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COVID-19
Portaria n.º 170-A/2020, de 13 de julho
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Regulamenta o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial,
previsto no Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho.

Portaria n.º 171/2020, de 14 de julho
Saúde
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 termos previstos no Programa de
Estabilização Económica e Social.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-A/2020, de 14 de julho
Presidência do Conselho de Ministros
Declara a situação de calamidade, contingência e alerta, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19.

Decreto-Lei n.º 36/2020, de 15 de julho
Presidência do Conselho de Ministros
Simplifica o procedimento de licenciamento dos estabelecimentos industriais de
fabrico de dispositivos médicos, equipamentos de proteção individual, álcool etílico e
produtos biocidas desinfetantes.

Decreto-Lei n.º 37/2020, de 15 de julho
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece medidas de apoio social no âmbito do Programa de Estabilização
Económica e Social.

Decreto-Lei n.º 37-A/2020, de 15 de julho
Presidência do Conselho de Ministros
Altera o regime sancionatório aplicável ao incumprimento dos deveres estabelecidos
por declaração da situação de alerta, contingência ou calamidade.

Centro de Competências Jurídicas do Estado – JurisAPP

Pág. 2

Newsletter Digesto n.º 15/2020

Despacho n.º 7212-A/2020, de 15 de julho
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
Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e
tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais.

Despacho n.º 7212-B/2020, de 15 de julho
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 Secretário de Estado
Adjunto e das Comunicações
Prorroga as medidas restritivas do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal,
com determinadas exceções.

Despacho n.º 7254-A/2020, de 16 de julho
Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado das
Infraestruturas
Altera (primeira alteração) o 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.

Portaria n.º 174-A/2020, de 20 de julho
Agricultura
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 148-A/2020, de 19 de junho, que 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.

ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Despacho n.º 7254-B/2020, de 16 de julho
Administração Interna e Ambiente e Ação Climática - Gabinetes dos
Ministros da Administração Interna e do Ambiente e da Ação Climática
Declara a 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.
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Despacho n.º 7284/2020, de 19 de julho
Administração Interna e Ambiente e Ação Climática - Gabinetes dos
Ministros da Administração Interna e do Ambiente e da Ação Climática
Prolonga a situação de alerta até às 23h59 de 21 de julho de 2020, para todos os
distritos de Portugal continental.

Decreto-Lei n.º 43/2020, de 21 de julho
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece o Sistema Nacional de Planeamento Civil de Emergência.

Decreto-Lei n.º 44/2020, de 22 de julho
Presidência do Conselho de Ministros
Altera o regime jurídico aplicável aos sapadores florestais, às equipas e às brigadas
de sapadores florestais no território continental.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Decreto-Lei n.º 40/2020, de 17 de julho
Presidência do Conselho de Ministros
Cria um programa de incentivos à fixação de trabalhadores do Estado no interior.

AGRICULTURA
Despacho n.º 7189/2020, de 15 de julho
Agricultura - Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
Emite novo despacho com a listagem das freguesias que constituem as ZIP, que
correspondem a áreas do território nacional constituídas pelas freguesias onde são
detetadas cepas contaminadas com o fitoplasma de quarentena Flavescence dorée
phytoplasma e publicação da listagem das freguesias onde se detetou a presença do
inseto vetor Scaphoideus titanus Ball.

Despacho n.º 7237/2020, de 16 de julho
Agricultura - Gabinete da Ministra
Determina a implementação de um novo modelo de coordenação do sistema «Rede
de Informação Contabilística Agrícola».
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AMBIENTE
Despacho n.º 7262/2020, de 17 de julho
Ambiente e Ação Climática - Gabinete do Ministro
Cria o Programa de Apoio à Elaboração de Estudos Municipais para o
Desenvolvimento de Sistemas de Recolha de Biorresíduos, financiado pelo Fundo
Ambiental.

Despacho n.º 7263/2020, de 17 de julho
Ambiente e Ação Climática - Fundo Ambiental
Altera o Aviso n.º 10223/2020, de 9 de julho de 2020, que atribui apoio a projetos
direcionados a «Condomínio de Aldeias - Programa de apoio às aldeias localizadas
em territórios de floresta».

ECONOMIA
Portaria n.º 173/2020, de 17 de julho
Economia e Transição Digital e Finanças
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 403-B/2015, de 13 de novembro,
nomeadamente quanto às taxas devidas pelos atos previstos no regime jurídico da
ourivesaria e das contrastarias.

EDUCAÇÃO
Portaria n.º 172/2020, de 16 de julho
Modernização do Estado e da Administração Pública e Educação
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 1018/2009, de 10 de setembro, que rgula o
procedimento concursal de recrutamento dos chefes de equipa de zona e dos
vigilantes das escolas.

ENTIDADES REGULADORAS
Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2020, de 15 de julho
Banco de Portugal
Regula a cultura organizacional, governo interno, sistema de controlo interno e
políticas e práticas remuneratórias das instituições destinatárias, procedendo à
revisão e à revogação dos Avisos do Banco de Portugal n.º 5/2008 e n.º 10/2011,
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bem como à revogação da Instrução do Banco de Portugal n.º 20/2008. É
complementado pela Instrução do Banco de Portugal n.º 18/2020, que versa sobre
os reportes a efetuar à autoridade de supervisão competente relativamente às
matérias tratadas no Aviso.

