de crise e de 
armazenamento de vinho em situação de crise, previstas 
nos n.os 3 e 4 do Regulamento (CE) n.º 2020/592, da 
Comissão, de 30 de abril 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
48-
A/2020/06/19/
p/dre 

19/06
/2020 

Portaria 

Estabelece medidas excecionais e temporárias no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19, aplicáveis ao 
regime da pequena agricultura e ao regime de 
pagamento redistributivo, previstos na Portaria n.º 
57/2015, de 27 de fevereiro 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
48-
B/2020/06/19/
p/dre 

22/06
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Define regras especiais para a Área Metropolitana de 
Lisboa no âmbito da situação de calamidade declarada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, 
de 29 de maio, na sua redação atual 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/45-
B/2020/06/22/
p/dre 

23/06
/2020 

Decreto 
Legislativo 
Regional 

Medida extraordinária e temporária de apoio aos idosos 
para aquisição de equipamento de proteção individual 

https://data.dr
e.pt/eli/declegr
eg/13/2020/06
/23/a/dre 

23/06
/2020 

Portaria 

Estabelece medidas excecionais e temporárias no 
âmbito da pandemia COVID-19, aplicáveis às 
organizações de produtores e respetivas associações 
reconhecidas a nível nacional 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
55-
A/2020/06/23/
p/dre 

24/06
/2020 

Despacho 

Determina os horários de funcionamento dos 
estabelecimentos autorizados a funcionar 24 horas e dos 
postos de abastecimento de combustíveis na Área 
Metropolitana de Lisboa 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13647639
2/details/maxi
mized 

26/06
/2020 

Portaria 

Alarga o prazo de vigência da medida excecional relativa 
às comparticipações financeiras da segurança social, 
aprovado através da Portaria n.º 85-A/2020, de 3 de 
abril 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
60/2020/06/26
/p/dre 
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26/06
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece o regime contraordenacional, no âmbito da 
situação de calamidade, contingência e alerta 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13678
8887/details/n
ormal?q=%22D
ECRETO-
LEI+N.%C2%BA
%2028-
B%2F2020%22 

26/06
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Declara a situação de calamidade, contingência e alerta, 
no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/51-
A/2020/06/26/
p/dre 

29/06
/2020 

Despacho 
Normativo 

Estabelece medidas excecionais e temporárias no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19 aplicáveis aos 
regimes de apoio associado «animais» e aos regimes de 
apoio associado «superfícies» 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13680
4683/details 

29/06
/2020 

Decreto-Lei 

Prorroga a vigência das normas excecionais e 
temporárias destinadas à prática de atos por meios de 
comunicação à distância, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/30-
A/2020/06/29/
p/dre 

29/06
/2020 

Despacho 

Prorroga a vigência das medidas de caráter 
extraordinário, temporário e transitório, de resposta à 
epidemia SARS-CoV-2 no âmbito da atividade de 
transporte de doentes 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13690
9453/details 

30/06
/2020 

Despacho 
Mantém a interdição do desembarque e licenças para 
terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 
nos portos nacionais 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13690
0609/details 

30/06
/2020 

Portaria 

Autoriza a Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo a assumir um encargo plurianual em 2020 
até ao montante 186 750,00 EUR, a que acresce IVA à 
taxa legal em vigor, referente à aquisição de carvão ativo 
com alginato e carboximetilcelulose sódica 10 x 10 cm 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
62/2020/06/30
/p/dre 

30/06
/2020 

Despacho 

Institui controlos móveis a viaturas de transporte 
coletivo de passageiros, autocaravanas nos termos da 
deliberação n.º 281/2019, do Instituto da Mobilidade e 
dos Transportes, I. P., e a viaturas ligeiras, com vista a 
informar os cidadãos nacionais de regresso a território 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13699
7537/details 
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nacional, e os cidadãos estrangeiros, dos deveres a que 
estão sujeitos 

30/06
/2020 

Despacho 
Prorrogação das medidas restritivas do tráfego aéreo 
com destino e a partir de Portugal, com determinadas 
exceções 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13699
7545/details 

30/06
/2020 

Portaria 

Aprova o Regulamento do Regime de Compensação aos 
Aquicultores pela Suspensão ou Redução Temporárias 
da Produção e das Vendas em consequência do surto de 
COVID-19, do Programa Operacional (PO) Mar 2020, 
para Portugal Continental 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
62-
B/2020/06/30/
p/dre 

01/07
/2020 

Despacho 
Determina a constituição de um grupo de trabalho com 
o objetivo de apurar os montantes relativos ao Fundo 
Social Municipal 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13690
0647/details/ 

01/07
/2020 

Portaria 
Procede à sétima alteração ao Regulamento Específico 
do Domínio da Inclusão Social e Emprego, aprovado em 
anexo à Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de março  

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
63/2020/07/01
/p/dre 

01/07
/2020 

Lei 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 14-
G/2020, de 13 de abril, que estabelece as medidas 
excecionais e temporárias na área da educação, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/20/
2020/07/01/p/
dre 

01/07
/2020 

Decreto-Lei 

Aprova medidas excecionais para garantir o acesso ao 
ensino superior, no ano letivo de 2020-2021, por 
estudantes oriundos dos sistemas de ensino secundário 
estrangeiros 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/33/2020/07
/01/p/dre 

01/07
/2020 

Despacho 

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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13702785
8/details/maxi
mized 

02/07
/2020 

Decreto 
Legislativo 
Regional 

Medidas excecionais e transitórias de apoio à atividade 
das sociedades recreativas e filarmónicas, bem como das 
escolas de música, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/declegr
eg/15/2020/07
/02/a/dre 

02/07
/2020 

Despacho 
Determina a composição da estrutura de monitorização 
da situação de alerta, contingência e calamidade 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13714358
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4/details/maxi
mized 

03/07
/2020 

Despacho 

Determina que, na Área Metropolitana de Lisboa, os 
estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação 
de serviços, bem como os que se encontrem em 
conjuntos comerciais, que estejam autorizados a 
funcionar vinte e quatro horas por dia mas que, nos 
termos do artigo 5.º do regime anexo à Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 51-A/2020, de 26 de junho, 
estejam obrigados a encerrar às 20 horas, podem reabrir 
às 6 horas, bem como os estabelecimentos de prestação 
de serviços de aluguer de veículos de passageiros ou de 
mercadorias sem condutor estão excetuados do disposto 
no n.º 1 do artigo 5.º do regime anexo à Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 51-A/2020, de 26 de junho, 
podendo, sempre que o respetivo horário de 
funcionamento o permita, encerrar à 1 hora e reabrir às 
6 horas 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13726150
0/details/maxi
mized 

06/07
/2020 

Despacho 
Determina a realização de controlo de temperatura e de 
testes à COVID-19 nos aeroportos 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13726151
9/details/maxi
mized 

08/07
/2020 

Despacho 
Autoriza o funcionamento de equipamentos de diversão 
e similares mediante observância das regras sanitárias e 
de segurança aplicáveis 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13750903
5/details/maxi
mized 

10/07
/2020 

Despacho 

Concessão da garantia pessoal do Estado à Comissão 
Europeia destinada a assegurar a responsabilidade do 
Estado Português no âmbito do instrumento europeu 
SURE 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13761
8084/details/ 

13/07
/2020 

Portaria 
Regulamenta o incentivo extraordinário à normalização 
da atividade empresarial, previsto no Decreto-Lei n.º 27-
B/2020, de 19 de junho 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
70-
a/2020/p/cons/
20201218/pt/h
tml 

14/07
/2020 

Portaria 

Aprova o regime excecional de incentivos à recuperação 
da atividade assistencial não realizada por força da 
situação epidemiológica provocada pelo novo 
coronavírus SARS-CoV-2 e pela doença COVID-19, nos 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
71/2020/07/14
/p/dre 
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termos previstos no Programa de Estabilização 
Económica e Social 

14/07
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Declara a situação de calamidade, contingência e alerta, 
no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/53-
a/2020/p/cons/
20200715/pt/h
tml 

15/07
/2020 

Decreto-Lei 

Simplifica o procedimento de licenciamento dos 
estabelecimentos industriais de fabrico de dispositivos 
médicos, equipamentos de proteção individual, álcool 
etílico e produtos biocidas desinfetantes 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/36/2020/07
/15/p/dre 

15/07
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece medidas de apoio social no âmbito do 
Programa de Estabilização Económica e Social 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/37/2020/07
/15/p/dre 

15/07
/2020 

Despacho 
Mantém a interdição do desembarque e licenças para 
terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 
nos portos nacionais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13805483
9/details/maxi
mized 

15/07
/2020 

Declaração de 
Retificação 

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-
A/2020, de 14 de julho, que declara a situação de 
calamidade, contingência e alerta, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19, publicada no Diário da 
República, 1.ª série, n.º 135, 2.º suplemento, de 14 de 
julho de 2020 

https://data.dr
e.pt/eli/declreti
f/25-
A/2020/07/15/
p/dre 

15/07
/2020 

Decreto-Lei 

Altera o regime sancionatório aplicável ao 
incumprimento dos deveres estabelecidos por 
declaração da situação de alerta, contingência ou 
calamidade 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/37-
A/2020/07/15/
p/dre 

15/07
/2020 

Despacho 
Prorrogação das medidas restritivas do tráfego aéreo 
com destino e a partir de Portugal, com determinadas 
exceções 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13805942
7/details/maxi
mized 

16/07
/2020 

Despacho 

Procede à primeira alteração ao Despacho n.º 
5546/2020, de 16 de maio, que procede à retoma do 
ensino da condução e da atividade de formação 
presencial de certificação de profissionais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13805487
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0/details/maxi
mized 

16/07
/2020 

Decreto-Lei 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/39-
A/2020/07/16/
p/dre 

16/07
/2020 

Despacho 

Declaração de situação de alerta para o período 
compreendido entre as 00:00 horas do dia 17 de julho e 
as 23:59 horas do dia 19 de julho de 2020, para todos os 
distritos de Portugal continental 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13821759
8/details/maxi
mized 

20/07
/2020 

Portaria 
Primeira alteração da Portaria n.º 148-A/2020, de 19 de 
junho 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
74-
A/2020/07/20/
p/dre 

20/07
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Estabelece medidas excecionais e temporárias para a 
organização do ano letivo 2020/2021, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/53-
D/2020/07/20/
p/dre 

27/07
/2020 

Resolução da 
Assembleia 

da República 

Apreciação da aplicação do estado de emergência, 
declarado pelo Decreto do Presidente da República n.º 
14-A/2020, de 18 de março 

https://data.dr
e.pt/eli/resolas
srep/49/2020/
07/27/p/dre 

28/07
/2020 

Decreto 
Legislativo 
Regional 

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 10-A/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 

https://data.dr
e.pt/eli/declegr
eg/9/2020/07/
28/m/dre 

28/07
/2020 

Lei 

Alarga o prazo para a realização por meios de 
comunicação à distância das reuniões dos órgãos das 
autarquias locais e das entidades intermunicipais, 
procedendo 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 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/28/
2020/07/28/p/
dre 
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provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da doença 
COVID-19 

28/07
/2020 

Portaria 

Autoriza o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, 
E. P. E., a assumir um encargo plurianual até ao 
montante de 330 564 EUR, a que acresce o IVA à taxa 
legal em vigor, referente à aquisição de reagentes para 
hematologia 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
78/2020/07/28
/p/dre 

30/07
/2020 

Decreto-Lei 
Cria o apoio extraordinário à retoma progressiva de 
atividade em empresas em situação de crise empresarial 
com redução temporária do período normal de trabalho 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/46-
A/2020/07/30/
p/dre 

31/07
/2020 

Lei 
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 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/29/
2020/07/31/p/
dre 

31/07
/2020 

Despacho 
Definição das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com 
destino e a partir de Portugal 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/13920796
5/details 

31/07
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Declara a situação de contingência e alerta, no âmbito 
da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/55-
A/2020/07/31/
p/dre 

03/08
/2020 

Despacho 

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 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13934
7404/details/ 

03/08
/2020 

Portaria 
Aprova o Regulamento das Linhas de Apoio ao Setor 
Cultural no âmbito do Programa de Estabilização 
Económica e Social 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
80/2020/08/03
/p/dre 

04/08
/2020 

Despacho 

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 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
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colaboração e de celeridade na sua atuação, no quadro 
das suas competências 

/search/13945
9988/details/ 

05/08
/2020 

Portaria 

Prorrogação da suspensão de verificação do requisito de 
não existência de dívidas de entidades candidatas ou 
promotoras ao IEFP, I. P., para a aprovação de 
candidaturas e realização de pagamentos de apoios 
financeiros pelo IEFP, I. P., às respetivas entidades, no 
âmbito das medidas de emprego e formação profissional 
em vigor, determinado através da Portaria n.º 94-
B/2020, de 17 de abril 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13956
3957/details/m
aximized 

07/08
/2020 

Decreto-Lei 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/51/2020/08
/07/p/dre 

10/08
/2020 

Deliberação 

Delibera a utilização de exames finais nacionais do 
ensino secundário, realizados na 2.ª fase de exames do 
ano letivo de 2019-2020, na candidatura ao ensino 
superior de 2020-2021 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/13989
2306/details/ 

10/08
/2020 

Portaria 

Estabelece medidas excecionais e temporárias de 
resposta à pandemia causada pela doença COVID-19 no 
âmbito dos apoios financeiros atribuídos às associações 
de jovens no ano de 2020 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
93/2020/08/10
/p/dre 

11/08
/2020 

Despacho 

Determina a prorrogação do regime vertido no 
Despacho n.º 3485-C/2020, de 19 de março, alterado e 
complementado pelos Despachos n.os 4395/2020, 5638-
C/2020 e 5897-B/2020, respetivamente de 10 de abril, 
20 de maio e 28 de maio, relativo aos apoios para os 
formandos e os destinatários integrados nas medidas 
ativas de emprego, impedidos de frequentar as ações ou 
projetos 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/14001
0958/details/ 

11/08
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece o responsável pelo tratamento dos dados e 
regula a intervenção do médico no sistema STAYAWAY 
COVID 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/52/2020/08
/11/p/dre 

11/08
/2020 

Decreto-Lei 

Transpõe a Diretiva (UE) 2020/876, no sentido de diferir 
prazos para a apresentação e troca de informações no 
domínio da fiscalidade devido à pandemia da doença 
COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/53/2020/08
/11/p/dre 

11/08
/2020 

Lei 

Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao 
Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, que altera as 
medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia 
da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/31/
2020/08/11/p/
dre 
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12/08
/2020 

Lei 
Mecanismo extraordinário de regularização de dívidas 
por não pagamento de propinas nas instituições de 
ensino superior públicas 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/32/
2020/08/12/p/
dre 

13/08
/2020 

Lei 
Regime de apoio à retoma e dinamização da atividade 
dos feirantes e empresas de diversões itinerantes 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/34/
2020/08/13/p/
dre 

13/08
/2020 

Lei 

Altera as regras sobre endividamento das autarquias 
locais para os anos de 2020 e 2021 e prorroga o prazo do 
regime excecional de medidas aplicáveis às autarquias 
locais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, 
procedendo à segunda alteração às Leis n.os 4-B/2020, 
de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/35/
2020/08/13/p/
dre 

13/08
/2020 

Lei 
Suspensão dos prazos de caducidade dos contratos de 
trabalho dos trabalhadores de instituições de ciência, 
tecnologia e ensino superior 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/36/
2020/08/13/p/
dre 

14/08
/2020 

Decreto-Lei 
Clarifica as medidas excecionais e temporárias no 
âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/58-
A/2020/08/14/
p/dre 

14/08
/2020 

Decreto-Lei 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/58-
B/2020/08/14/
p/dre 

14/08
/2020 

Despacho 
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo 
com destino e a partir de Portugal 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14043111
7/details/maxi
mized 

14/08
/2020 

Despacho 
Mantém a interdição do desembarque e licenças para 
terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 
nos portos nacionais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14043111
8/details/maxi
mized 

14/08
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Prorroga a declaração da situação de contingência e 
alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/63-
A/2020/08/14/
p/dre 
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17/08
/2020 

Despacho 

Concessão de uma garantia pessoal do Estado ao Fundo 
de Contragarantia Mútuo, no âmbito do apoio às 
empresas nacionais decorrentes da pandemia da doença 
COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/14054
7297/details 

18/08
/2020 

Lei 
Medidas excecionais e temporárias para salvaguarda dos 
direitos dos trabalhadores e estudantes do ensino 
superior público 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/38/
2020/08/18/p/
dre 

18/08
/2020 

Lei 

Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao 
Decreto-Lei n.º 19/2020, de 30 de abril, que estabelece 
um regime temporário e excecional de apoio às 
associações humanitárias de bombeiros, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/42/
2020/08/18/p/
dre 

18/08
/2020 

Lei 

Estabelece o regime fiscal temporário das entidades 
organizadoras da competição UEFA Champions League 
2019/2020 Finals e prorroga a isenção de imposto sobre 
o valor acrescentado nas transmissões e aquisições 
intracomunitárias de bens necessários para o combate à 
pandemia da doença COVID-19, procedendo à primeira 
alteração à Lei n.º 13/2020, de 7 de maio 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/43/
2020/08/18/p/
dre 

