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ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Decreto-Lei n.º 8/2020, de 9 de março
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece as especificações técnicas para a marcação de armas de fogo e dos
seus componentes essenciais, bem como para as armas de alarme, starter, gás e
sinalização, transpondo as Diretivas de Execução (UE) 2019/68 e 2019/69.

Despacho n.º 3372-C/2020, de 17 de março
Presidência do Conselho de Ministros e Administração Interna Gabinetes do Primeiro-Ministro e do Ministro da Administração Interna
Reconhece a necessidade da declaração da situação de calamidade no município de
Ovar.

Despacho n.º 3427-B/2020, de 18 de março
Administração Interna - Gabinete do Ministro
Determina as regras a observar durante a suspensão das atividades letivas e não
letivas e formativas presenciais no âmbito da COVID-19, decorrente da mobilização
para o serviço ou prontidão das forças e serviços de segurança, por necessidade de
atuação no âmbito do referido surto epidemiológico.

AGRICULTURA
Portaria n.º 63/2020, de 9 de março
AGRICULTURA
Altera (terceira alteração) a Portaria n.º 18/2015, de 2 de fevereiro, que estabelece o
regime de aplicação da ação 6.1, «Seguros», da medida 6, «Gestão do Risco e
Restabelecimento do Potencial Produtivo», do Programa de Desenvolvimento Rural
do Continente.
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Portaria n.º 67/2020, de 11 de março
AGRICULTURA
Altera (quinta alteração) a Portaria n.º 229/2016, de 26 de agosto, que estabelece o
regime de aplicação das operações n.ºs 3.4.1, «Desenvolvimento do regadio
eficiente», e 3.4.3, «Drenagem e estruturação fundiária», inseridas na ação n.º 3.4,
«Infraestruturas coletivas», da medida n.º 3, «Valorização da produção agrícola»,
integrada na área n.º 2, «Competitividade e organização da produção», do Programa
de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020), para o período 2014-2020.

Portaria n.º 76-A/2020, de 18 de março
Agricultura
Altera (décima alteração) a Portaria n.º 134/2015, de 18 de maio, que estabelece o
regime de aplicação da operação 8.1.3, «Prevenção da floresta contra agentes
bióticos e abióticos», e da operação 8.1.4, «Restabelecimento da floresta afetada por
agentes bióticos e abióticos ou por acontecimentos catastróficos», ambas inseridas
na ação 8.1, «Silvicultura Sustentável», da medida 8, «Proteção e Reabilitação dos
Povoamentos Florestais», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente
(PDR 2020). Altera (oitava alteração) a Portaria n.º 274/2015, de 8 de setembro, que
estabelece o regime de aplicação das operações 8.1.1, «Florestação de terras
agrícolas e não agrícolas», 8.1.2, «Instalação de sistemas agroflorestais», 8.1.5,
«Melhoria da resiliência e do valor ambiental das florestas», e 8.1.6, «Melhoria do
valor económico das florestas», inseridas na ação 8.1, «Silvicultura sustentável», da
medida 8, «Proteção e reabilitação dos povoamentos florestais», do PDR 2020.
Altera (quarta alteração) a Portaria n.º 394/2015, de 3 de novembro, que aprova a
tabela normalizada de custos unitários, conforme previsto na regulamentação
específica da medida 8, «Proteção e Reabilitação dos Povoamentos Florestais», do
PDR 2020.

Despacho n.º 3520/2020, de 20 de março
Agricultura - Gabinete da Ministra
Prorroga os prazos previstos nos artigos 3.º e 4.º do Despacho n.º 2785-A/2020, de
28 de janeiro, no n.º 2 do artigo 6.º do Despacho n.º 1117-A/2020, de 23 de janeiro, e
no n.º 2 do artigo 6.º do Despacho n.º1117-B/2020, de 23 de janeiro, relativos ao
reconhecimento como «fenómeno climático adverso» das tempestades Daniel, Elsa
e Fabien que atingiram, entre os dias 15 e 22 de dezembro de 2019, diversas
freguesias.
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AMBIENTE
Despacho n.º 3169/2020, de 10 de março
Ambiente e Ação Climática - Gabinete do Ministro
Cria um incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos de Baixas Emissões
2020, cuja atribuição consta do regulamento publicado em anexo.