Aviso do Banco de Portugal n.º 4/2020, de 16 de julho
Banco de Portugal
Altera o Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2016, de 1 de abril, que regulamenta o
reporte de informação financeira, em base individual, para fins de supervisão,
estatísticos e de análise de riscos macroprudenciais, a apresentar ao Banco de
Portugal.

FINANÇAS
Decreto-Lei n.º 38/2020, de 16 de julho
Presidência do Conselho de Ministros
Cria o Fundo de Capital de Risco «Transmissão e Alienação».

Despacho n.º 7258/2020, de 17 de julho
Finanças - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos
Fiscais
Determina a cor e o preço unitário da estampilha especial para os produtos sujeitos
ao imposto sobre o tabaco (IT) referente ao ano económico de 2021.

Lei n.º 26/2020, de 21 de julho
Assembleia da República
Estabelece a obrigação de comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira de
determinados mecanismos internos ou transfronteiriços com relevância fiscal,
transpondo a Diretiva (UE) 2018/822 do Conselho, de 25 de maio de 2018, e
revogando o Decreto-Lei n.º 29/2008, de 25 de fevereiro.

Lei n.º 27/2020, de 23 de julho
Assembleia da República
Aprova o regime jurídico da constituição e do funcionamento dos fundos de pensões
e das entidades gestoras de fundos de pensões, transpondo a Diretiva (UE)
2016/2341 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016,
procede à quarta alteração ao regime jurídico de acesso e exercício da atividade
seguradora e resseguradora, aprovado em anexo à Lei n.º 147/2015, de 9 de
setembro, e revoga o Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro.

Centro de Competências Jurídicas do Estado – JurisAPP

Pág. 6

Newsletter Digesto n.º 15/2020

JUSTIÇA
Portaria n.º 170/2020, de 13 de junho
Justiça
Determina a entrada em funcionamento do Juízo do Trabalho de Almada.

Recomendação n.º 3/2020, de 17 de julho
Conselho de Prevenção da Corrupção
Aprova a recomendação sobre gestão de conflitos de interesses no setor público.

Portaria n.º 175/2020, de 24 de julho
Justiça
Determina a classificação dos estabelecimentos prisionais em função do nível de
segurança e do grau de complexidade de gestão.

MAR
Despacho n.º 7424-A/2020, de 24 de julho
Mar - Gabinete do Secretário de Estado das Pescas
Determina o limite de descargas de sardinha (Sardina pilchardus) capturada com a
arte de cerco pela frota portuguesa para o período que se inicia em 1 de agosto de
2020.

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Aviso n.º 26/2020, de 13 de julho
Negócios Estrangeiros
Torna público que a República Portuguesa depositou o seu instrumento de
ratificação do Instrumento de Emenda da Constituição da Organização Internacional
do Trabalho, adotado pela Conferência Internacional do Trabalho, na sua 72.ª
Sessão, realizada em Genebra, em 24 de junho de 1986.

Aviso n.º 27/2020, de 14 de julho
Negócios Estrangeiros
Torna público que a República Portuguesa depositou o seu instrumento de
ratificação da Convenção Multilateral para a Aplicação das Medidas Relativas às
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Convenções Fiscais Destinadas a Prevenir a Erosão da Base Tributária e a
Transferência de Lucros, adotada em Paris em 24 de novembro de 2016.

REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES

Decreto Legislativo Regional n.º 17/2020/A, de 15 de julho
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Altera (primeira alteração) o Decreto Legislativo Regional n.º 9/2012/A, de 20 de
março, que estabelece o regime jurídico do acesso e utilização de recursos naturais
da Região Autónoma dos Açores para fins científicos.

Decreto Legislativo Regional n.º 18/2020/A, de 20 de julho
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Aprova o regime jurídico do Estatuto da Agricultura Familiar na Região Autónoma
dos Açores.

SAÚDE
Decreto-Lei n.º 46/2020, de 24 de julho
Presidência do Conselho de Ministros
Altera o regime especial para admissão do pessoal médico à categoria de assistente
da carreira especial médica e da carreira médica das entidades públicas
empresariais integradas no Serviço Nacional de Saúde.

Portaria n.º 177/2020, de 24 de julho
Saúde
Aprova o programa da formação específica extraordinária em exercício em medicina
geral e familiar.
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TRABALHO
Decreto-Lei n.º 35/2020, de 13 de julho
Presidência do Conselho de Ministros
Altera a proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição durante o
trabalho a agentes cancerígenos ou mutagénicos, transpondo as Diretivas (UE)
2017/2398, 2019/130 e 2019/983.

Portaria n.º 174/2020, de 17 de julho
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Define a medida Emprego Interior MAIS - Mobilidade Apoiada para Um Interior
Sustentável, com o objetivo de incentivar a mobilidade geográfica no mercado de
trabalho.
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Avalie a nossa Newsletter e dê-nos a sua sugestão
através do e-mail:
digesto@jurisapp.gov.pt