19/08
/2020 

Portaria 
Cria e regulamenta o Programa de Acessibilidades aos 
Serviços Públicos e na Via Pública 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/legislacao-
consolidada/-
/lc/165008986/
view?w=2021-
06-11 

20/08
/2020 

Despacho 

Autoriza a emissão de garantias pelas sociedades de 
garantia mútua a beneficiários ou outras pessoas 
jurídicas, singulares ou coletivas, que não reúnam a 
qualidade de acionista, para garantia das operações de 
crédito a conceder ao abrigo da «Linha de Crédito RAM 
Covid 19», renomeada para «Linha de Crédito APOIAR 
MADEIRA 2020» 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/14063
1245/details 

20/08
/2020 

Lei 

Altera o regime excecional para as situações de mora no 
pagamento da renda nos contratos de arrendamento 
não habitacional, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 4-
C/2020, de 6 de abril 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/45/
2020/08/20/p/
dre 

20/08
/2020 

Despacho 
Reforço do investimento na Rede Nacional de 
Especialidade Hospitalar e de Referenciação em 
Medicina Intensiva 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14072888
3/details/maxi
mized 
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20/08
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Delega competências no membro do Governo 
responsável pela área da saúde para a prática de vários 
atos e autoriza a realização de despesa relativa à 
aquisição de vacinas contra a COVID-19, no âmbito do 
procedimento europeu centralizado 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/64-
A/2020/08/20/
p/dre 

21/08
/2020 

Despacho 

Define medidas excecionais e temporárias que 
salvaguardem a viabilidade das empresas e outras 
entidades empregadoras beneficiárias dos apoios 
financeiros públicos 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/14082
1042/details 

25/08
/2020 

Despacho 

Prorroga os prazos previstos no n.º 3 do artigo 26.º do 
Regulamento Que Estabelece o Quadro para a 
Homologação CE de Modelo de Automóveis e Reboques, 
Seus Sistemas, Componentes e Unidades Técnicas, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/2010, de 12 de março 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14109309
8/details/5/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
31&day=2020-
08-
25&date=2020-
08-
01&dreId=1410
76869 

27/08
/2020 

Portaria 

Regula a medida Incentivo ATIVAR.PT, que consiste na 
concessão, à entidade empregadora, de um apoio 
financeiro à celebração de contrato de trabalho com 
desempregado inscrito no Instituto do Emprego e da 
Formação Profissional, I. P. 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
07/2020/08/27
/p/dre 

28/08
/2020 

Portaria 

Segunda alteração à Portaria n.º 136/2020, de 4 de 
junho, alterada pela Portaria n.º 139-A/2020, de 12 de 
junho, que procede, para o ano de 2020, à identificação 
das águas balneares costeiras e de transição e das águas 
balneares interiores, fixando as respetivas épocas 
balneares, e à qualificação, como praias de banhos, das 
praias marítimas e das praias de águas fluviais e 
lacustres, em território nacional 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
07-
A/2020/08/28/
p/dre 

28/08
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Prorroga a declaração da situação de contingência e 
alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14146989
2/details/maxi
mized?serie=I&
day=2020-08-
28&date=2020-
08-01 
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31/08
/2020 

Despacho 
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo 
com destino e a partir de Portugal 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14159765
3/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=14159
7651 

01/09
/2020 

Despacho 
Mantém a interdição do desembarque e licenças para 
terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 
nos portos nacionais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14170140
8/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2020-
09-
01&date=2020-
09-
01&dreId=1417
01406 

02/09
/2020 

Despacho 

Altera o Despacho n.º 5638-A/2020, de 18 de maio, que 
aprova as listas das entidades que beneficiam da isenção 
do IVA na aquisição de bens necessários para o combate 
à COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14172059
3/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=14172
0575 

03/09
/2020 

Decreto-Lei 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/14196
7954/details/m
aximized 

04/09
/2020 

Despacho 

Prevê a possibilidade de aplicação de medidas de apoio 
educativas aos alunos que, de acordo com as 
orientações da autoridade de saúde, devam ser 
considerados doentes de risco e que se encontrem 
impossibilitados de assistir às atividades letivas e 
formativas presenciais em contexto de grupo ou turma 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14212483
7/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=14212
4835 
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09/09
/2020 

Despacho 
Normativo 

Altera os artigos 2.º, 4.º, 5.º, 7.º, 9.º e 10.º e Anexo do 
Despacho Normativo n.º 4/2020, de 20 de março, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, de 25 
de março de 2020, que criou a Linha de Apoio às 
Microempresas do Turismo 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14211105
1/details/1/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
31&dreId=1421
11047 

11/09
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Declara a situação de contingência, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/70-
A/2020/09/11/
p/dre 

14/09
/2020 

Declaração de 
Retificação 

Retifica o Despacho n.º 5066/2020, de 29 de abril 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14273589
0/details/maxi
mized 

14/09
/2020 

Despacho 
Mantém a interdição do desembarque e licenças para 
terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 
nos portos nacionais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14273651
2/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=14273
6510 

14/09
/2020 

Despacho 

Determina que a AT deverá disponibilizar oficiosamente 
aos contribuintes a faculdade de pagamento em 
prestações, sem necessidade de prestação de garantia 
nos termos do Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de 
dezembro, de dívidas de imposto sobre o rendimento 
das pessoas singulares (IRS) e de imposto sobre o 
rendimento das pessoas coletivas (IRC) de valor igual ou 
inferior, respetivamente, a (euro) 5000 e (euro) 10 000, 
independentemente da apresentação do pedido 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14273561
8/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2020-
09-
14&date=2020-
09-
01&dreId=1427
35616 

15/09
/2020 

Decreto-Lei 

Estabelece a possibilidade de prorrogação dos contratos 
a termo resolutivo celebrados com pessoal não docente 
das escolas da rede pública do Ministério da Educação, 
no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/68/2020/09
/15/p/dre 
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16/09
/2020 

Portaria 

Procede à segunda alteração da Portaria n.º 82-C/2020, 
de 31 de março, que criou a medida de Apoio ao Reforço 
de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde e 
um regime extraordinário de majoração das bolsas 
mensais dos «Contrato emprego-inserção» (CEI) e 
«Contrato emprego-inserção+» (CEI+) 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
18/2020/p/con
s/20201112/pt
/html 

16/09
/2020 

Portaria 

Altera a Portaria n.º 392/2019, de 5 de novembro, que 
estabelece os requisitos mínimos relativos ao 
licenciamento, instalação, organização e funcionamento, 
recursos humanos e instalações técnicas dos 
laboratórios de patologia clínica ou análises clínicas e, 
bem assim, dos respetivos postos de colheitas 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
18-
A/2020/09/16/
p/dre 

18/09
/2020 

Despacho 

Fixa a interpretação dos princípios e orientações 
aplicáveis à realização de eventos corporativos, nos 
termos e para os efeitos da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14318971
5/details/maxi
mized?serie=II
&day=2020-09-
18&date=2020-
09-
01&dreId=1431
89713 

18/09
/2020 

Despacho 

Fixa a interpretação das regras relativas aos horários de 
funcionamento dos estabelecimentos, nos termos da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 
11 de setembro 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14318971
6/details/maxi
mized?serie=II
&day=2020-09-
18&date=2020-
09-
01&dreId=1431
89713 

22/09
/2020 

Despacho 

Determina o formato das cópias dos documentos a que 
se referem as disposições legais do Decreto-Lei n.º 
16/2020, de 15 de abril, bem como os termos em que 
pode ser feita por via eletrónica a declaração de 
nascimento 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14342669
5/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=14342
6683 

24/09
/2020 

Portaria 
Altera o Regulamento do EUROMILHÕES, aprovado pela 
Portaria n.º 1267/2004, de 1 de outubro  

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
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/search/14361
6732/details/m
aximized 

25/09
/2020 

Despacho 
Determina a composição da estrutura de monitorização 
da situação de contingência 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14371918
3/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=14371
9181 

29/09
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Prorroga a declaração da situação de contingência, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/81/2020
/09/29/p/dre 

29/09
/2020 

Decreto-Lei 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/78-
A/2020/09/29/
p/dre 

30/09
/2020 

Despacho 
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo 
com destino e a partir de Portugal 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14424607
8/details/maxi
mized?serie=II
&dreId=144246
076 

30/09
/2020 

Lei 
Alarga o regime extraordinário de proteção dos 
arrendatários, procedendo à sexta alteração à Lei n.º 1-
A/2020, de 19 de março 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/58-
A/2020/09/30/
p/dre 

01/10
/2020 

Decreto-Lei 
Prolongamento da aplicação do mecanismo de 
alisamento do custo da energia adquirida a produtores 
em regime especial 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/79/2020/10
/01/p/dre 

01/10
/2020 

Decreto-Lei 

Estabelece um regime excecional e transitório de 
reorganização do trabalho e de minimização de riscos de 
transmissão da infeção da doença COVID-19 no âmbito 
das relações laborais 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/79-
A/2020/10/01/
p/dre 

02/10
/2020 

Decreto-Lei 
Cria uma linha de crédito com juros bonificados dirigida 
aos produtores de flores de corte e plantas ornamentais 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/80/2020/10
/02/p/dre 
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06/10
/2020 

Resolução da 
Assembleia 

da República 

Apreciação da aplicação do estado de emergência, 
declarado pelo Decreto do Presidente da República n.º 
17-A/2020, de 2 de abril 

https://data.dr
e.pt/eli/resolas
srep/77/2020/
10/06/p/dre 

07/10
/2020 

Resolução da 
Assembleia 

da República 

Apreciação da aplicação do estado de emergência, 
declarado pelo Decreto do Presidente da República n.º 
20-A/2020, de 17 de abril 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/14473
0225/details/m
aximized 

07/10
/2020 

Despacho 

Autoriza a realização de jogos da Seleção Portuguesa de 
Futebol e da LigaPro organizados pela Federação 
Portuguesa de Futebol e pela Liga Portugal, em regime 
de testes-piloto relativamente à presença de público, de 
acordo com as orientações emitidas pela Direção-Geral 
da Saúde 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14475707
4/details/maxi
mized 

08/10
/2020 

Despacho 

Delega nos dirigentes máximos de entidades do 
Ministério da Saúde a competência para autorizar a 
contratação de trabalhadores para a constituição de 
vínculos de emprego a termo resolutivo, pelo período de 
quatro meses, bem como para as renovações de 
contratos de trabalho a termo resolutivo já celebrados 
ou a celebrar, por iguais períodos, para reforço dos 
recursos humanos necessários para dar resposta à 
pandemia provocada pela COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14487779
1/details/2/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
31&dreId=1447
30259 

12/10
/2020 

Declaração de 
Retificação 

Declaração de retificação à Lei n.º 45/2020, de 20 de 
agosto, que «Altera o regime excecional para as 
situações de mora no pagamento da renda nos contratos 
de arrendamento não habitacional, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19, procedendo à segunda 
alteração à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril» 

https://data.dr
e.pt/eli/declreti
f/39/2020/10/1
2/p/dre 

14/10
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Define orientações e recomendações relativas à 
organização do trabalho na Administração Pública no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/87/2020
/10/14/p/dre 

14/10
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Define orientações e recomendações relativas à 
organização e funcionamento dos serviços públicos de 
atendimento aos cidadãos e empresas no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/88/2020
/10/14/p/dre 

14/10
/2020 

Despacho 
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo 
com destino e a partir de Portugal 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14544039
7/details/maxi
mized?serie=II
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&parte_filter=3
1&dreId=14544
0395 

14/10
/2020 

Despacho 
Determina a prorrogação da interdição de desembarque 
e licenças para terra de passageiros e tripulações dos 
navios de cruzeiro nos portos nacionais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14544039
8/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=14544
0395 

14/10
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Declara a situação de calamidade, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/88-
A/2020/10/14/
p/dre 

15/10
/2020 

Decreto-Lei 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/87-
A/2020/10/15/
p/dre 

16/10
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece um regime excecional de constituição de 
relações jurídicas de emprego na área da saúde 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/89/2020/10
/16/p/dre 

16/10
/2020 

Despacho 
Define medidas tendentes a assegurar o alojamento dos 
estudantes deslocados e bolseiros em empreendimentos 
turísticos ou em estabelecimentos de alojamento local 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14558318
5/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2020-
10-
16&date=2020-
10-
01&dreId=1455
83176 

19/10
/2020 

Decreto-Lei 
Altera o apoio extraordinário relativo à retoma 
progressiva de atividade em empresas em situação de 
crise empresarial 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/90/2020/10
/19/p/dre 
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20/10
/2020 

Despacho 

Autoriza a realização do Grande Prémio de Portugal de 
Fórmula 1 de 2020 e determina a implementação dos 
procedimentos de prevenção e controlo da infeção por 
SARS-CoV-2 por parte da entidade organizadora do 
evento, bem como o cumprimento das orientações 
emitidas pela Direção-Geral da Saúde 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14601019
2/details/maxi
mized?serie=II
&day=2020-10-
20&date=2020-
10-
01&dreId=1460
10190 

22/10
/2020 

Despacho 

Autoriza, a título excecional, a realização do teste-piloto, 
referido no parecer técnico da Direção-Geral da Saúde 
(DGS), de 21 de outubro de 2020, com a presença de 
público, nos estritos termos aí previstos 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14624408
2/details/maxi
mized?serie=II
&day=2020-10-
22&date=2020-
10-
01&dreId=1462
44080 

22/10
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Define medidas especiais aplicáveis aos concelhos de 
Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira no âmbito da 
situação de calamidade 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/14624
4086/details/n
ormal?q=Resol
u%C3%A7%C3
%A3o+do+Cons
elho+de+Minist
ros+n.%C2%BA
%2088-
b%2F2020 

23/10
/2020 

Despacho 
Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República no sábado dia 24 de outubro de 2020 e no 
domingo dia 25 de outubro de 2020 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14643547
8/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2020-
10-
23&date=2020-
10-
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01&dreId=1464
35476 

23/10
/2020 

Portaria 

Portaria que regulamenta as condições e os 
procedimentos de atribuição do apoio extraordinário de 
proteção social para trabalhadores em situação de 
desproteção económica e social e que não tenham 
acesso a qualquer instrumento ou mecanismo de 
proteção social 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
50-
B/2020/10/23/
p/dre 

26/10
/2020 

Despacho 
Cria a comissão de coordenação de preparação de uma 
proposta de Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, 
no âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14624105
9/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2020-
10-
26&date=2020-
10-
01&dreId=1462
41056 

26/10
/2020 

Decreto 
Declara o luto nacional no dia 2 de novembro de 2020 e 
presta homenagem a todos os falecidos, em especial às 
vítimas da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec/7-
A/2020/10/26/
p/dre 

26/10
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Determina a limitação de circulação entre diferentes 
concelhos do território continental no período entre as 
00h00 de 30 de outubro e as 06h00 de dia 3 de 
novembro de 2020 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/89-
A/2020/10/26/
p/dre 

27/10
/2020 

Lei 
Imposição transitória da obrigatoriedade do uso de 
máscara em espaços públicos 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/62-
A/2020/10/27/
p/dre 

27/10
/2020 

Portaria 

Procede à regulamentação da Lei n.º 34/2020, de 13 de 
agosto, que aprovou o regime de apoio à retoma e 
dinamização da atividade dos feirantes e empresas de 
diversões itinerantes 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
55-
A/2020/10/27/
p/dre 
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27/10
/2020 

Declaração de 
Retificação 

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-
A/2020, de 26 de outubro, que determina a limitação de 
circulação entre diferentes concelhos do território 
continental no período entre as 00h00 de 30 de outubro 
e as 06h00 de dia 3 de novembro de 2020 

https://data.dr
e.pt/eli/declreti
f/40-
B/2020/10/27/
p/dre 

27/10
/2020 

Despacho 

Autorização de testes-piloto relativamente à presença 
de público nos jogos da Liga dos Campeões e da Liga 
Europa, organizados pela UEFA e pela Federação 
Portuguesa de Futebol, nos dias 27 e 29 de outubro de 
2020, no Estádio do Dragão, no Porto, e no Estádio da 
Luz, em Lisboa 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14660860
5/details/maxi
mized?serie=II
&day=2020-10-
27&date=2020-
10-
01&dreId=1466
08603 

29/10
/2020 

Despacho 

Determina que para efeitos de execução do Plano de 
Expansão da Capacidade Laboratorial Nacional para 
diagnóstico de SARS-CoV-2, no ano de 2020, são 
considerados elegíveis os equipamentos e as 
infraestruturas, independentemente da modalidade de 
aquisição, incluindo a aquisição de bens com colocação 
de equipamento em regime de contra-consumo, das 
entidades identificadas no anexo do presente despacho, 
que beneficiam de financiamento no montante de (euro) 
8 400 000,00, através do Programa de Financiamento 
Vertical 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14692451
2/details/3/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
31&day=2020-
10-
29&date=2020-
10-
01&dreId=1468
92151 