Decreto Regulamentar n.º 1/2020, de 16 de março
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Classifica como zonas especiais de conservação os sítios de importância
comunitária do território nacional.

Portaria n.º 73/2020, de 16 de março
AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Estabelece os requisitos não exaustivos para ligação dos módulos geradores à Rede
Elétrica de Serviço Público (RESP) e procede à identificação dos módulos geradores
existentes que devem cumprir com aqueles requisitos.

CULTURA
Regulamento n.º 207/2020, de 9 de março
Cultura - Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P.
Torna público o regulamento relativo ao apoio a iniciativas e projetos fora do âmbito
dos programas e medidas de apoio, embora complementares a estes, que
contribuam para o desenvolvimento do setor do cinema e do audiovisual
(Regulamento Relativo ao Apoio Ad Hoc), para o ano de 2020.
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DEFESA NACIONAL
Despacho n.º 3427-A/2020, de 18 de março
Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e
Habitação - Gabinetes dos Ministros da Defesa Nacional e da
Administração Interna, da Ministra da Saúde e do Secretário de Estado
Adjunto e das Comunicações
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 as seguintes exceções: dos
países associados ao Espaço Schengen (Liechenstein, Noruega, Islândia e Suíça);
dos países de expressão oficial portuguesa; do Brasil, porém, serão admitidos
apenas os voos provenientes de e para São Paulo e de e para o Rio de Janeiro; do
Reino Unido, dos Estados Unidos da América, da Venezuela, do Canadá e da África
do Sul, dada a presença de importantes comunidades portuguesas.

ECONOMIA
Decreto-Lei n.º 9/2020, de 10 de março
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera (sétima alteração) o Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, que
estabelece a obrigatoriedade de disponibilização do livro de reclamações a todos os
fornecedores de bens ou prestadores de serviços que tenham contacto com o
público em geral.

Despacho n.º 3299/2020, de 14 de março
Economia e Transição Digital, Administração Interna e Saúde Gabinetes do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, do
Ministro da Administração Interna e da Ministra da Saúde
Determina o encerramento dos bares todos os dias às 21 horas.

Portaria n.º 71/2020, de 15 de março
Economia e Transição Digital
Estabelece restrições no acesso e na afetação dos espaços nos estabelecimentos
comerciais e nos de restauração ou de bebidas.

Centro de Competências Jurídicas do Estado – JurisApp

Pág. 5

Newsletter Digesto n.º 6/2020

Despacho n.º 3301-A/2020, de 15 de março
Economia e Transição Digital, Administração Interna e Saúde Gabinetes do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, do
Ministro da Administração Interna e da Ministra da Saúde
Determina a suspensão de toda e qualquer atividade de medicina dentária, de
estomatologia e de odontologia, com exceção das situações comprovadamente
urgentes e inadiáveis.

Despacho n.º 3301-D/2020, de 15 de março
Economia e Transição Digital, Administração Interna, Saúde, Ambiente e
Ação Climática e Infraestruturas e Habitação - Gabinetes do Ministro de
Estado, da Economia e da Transição Digital, do Ministro da
Administração Interna, da Ministra da Saúde e dos Secretários de
Estado da Mobilidade e das Infraestruturas
Determina a adoção de medidas adicionais de natureza excecional para fazer face à
prevenção e contenção da pandemia COVID-19.

Despacho n.º 3486/2020, de 20 de março
Economia e Transição Digital - Gabinete do Ministro de Estado, da
Economia e da Transição Digital
Confirma a prorrogação do prazo, pelo período adicional de seis anos, do Fundo
Imobiliário Especial de Apoio às Empresas (FIEAE), criado pelo Decreto-Lei n.º
104/2009, de 12 de maio.

