NEWSLETTER N.º 18/2020
Período abrangido: 24 de agosto a 4 de setembro de 2020

Newsletter Digesto n.º 18/2020

COVID-19
Portaria n.º 204-A/2020, de 25 de agosto
MAR
Altera os Regulamentos do Regime de Apoio à Cessação Temporária das Atividades
de Pesca, aprovados pelas Portarias n.ºs 112/2020, 113/2020 e 114/2020, de 9
de maio.

Portaria n.º 206/2020, de 27 de agosto
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Regula a medida Estágios ATIVAR.PT, que consiste no apoio à inserção de jovens
no mercado de trabalho ou à reconversão profissional de desempregados.

Portaria n.º 207/2020, de 27 de agosto
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
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..

Resolução do Conselho de Ministros n.º 68-A/2020, de 28 de agosto
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Prorroga a declaração da situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19. Altera a Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2020,
de 31 de julho.

Despacho n.º 8391-A/2020, de 31 de agosto
Negócios Estrangeiros, Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e
Infraestruturas e Habitação - Gabinetes do Ministro de Estado e dos
Negócios Estrangeiros, dos Ministros da Defesa Nacional e da
Administração Interna, da Ministra da Saúde e do Ministro das
Infraestruturas e da Habitação
Autoriza o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de e
para os países que integram a União Europeia, dos países associados ao Espaço
Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça) e do Reino Unido nos termos
do Acordo de Saída entre a União Europeia e o Reino Unido.
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Despacho n.º 8414-B/2020, de 1 de setembro
Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e
Habitação - Gabinetes dos Ministros da Defesa Nacional e da
Administração Interna, da Ministra da Saúde e do Secretário de Estado
Adjunto e das Comunicações
Prorroga os efeitos do Despacho n.º 5520-B/2020, de 14 de maio, que mantém a
interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos
navios de cruzeiro nos portos nacionais.

Despacho n.º 8422/2020, de 2 de setembro
Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais e
das Secretárias de Estado da Ação Social e Adjunta e da Saúde
Altera (primeira alteração) 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.

Decreto-Lei n.º 62-A/2020, de 3 de setembro
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19, procedendo à vigésima alteração do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de
março, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 20-H/2020, de 6 de julho.

ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Portaria n.º 204/2020, de 24 de agosto
Administração Interna
Adequa os quantitativos das taxas e os demais encargos devidos pelos
procedimentos administrativos inerentes à concessão de vistos em postos de
fronteira, à prorrogação de permanência em território nacional, à emissão de
documentos de viagem, à concessão e renovação de autorizações de residência, à
disponibilidade de escolta, à colocação de estrangeiros não admitidos em centros de
instalação temporária e à prática dos demais atos relacionados com a entrada e
permanência de estrangeiros no País.
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AMBIENTE
Despacho n.º 8206/2020, de 24 de agosto
Ambiente e Ação Climática - Gabinete da Secretária de Estado do
Ambiente
Altera o Despacho n.º 7262/2020, Programa de Apoio à Elaboração de Estudos
Municipais para o Desenvolvimento de Sistemas de Recolha de Biorresíduos,
financiado pelo Fundo Ambiental, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º
138, de 17 de julho de 2020.

Decreto-Lei n.º 62/2020, de 28 de agosto
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece a organização e o funcionamento do Sistema Nacional de Gás e o
respetivo regime jurídico e procede à transposição da Diretiva 2019/692.

Portaria n.º 207-A/2020, de 28 de agosto
DEFESA NACIONAL E AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Altera (segunda alteração) a 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.

CIDADANIA
Lei n.º 51/2020, de 25 de agosto
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Procede à alteração (quarta alteração) da Lei n.º 17/2003, de 4 de junho, que
regula os termos e condições em que grupos de cidadãos exercem o direito de
iniciativa legislativa junto da Assembleia da República.
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DEFESA NACIONAL
Portaria n.º 210/2020, de 3 de setembro
DEFESA NACIONAL
Aprova o modelo de cartão de antigo combatente.

ECONOMIA
Portaria n.º 208/2020, de 1 de setembro
ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL, ADMINISTRAÇÃO INTERNA E
INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 773/2009, de 21 de julho, que define o
procedimento de registo, na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil,
das entidades que têm por objeto a atividade de comercialização, instalação ou
manutenção de equipamentos e sistemas de segurança contra incêndio em edifícios,
e procede à sua republicação.

ELEIÇÕES
Mapa Oficial n.º 3/2020, de 28 de agosto
COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
Torna público o mapa com o número de deputados a eleger para a Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores e a sua distribuição pelos círculos
eleitorais.