29/10
/2020 

Despacho 
Determina a composição da estrutura de monitorização 
da situação de calamidade e respetivas incumbências 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14689215
3/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2020-
10-
29&date=2020-
10-
01&dreId=1468
92151 

30/10
/2020 

Despacho 
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo 
com destino e a partir de Portugal 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
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/search/14722
8360/details/ 

31/10
/2020 

Despacho 

Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República no sábado dia 31 de outubro de 2020 e no 
domingo dia 1 de novembro de 2020, caso se verifique 
necessário 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14725100
2/details/maxi
mized 

31/10
/2020 

Despacho 
Prorrogação da proibição do desembarque e licenças 
para terra de passageiros e tripulações dos navios de 
cruzeiro nos portos nacionais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14725100
3/details/maxi
mized 

31/10
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Autoriza a realização da despesa com a aquisição de 
doses de tratamento de Remdesivir 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/92/2020
/10/31/p/dre 

02/11
/2020 

Portaria 

Segunda alteração aos Regulamentos dos Regimes de 
Apoio à Cessação Temporária da Atividade de Pesca dos 
Armadores e Pescadores de Embarcações Polivalentes, 
de Arrasto Costeiro e do Cerco, aprovados pelas 
Portarias n.os 112/2020, 113/2020 e 114/2020, de 9 de 
maio 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
58/2020/11/02
/p/dre 

02/11
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Declara a situação de calamidade, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/14741
2974/details/n
ormal?q=Resol
u%C3%A7%C3
%A3o+do+Cons
elho+de+Minist
ros+n.%C2%BA
%2092-
A%2F2020+ 

03/11
/2020 

Despacho 
Determina a prontidão, ativação e colaboração das 
Forças Armadas no âmbito da estirpe SARS-CoV-2 do 
coronavírus 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14743218
2/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2020-
11-
03&date=2020-
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11-
01&dreId=1474
32177 

03/11
/2020 

Decreto-Lei 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/94-
A/2020/11/03/
p/dre 

04/11
/2020 

Decreto-Lei 

Procede à adequação da fórmula de cálculo do subsídio 
de desemprego nas situações de redução do prazo de 
garantia e determina a suspensão temporária do dever 
de exclusividade 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/14753
3137/details/m
aximized 

04/11
/2020 

Despacho 

Cria um grupo de trabalho para analisar os planos de 
adaptação das modalidades desportivas tuteladas por 
federações desportivas com o estatuto de utilidade 
pública desportiva e a sua conformidade com as 
medidas gerais e específicas de prevenção do risco de 
contágio da COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14752833
5/details/2/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
31&dreId=1475
32579 

04/11
/2020 

Despacho 

Determina a prorrogação do prazo de vigência dos 
contratos a que se referem os n.os 1, 2 e 3 do artigo 16.º 
do Decreto-Lei n.º 139/2013, de 9 de outubro, e do 
prazo de vigência das convenções em vigor na área da 
endoscopia gastrenterológica, na modalidade de 
contratação, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º 
do Decreto-Lei n.º 139/2013, de 9 de outubro 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14752833
6/details/2/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
31&dreId=1475
32579 

05/11
/2020 

Declaração de 
Retificação 

Retifica a Portaria n.º 250-B/2020, de 23 de outubro, 
que regulamenta as condições e os procedimentos de 
atribuição do apoio extraordinário de proteção social 
para trabalhadores em situação de desproteção 
económica e social e que não tenham acesso a qualquer 
instrumento ou mecanismo de proteção social 

https://data.dr
e.pt/eli/declreti
f/43/2020/11/0
5/p/dre 

05/11
/2020 

Decreto 
Legislativo 
Regional 

Adapta e regula na Região Autónoma da Madeira a Lei 
n.º 62-A/2020, de 27 de outubro, que estabelece o 
regime de imposição transitória da obrigatoriedade do 
uso de máscara em espaços públicos 

https://data.dr
e.pt/eli/declegr
eg/14-
A/2020/11/05/
m/dre 
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06/11
/2020 

Despacho 

Determina que os hospitais do SNS garantem a ativação 
do nível dos planos de contingência institucionais, 
previamente aprovados, que assegure a resposta às 
necessidades epidemiológicas locais e equilibre o 
esforço assistencial regional e inter-regional, 
designadamente, suspendendo, durante o mês de 
novembro de 2020, a atividade assistencial não urgente 
que, pela sua natureza ou prioridade clínica, não 
implique risco de vida para os utentes, limitação do seu 
prognóstico e/ou limitação de acesso a tratamentos 
periódicos ou de vigilância 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14778261
7/details/3/ma
ximized 

06/11
/2020 

Decreto do 
Presidente da 

República 

Declara o estado de emergência, com fundamento na 
verificação de uma situação de calamidade pública 

https://data.dr
e.pt/eli/decpre
srep/51-
U/2020/11/06/
p/dre 

06/11
/2020 

Despacho 

Cria estruturas de apoio de retaguarda (EAR), em todos 
os distritos do território continental, para acolher 
pessoas infetadas com SARS-CoV-2 e utentes de 
estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI), 
infetados com SARS-CoV-2, que careçam de apoio 
específico, sem necessidade de internamento hospitalar 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14781459
4/details/maxi
mized 

06/11
/2020 

Resolução da 
Assembleia 

da República 
Autorização da declaração do estado de emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/resolas
srep/83-
A/2020/11/06/
p/dre 

08/11
/2020 

Despacho 

Alargamento do âmbito do Despacho n.º 3863-B/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 27 de 
março de 2020 - determina 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 (SEF), no âmbito da 
COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14793330
7/details/maxi
mized 

08/11
/2020 

Despacho 

Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República no sábado dia 7 de novembro de 2020 e no 
domingo dia 8 de novembro de 2020, caso se verifique 
necessário 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14793330
6/details/maxi
mized 

08/11
/2020 

Decreto 
Regulamenta a aplicação do estado de emergência 
decretado pelo Presidente da República 

https://data.dr
e.pt/eli/dec/8/
2020/11/08/p/
dre 
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11/11
/2020 

Lei Orgânica 

Regime excecional e temporário de exercício de direito 
de voto antecipado para os eleitores que estejam em 
confinamento obrigatório, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19, em atos eleitorais e referendários a 
realizar no ano de 2021 

https://data.dr
e.pt/eli/leiorg/
3/2020/p/cons
/20210604/pt/
html 

12/11
/2020 

Declaração de 
Retificação 

Retificação à publicação inserta no Diário da República, 
n.º 219, série II, de 14-11-2019, Despacho (extrato) n.º 
10401/2019 

https://data.dr
e.pt/eli/declreti
f/46/2020/11/1
2/p/dre 

12/11
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Prorroga a declaração da situação de calamidade, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/14844
4017/details/m
aximized 

13/11
/2020 

Despacho 
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo 
com destino e a partir de Portugal 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14844400
8/details/maxi
mized 

13/11
/2020 

Despacho 
Prorrogação da proibição do desembarque e licenças 
para terra de passageiros e tripulações dos navios de 
cruzeiro nos portos nacionais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14859959
2/details/maxi
mized 

16/11
/2020 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Regulamenta na Região Autónoma dos Açores a 
imposição transitória da obrigatoriedade do uso de 
máscara em espaços públicos aprovada pela Lei n.º 62-
A/2020, de 27 de outubro 

https://data.dr
e.pt/eli/decreg
ulreg/23/2020/
11/16/a/dre 

16/11
/2020 

Portaria 

Segunda alteração à Portaria n.º 86/2020, de 4 de abril, 
que estabelece um conjunto de medidas excecionais e 
temporárias relativas à situação epidemiológica da 
doença COVID-19, no âmbito da operação n.º 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 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
65-
A/2020/11/16/
p/dre 

18/11
/2020 

Despacho 

Determina a aplicação do Despacho n.º 10992/2020, de 
3 de novembro, e publicado a 10 de novembro, à 
composição da Estrutura de monitorização do estado de 
emergência no território continental 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/14874
7539/details/m
aximized 
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18/11
/2020 

Decreto-Lei 
Procede à alteração excecional e temporária das regras 
de sequencialidade dos apoios à manutenção dos postos 
de trabalho 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/98/2020/11
/18/p/dre 

18/11
/2020 

Portaria 

Procede à quarta alteração do regulamento do Sistema 
de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego, 
aprovado pela Portaria n.º 105/2017, de 10 de março, na 
sua versão atual 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
66/2020/11/18
/p/dre 

18/11
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Autoriza a realização da despesa relativa à aquisição de 
serviços de processamento de comparticipação de 
pagamentos eletrónicos 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/100/202
0/11/18/p/dre 

18/11
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Autoriza a Administração Regional de Saúde do Norte, I. 
P., a realizar despesa relativa aos acordos de cooperação 
referentes à aquisição de prestações de saúde com as 
misericórdias 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/99/2020
/11/18/p/dre 

18/11
/2020 

Portaria 

Estabelece o regime de aplicação da medida excecional e 
temporária prevista no artigo 39.º-B do Regulamento 
(UE) n.º 1305/2013, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro, na sua redação atual, no 
âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural do 
Continente 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
68/2020/11/18
/p/dre 

18/11
/2020 

Despacho 

Determina a operacionalização do reforço da capacidade 
de rastreio das autoridades e serviços de saúde pública 
para realização de inquéritos epidemiológicos, para 
rastreio de contactos de doentes com COVID-19 e 
seguimento de pessoas em vigilância ativa 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14896392
9/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2020-
11-
18&date=2020-
11-
01&dreId=1489
63927 

19/11
/2020 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Regulamenta a execução da alínea e) do n.º 1 do artigo 
5.º do Decreto n.º 8/2020, de 8 de novembro, nas 
deslocações para o território da Região Autónoma dos 
Açores por via aérea 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/14896
3303/details/n
ormal?q=DECR
ETO+REGULAM
ENTAR+REGIO
NAL+N.%C2%B
A%2024%2F20
20%2FA 
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19/11
/2020 

Portaria 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 178/2020, de 
28 de julho, que estabelece um sistema de incentivos à 
adaptação da atividade das respostas sociais ao contexto 
da doença COVID-19, designado Programa Adaptar 
Social + 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/14896
3300/details/m
aximized 

20/11
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Aprova um conjunto de medidas destinadas às empresas 
no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/14910
4781/details/m
aximized 

20/11
/2020 

Resolução da 
Assembleia 

da República 
Autorização da renovação do estado de emergência 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/14910
6930/details/m
aximized 

20/11
/2020 

Resolução da 
Assembleia 

da República 

Aprova procedimentos excecionais de participação dos 
Deputados nas sessões plenárias e do respetivo registo 
de presença 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/14910
6931/details/m
aximized 

20/11
/2020 

Decreto do 
Presidente da 

República 

Renova a declaração do estado de emergência, com 
fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/14910
6929/details/m
aximized 

21/11
/2020 

Decreto 
Regulamenta a aplicação do estado de emergência 
decretado pelo Presidente da República 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/14910
3950/details/n
ormal?q=%22d
ecreto+n.%C2%
BA%209%2F20
20%22 

21/11
/2020 

Despacho 

Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República no sábado dia 21 de novembro de 2020 e no 
domingo dia 22 de novembro de 2020, caso se verifique 
necessário 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14910394
6/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
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1&dreId=14910
3944 

22/11
/2020 

Declaração de 
Retificação 

Retifica o Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, da 
Presidência do Conselho de Ministros, que regulamenta 
a aplicação do estado de emergência decretado pelo 
Presidente da República 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/14922
0109/details/m
aximized 

22/11
/2020 

Decreto-Lei 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/14922
0108/details/m
aximized 

24/11
/2020 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Altera o Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2020/A, 
de 19 de novembro, que regulamenta a execução da 
alínea e) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto n.º 8/2020, de 
8 de novembro, nas deslocações para o território da 
Região Autónoma dos Açores por via aérea 

https://data.dr
e.pt/eli/decreg
ulreg/25/2020/
11/24/a/dre 

24/11
/2020 

Portaria Aprova o Regulamento do Programa APOIAR 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
71-
A/2020/11/24/
p/dre 

24/11
/2020 

Declaração de 
Retificação 

Segunda retificação ao Decreto n.º 9/2020, de 21 de 
novembro, da Presidência do Conselho de Ministros, que 
regulamenta a aplicação do estado de emergência 
decretado pelo Presidente da República 

https://data.dr
e.pt/eli/declreti
f/47-
B/2020/11/24/
p/dre 

25/11
/2020 

Portaria 

Estabelece medidas excecionais e temporárias no 
âmbito da pandemia da 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, ou pela Portaria n.º 
1325/2008, de 18 de novembro, alterada pelas Portarias 
n.os 1247/2009, de 13 de outubro, e 166/2012, de 22 de 
maio 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
73-
A/2020/11/25/
p/dre 

25/11
/2020 

Portaria 

Estabelece medidas excecionais e temporárias no 
âmbito da pandemia COVID-19, aplicáveis ao ano de 
2021, do Programa Apícola Nacional (PAN) relativo ao 
triénio de 2020-2022, regulamentado, a nível nacional, 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
73-



 
 

Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da 
doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social 

 

 RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO|109 
 

pela Portaria n.º 325-A/2019, de 20 de setembro, 
alterada pela Portaria n.º 387-A/2019, de 25 de outubro 

B/2020/11/25/
p/dre 

26/11
/2020 

Despacho 

Determina que a aplicação da tolerância de ponto 
concedida pelo Governo, para os dias 30 de novembro e 
7 de dezembro de 2020, não pode comprometer a 
resposta à prestação de cuidados e assistência no 
âmbito da COVID-19, bem como a relativa a situações 
agudas e/ou urgentes e emergentes ou a prestação de 
cuidados que exijam continuidade e, ainda, a atividade 
assistencial já programada 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14973789
3/details/3/ 

27/11
/2020 

Lei Processo extraordinário de viabilização de empresas 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/75/
2020/11/27/p/
dre 

27/11
/2020 

Despacho 

Determina a operacionalização do reforço da capacidade 
de rastreio das autoridades e serviços de saúde pública 
para a realização de inquéritos epidemiológicos, rastreio 
de contactos de doentes com COVID-19 e seguimento de 
pessoas em vigilância ativa, através da mobilização de 
docentes com ausência de componente letiva 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14997123
2/details/maxi
mized 

27/11
/2020 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Regulamenta a execução da alínea e) do n.º 1 do artigo 
6.º do Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, nas 
deslocações por via aérea e por via marítima para o 
território da Região Autónoma dos Açores 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/14994
8192/details/n
ormal?q=DECR
ETO+REGULAM
ENTAR+REGIO
NAL+N.%C2%B
A%2026-
A%2F2020%2F
A 

27/11
/2020 

Decreto-Lei 

Altera o apoio extraordinário à retoma progressiva de 
atividade em empresas em situação de crise empresarial 
e clarifica o regime excecional e temporário de faltas 
justificadas motivadas por assistência à família 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/101-
A/2020/11/27/
p/dre 

30/11
/2020 

Despacho 
Prorroga a proibição do desembarque e licenças para 
terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 
nos portos nacionais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14997173
2/details/ 
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30/11
/2020 

Portaria 

Autorização à Secretaria-Geral da Administração Interna 
para assumir os encargos orçamentais relativos à 
aquisição de material de apoio e de proteção individual 
COVID-19 para a eleição do Presidente da República 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/14997174
5/details/maxi
mized 

30/11
/2020 

Despacho 
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo 
com destino e a partir de Portugal 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15010958
8/details/maxi
mized 

02/12
/2020 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a 
aplicação do Decreto do Presidente da República n.º 59-
A/2020, de 20 de novembro, que renova o estado de 
emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/decreg
ulreg/27-
A/2020/12/02/
a/dre 

03/12
/2020 

Decreto-Lei 
Atribui uma compensação aos trabalhadores do Serviço 
Nacional de Saúde envolvidos no combate à pandemia 
da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/101-
B/2020/12/03/
p/dre 

04/12
/2020 

Decreto do 
Presidente da 

República 

Renova a declaração do estado de emergência, com 
fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública 

https://data.dr
e.pt/eli/decpre
srep/61-
A/2020/12/04/
p/dre 

04/12
/2020 

Resolução da 
Assembleia 

da República 
Autorização da renovação do estado de emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/resolas
srep/89-
A/2020/12/04/
p/dre 

06/12
/2020 

Decreto 
Regulamenta a aplicação do estado de emergência 
decretado pelo Presidente da República 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15050
9308/details/n
ormal?q=DECR
ETO+N.%C2%B
A%2011%2F20
20 
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06/12
/2020 

Despacho 
Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República no domingo, dia 6 de dezembro de 2020, caso 
se verifique necessário 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa-
avancada/-
/asearch/15050
9297/details/n
ormal?dataPub
licacao=2020-
12-
06&advanced.s
earch=Pesquisa
+Avan%C3%A7
ada&types=DR
&_advancedPu
blicSearch_WA
R_drefrontoffic
eportlet_dreId=
150509295 

07/12
/2020 

Portaria 
Procede à oitava alteração ao Regulamento Específico 
do Domínio da Inclusão Social e Emprego, aprovado em 
anexo à Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de março 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
79/2020/12/07
/p/dre 