EDUCAÇÃO
Portaria n.º 76/2020, de 18 de março
Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Procede à revogação das portarias de criação dos cursos profissionais constantes no
anexo à presente portaria.
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ENSINO SUPERIOR
Portaria n.º 65/2020, de 10 de março
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Altera (quarta alteração) os Regulamentos dos Concursos Locais para as
Candidaturas à Matrícula e Inscrição nos Cursos de Licenciatura em Música e em
Teatro da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Instituto Politécnico
do Porto, aprovados pela Portaria n.º 150/2013, de 15 de abril, e procede à
republicação dos referidos regulamentos.

Portaria n.º 66/2020, de 10 de março
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO
Aprova o modelo de cartão de identificação profissional e de livre-trânsito para uso
do pessoal dirigente e da carreira especial de inspeção da Inspeção-Geral da
Educação e Ciência.

Deliberação n.º 377-A/2020, de 17 de março
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão Nacional de Acesso
ao Ensino Superior
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as
provas de ingresso na candidatura ao ensino superior de 2020-2021.

Despacho n.º 3485-B/2020, de 19 de março
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Educação e Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes dos Ministros da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior e da Educação e da Ministra do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social
Delega no GRAN a competência para a prática dos atos necessários à gestão da
situação dos estudantes nacionais que estão em Erasmus durante este período, quer
em instituições europeias, quer em instituições fora da Europa.
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ENTIDADES REGULADORAS
Regulamento n.º 234/2020, 13 de março
Autoridade Nacional da Aviação Civil
Aprova o Código de Conduta, Deontologia e Ética da Autoridade Nacional da
Aviação Civil.

Regulamento da CMVM n.º 2/2020, de 13 de março
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Aprova o Regulamento da CMVM em matéria de Prevenção do Branqueamento de
Capitais e Financiamento do Terrorismo.

Regulamento n.º 255-A/2020, de 18 de março
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
Aprova o Regulamento que estabelece Medidas Extraordinárias no Setor Energético
por Emergência Epidemiológica Covid-19.

Diretiva n.º 4/2020, de 20 de março
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
Torna pública a aprovação das regras operacionais do relacionamento comercial
entre operador da rede de transporte do SEN e os produtores abrangidos pela
aplicação do Decreto-Lei n.º 74/2013, de 4 de junho, que constam do Anexo I à
presente Diretiva.

Diretiva n.º 5/2020, de 20 de março
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
Aprova as tarifas de acesso às redes a aplicar ao autoconsumo de energia elétrica
através da rede elétrica de serviço público (RESP) em 2020, que publica em anexo.

Regulamento n.º 266/2020, de 20 de março
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
Aprova o Regulamento do Autoconsumo de Energia Elétrica, previsto no Decreto-Lei
n.º 162/2019, de 25 de outubro.
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FINANÇAS
Portaria n.º 78/2020, de 20 de março
FINANÇAS
Aprova as instruções de preenchimento da declaração modelo 30, aprovada
pela Portaria n.º 372/2013, de 27 de dezembro e que são publicadas em anexo à
presente portaria.

INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
Despacho n.º 3301-B/2020, 15 de março
Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado das
Infraestruturas
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.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-C/2020, de 17 de março
Presidência 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.

Portaria n.º 73-A/2020, de 17 de março
Infraestruturas e Habitação
Procede à requisição civil de trabalhadores da estiva e portuários.

Resolução da Assembleia da República n.º 16/2020, de 19 de março
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Resolve fazer cessar a vigência do Decreto-Lei n.º 170/2019, de 4 de dezembro, que
procede à décima primeira alteração ao Código dos Contratos Públicos, aprovado
em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e à segunda alteração ao
Decreto-Lei n.º 111/2012, de 23 de maio, e repristinar as normas por este revogadas.
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Portaria n.º 77/2020, de 19 de março
FINANÇAS E INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
Fixa a forma de aplicação dos resultados líquidos do exercício de 2018 da
Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), no montante de (euro) 43 529
558,80.

Portaria n.º 77-A/2020, de 19 de março
INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
Procede à alteração da Portaria n.º 73-A/2020, de 17 de março - requisição civil de
trabalhadores da estiva e portuários.