ENSINO SUPERIOR
Despacho n.º 8501-A/2020, de 3 de setembro
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Estabelece o procedimento para o reforço do número de vagas do regime geral de
acesso ao ensino superior, através da transferência das vagas fixadas e não
ocupadas nos concursos especiais de acesso e ingresso no ensino superior no ano
letivo de 2020-2021 para o regime geral de acesso.
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FINANÇAS
Lei n.º 47/2020, de 24 de agosto
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Transpõe os artigos 2.º e 3.º da Diretiva (UE) 2017/2455 do Conselho, de 5 de
dezembro de 2017, e a Diretiva (UE) 2019/1995 do Conselho, de 21 de novembro
de 2019, alterando o Código do IVA, o Regime do Imposto sobre o Valor
Acrescentado nas Transações Intracomunitárias (RITI) que republica em anexo, a lei
geral tributária (LGT) e legislação complementar relativa a este imposto, no âmbito
do tratamento do comércio eletrónico.
Aprova, no anexo i da presente lei e que dela faz parte integrante, os regimes
especiais do IVA aplicáveis aos sujeitos passivos que prestem serviços a pessoas
que não sejam sujeitos passivos, efetuem vendas à distância e determinadas
transmissões internas de bens.

Lei n.º 48/2020, de 24 de agosto
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro e a Lei n.º 119/2019, de
18 de setembro, que altera diversos códigos fiscais.

Lei n.º 49/2020, de 24 de agosto
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Harmoniza e simplifica determinadas regras no sistema do imposto sobre o valor
acrescentado
no
comércio
intracomunitário,
transpondo
as
Diretivas
(UE) 2018/1910 do Conselho, de 4 de dezembro de 2018, e 2019/475 do Conselho,
de 18 de fevereiro de 2019, e alterando o Código do Imposto sobre o Valor
Acrescentado, o Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias e o Código dos
Impostos Especiais de Consumo.

Lei n.º 50/2020, de 25 de agosto
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Transpõe a Diretiva (UE) n.º 2017/828 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17
de maio de 2017, relativa a direitos dos acionistas de sociedades cotadas no que
concerne ao seu envolvimento a longo prazo, altera o Código dos Valores
Mobiliários, o Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo e o Regime
Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, e revoga a Lei n.º
28/2009, de 19 de junho.
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Lei n.º 53/2020, de 26 de agosto
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Estabelece normas de proteção do consumidor de serviços financeiros, procedendo
à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2010, de 5 de janeiro (consagra a
proibição de cobrança de encargos pela prestação de serviços de pagamento e pela
realização de operações em caixas multibanco).

Lei n.º 57/2020, de 28 de agosto
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Estabelece normas de proteção do consumidor de serviços financeiros, procedendo
à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de junho, à primeira alteração
à Lei n.º 66/2015, de 6 de julho, e à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 74A/2017, de 23 de junho.

Despacho n.º 8320/2020, de 28 de agosto
Finanças - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos
Fiscais
Regulamenta a suspensão temporária do pagamento por conta do imposto sobre o
rendimento das pessoas coletivas.

Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Transpõe a Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de
maio de 2018, que altera a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização
do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de
financiamento do terrorismo e a Diretiva (UE) 2018/1673 do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativa ao combate ao branqueamento de
capitais através do direito penal, alterando diversas leis.

Despacho n.º 8363/2020, de 31 de agosto
Finanças - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos
Fiscais
Aprova os modelos de formulários para efeitos de aplicação das convenções para
evitar a dupla tributação internacional - mod. 21-RFI a mod. 24-RFI.
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JUSTIÇA
Lei n.º 54/2020, de 26 de agosto
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Reforça as medidas de proteção das vítimas de violência doméstica, procedendo à
sexta alteração à Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro.

Lei n.º 55/2020, de 27 de agosto
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Define os objetivos, prioridades e orientações de política criminal para o biénio de
2020-2022, em cumprimento da Lei n.º 17/2006, de 23 de maio, que aprova a LeiQuadro da Política Criminal.

Lei n.º 56/2020, de 27 de agosto
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Altera (nona alteração) o Decreto-Lei n.º 96/89, de 28 de março, que cria o Registo
Internacional de Navios da Madeira, e procede à sua republicação.

ÓRGÃOS DE SOBERANIA
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Regimento da Assembleia da República n.º 1/2020, de 31 de agosto
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Aprova o Regimento da Assembleia da República.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2020, de 28 de agosto
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece medidas de apoio às vítimas do incêndio que afetou o Centro de Apoio à
Criação de Empresas do Vale do Sousa, no concelho de Castelo de Paiva.
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MAR
Lei n.º 52/2020, de 25 de agosto
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Promove o escoamento de pescado proveniente da pesca local e costeira e prevê a
criação de um regime simplificado para aquisição e fornecimento de pescado de
baixo valor em lota.

REGIÕES AUTÓNOMAS
MADEIRA
Declaração n.º 1/2020/M, de 4 de setembro
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Declara a aprovação, pela Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira n.º 27/2020/M, de 17 de julho, do relatório e da conta da
Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira referentes ao ano de 2018
e publica os respetivos mapas da conta.

TRABALHO
Portaria n.º 205/2020, de 27 de agosto
FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Fixa o montante percentual da taxa de justiça a atribuir ao Fundo de Cobrança
Executiva da Segurança Social (FCE), para pagamento dos prémios de desempenho
no ano civil em curso.
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Avalie a nossa Newsletter e dê-nos a sua sugestão
através do e-mail:
digesto@jurisapp.gov.pt