07/12
/2020 

Portaria 
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 140/2020, de 
15 de junho 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
80/2020/12/07
/p/dre 

09/12
/2020 

Portaria 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 160/2020, de 
26 de junho, que alarga o prazo de vigência e o âmbito 
de aplicação da medida excecional relativa às 
comparticipações financeiras da segurança social 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
81/2020/12/09
/p/dre 

09/12
/2020 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Regulamenta a execução da alínea e) do n.º 1 do artigo 
6.º do Decreto n.º 11/2020, de 6 de dezembro, nas 
deslocações por via aérea e por via marítima para o 
território da Região Autónoma dos Açores 

https://data.dr
e.pt/eli/decreg
ulreg/27-
B/2020/12/09/
a/dre 

09/12
/2020 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a 
aplicação do Decreto do Presidente da República n.º 61-
A/2020, de 4 de dezembro, que renova o estado de 
emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/decreg
ulreg/27-
C/2020/12/09/
a/dre 

11/12
/2020 

Portaria 
Cria a Medida de Apoio Excecional aos Artesãos e às 
Unidades Produtivas Artesanais  

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
85/2020/12/11
/p/dre 
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14/12
/2020 

Portaria 

Terceira alteração dos regulamentos dos regimes de 
apoio à cessação temporária da atividade de pesca dos 
armadores e pescadores de embarcações polivalentes, 
de arrasto costeiro e do cerco, aprovadas pelas Portarias 
n.os 112/2020, 113/2020 e 114/2020, de 9 de maio 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
86-
A/2020/12/14/
p/dre 

15/12
/2020 

Despacho 

Define o prazo para a apresentação das candidaturas ao 
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 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15119
3278/details/ 

15/12
/2020 

Decreto-Lei 
Altera o sistema de incentivos à adaptação da atividade 
empresarial ao contexto da COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/103/2020/1
2/15/p/dre 

15/12
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Autoriza a realização da despesa referente à 
participação portuguesa do Instrumento de Apoio a 
Emergências, para efeito da estratégia europeia de 
vacinas no âmbito do combate à COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/108/202
0/12/15/p/dre 

15/12
/2020 

Despacho 
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo 
com destino e a partir de Portugal 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15119447
7/details/ 

15/12
/2020 

Despacho 
Prorroga a proibição do desembarque e licenças para 
terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 
nos portos nacionais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15119447
8/details/maxi
mized 

15/12
/2020 

Decreto-Lei 
Altera o regime excecional e temporário de 
cumprimento de obrigações fiscais, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/103-
A/2020/12/15/
p/dre 

16/12
/2020 

Declaração de 
Retificação 

Retifica o Decreto Regulamentar Regional n.º 26-
A/2020/A, de 27 de novembro, da Região Autónoma dos 
Açores - Regulamenta a execução da alínea e) do n.º 1 
do artigo 6.º do Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, 
nas deslocações por via aérea e por via marítima para o 
território da Região Autónoma dos Açores, publicado no 
Diário da República, 1.º suplemento, 1.ª série, n.º 232, 
de 27 de novembro de 2020 

https://data.dr
e.pt/eli/declreti
f/2/2020/12/16
/a/dre 
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16/12
/2020 

Despacho 
Prorrogação das incumbências atribuídas aos membros 
da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15129421
0/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15129
4207 

16/12
/2020 

Portaria 

Estabelece um regime excecional de incentivos à 
realização de atividade assistencial não realizada ou 
adiada por força da situação epidemiológica provocada 
pela COVID-19  

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
88/2020/12/16
/p/dre 

17/12
/2020 

Decreto do 
Presidente da 

República 

Renova a declaração do estado de emergência, com 
fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública 

https://data.dr
e.pt/eli/decpre
srep/66-
A/2020/12/17/
p/dre 

17/12
/2020 

Resolução da 
Assembleia 

da República 
Autorização da renovação do estado de emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/resolas
srep/90-
A/2020/12/17/
p/dre 

18/12
/2020 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Regulamenta a execução da alínea e) do n.º 1 do artigo 
6.º do Decreto n.º 11/2020, de 6 de dezembro, nas 
deslocações por via aérea no território da Região 
Autónoma dos Açores 

https://data.dr
e.pt/eli/decreg
ulreg/28-
A/2020/12/18/
a/dre 

18/12
/2020 

Portaria 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 170-A/2020, 
de 13 de julho, que regulamenta os procedimentos, 
condições e termos de acesso do incentivo 
extraordinário à normalização da atividade empresarial 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
94-
B/2020/12/18/
p/dre 

20/12
/2020 

Despacho 
Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República no domingo dia 20 de dezembro de 2020, caso 
se verifique necessário 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15166296
2/details/maxi
mized 

20/12
/2020 

Despacho 
Adota medidas de reforço do controlo da circulação de 
passageiros provenientes do Reino Unido a fim de evitar 
a propagação da nova variante do vírus SARS-CoV-2 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15166296
3/details/maxi
mized 
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21/12
/2020 

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

https://data.dr
e.pt/eli/dec/11
-
A/2020/12/21/
p/dre 

23/12
/2020 

Despacho 

Estende a algumas situações a aplicação do Despacho 
n.º 8148/2020, de 21 de agosto, que define medidas 
excecionais e temporárias que salvaguardem a 
viabilidade das empresas e outras entidades 
empregadoras beneficiárias dos apoios financeiros 
públicos 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15201561
4/details/5/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
31&dreId=1518
64026 

23/12
/2020 

Decreto-Lei 
Institui o Sistema Público de Apoio à Conciliação no 
Sobre-Endividamento 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/105/2020/1
2/23/p/dre 

23/12
/2020 

Despacho 

Determina que a aplicação da tolerância de ponto 
concedida para o próximo dia 24 de dezembro aos 
trabalhadores dos órgãos, serviços e demais entidades, 
incluindo o setor público empresarial, do Ministério da 
Saúde não poderá, em caso algum, ser suscetível de 
comprometer direta ou indiretamente a cabal e pronta 
resposta aos cuidados e assistência no âmbito da COVID-
19, bem como a relativa a situações agudas e/ou 
urgentes e emergentes ou a cuidados que exijam 
continuidade 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15201595
4/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15201
5950 

23/12
/2020 

Portaria 
Procede à criação e estabelece a implementação do 
Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19 (PNV 
COVID-19) através do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
98-
B/2020/12/23/
p/dre 

24/12
/2020 

Portaria 

Procede à terceira alteração da Portaria n.º 82-C/2020, 
de 31 de março, que criou a medida de Apoio ao Reforço 
de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde, um 
regime extraordinário de majoração das bolsas mensais 
do «Contrato emprego-inserção» (CEI) e do «Contrato 
emprego-inserção+» (CEI+), bem como um incentivo de 
emergência à substituição de trabalhadores ausentes ou 
temporariamente impedidos de trabalhar nos 
equipamentos sociais de saúde 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15219
7940/details/m
aximized 

24/12
/2020 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Regulamenta a execução da alínea e) do n.º 1 do artigo 
6.º do Decreto n.º 11/2020, de 6 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto n.º 11-A/2020, de 21 de 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15216
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dezembro, nas deslocações por via aérea e marítima no 
território da Região Autónoma dos Açores 

5519/details/m
aximized 

24/12
/2020 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Regulamenta a execução da alínea e) do n.º 1 do artigo 
6.º do Decreto n.º 11/2020, de 6 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto n.º 11-A/2020, de 21 de 
dezembro, nas deslocações por via aérea e por via 
marítima para o território da Região Autónoma dos 
Açores 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15216
5520/details/m
aximized 

24/12
/2020 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a 
aplicação do Decreto do Presidente da República n.º 66-
A/2020, de 17 de dezembro, que renova o estado de 
emergência 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15216
5521/details/m
aximized 

29/12
/2020 

Despacho 

Regulamenta o pedido de reembolso do pagamento 
especial por conta do imposto sobre o rendimento das 
pessoas coletivas, nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 
29/2020, de 31 de julho, e altera a regulamentação da 
suspensão temporária do pagamento por conta do 
imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, nos 
termos do artigo 2.º do mesmo diploma 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15235511
5/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15235
5111 

30/12
/2020 

Decreto 
Legislativo 
Regional 

Aprova o Plano de Desenvolvimento Económico e Social 
da Região Autónoma da Madeira 2030 - PDES Madeira 
2030 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15251
2128/details/m
aximized 

30/12
/2020 

Despacho 
Determina a flexibilização do procedimento dos veículos 
em fim de série, no âmbito da pandemia provocada pela 
doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15251840
0/details/2/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
31&dreId=1524
22659 

30/12
/2020 

Portaria 

Aprova um regime excecional e temporário de 
pagamento dos cuidados de saúde e de apoio social 
prestados nas unidades de internamento da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados, 
decorrente dos ajustamentos organizacionais motivados 
pela pandemia de COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15251
2126/details/m
aximized 
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30/12
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Aprova um conjunto de novas medidas destinadas às 
empresas e ao emprego no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15251
2121/details/n
ormal?q=RESOL
U%C3%87%C3
%83O+DO+CO
NSELHO+DE+M
INISTROS+N.%C
2%BA%20114%
2F2020 

30/12
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Aprova atribuição de indemnizações compensatórias no 
âmbito do passe 4_18@escola.tp, do passe 
sub23@superior.tp e do passe Social + 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15251
2125/details/m
aximized 

31/12
/2020 

Despacho 
Cria o Grupo de Projeto para o #EstudoEmCasa e designa 
para o cargo de coordenadora do mesmo a Doutora 
Cláudia Maria Canha Nunes Johnen Torres 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15253183
4/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15253
1825 

31/12
/2020 

Portaria 

Prorrogação da suspensão de verificação do requisito de 
não existência de dívidas de entidades candidatas ou 
promotoras ao IEFP, I. P., para a aprovação de 
candidaturas e realização de pagamentos de apoios 
financeiros pelo IEFP, I. P., às respetivas entidades, no 
âmbito das medidas de emprego e formação profissional 
em vigor, determinado através da Portaria n.º 94-
B/2020, de 17 de abril, e prorrogado pela Portaria n.º 
184/2020, de 5 de agosto 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15263
9811/details/m
aximized 

31/12
/2020 

Decreto-Lei 

Altera as medidas excecionais de proteção dos créditos 
das famílias, empresas, instituições particulares de 
solidariedade social e demais entidades da economia 
social, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15263
9802/details/m
aximized 

31/12
/2020 

Decreto-Lei 
Estabelece uma isenção de imposto do selo sobre as 
apólices de seguros de crédito à exportação, apólices de 
seguros caução e garantias bancárias na ordem externa 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15263
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9804/details/m
aximized 

31/12
/2020 

Despacho 
Prorroga a proibição do desembarque e licenças para 
terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 
nos portos nacionais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15263771
3/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15263
7711 

31/12
/2020 

Portaria 
Suspensão do ciclo de serviço operacional dos 
bombeiros voluntários 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15263
7739/details/m
aximized 

31/12
/2020 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Autoriza, para o ano de 2021, a realização da despesa 
com a aquisição de vacinas contra a COVID-19, no 
âmbito do procedimento europeu centralizado, bem 
como a despesa necessária ao seu armazenamento e 
administração 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15263
9805/details/m
aximized 

31/12
/2020 

Despacho 
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo 
com destino e a partir de Portugal 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15263772
6/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15263
7724 

31/12
/2020 

Lei 
Renovação da imposição transitória da obrigatoriedade 
do uso de máscara em espaços públicos, prorrogando a 
vigência da Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15263
7736/details/m
aximized 

04/01
/2021 

Despacho 

Prorroga o prazo de matrícula e inscrição nas instituições 
de ensino superior dos candidatos colocados através dos 
regimes especiais, identificado nas referências 4 e 9 do 
calendário aprovado em anexo ao Despacho n.º 
6844/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 127, de 2 de julho de 2020 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15281073
0/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
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1&dreId=15261
3685 

04/01
/2021 

Portaria 

Segunda alteração à Portaria n.º 390/2019, de 29 de 
outubro, que procede à quarta alteração à Portaria n.º 
224/2015, de 27 de julho (estabelece o regime jurídico a 
que obedecem as regras de prescrição e dispensa de 
medicamentos e produtos de saúde e define as 
obrigações de informação a prestar aos utentes) 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15281
0684/details/m
aximized 

06/01
/2021 

Decreto do 
Presidente da 

República 

Renova a declaração do estado de emergência, com 
fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública 

https://data.dr
e.pt/eli/decpre
srep/6-
A/2021/01/06/
p/dre 

06/01
/2021 

Resolução da 
Assembleia 

da República 
Autorização da renovação do estado de emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/resolas
srep/1-
A/2021/01/06/
p/dre 

07/01
/2021 

Declaração de 
Retificação 

Retifica a Portaria n.º 269/2020, de 19 de novembro, 
que procede à primeira alteração à Portaria n.º 
178/2020, de 28 de julho, que estabelece um sistema de 
incentivos à adaptação da atividade das respostas sociais 
ao contexto da doença COVID-19, designado Programa 
Adaptar Social + 

https://data.dr
e.pt/eli/declreti
f/1/2021/01/07
/p/dre 

07/01
/2021 

Portaria 

Procede a uma adaptação dos prazos procedimentais e 
de realização de provas no âmbito da época normal de 
avaliação final da formação médica especializada de 
2021 

https://data.dr
e.pt/eli/port/9-
A/2021/01/07/
p/dre 

07/01
/2021 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a 
aplicação do Decreto do Presidente da República n.º 6-
A/2021, de 6 de janeiro, que renova o estado de 
emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/decreg
ulreg/1-
A/2021/01/07/
a/dre 

08/01
/2021 

Deliberação 

Instalação de separadores entre o espaço do condutor e 
o dos passageiros transportados no banco da retaguarda 
em táxis e no transporte individual e remunerado de 
passageiros para proteção dos riscos inerentes à 
transmissão da COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15334129
8/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15334
1294 
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08/01
/2021 

Despacho 

Determina que, nas estruturas residenciais para idosos 
(ERPI), unidades de cuidados continuados integrados da 
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 
(RNCI) e outras respostas dedicadas a pessoas idosas e 
pessoas com deficiência são realizados testes de 
diagnóstico de SARS-CoV-2, a residentes/utentes e 
profissionais, no âmbito de rastreios regulares de 
identificação precoce de casos suspeitos 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15333
3607/details/n
ormal?q=259%
2F2021 

08/01
/2021 

Portaria 

Alteração do Regulamento do Regime de Compensação 
aos Aquicultores pela Suspensão ou Redução 
Temporárias da Produção e das Vendas em 
consequência do surto de COVID-19, aprovado pela 
Portaria n.º 162-B/2020, de 30 de junho 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
1/2021/01/08/
p/dre 

11/01
/2021 

Despacho 
Normativo 

Cria uma linha de apoio financeiro às micro e pequenas 
empresas turísticas e altera o Despacho Normativo n.º 
4/2020, de 20 de março, alterado e republicado pelo 
Despacho Normativo n.º 10/2020, de 11 de agosto 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15349
3528/details/n
ormal?serie_fa
cet=II&filterActi
on=TRUE&q=1
%2F2021&tipo
_facet=Despac
ho+Normativo
&fqs=1%2F202
1&perPage=25 

13/01
/2021 

Lei 

Alarga até 30 de junho de 2021 o prazo para a realização 
por meios de comunicação à distância das reuniões dos 
órgãos das autarquias locais e das entidades 
intermunicipais, alterando a 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 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/1-
A/2021/01/13/
p/dre 

13/01
/2021 

Decreto do 
Presidente da 

República 

Renova a declaração do estado de emergência, com 
fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública 

https://data.dr
e.pt/eli/decpre
srep/6-
B/2021/01/13/
p/dre 

13/01
/2021 

Despacho 

Delega, nos dirigentes máximos das entidades do 
Ministério da Saúde, a competência para autorizar a 
contratação de trabalhadores para a constituição de 
vínculos de emprego a termo resolutivo incerto, para 
reforço dos recursos humanos necessários para dar 
resposta à pandemia provocada pela COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15379
8629/details/n
ormal 
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13/01
/2021 

Despacho 

Determina que estabelecimentos hospitalares do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) passem os seus Planos de 
Contingência para o nível máximo e suspendam a 
atividade assistencial programada não urgente que 
possa reverter em reforço de cuidados ao doente crítico 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15391732
0/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15391
7317 

13/01
/2021 

Resolução da 
Assembleia 

da República 

Modificação da declaração do estado de emergência e 
autorização da sua renovação 

https://data.dr
e.pt/eli/resolas
srep/1-
B/2021/01/13/
p/dre 

14/01
/2021 

Despacho 
Autoriza a manutenção da garantia pessoal do Estado às 
linhas de crédito de apoio à economia COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15391
7346/details/n
ormal?q=588%
2F2021 

14/01
/2021 

Portaria 

Quarta alteração à Portaria n.º 323/2017, de 26 de 
outubro, com as alterações introduzidas pela Portaria 
n.º 220/2019, de 16 de julho, pela Portaria n.º 279/2019, 
de 28 de agosto, e pela Portaria n.º 274-A/2020, de 2 de 
dezembro, que estabelece as normas de execução do 
regime de apoio à reestruturação e reconversão das 
vinhas (VITIS), para o período 2019-2023 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
5-
A/2021/01/14/
p/dre 