MAR
Despacho n.º 3522/2020, de 20 de março
Mar - Gabinete do Ministro
Suspende a formação presencial, quer teórica quer prática, ministrada pelas
entidades formadoras de navegadores de recreio, e a realização de exames teóricos
e práticos de acesso à obtenção de cartas de navegador de recreio.

ÓRGÃOS DE SOBERANIA
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Declara o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de
calamidade pública.
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020, de 18 de março
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Resolve conceder autorização para a declaração do estado de emergência,
solicitada pelo Presidente da República, na sua mensagem de 18 de março de 2020,
nos exatos termos e com a fundamentação e conteúdo constantes do projeto de
decreto do Presidente da República.

Lei n.º 1-A/2020, 19 de março
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Ratifica os efeitos do 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.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Decreto-Lei n.º 10/2020, de 11 de março
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece a orgânica do Ponto Único de Contacto para a Cooperação Policial
Internacional.

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica
do novo Coronavírus - COVID 19.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do novo
Coronavírus - COVID 19.
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Despacho n.º 3301-C/2020, de 15 de março
Presidência do Conselho de Ministros, Economia e Transição Digital,
Negócios Estrangeiros, Finanças, Defesa Nacional, Administração
Interna, Justiça, Modernização do Estado e da Administração Pública,
Planeamento, Cultura, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Educação,
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Saúde, Infraestruturas e
Habitação, Coesão Territorial, Agricultura e Mar - Gabinetes do Ministro
de Estado, da Economia e da Transição Digital, do Ministro de Estado e
dos Negócios Estrangeiros, da Ministra de Estado e da Presidência, do
Ministro de Estado e das Finanças, dos Ministros da Defesa Nacional e
da Administração Interna, das Ministras da Justiça e da Modernização
do Estado e da Administração Pública, do Ministro do Planeamento, da
Ministra da Cultura, dos Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior e da Educação, das Ministras do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social e da Saúde, do Ministro das Infraestruturas e da
Habitação, das Ministras da Coesão Territorial e da Agricultura e do
Ministro do Mar
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.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, de 16 de março
PRESIDÊNCIA 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.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-D/2020, de 19 de março
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Determina a situação de calamidade no município de Ovar, na sequência da situação
epidemiológica da COVID-19, que vigora até 2 de abril de 2020, sem prejuízo de
prorrogação ou modificação na medida em que a evolução da situação
epidemiológica o justificar, bem como adoção de diversas medidas, de caráter
excecional, na área geográfica do referido município.
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REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES
Decreto Legislativo Regional n.º 7/2020/A, de 9 de março
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Altera o Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2020.

MADEIRA
Decreto Regulamentar Regional n.º 22/2020/M, de 17 de março
Região Autónoma da Madeira - Presidência do Governo
Aprova a execução do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o ano de
2020.

SAÚDE
Despacho n.º 3300/2020, de 15 de março
Saúde - Gabinete da Ministra
Determina medida de caráter excecional e temporário de restrição do gozo de férias
durante o período necessário para garantir a prontidão do SNS no combate à
propagação de doença do novo coronavírus.

Despacho n.º 3301/2020, de 15 de março
Saúde - Gabinete da Ministra
Determina 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).
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Despacho n.º 3301-E/2020, de 15 de março
Saúde - Gabinete da Ministra
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.

TRABALHO
Despacho n.º 3103-A/2020, de 9 de março
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes dos
Secretários de Estado da Segurança Social e da Saúde
Operacionaliza os procedimentos previstos no Despacho n.º 2875-A/2020, de 3 de
março, Diário da República n.º 44/2020, Série II, 1º Suplemento, que 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 pela doença por coronavírus (COVID-19).

Portaria n.º 64/2020, de 10 de março
FINANÇAS, TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL E
SAÚDE
Define os termos e as condições de implementação dos projetos-piloto previstos no
Estatuto do Cuidador Informal, aprovado em anexo à Lei n.º 100/2019, de 6 de
setembro, bem como os territórios a abranger.

Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
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.
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Portaria n.º 76-B/2020, de 18 de março
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Altera a Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, que 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.

Despacho n.º 3485-C/2020, de 19 de março
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes dos Secretários
de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional e da
Segurança Social
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.
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