14/01
/2021 

Decreto 
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo 
Presidente da República 

https://data.dr
e.pt/eli/dec/3-
A/2021/01/14/
p/dre 

14/01
/2021 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a 
aplicação do Decreto do Presidente da República n.º 6-
B/2021, de 13 de janeiro, que renova o estado de 
emergência 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15420
0877/details/n
ormal?q=DECR
ETO+REGULAM
ENTAR+REGIO
NAL+N.%C2%B
A%201-
B%2F2021%2F
A 
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14/01
/2021 

Decreto-Lei 

Altera o regime contraordenacional no âmbito da 
situação de calamidade, contingência e alerta e agrava a 
contraordenação relativa ao teletrabalho obrigatório 
durante o estado de emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/6-
A/2021/01/14/
p/dre 

15/01
/2021 

Despacho 

Aprovação das alterações aos termos e condições da 
Facilidade de Garantia do Estado ao seguro de créditos 
para riscos comerciais de curto prazo em mercados da 
OCDE, com a redenominação «Exportação Segura 2021» 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15420088
4/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15420
0880 

15/01
/2021 

Decreto-Lei 

Prolonga a vigência das regras de atribuição de 
financiamento e compensações aos operadores de 
transportes essenciais, no âmbito da pandemia COVID-
19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/6-
B/2021/01/15/
p/dre 

15/01
/2021 

Decreto-Lei 
Prorroga o apoio extraordinário à retoma progressiva de 
atividade em empresas em situação de crise empresarial 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/6-
C/2021/01/15/
p/dre 

15/01
/2021 

Decreto-Lei 
Prorroga o prazo dos regimes excecionais de medidas 
aplicáveis às autarquias locais no âmbito da pandemia 
da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/6-
D/2021/01/15/
p/dre 

15/01
/2021 

Despacho 
Prorroga a proibição do desembarque e licenças para 
terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 
nos portos nacionais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15420437
7/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15420
4375 

15/01
/2021 

Despacho 

Os cidadãos residentes em estruturas residenciais para 
idosos e em outras respostas dedicadas a pessoas idosas 
consideram-se equiparados, para efeitos do exercício do 
direito de voto na eleição do Presidente da República, 
aos cidadãos relativamente a quem a autoridade de 
saúde ou outros profissionais de saúde tenham 
determinado o isolamento profilático, devendo votar 
nos respetivos locais de confinamento 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15436088
7/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
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1&dreId=15436
0881 

15/01
/2021 

Decreto-Lei 
Estabelece mecanismos de apoio no âmbito do estado 
de emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/6-
E/2021/01/15/
p/dre 

15/01
/2021 

Despacho 

Proíbe a venda de bens tipicamente comercializados nos 
estabelecimentos de comércio a retalho encerrados ou 
com a atividade suspensa devido à declaração do estado 
de emergência 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15436088
3/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15436
0881 

15/01
/2021 

Portaria Altera o Regulamento do Programa APOIAR 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
5-
B/2021/01/15/
p/dre 

15/01
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Alarga o Programa APOIAR, estabelece um programa de 
apoio ao setor cultural e medidas de apoio ao setor 
social e solidário 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/4-
A/2021/01/15/
p/dre 

18/01
/2021 

Deliberação 
(extrato) 

Criação de equipa de projeto para o acompanhamento 
do plano de implementação das medidas excecionais 
relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus, 
COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15432
8548/details/n
ormal?q=Delib
era%C3%A7%C
3%A3o+%28ext
rato%29%20n.
%C2%BA%2070
%2F2021 

19/01
/2021 

Despacho 

Determina que os planos de formação que se encontrem 
em execução à data da desistência do Apoio 
Extraordinário à Retoma Progressiva de Atividade, com 
subsequente requerimento do Apoio Extraordinário à 
Manutenção de Contrato de Trabalho, possam manter-
se até à sua conclusão 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15466761
7/details/maxi
mized?serie=II
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&parte_filter=3
1&day=2021-
01-
19&date=2021-
01-
01&dreId=1546
67614 

19/01
/2021 

Decreto 
Altera a regulamentação do estado de emergência 
decretado pelo Presidente da República 

https://data.dr
e.pt/eli/dec/3-
B/2021/01/19/
p/dre 

20/01
/2021 

Despacho 
Alargamento do âmbito e reforço da operacionalização 
das estruturas de apoio de retaguarda (EAR) criadas pelo 
Despacho n.º 10942-A/2020 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15466762
1/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2021-
01-
20&date=2021-
01-
01&dreId=1546
67619 

22/01
/2021 

Declaração de 
Retificação 

Retifica o n.º 9 do Aviso n.º 34-A/2020/A publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 243, de 16 de 
dezembro de 2020 

https://data.dr
e.pt/eli/declreti
f/1/2021/01/22
/a/dre 

22/01
/2021 

Portaria 

Regulamenta o mecanismo de conversão previsto nos 
n.os 2 e 3 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
101/2020, de 20 de novembro, e no n.º 3 da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 114/2020, de 30 de 
dezembro («Mecanismo de conversão») 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
9/2021/01/22/
p/dre 

22/01
/2021 

Decreto 
Altera a regulamentação do estado de emergência 
decretado pelo Presidente da República 

https://data.dr
e.pt/eli/dec/3-
C/2021/01/22/
p/dre 

22/01
/2021 

Decreto-Lei 

Altera o regime contraordenacional no âmbito da 
situação de calamidade, contingência e alerta e procede 
à qualificação contraordenacional dos deveres impostos 
pelo estado de emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/8-
A/2021/01/22/
p/dre 

22/01
/2021 

Decreto-Lei 
Estabelece um conjunto de medidas de apoio no âmbito 
da suspensão das atividades letivas e não letivas 
presenciais 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/8-
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B/2021/01/22/
p/dre 

22/01
/2021 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a 
aplicação do Decreto do Presidente da República n.º 6-
B/2021, de 13 de janeiro, que renova o estado de 
emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/decreg
ulreg/1-
C/2021/01/22/
a/dre 

22/01
/2021 

Despacho Suspensão de voos de e para o Reino Unido 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15508444
3/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15508
4441 

25/01
/2021 

Despacho 

Regras em matéria de articulação entre a assistência à 
família e a disponibilidade para a prestação de cuidados 
de saúde, como forma de garantir a continuidade da 
resposta dos serviços e estabelecimentos públicos de 
saúde 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15527380
0/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2021-
01-
25&date=2021-
01-
01&dreId=1552
73797 

25/01
/2021 

Portaria 

Regulamenta os procedimentos de atribuição do apoio 
extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, criado 
com o objetivo de assegurar a continuidade dos 
rendimentos das pessoas em situação de particular 
desproteção económica causada pela pandemia da 
doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
9-
A/2021/01/25/
p/dre 

26/01
/2021 

Despacho 
Define as especificações técnicas a que deve obedecer o 
gel desinfetante cutâneo para que possa beneficiar de 
incentivos fiscais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15525078
1/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15525
0776 
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26/01
/2021 

Despacho 

Determina que durante o estado de emergência os 
serviços de registo e de identificação civil do Instituto 
dos Registos e do Notariado, I. P., mantêm o 
atendimento presencial, mediante marcação, destinado 
à prática de determinados atos 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15527380
7/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15527
3805 

26/01
/2021 

Despacho 

Solicita às entidades competentes a indicação de 
prioridades na vacinação contra a COVID-19, 
relativamente às pessoas que asseguram serviços 
essenciais nos respetivos órgãos 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15545608
9/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15545
6087 

27/01
/2021 

Despacho 
Suspensão de voos de e para o Brasil e de e para o Reino 
Unido 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15560128
9/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2021-
01-
27&date=2021-
01-
01&dreId=1556
01287 

28/01
/2021 

Despacho 

Doenças de notificação obrigatória a notificar na 
plataforma de apoio ao SINAVE (Sistema Nacional de 
Vigilância Epidemiológica) ou no SI-Vida (Sistema de 
informação VIH/SIDA) 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15557
5942/details/n
ormal?q=1150
%2F2021 

28/01
/2021 

Decreto do 
Presidente da 

República 

Renova a declaração do estado de emergência, com 
fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública 

https://data.dr
e.pt/eli/decpre
srep/9-
A/2021/01/28/
p/dre 
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28/01
/2021 

Resolução da 
Assembleia 

da República 
Autorização da renovação do estado de emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/resolas
srep/14-
A/2021/01/28/
p/dre 

29/01
/2021 

Declaração de 
Retificação 

Retifica o Decreto Regulamentar Regional n.º 1-
C/2021/A, de 22 de janeiro, publicado no Diário da 
República, 1.ª série, n.º 15, 2.º suplemento, de 22 de 
janeiro de 2021, que regulamenta na Região Autónoma 
dos Açores a aplicação do Decreto do Presidente da 
República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro, que renova o 
estado de emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/declreti
f/2/2021/01/29
/a/dre 

29/01
/2021 

Despacho 

Aprova o regime de apoios aos formandos e 
participantes das medidas ativas de emprego e 
reabilitação profissional que se encontrem 
temporariamente impedidos de frequentar as ações de 
formação ou as atividades previstas nos projetos, bem 
como outras medidas referentes à intervenção do IEFP, 
I. P 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15573258
7/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15573
2583 

29/01
/2021 

Decreto 
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo 
Presidente da República 

https://data.dr
e.pt/eli/dec/3-
D/2021/01/29/
p/dre 

29/01
/2021 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a 
aplicação do Decreto do Presidente da República n.º 9-
A/2021, de 28 de janeiro, que renova o estado de 
emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/decreg
ulreg/1-
D/2021/01/29/
a/dre 

29/01
/2021 

Despacho 
Prorroga a proibição do desembarque e licenças para 
terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 
nos portos nacionais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15588253
0/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15588
2527 

29/01
/2021 

Despacho 
Determina os pontos de passagem autorizados na 
fronteira terrestre 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15593900
0/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
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1&dreId=15593
8998 

29/01
/2021 

Despacho 
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo 
com destino e a partir de Portugal continental 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15594097
7/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15594
0975 

29/01
/2021 

Portaria 

Estabelece os serviços relevantes para efeitos de 
acolhimento, nos estabelecimentos de ensino, dos filhos 
ou outros dependentes a cargo dos respetivos 
profissionais 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
5-
A/2021/01/29/
p/dre 

01/02
/2021 

Regulamento 
Regulamento do Programa Extraordinário de Apoio 
Direto à Economia Local 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15612368
8/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
6&day=2021-
02-
01&date=2021-
02-
01&dreId=1561
23686 

01/02
/2021 

Lei 

Estabelece um regime de suspensão de prazos 
processuais e procedimentais decorrente das medidas 
adotadas no âmbito da pandemia da doença COVID-19, 
alterando a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/4-
B/2021/02/01/
p/dre 

02/02
/2021 

Portaria 

Procede à primeira alteração da Portaria n.º 91/2020, de 
14 de abril, que define, em execução do disposto no n.º 
2 do artigo 3.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, 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 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
6-
A/2021/02/02/
p/dre 
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subsequente ao termo da vigência do estado de 
emergência 

02/02
/2021 

Decreto-Lei 

Estabelece mecanismos excecionais de gestão de 
profissionais de saúde para realização de atividade 
assistencial, no âmbito da pandemia da doença COVID-
19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/10-
A/2021/02/02/
p/dre 

04/02
/2021 

Decreto-Lei 
Estabelece medidas excecionais e temporárias na área 
da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-
19, para 2021 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/10-
B/2021/02/04/
p/dre 

04/02
/2021 

Despacho 
Designação de novo coordenador da task force para a 
elaboração do «Plano de vacinação contra a COVID-19 
em Portugal» 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15656600
2/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15656
5999 

04/02
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Autoriza a realização da despesa com a aquisição de 
computadores e conectividade 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/8-
B/2021/02/04/
p/dre 

05/02
/2021 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Regulamenta a aplicação, na Região Autónoma dos 
Açores, do Decreto do Presidente da República n.º 9-
A/2021, de 28 de janeiro 

https://data.dr
e.pt/eli/decreg
ulreg/1-
E/2021/02/05/
a/dre 

08/02
/2021 

Declaração de 
Retificação 

Retifica o Despacho n.º 1053/2021, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 17, de 26 de janeiro de 2021, 
que define as especificações técnicas a que deve 
obedecer o gel desinfetante cutâneo para que possa 
beneficiar de incentivos fiscais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15669204
3/details/1/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
31&dreId=1566
92035 
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08/02
/2021 

Portaria 
Determina as medidas de caráter extraordinário, 
temporário e transitório, destinadas ao setor social e 
solidário 

https://data.dr
e.pt/eli/port/2
8/2021/02/08/
p/dre 

09/02
/2021 

Despacho 

Continuação da resposta das forças e serviços de 
segurança, no âmbito da situação epidemiológica 
provocada pelo SARS-CoV-2 e pela doença COVID-19, 
durante a suspensão das atividades letivas e não letivas 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15687167
6/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15685
1874 

11/02
/2021 

Decreto do 
Presidente da 

República 

Renova a declaração do estado de emergência, com 
fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública 

https://data.dr
e.pt/eli/decpre
srep/11-
A/2021/02/11/
p/dre 

11/02
/2021 

Resolução da 
Assembleia 

da República 
Autorização da renovação do estado de emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/resolas
srep/63-
A/2021/02/11/
p/dre 

12/02
/2021 

Despacho 

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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15736055
9/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15736
0557 

12/02
/2021 

Decreto 
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo 
Presidente da República 

https://data.dr
e.pt/eli/dec/3-
E/2021/02/12/
p/dre 

12/02
/2021 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

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 

https://data.dr
e.pt/eli/decreg
ulreg/1-
F/2021/02/12/
a/dre 

12/02
/2021 

Decreto-Lei 
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas 
ao setor das comunicações eletrónicas no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/14-
A/2021/02/12/
p/dre 
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12/02
/2021 

Despacho 

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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15739757
8/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15739
7576 

12/02
/2021 

Despacho 
Define as medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com 
destino e a partir de Portugal continental 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15739759
5/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15739
7593 

12/02
/2021 

Despacho 
Determina os pontos de passagem autorizados na 
fronteira terrestre 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15739759
6/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15739
7593 

15/02
/2021 

Despacho 
Prorroga a proibição do desembarque e licenças para 
terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 
nos portos nacionais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15739760
0/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15739
7598 

15/02
/2021 

Portaria 
Aprova o Regulamento das Medidas de Apoio à Cultura 
no contexto de resposta à pandemia da doença COVID-
19 

https://data.dr
e.pt/eli/port/3
7-
A/2021/02/15/
p/dre 

17/02
/2021 

Lei 

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, 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/4-
C/2021/02/17/
p/dre 
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transpondo a Diretiva (UE) 2020/2020 do Conselho, de 7 
de dezembro de 2020 

22/02
/2021 

Despacho 
Medidas excecionais associadas à emergência sanitária 
da COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15805
4496/details/n
ormal?q=1945
%2F2021 

22/02
/2021 

Decreto-Lei 
Alarga o apoio excecional à família no âmbito da 
suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/14-
B/2021/02/22/
p/dre 

25/02
/2021 

Decreto do 
Presidente da 

República 

Renova a declaração do estado de emergência, com 
fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública 

https://data.dr
e.pt/eli/decpre
srep/21-
A/2021/02/25/
p/dre 

25/02
/2021 

Resolução da 
Assembleia 

da República 
Autorização da renovação do estado de emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/resolas
srep/69-
A/2021/02/25/
p/dre 

26/02
/2021 

Decreto 
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo 
Presidente da República 

https://data.dr
e.pt/eli/dec/3-
F/2021/02/26/
p/dre 

26/02
/2021 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Regulamenta a aplicação, na Região Autónoma dos 
Açores, do Decreto do Presidente da República n.º 21-
A/2021, de 25 de fevereiro 

https://data.dr
e.pt/eli/decreg
ulreg/2-
A/2021/02/26/
a/dre 

26/02
/2021 

Despacho 
Define as medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com 
destino e a partir de Portugal continental 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15848069
4/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15848
0692 
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26/02
/2021 

Despacho 
Determina os pontos de passagem autorizados na 
fronteira terrestre 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15848069
5/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15848
0692 

01/03
/2021 

Declaração de 
Retificação 

Retifica o Despacho n.º 2207-B/2021, de 26 de fevereiro 
(pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre) 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15854542
1/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15854
5419 

01/03
/2021 

Despacho 
Prorroga a proibição do desembarque e licenças para 
terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 
nos portos nacionais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15850765
9/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15850
7657 

02/03
/2021 

Portaria 

Estabelece medidas excecionais e temporárias de 
resposta à pandemia causada pela doença COVID-19 no 
âmbito dos apoios financeiros atribuídos às associações 
de jovens no ano de 2021 

https://data.dr
e.pt/eli/port/4
7/2021/03/02/
p/dre 

08/03
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Autoriza a despesa com a aquisição de serviços de 
realização de testes rápidos de antigénio em 
estabelecimentos de ensino públicos e em respostas 
sociais de apoio à infância do setor social e solidário 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/16-
A/2021/03/08/
p/dre 

10/03
/2021 

Portaria 

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 

https://data.dr
e.pt/eli/port/5
4/2021/03/10/
p/dre 

11/03
/2021 

Despacho 

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 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15921
9790/details/n
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ormal?q=2733
%2F2021 

11/03
/2021 

Decreto do 
Presidente da 

República 

Renova a declaração do estado de emergência, com 
fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública 

https://data.dr
e.pt/eli/decpre
srep/25-
A/2021/03/11/
p/dre 

11/03
/2021 

Resolução da 
Assembleia 

da República 
Autorização da renovação do estado de emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/resolas
srep/77-
B/2021/03/11/
p/dre 

12/03
/2021 

Portaria 

Autoriza o conselho diretivo do Instituto de Informática, 
I. P., a assumir os encargos orçamentais decorrentes do 
contrato de aquisição de serviços de desenvolvimento e 
testes de software para o Projeto de Implementação do 
Novo Apoio Social 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15922
0161/details/n
ormal?q=PORT
ARIA+N.%C2%B
A%20117%2F2
021 

12/03
/2021 

Deliberação 
Casos e condições em que as operações de transporte 
de resíduos hospitalares são permitidas em contexto de 
pandemia por coronavírus COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15930
4083/details/n
ormal?q=DELIB
ERA%C3%87%C
3%83O+N.%C2
%BA%20268%2
F2021 

12/03
/2021 

Despacho 
Suspensão da atividade de ministração presencial das 
ações de formação de segurança rodoviária, substituídas 
por formação à distância 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15922
0163/details/n
ormal?q=DESP
ACHO+N.%C2%
BA%202766%2
F2021 

12/03
/2021 

Decreto-Lei 
Altera a linha de crédito com juros bonificados dirigida 
aos operadores do setor da pesca 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/15930
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4335/details/m
aximized 

12/03
/2021 

Portaria 

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 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/15930
4338/details/m
aximized 

12/03
/2021 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Regulamenta a aplicação, na Região Autónoma dos 
Açores, do Decreto do Presidente da República n.º 25-
A/2021, de 11 de março 

https://data.dr
e.pt/eli/decreg
ulreg/2-
B/2021/03/12/
a/dre 

12/03
/2021 

Despacho 

Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República no sábado dia 13 de março de 2021 e no 
domingo dia 14 de março de 2021, caso se verifique 
necessário 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15943240
4/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2021-
03-
12&date=2021-
03-
01&dreId=1594
32402 

13/03
/2021 

Decreto 
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo 
Presidente da República 

https://data.dr
e.pt/eli/dec/4/
2021/p/cons/2
0210403/pt/ht
ml 

13/03
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Estabelece uma estratégia de levantamento de medidas 
de confinamento no âmbito do combate à pandemia da 
doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/19/2021
/p/cons/20210
604/pt/html 

15/03
/2021 

Despacho 
Define as medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com 
destino e a partir de Portugal continental 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15943242
5/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
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1&dreId=15943
2423 

15/03
/2021 

Despacho 
Determina os pontos de passagem autorizados na 
fronteira terrestre 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15943242
6/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15943
2423 

17/03
/2021 

Decreto-Lei 
Prorroga prazos e estabelece medidas excecionais e 
temporárias no âmbito da pandemia da doença COVID-
19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/22-
A/2021/03/17/
p/dre 

17/03
/2021 

Portaria 

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 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15970
7136/details/n
ormal?q=PORT
ARIA+N.%C2%B
A%2067-
A%2F2021 

19/03
/2021 

Portaria 

Autoriza a Direção-Geral das Artes a proceder à 
repartição de encargos referentes a apoios financeiros 
do Estado às artes de caráter extraordinário e 
temporário 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15967
8473/details/n
ormal?q=Portar
ia+n.%C2%BA%
20127%2F2021 

19/03
/2021 

Despacho 
Determina a constituição de uma task force de ciências 
comportamentais aplicada ao contexto da pandemia de 
COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15976
2997/details/n
ormal?q=Despa
cho+n.%C2%BA
%203027%2F20
21 



 
 

Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da 
doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social 

 

 RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO|136 
 

19/03
/2021 

Despacho 
Determina limites à comercialização de determinados 
produtos 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15986907
9/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15986
9077 

19/03
/2021 

Despacho 

Define as medidas aplicáveis aos passageiros de voos 
com origem inicial na África do Sul que tenham feito 
escala ou transitado em países cujo tráfego aéreo com 
destino a Portugal se encontra autorizado 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/15986908
3/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=15986
9081 

22/03
/2021 

Decreto-Lei 

Prorroga os períodos de carência de capital em 
empréstimos com garantia do setor público e aprova um 
regime especial de concessão de garantias pelo Fundo 
de Contragarantia Mútuo, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/22-
C/2021/03/22/
p/dre 

22/03
/2021 

Decreto-Lei 
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas 
à pandemia da doença COVID-19 na área da educação 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/22-
D/2021/03/22/
p/dre 

23/03
/2021 

Resolução da 
Assembleia 

da República 

Prorrogação do prazo inicial de funcionamento da 
Comissão Eventual para o Acompanhamento da 
Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da 
Doença COVID-19 e do Processo de Recuperação 
Económica e Social 

https://data.dr
e.pt/eli/resolas
srep/88/2021/
03/23/p/dre 

24/03
/2021 

Decreto 
Legislativo 
Regional 

Programa extraordinário de apoio ao serviço público de 
transporte em táxi 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16007
6725/details/n
ormal?q=DECR
ETO+LEGISLATI
VO+REGIONAL+
N.%C2%BA%20
5%2F2021%2F
A 
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24/03
/2021 

Portaria 

Define os termos de atribuição do subsídio 
extraordinário de risco no combate à pandemia da 
doença COVID-19 e revoga a Portaria n.º 67-A/2021, de 
17 de março 

https://data.dr
e.pt/eli/port/6
9/2021/03/24/
p/dre 

24/03
/2021 

Decreto-Lei 
Estabelece medidas de apoio aos trabalhadores e 
empresas, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/23-
A/2021/03/24/
p/dre 

24/03
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Estabelece medidas de apoio no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/33-
A/2021/03/24/
p/dre 

24/03
/2021 

Declaração de 
Retificação 

Retifica o Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, da 
Presidência do Conselho de Ministros, que regulamenta 
a prorrogação do estado de emergência decretado pelo 
Presidente da República, publicado do Diário da 
República, 1.ª série, n.º 50-A, de 13 de março de 2021 

https://data.dr
e.pt/eli/declreti
f/9-
B/2021/03/24/
p/dre 

25/03
/2021 

Decreto do 
Presidente da 

República 

Renova a declaração do estado de emergência, com 
fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública 

https://data.dr
e.pt/eli/decpre
srep/31-
A/2021/03/25/
p/dre 

25/03
/2021 

Resolução da 
Assembleia 

da República 
Autorização da renovação do estado de emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/resolas
srep/90-
A/2021/03/25/
p/dre 

26/03
/2021 

Decreto-Lei 
Estabelece um regime excecional e temporário em 
matéria de obrigações e dívidas fiscais e de 
contribuições à Segurança Social 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/24/2021/03
/26/p/dre 

28/03
/2021 

Decreto 
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo 
Presidente da República 

https://data.dr
e.pt/eli/dec/5/
2021/03/28/p/
dre 

28/03
/2021 

Despacho 
Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República no domingo dia 28 de março de 2021 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa-
avancada/-
/asearch/16042
3397/details/n
ormal?dataPub
licacao=2021-
03-
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28&advanced.s
earch=Pesquisa
+Avan%C3%A7
ada&types=DR
&_advancedPu
blicSearch_WA
R_drefrontoffic
eportlet_dreId=
160423395 

28/03
/2021 

Despacho 
Define as medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com 
destino e a partir de Portugal continental 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16042
3398/details/n
ormal?q=3358
%2F2021 

30/03
/2021 

Decreto-Lei 

Prorroga o regime excecional e transitório de 
reorganização do trabalho e de minimização de riscos de 
transmissão da infeção da doença COVID-19 no âmbito 
das relações laborais 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/25-
A/2021/03/30/
p/dre 

31/03
/2021 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Regulamenta a aplicação, na Região Autónoma dos 
Açores, do Decreto do Presidente da República n.º 31-
A/2021, de 25 de março 

https://data.dr
e.pt/eli/decreg
ulreg/2-
C/2021/03/31/
a/dre 

01/04
/2021 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Regulamenta a aplicação, na Região Autónoma dos 
Açores, do Decreto do Presidente da República n.º 31-
A/2021, de 25 de março, prevendo medidas específicas, 
de carácter preventivo, para o período da Páscoa 

https://data.dr
e.pt/eli/decreg
ulreg/3/2021/0
4/01/a/dre 

03/04
/2021 

Decreto 
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo 
Presidente da República 

https://data.dr
e.pt/eli/dec/6/
2021/04/03/p/
dre 

03/04
/2021 

Despacho 

Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República na sexta-feira dia 2 de abril de 2021, no 
sábado dia 3 de abril de 2021 e no domingo dia 4 de 
abril de 2021, caso se verifique necessário 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16077235
0/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2021-
04-
03&date=2021-
04-
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01&dreId=1607
72348 

03/04
/2021 

Despacho 
Determina os pontos de passagem autorizados na 
fronteira terrestre 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16077235
4/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2021-
04-
03&date=2021-
04-
01&dreId=1607
72352 

05/04
/2021 

Lei 

Renova a imposição transitória da obrigatoriedade do 
uso de máscara em espaços públicos, prorrogando, pela 
segunda vez, a vigência da Lei n.º 62-A/2020, de 27 de 
outubro 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/13-
A/2021/04/05/
p/dre 

05/04
/2021 

Lei 

Cessa o regime de suspensão de prazos processuais e 
procedimentais adotado no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19, alterando a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 
março 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/13-
B/2021/04/05/
p/dre 

05/04
/2021 

Decreto-Lei 

Altera as medidas excecionais e temporárias de resposta 
à pandemia da doença COVID-19 no âmbito cultural e 
artístico, em especial quanto aos espetáculos não 
realizados 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/26-
A/2021/04/05/
p/dre 

06/04
/2021 

Lei 
Regime transitório para a emissão de atestado médico 
de incapacidade multiúso para os doentes oncológicos 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/14/
2021/04/06/p/
dre 

07/04
/2021 

Lei 

Alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei 
n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro, que estabelece 
mecanismos de apoio no âmbito do estado de 
emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/15/
2021/04/07/p/
dre 

07/04
/2021 

Lei 

Alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei 
n.º 8-B/2021, de 22 de janeiro, que estabelece um 
conjunto de medidas de apoio no âmbito da suspensão 
das atividades letivas e não letivas presenciais 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/16/
2021/04/07/p/
dre 
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07/04
/2021 

Lei 

Alteração, por apreciação parlamentar, do Decreto-Lei 
n.º 10-A/2021, de 2 de fevereiro, que estabelece 
mecanismos excecionais de gestão de profissionais de 
saúde para realização de atividade assistencial, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/17/
2021/04/07/p/
dre 

07/04
/2021 

Portaria 

Procede à primeira alteração ao Regulamento das 
Medidas de Apoio à Cultura no contexto de resposta à 
pandemia da doença COVID-19, aprovado em anexo à 
Portaria n.º 37-A/2021, de 15 de fevereiro 

https://data.dr
e.pt/eli/port/8
0-
A/2021/04/07/
p/dre 

13/04
/2021 

Decreto-Lei 
Define a natureza dos apoios sociais de resposta à 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/26-
B/2021/04/13/
p/dre 

13/04
/2021 

Decreto-Lei 
Procede à regulamentação do apoio extraordinário ao 
rendimento e à redução da atividade de trabalhador 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/26-
C/2021/04/13/
p/dre 

14/04
/2021 

Decreto do 
Presidente da 

República 

Renova a declaração do estado de emergência, com 
fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública 

https://data.dr
e.pt/eli/decpre
srep/41-
A/2021/04/14/
p/dre 

14/04
/2021 

Resolução da 
Assembleia 

da República 
Autorização da renovação do estado de emergência 

https://data.dr
e.pt/eli/resolas
srep/114-
A/2021/04/14/
p/dre 

15/04
/2021 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Regulamenta a aplicação, na Região Autónoma dos 
Açores, do Decreto do Presidente da República n.º 41-
A/2021, de 14 de abril 

https://data.dr
e.pt/eli/decreg
ulreg/3-
A/2021/04/15/
a/dre 

15/04
/2021 

Decreto 
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo 
Presidente da República 

https://data.dr
e.pt/eli/dec/6-
A/2021/04/15/
p/dre 

15/04
/2021 

Despacho 
Define as medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com 
destino e a partir de Portugal continental 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16152181
1/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
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1&dreId=16152
1809 

15/04
/2021 

Despacho 
Determina os pontos de passagem autorizados na 
fronteira terrestre 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16152181
2/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=16152
1809 

16/04
/2021 

Portaria 

Define as atividades dos setores do turismo, cultura, 
eventos e espetáculos abrangidas pelas alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 23-A/2021, de 24 de 
março, ao Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, e 
Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro 

https://data.dr
e.pt/eli/port/8
5/2021/04/16/
p/dre 

17/04
/2021 

Decreto 
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo 
Presidente da República 

https://data.dr
e.pt/eli/dec/7/
2021/04/17/p/
dre 

17/04
/2021 

Despacho 
Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República no sábado dia 17 de abril de 2021 e no 
domingo dia 18 de abril de 2021 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16162614
4/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=16162
6142 

17/04
/2021 

Despacho 
Aprova a lista dos países e das competições desportivas 
internacionais a que se aplicam as regras em matéria de 
tráfego aéreo, aeroportos e fronteiras terrestres 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16166390
0/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=16166
3898 

19/04
/2021 

Despacho Reconhece a Spark Foundation 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16166
3909/details/n
ormal?q=DESP
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ACHO+N.%C2%
BA%203897%2
F2021 

19/04
/2021 

Despacho 

Altera o Despacho n.º 11737/2020, de 26 de novembro, 
que determina a constituição de uma task force para a 
elaboração do «Plano de vacinação contra a COVID-19 
em Portugal» 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16166
3925/details/n
ormal?q=DESP
ACHO+N.%C2%
BA%203906%2
F2021 

20/04
/2021 

Decreto 
Legislativo 
Regional 

Diferimento da obrigação da devolução de prestações 
vincendas e vencidas relativas a incentivo reembolsável 
concedido no âmbito do Sistema de Incentivos ao 
Turismo na Região Autónoma dos Açores (SITRAA) 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16176
6417/details/n
ormal?q=Decre
to+Legislativo+
Regional+n.%C
2%BA%2011%2
F2021%2FA 

21/04
/2021 

Declaração de 
Retificação 

Retifica o Decreto n.º 7/2021, de 17 de abril, da 
Presidência do Conselho de Ministros, que regulamenta 
o estado de emergência decretado pelo Presidente da 
República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 
n.º 74-A, de 17 de abril de 2021 

https://data.dr
e.pt/eli/declreti
f/12-
A/2021/04/21/
p/dre 

23/04
/2021 

Portaria 
Estabelece as condições de acesso à linha de crédito com 
juros bonificados dirigida aos operadores do setor da 
pesca 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16202
5488/details/m
aximized 

23/04
/2021 

Despacho 
Normativo 

Altera e republica o Despacho Normativo n.º 4/2020, de 
25 de março, que criou a Linha de Apoio às 
Microempresas do Turismo 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16202
1993/details/n
ormal?q=Despa
cho+Normativo
+n.%C2%BA%2
011%2F2021 
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23/04
/2021 

Despacho 
Determina o regime dos horários em casamentos e 
batizados 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16206766
0/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=16206
7658 

26/04
/2021 

Despacho 
Revoga os n.os 13.1 e 13.2 do Despacho n.º 1242-
A/2021, de 29 de janeiro 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16206765
6/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=16206
7654 

27/04
/2021 

Despacho 
Normativo 

Alteração ao Despacho Normativo n.º 4/2020, de 25 de 
março, que criou a Linha de Apoio à Tesouraria das 
Microempresas do Turismo - COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16216
6474/details/n
ormal?q=12%2
F2021&filterAct
ion=TRUE&tipo
_facet=Despac
ho+Normativo
&perPage=25&
fqs=12%2F2021 

29/04
/2021 

Decreto-Lei 
Cria um regime excecional e temporário de registo diário 
de trabalhadores de explorações agrícolas e do setor da 
construção 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/29-
A/2021/04/29/
p/dre 

29/04
/2021 

Despacho 

Determina que na marcação dos períodos de férias já 
vencidas de dirigentes e trabalhadores de entidades do 
Ministério da Saúde seja salvaguardada a dotação dos 
serviços com um número de trabalhadores que garanta 
a resposta em cuidados de saúde, nomeadamente à 
evolução da COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16231
6882/details/n
ormal?q=4362
%2F2021 

29/04
/2021 

Despacho 
Reconhecimento antecipado da necessidade de declarar 
a situação de calamidade no município de Odemira 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16244598
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5/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=16244
5983 

30/04
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Declara a situação de calamidade, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/45-
c/2021/p/cons/
20210521/pt/h
tml 

30/04
/2021 

Despacho 

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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16257089
7/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=16257
0895 

30/04
/2021 

Despacho 
Prorroga a proibição do desembarque e licenças para 
terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro 
nos portos nacionais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16257089
8/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=16257
0895 

30/04
/2021 

Despacho 
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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16257090
7/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=16257
0905 

03/05
/2021 

Despacho 

Determina o encerramento da atividade dos 
empreendimentos turísticos e estabelecimentos de 
alojamento local nas freguesias de São Teotónio e 
Longueira - Almograve 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16267123
4/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2021-
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05-
03&date=2021-
05-
01&dreId=1626
71232 

04/05
/2021 

Decreto 
Legislativo 
Regional 

Programa de apoio extraordinário à cultura na Região 
Autónoma dos Açores 

https://data.dr
e.pt/eli/declegr
eg/13/2021/05
/04/a/dre 

04/05
/2021 

Despacho 

Procede à primeira alteração do 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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16275375
1/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2021-
05-
04&date=2021-
05-
01&dreId=1627
53749 

06/05
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Altera as medidas aplicáveis a determinados concelhos 
no âmbito da situação de calamidade 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/46-
C/2021/05/06/
p/dre 

07/05
/2021 

Despacho 

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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16283484
1/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=16283
4834 

07/05
/2021 

Despacho 

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 

https://dre.pt/
web/guest/legi
slacao-
consolidada/-
/lc/163240291/
view?q=4697-
A%2F2021 



 
 

Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da 
doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social 

 

 RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO|146 
 

11/05
/2021 

Despacho 

Concessão de uma garantia pessoal do Estado ao Fundo 
de Contragarantia Mútuo, no montante de EUR 44 093 
710, no âmbito do apoio às empresas nacionais 
decorrente da pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16311087
7/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=16308
2768 

11/05
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Altera as medidas especiais aplicáveis às freguesias de 
São Teotónio e Longueira/Almograve, no município de 
Odemira 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16319
1184/details/m
aximized 

12/05
/2021 

Decreto-Lei 

Altera o regime do apoio extraordinário à retoma 
progressiva em empresas em situação de crise 
empresarial com redução temporária do período normal 
de trabalho 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/32/2021/05
/12/p/dre 

13/05
/2021 

Despacho 

Concessão de uma garantia pessoal do Estado ao Fundo 
de Contragarantia Mútuo, no montante de EUR 148 500 
000, no âmbito do apoio às empresas nacionais 
decorrente da pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16324
0342/details/n
ormal?q=4799
%2F2021 

13/05
/2021 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

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 

https://data.dr
e.pt/eli/decreg
ulreg/6/2021/0
5/13/a/dre 

14/05
/2021 

Portaria 

Regulamenta o novo incentivo à normalização da 
atividade empresarial, previsto no Decreto-Lei n.º 23-
A/2021, de 24 de março, e o apoio simplificado para 
microempresas à manutenção dos postos de trabalho, 
previsto no Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
02-
A/2021/05/14/
p/dre 

14/05
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Declara a situação de calamidade, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/59-
B/2021/05/14/
p/dre 

14/05
/2021 

Despacho 
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 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16344252
9/details/maxi
mized?serie=II
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&parte_filter=3
1&dreId=16344
2527 

14/05
/2021 

Despacho 

Permite o embarque, desembarque e licenças para terra 
de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro em 
portos localizados em território nacional continental, 
com exceção de passageiros cuja origem ou destino 
sejam países para os quais só se admite a realização de 
viagens essenciais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16344253
0/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=16344
2527 

18/05
/2021 

Decreto-Lei 
Regula o acesso, a ocupação e a utilização das praias de 
banhos, no contexto da pandemia da doença COVID-19, 
para a época balnear de 2021 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/35-
A/2021/05/18/
p/dre 

18/05
/2021 

Despacho 
Designa o Prof. Doutor António José da Costa Silva como 
presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento 
do Plano de Recuperação e Resiliência 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16344133
5/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=16344
1333 

18/05
/2021 

Despacho 

Designa Álvaro Fernando de Oliveira Costa, Carlos 
Farinha Rodrigues, João Abel Peças Lopes, José Manuel 
dos Santos Fernandes, Maria Júlia Fonseca Seixas, Maria 
Leonor Prata Cerqueira Sopas, Maria Manuela 
Magalhães de Albuquerque Veloso, Rogério dos Santos 
Carapuça e Teresa Sá Marques membros da Comissão 
Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação 
e Resiliência 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16344133
8/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=16344
1333 

18/05
/2021 

Despacho 

Determina procedimentos de verificação da existência 
de comprovativo, por parte dos passageiros, de teste 
molecular por RT-PCR para despiste da infeção por SARS-
CoV-2, pela PSP ou pelo SEF, consoante a origem dos 
voos 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16364838
0/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2021-
05-
18&date=2021-
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05-
01&dreId=1636
48377 

19/05
/2021 

Despacho 

Prorroga o Despacho n.º 5793-A/2020, de 26 de maio, 
relativo à implementação de um procedimento 
simplificado de instrução dos pedidos de concessão de 
autorização de residência 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16362
7613/details/n
ormal?q=5040
%2F2021 

20/05
/2021 

Lei 
Suspensão excecional e temporária de contratos de 
fornecimento de serviços essenciais no contexto da 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/lei/29/
2021/05/20/p/
dre 

20/05
/2021 

Regulamento 
Regulamento de Apoio Extraordinário à Recuperação da 
Atividade Económica no Concelho de Oeiras no Âmbito 
da Pandemia COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16369
7677/details/n
ormal?q=471%
2F2021 

21/05
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Altera as medidas aplicáveis a determinados concelhos 
no âmbito da situação de calamidade 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/62-
A/2021/05/21/
p/dre 

21/05
/2021 

Despacho 
Altera a lista dos países a que se aplicam as regras em 
matéria de tráfego aéreo, aeroportos e fronteiras 
terrestres, marítimas e fluviais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16389478
6/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2021-
05-
21&date=2021-
05-
01&dreId=1638
94784 

25/05
/2021 

Lei 

Permite a realização de exames nacionais de melhoria 
de nota no ensino secundário e estabelece um processo 
de inscrição extraordinário, alterando o Decreto-Lei n.º 
10-B/2021, de 4 de fevereiro 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16399
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4107/details/m
aximized 

26/05
/2021 

Aviso 
Regulamento do Apoio à Economia e ao Emprego no 
Município de Baião - Baião Retoma 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16409049
9/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
6&dreId=16409
0077 

26/05
/2021 

Despacho 
Normativo 

Procede à regulamentação da realização de exames 
finais nacionais para melhoria de nota da classificação 
final da disciplina apenas para efeitos de acesso ao 
ensino superior e à definição do respetivo processo 
extraordinário de inscrição 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16416728
3/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2021-
05-
26&date=2021-
05-
01&dreId=1641
67280 

28/05
/2021 

Lei 

Prorroga a isenção de imposto sobre o valor 
acrescentado para as transmissões e aquisições 
intracomunitárias de bens necessários para combater os 
efeitos da pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/legi
slacao-
consolidada/-
/lc/133250536/
view?p_p_auth
=tAe5iF0O&p_
p_state=maxim
ized 

28/05
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Prorroga a situação de calamidade e altera as medidas 
aplicáveis a determinados municípios no âmbito da 
situação de calamidade 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16432157
3/details/maxi
mized 

28/05
/2021 

Decreto 
Regulamentar 

Define o âmbito e as condições específicas de 
funcionamento do programa «IVAucher» 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16432157
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2/details/maxi
mized 

28/05
/2021 

Despacho 

Aprova as listas dos países e das competições 
desportivas internacionais a que se aplicam as regras em 
matéria de tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras 
terrestres, marítimas e fluviais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16425874
8/details/maxi
mized?serie=II
&dreId=164258
746 

28/05
/2021 

Despacho 
Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República no sábado dia 29 de maio de 2021 e no 
domingo dia 30 de maio de 2021 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16434347
8/details/maxi
mized?serie=II
&dreId=164343
476 

28/05
/2021 

Despacho 

Prorroga a permissão do embarque, desembarque e 
licenças para terra de passageiros e tripulações dos 
navios de cruzeiro em portos localizados em território 
nacional continental, com exceção de passageiros cuja 
origem ou destino sejam países para os quais só se 
admite a realização de viagens essenciais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16434347
9/details/maxi
mized?serie=II
&dreId=164343
476 

31/05
/2021 

Decreto-Lei 

Prorroga os prazos dos procedimentos de atribuição de 
financiamento e compensações aos operadores de 
transportes essenciais no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16425
8743/details/m
aximized 

04/06
/2021 

Lei Orgânica 

Altera a Lei Eleitoral do Presidente da República, clarifica 
e simplifica a apresentação de candidaturas por grupos 
de cidadãos eleitores e assegura procedimentos 
adequados à realização das eleições para os órgãos das 
autarquias locais no contexto da pandemia da doença 
COVID-19, alterando diversas leis 

https://data.dr
e.pt/eli/leiorg/
1/2021/06/04/
p/dre 

04/06
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios 
no âmbito da situação de calamidade 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/70-
A/2021/06/04/
p/dre 
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04/06
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Prossegue a estratégia do levantamento de medidas de 
confinamento no âmbito do combate à pandemia da 
doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/70-
B/2021/06/04/
p/dre 

07/06
/2021 

Portaria 
Determina a data de início e a duração de cada fase do 
programa «IVAucher» 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
19/2021/06/07
/p/dre 

08/06
/2021 

Lei 
Aprova medidas de apoio aos estudantes do ensino 
superior público e altera a Lei n.º 38/2020, de 18 de 
agosto 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16479
8790/details/m
aximized 

08/06
/2021 

Edital 
Regulamento de Apoio Extraordinário à Economia Local 
do Concelho de Ansião 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16479818
2/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
6&dreId=16479
7278 

09/06
/2021 

Despacho 
Revoga o Despacho n.º 4391-B/2021, de 29 de abril 
(Reconhecimento antecipado da necessidade de declarar 
a situação de calamidade no município de Odemira) 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16492304
8/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=16492
3046 

09/06
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Altera as medidas aplicáveis em situação de calamidade, 
no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/74-
a/2021/p/cons/
20210701/pt/h
tml 

11/06
/2021 

Portaria 
Procede à primeira alteração da Portaria n.º 200/2020, 
de 19 de agosto, que cria e regulamenta o Programa de 
Acessibilidades aos Serviços Públicos e na Via Pública 

https://data.dr
e.pt/eli/port/1
22/2021/06/11
/p/dre 
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14/06
/2021 

Despacho 
Capacidade potencial de ocupação das praias para a 
época balnear 2021 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16503581
1/details/3/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
31&dreId=1650
09050 

14/06
/2021 

Lei 
Renova a imposição transitória da obrigatoriedade do 
uso de máscara em espaços públicos, prorrogando a 
vigência da Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16509
5962/details/m
aximized 

14/06
/2021 

Declaração de 
Retificação 

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-
A/2021, de 9 de junho, que altera as medidas aplicáveis 
em situação de calamidade, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16512
9405/details/m
aximized 

14/06
/2021 

Despacho 

Prorroga a permissão do embarque, desembarque e 
licenças para terra de passageiros e tripulações dos 
navios de cruzeiro em portos localizados em território 
nacional continental, com exceção de passageiros cuja 
origem ou destino sejam países para os quais só se 
admite a realização de viagens essenciais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16512939
9/details/maxi
mized?serie=II
&day=2021-06-
14&date=2021-
06-
01&dreId=1651
29397 

14/06
/2021 

Despacho 

Aprova as listas dos países e das competições 
desportivas internacionais a que se aplicam as regras em 
matéria de tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras 
terrestres, marítimas e fluviais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16512940
9/details/maxi
mized?serie=II
&day=2021-06-
14&date=2021-
06-
01&dreId=1651
29407 
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15/06
/2021 

Decreto 
Regulamentar 

Regional 

Estabelece o modelo de governação dos Investimentos 
Regionais incluídos no Plano de Recuperação e 
Resiliência, no âmbito do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência da União Europeia para o período de 2021-
2026, bem como a estrutura orgânica relativa à gestão 
estratégica e operacional regional, acompanhamento, 
monitorização e avaliação, tendo em conta a realidade e 
especificidades da Região Autónoma da Madeira 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16512
9796/details/m
aximized 

16/06
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 
Aprova o Plano Reativar o Turismo | Construir o Futuro 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16522
8578/details/m
aximized 

16/06
/2021 

Edital 
Regulamento Retomar Guimarães_ Programa 
Extraordinário de Apoio Direto à Economia Local 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16520739
5/details/2/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
36&filtrar=Filtr
ar&dreId=1652
01902 

16/06
/2021 

Aviso 
Regulamento do Programa de Apoio à Economia Local 
em Vieira do Minho 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16520742
3/details/3/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
36&filtrar=Filtr
ar&dreId=1652
01902 

16/06
/2021 

Decreto-Lei 
Altera diversas medidas no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16522
8627/details/m
aximized 

17/06
/2021 

Regulamento 
Regulamento de atribuição de bolsas excecionais para 
mitigação de impactos da COVID-19 nas atividades de 
investigação 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16534692
3/details/maxi
mized?serie=II
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&parte_filter=3
1&day=2021-
06-
17&date=2021-
06-
01&dreId=1653
46921 

17/06
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios 
no âmbito da situação de calamidade 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16537
3331/details/m
aximized 

18/06
/2021 

Despacho 
Aprova o Regulamento Nacional de Aplicação do Fundo 
de Solidariedade da União Europeia - Emergência de 
Saúde Pública da doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16534694
8/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=16534
6925 

18/06
/2021 

Declaração de 
Retificação 

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-
B/2021, de 4 de junho, que prossegue a estratégia do 
levantamento de medidas de confinamento no âmbito 
do combate à pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/eli/declreti
f/18-
B/2021/06/18/
p/dre 

24/06
/2021 

Despacho 

Determina que os estabelecimentos e serviços do 
Serviço Nacional de Saúde devem organizar a realização 
de rastreios oportunísticos de diagnóstico de SARS-CoV-
2 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16569
7450/details/n
ormal?q=6204
%2F2021 

24/06
/2021 

Regulamento Regulamento Municipal de Apoio Extraordinário à Renda 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16572
0683/details/n
ormal?q=576%
2F2021 

24/06
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios 
no âmbito da situação de calamidade 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/77-
A/2021/06/24/
p/dre 
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25/06
/2021 

Regulamento 
Regulamento Municipal de Apoio às Empresas do 
Concelho de Monchique - combate aos efeitos 
económicos da pandemia de COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16579
7102/details/n
ormal?q=579%
2F2021 

25/06
/2021 

Despacho 
Prestação de serviço de refeição e bebidas em 
estabelecimentos hoteleiros 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16586039
0/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=16586
0388 

25/06
/2021 

Decreto-Lei 
Executa na ordem jurídica interna o Regulamento (UE) 
2021/953, relativo ao Certificado Digital COVID da EU 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/54-
A/2021/06/25/
p/dre 

25/06
/2021 

Decreto-Lei 
Prorroga o regime excecional de recrutamento de 
trabalhadores para o Serviço Nacional de Saúde, 
mediante a celebração de contratos a termo incerto 

https://data.dr
e.pt/eli/dec-
lei/54-
B/2021/06/25/
p/dre 

27/06
/2021 

Despacho 
Determina que se proceda à publicação do Diário da 
República no domingo dia 27 de junho de 2021 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16586564
7/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2021-
06-
27&date=2021-
06-
01&dreId=1658
65645 

27/06
/2021 

Despacho 

Aprova as listas dos países e das competições 
desportivas internacionais a que se aplicam as regras em 
matéria de tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras 
terrestres, marítimas e fluviais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16586601
0/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
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1&day=2021-
06-
27&date=2021-
06-
01&dreId=1658
66008 

27/06
/2021 

Despacho 

Prorroga a permissão do embarque, desembarque e 
licenças para terra de passageiros e tripulações dos 
navios de cruzeiro em portos localizados em território 
nacional continental, com exceção de passageiros cuja 
origem ou destino sejam países para os quais só se 
admite a realização de viagens essenciais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16586601
1/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2021-
06-
27&date=2021-
06-
01&dreId=1658
66008 

30/06
/2021 

Despacho 
Prorroga a vigência das listas das entidades que 
beneficiam da isenção do IVA na aquisição de bens 
necessários para o combate à COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16608
6891/details/n
ormal?q=6406
%2F2021 

30/06
/2021 

Deliberação 
Alteração e fixação em 31 de dezembro de 2021 da data 
estabelecida no n.º 9 da Deliberação n.º 441-A/2020 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16608
6942/details/n
ormal?q=661%
2F2021 

01/07
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios 
no âmbito da situação de calamidade 

https://data.dr
e.pt/eli/resolco
nsmin/86-
A/2021/07/01/
p/dre 

05/07
/2021 

Deliberação 

Estabelece regras quanto à utilização de exames finais 
nacionais do ensino secundário, realizados na 2.ª fase de 
exames do ano letivo 2020-2021, na candidatura ao 
ensino superior de 2021-2022 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16630095
7/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
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1&dreId=16630
0955 

05/07
/2021 

Regulamento 
Regulamento do programa de apoio à recuperação da 
atividade económica no âmbito da pandemia COVID-19 - 
II edição 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16642
9389/details/n
ormal?q=609%
2F2021 

06/07
/2021 

Decreto-Lei 
Prorroga medidas extraordinárias de apoio aos 
trabalhadores e às empresas, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16657
9339/details/m
aximized 

07/07
/2021 

Decreto-Lei 

Altera o regime excecional para as situações de mora no 
pagamento da renda e estabelece a garantia de 
fornecimento de serviços essenciais, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16666
0387/details/m
aximized 

08/07
/2021 

Portaria 

Aprova o Regulamento da medida REATIVAR DESPORTO 
do Fundo de Apoio para a Recuperação da Atividade 
Física e Desportiva no contexto de resposta à pandemia 
da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/legislacao-
consolidada/-
/lc/170251740/
view?w=2021-
08-26 

08/07
/2021 

Despacho 

Procede à constituição de uma comissão técnica para o 
estudo e elaboração de anteprojetos de revisão do 
quadro jurídico vigente em função da experiência vivida 
durante a pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16656912
3/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2021-
07-
08&date=2021-
07-
01&dreId=1665
69121 
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08/07
/2021 

Despacho 

Delega, nos dirigentes máximos do Ministério da Saúde, 
a competência para proceder à constituição de novo 
vínculo de emprego a termo resolutivo incerto nas 
situações em que esteja em causa a contratação de 
trabalhadores anteriormente vinculados à mesma 
entidade 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16663600
9/details/5/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
31&day=2021-
07-
08&date=2021-
07-
01&dreId=1665
69121 

09/07
/2021 

Decreto-Lei 
Altera o regime contraordenacional no âmbito da 
situação de calamidade, contingência e alerta 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16698
1177/details/m
aximized 

09/07
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios 
no âmbito da situação de calamidade 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16698
1178/details/m
aximized 

09/07
/2021 

Despacho 

Aprova as listas dos países e das competições 
desportivas internacionais a que se aplicam as regras em 
matéria de tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras 
terrestres, marítimas e fluviais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16698119
4/details/maxi
mized?serie=II
&dreId=166981
192 

09/07
/2021 

Despacho 

Prorroga a permissão do embarque, desembarque e 
licenças para terra de passageiros e tripulações dos 
navios de cruzeiro em portos localizados em território 
nacional continental, com exceção de passageiros cuja 
origem ou destino sejam países para os quais só se 
admite a realização de viagens essenciais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16698119
5/details/maxi
mized?serie=II
&dreId=166981
192 

12/07
/2021 

Resolução da 
Assembleia 

da República 

Alargamento do objeto da comissão eventual para o 
acompanhamento da aplicação das medidas de resposta 
à pandemia da doença COVID-19 e do processo de 
recuperação económica e social 

https://data.dr
e.pt/eli/resolas
srep/198/2021
/07/12/p/dre 
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12/07
/2021 

Regulamento Regulamento «Vale Apoiar o Comércio Local» 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16696
8009/details/n
ormal?q=633%
2F2021 

14/07
/2021 

Decreto 
Legislativo 
Regional 

Linha de apoio social para estudantes 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16728
1005/details/m
aximized 

15/07
/2021 

Aviso 
Aprovação da 2.ª edição do Programa Dinamizar - 
DINAMIZAR + 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16735845
8/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
6&dreId=16735
7776 

15/07
/2021 

Edital 
Regulamento Geral de Passatempos e Desafios Online 
do Município de Azambuja 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16735846
6/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
6&dreId=16735
7776 

15/07
/2021 

Decreto-Lei 
Admite a disponibilização de testes rápidos de antigénio 
na modalidade de autoteste em supermercados e 
hipermercados 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16749
1775/details/m
aximized 

15/07
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios 
no âmbito da situação de calamidade 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16749
1776/details/m
aximized 

16/07
/2021 

Despacho 
Procede à primeira alteração do Despacho n.º 
5988/2021, de 18 de junho, que aprova o Regulamento 
Nacional de Aplicação do Fundo de Solidariedade da 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
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União Europeia - Emergência de Saúde Pública da 
doença COVID-19 

/search/16749
1810/details/n
ormal?q=7063
%2F2021 

16/07
/2021 

Declaração de 
Retificação 

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-
A/2021, de 15 de julho, que altera as medidas aplicáveis 
em situação de calamidade, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16765
1695/details/m
aximized 

22/07
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios 
no âmbito da situação de calamidade 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16818
4705/details/m
aximized 

23/07
/2021 

Despacho 
Permite a reabertura dos estabelecimentos de jogos de 
fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares situados em 
municípios de risco elevado e de risco muito elevado 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16818470
9/details/maxi
mized?serie=II
&day=2021-07-
23&date=2021-
07-
01&dreId=1681
84707 

23/07
/2021 

Despacho 
Permite a reabertura das termas e SPAs ou 
estabelecimentos afins situados em municípios de risco 
elevado e muito elevado 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16829669
6/details/maxi
mized?serie=II
&day=2021-07-
23&date=2021-
07-
01&dreId=1682
96694 

23/07
/2021 

Despacho 

Aprova as listas dos países e das competições 
desportivas internacionais a que se aplicam as regras em 
matéria de tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras 
terrestres, marítimas e fluviais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16829669
7/details/maxi
mized?serie=II
&day=2021-07-
23&date=2021-
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07-
01&dreId=1682
96694 

23/07
/2021 

Despacho 

Prorroga a permissão do embarque, desembarque e 
licenças para terra de passageiros e tripulações dos 
navios de cruzeiro em portos localizados em território 
nacional continental, com exceção de passageiros cuja 
origem ou destino sejam países para os quais só se 
admite a realização de viagens essenciais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16829669
8/details/maxi
mized?serie=II
&day=2021-07-
23&date=2021-
07-
01&dreId=1682
96694 

23/07
/2021 

Despacho 
Definição das regras de fiscalização das normas relativas 
ao tráfego aéreo 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16829669
9/details/maxi
mized?serie=II
&day=2021-07-
23&date=2021-
07-
01&dreId=1682
96694 

28/07
/2021 

Decreto-Lei 
Procede à criação do Fundo de Capitalização de 
Empresas 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/legislacao-
consolidada/-
/lc/168475304/
view?w=2021-
08-25 

29/07
/2021 

Portaria 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 138-B/2021, 
de 30 de junho, que estabelece um regime excecional e 
temporário de comparticipação de Testes Rápidos de 
Antigénio (TRAg) de uso profissional 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16856
1714/details/m
aximized 

30/07
/2021 

Lei 
Prorroga as moratórias bancárias, alterando o Decreto-
Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16869
7985/details/m
aximized 
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30/07
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Altera as medidas aplicáveis em situação de calamidade, 
no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16878
8654/details/m
aximized 

30/07
/2021 

Despacho 
Autoriza que o registo das inoculações, marca e lote das 
vacinas contra a COVID-19 possa ser realizado, a título 
excecional e transitório, por assistentes técnicos 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16868
6776/details/n
ormal?q=Despa
cho+n.%C2%BA
%207539%2F20
21 

30/07
/2021 

Despacho 

Define os indicadores relativos à avaliação de risco e 
monitorização da pandemia de COVID-19 em função dos 
quais podem ser aplicáveis as medidas previstas nos 
artigos 35.º e 36.º da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 101-A/2021, de 30 de julho 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16878865
8/details/maxi
mized?serie=II
&dreId=168788
656 

02/08
/2021 

Portaria Alteração ao Regulamento do Programa APOIAR 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16890
3112/details/m
aximized 

06/08
/2021 

Decreto-Lei 
Estabelece as regras de garantia de fornecimento de 
serviços essenciais 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16926
9295/details/m
aximized 

06/08
/2021 

Decreto-Lei 

Estabelece medidas de proteção para os clientes 
bancários abrangidos pelas medidas excecionais e 
temporárias de proteção de créditos e altera o regime 
relativo à prevenção e regularização das situações de 
incumprimento de contratos de crédito 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16926
9296/details/m
aximized 

06/08
/2021 

Decreto-Lei 

Aprova medidas excecionais para garantir o acesso ao 
ensino superior, no ano letivo de 2021-2022, por 
estudantes oriundos dos sistemas de ensino secundário 
estrangeiros 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16926
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9297/details/m
aximized 

06/08
/2021 

Despacho 

Aprova as listas dos países e das competições 
desportivas internacionais a que se aplicam as regras em 
matéria de tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras 
terrestres, marítimas e fluviais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16926928
6/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2021-
08-
06&date=2021-
08-
01&dreId=1692
69284 

06/08
/2021 

Despacho 

Prorroga a permissão do embarque, desembarque e 
licenças para terra de passageiros e tripulações dos 
navios de cruzeiro em portos localizados em território 
nacional continental, com exceção de passageiros cuja 
origem ou destino sejam países para os quais só se 
admite a realização de viagens essenciais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16926928
7/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&day=2021-
08-
06&date=2021-
08-
01&dreId=1692
69284 

10/08
/2021 

Despacho 
Normativo 

Reforça a dotação orçamental da linha de apoio às micro 
e pequenas empresas do turismo 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16935425
5/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=16935
4251 

10/08
/2021 

Despacho 

Procede à alteração do Despacho n.º 7619/2020, de 3 de 
agosto, para o reforço da comparticipação financeira do 
programa de apoio financeiro complementar à execução 
do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 
Carenciadas (POAPMC) 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16935880
0/details/3/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
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31&dreId=1693
54251 

12/08
/2021 

Despacho 

Alteração do Despacho n.º 4879/2021, de 30 de abril, 
que cria o Núcleo de Apoio ao Coordenador da Task 
Force para a Elaboração do «Plano de Vacinação contra 
a COVID-19 em Portugal» 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16949109
3/details/2/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
31&dreId=1694
71867 

12/08
/2021 

Despacho 
Cria um Grupo de Trabalho para Acompanhamento da 
Execução do Plano de Recuperação e Resiliência 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16949109
5/details/2/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
31&dreId=1694
71867 

13/08
/2021 

Decreto-Lei 
Prorroga o apoio extraordinário à retoma progressiva da 
atividade 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16952
9634/details/m
aximized 

13/08
/2021 

Despacho 
Clarifica que a prestação de trabalho no âmbito dos 
serviços de atendimento ao público não é compatível 
com teletrabalho 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16953268
8/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=16953
2686 

17/08
/2021 

Resolução da 
Assembleia 

da República 

Apreciação da aplicação do estado de emergência que 
vigorou entre 9 de novembro de 2020 e 30 de abril de 
2021, declarado pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro, e 
sucessivamente renovado até 30 de abril de 2021 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16970
9473/details/m
aximized 
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17/08
/2021 

Regulamento 
Alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios para Aquisição de Bens de 1.ª Necessidade 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16970941
9/details/2/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
36&dreId=1696
89520 

18/08
/2021 

Despacho 
Estabelece orientações para o atendimento sem 
marcação prévia nas Lojas de Cidadão 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/16977324
5/details/maxi
mized?serie=II
&parte_filter=3
1&dreId=16977
3226 

20/08
/2021 

Despacho 
Prorroga o prazo previsto nos Despachos n.os 
2732/2021, de 4 de março, e 6641/2021, de 30 de junho 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16994
5364/details/n
ormal?q=8275
%2F2021 

11/03
/2021 

Despacho 
Determina o alargamento do prazo para escolha de 
modalidade de pagamento no âmbito do diferimento 
extraordinário do pagamento de contribuições 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/15921
9789/details/n
ormal?q=DESP
ACHO+N.%C2%
BA%202732%2
F2021 

07/07
/2021 

Despacho 
Procede à prorrogação do prazo previsto no Despacho 
n.º 2732/2021, de 4 de março, para as entidades 
empregadoras e os trabalhadores independentes 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/16657
9028/details/n
ormal?q=DESP
ACHO+N.%C2%
BA%206641%2
F2021 
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20/08
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Declara a situação de contingência no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/16999
4191/details/m
aximized 

25/08
/2021 

Declaração de 
Retificação 

Retifica o Decreto-Lei n.º 63/2021, de 28 de julho, da 
Economia e Transição Digital, que procede à criação do 
Fundo de Capitalização de Empresas 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/17017
5413/details/m
aximized 

26/08
/2021 

Portaria 

Procede à alteração do Regulamento da medida 
REATIVAR DESPORTO do Fundo de Apoio para a 
Recuperação da Atividade Física e Desportiva, aprovado 
em anexo à Portaria n.º 142-B/2021, de 8 de julho 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/17022
1045/details/m
aximized 

26/08
/2021 

Decreto 
Legislativo 
Regional 

Procede à primeira alteração ao Decreto Legislativo 
Regional n.º 7/2019/M, de 5 de agosto, e cria regras 
excecionais para a avaliação do desempenho das 
carreiras de enfermagem no biénio de 2019-2020 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/17022
1047/details/m
aximized 

27/08
/2021 

Regulamento 
Alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição do 
Apoio Social Habitação COVID-19 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/17032265
8/details/2/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
36&dreId=1702
95288 

27/08
/2021 

Declaração de 
Retificação 

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 114-
A/2021, de 20 de agosto, que declara a situação de 
contingência no âmbito da pandemia da doença COVID-
19 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/17041
9494/details/m
aximized 

30/08
/2021 

Despacho 

Nova redação dos n.os 1 e 2 do Despacho n.º 10942-
A/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
217, 2.º suplemento, de 6 de novembro de 2020, 
alterado pelo Despacho n.º 858-A/2021, publicado no 
Diário da República, n.º 13, suplemento, de 20 de janeiro 
de 2021 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/17038183
8/details/2/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
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31&dreId=1703
81809 

30/08
/2021 

Despacho 
Prorroga a vigência e altera o Despacho n.º 12661/2020, 
de 31 de dezembro, que cria o Grupo de Projeto para o 
#EstudoEmCasa 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/17038182
2/details/1/ma
ximized?serie=I
I&parte_filter=
31&dreId=1703
81809 

31/08
/2021 

Portaria 

Determina a prorrogação da Portaria n.º 138-B/2021, 
que estabelece um regime excecional e temporário de 
comparticipação de testes rápidos de antigénio (TRAg) 
de uso profissional 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/17051
4956/details/m
aximized 

01/09
/2021 

Regulamento Regulamento Municipal da Bolsa de Emprego de Santana 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/17058
2840/details/n
ormal?q=823%
2F2021 

03/09
/2021 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros 

Autoriza a despesa com a aquisição de serviços de 
realização de testes rápidos de antigénio em 
estabelecimentos de educação e ensino 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/17064
9062/details/m
aximized 

03/09
/2021 

Portaria 

Procede à segunda alteração ao Regulamento das 
Medidas de Apoio à Cultura no contexto de resposta à 
pandemia da doença COVID-19, aprovado em anexo à 
Portaria n.º 37-A/2021, de 15 de fevereiro 

https://data.dr
e.pt/web/guest
/pesquisa/-
/search/17073
9278/details/m
aximized 

03/09
/2021 

Regulamento 
Primeira alteração ao Regulamento para a Regularização 
Extraordinária de Dívidas de Propinas da Universidade 
do Algarve 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/17071
9009/details/n
ormal?q=REGU
LAMENTO+N.%
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C2%BA%20832
%2F2021 

06/09
/2021 

Despacho 

Designação de Secretários de Estado como autoridades 
que coordenam a execução, ao nível do Governo, da 
situação de contingência no território continental, nas 
diferentes regiões 

https://dre.pt/
web/guest/pes
quisa/-
/search/17079
3568/details/n
ormal?q=8789
%2F2021 

31/08
/2021 

Despacho 

Prorroga a permissão do embarque, desembarque e 
licenças para terra de passageiros e tripulações dos 
navios de cruzeiro em portos localizados em território 
nacional continental, com exceção de passageiros cuja 
origem ou destino sejam países para os quais só se 
admite a realização de viagens essenciais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/17059168
9/details/maxi
mized?serie=II
&day=2021-08-
31&date=2021-
08-
01&dreId=1705
91687 

31/08
/2021 

Despacho 

Aprova as listas dos países e das competições 
desportivas internacionais a que se aplicam as regras em 
matéria de tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras 
terrestres, marítimas e fluviais 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/17059169
3/details/maxi
mized?serie=II
&day=2021-08-
31&date=2021-
08-
01&dreId=1705
91691 

08/09
/2021 

Decreto 
Regulamentar 

Altera as condições específicas de funcionamento do 
programa «IVAucher» 

https://dre.pt/
web/guest/ho
me/-
/dre/17102281
0/details/maxi
mized?serie=I&
day=2021-09-
08&date=2021-
09-01 

 

 


