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COVID-19
Portaria n.º 192/2020, de 10 de agosto
Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Estabelece um reforço extraordinário da comparticipação financeira da segurança
social em 2020, prevista no n.º 1 do artigo 16.º da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de
julho, que define os critérios, regras e formas em que assenta o modelo específico
da cooperação estabelecida entre o Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.) e
as instituições particulares de solidariedade social ou legalmente equiparadas.

Portaria n.º 193/2020, de 10 de agosto
Educação
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.

Lei n.º 31/2020, de 11 de agosto
Assembleia da República
Altera (primeira alteração), por apreciação parlamentar, o Decreto-Lei n.º 20/2020,
de 1 de maio, que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia
da doença COVID-19.

Decreto-Lei n.º 52/2020, de 11 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece o responsável pelo tratamento dos dados e regula a intervenção do
médico no sistema STAYAWAY COVID.

Decreto-Lei n.º 53/2020, de 11 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Transpõe a Diretiva (UE) 2020/876 do Conselho de 24 de junho de 2020, no sentido
de diferir prazos para a apresentação e troca de informações no domínio da
fiscalidade devido à pandemia da doença COVID-19.

Decreto-Lei n.º 54/2020, de 11 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Aprova a restituição do montante equivalente ao imposto sobre o valor acrescentado
relativo a diversas iniciativas.
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Despacho n.º 7846/2020, de 11 de agosto
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete do Secretário de
Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional
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.

Lei n.º 32/2020, de 12 de agosto
Assembleia da República
Adopta o mecanismo extraordinário de regularização de dívidas por não pagamento
de propinas nas instituições de ensino superior públicas.

Despacho n.º 7900-A/2020, de 12 de agosto
Economia e Transição Digital - Gabinete do Ministro de Estado, da
Economia e da Transição Digital
Fixa a interpretação dos princípios e orientações aplicáveis à realização de eventos
corporativos.

Lei n.º 34/2020, de 13 de agosto
Assembleia da República
Aprova o regime de apoio à retoma e dinamização da atividade dos feirantes e
empresas de diversões itinerantes.

Lei n.º 35/2020, de 13 de agosto
Assembleia da República
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, alterando (segunda alteração)
as Leis n.os 4-B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril.

Lei n.º 36/2020, de 13 de agosto
Assembleia da República
Suspende os prazos de caducidade dos contratos de trabalho dos trabalhadores de
instituições de ciência, tecnologia e ensino superior.
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Portaria n.º 195-A/2020, de 13 de agosto
Ambiente e Ação Climática
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 41/2020, de 13 de fevereiro, adequando o
período de transição do regime remuneratório garantido, aplicável aos centros
eletroprodutores que utilizam resíduos urbanos como fonte de produção de
eletricidade.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 63-A/2020, de 14 de
agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Prorroga a declaração da situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19.

Decreto-Lei n.º 58-A/2020, de 14 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Clarifica as medidas excecionais e temporárias no âmbito do Programa de
Estabilização Económica e Social.

Decreto-Lei n.º 58-B/2020, de 14 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19.

Despacho n.º 8001-A/2020, de 14 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
Prorroga as medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de
Portugal.

Despacho n.º 8001-B/2020, de 14 de agosto
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.

Centro de Competências Jurídicas do Estado – JurisAPP

Pág. 4

Newsletter Digesto n.º 17/2020

Lei n.º 38/2020, de 18 de agosto
Assembleia da República
Aprova medidas excecionais e temporárias para salvaguarda dos direitos dos
trabalhadores e estudantes do ensino superior público.

Lei n.º 42/2020, de 18 de agosto
Assembleia da República
Altera (primeira alteração), por apreciação parlamentar, o 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 COVID19.

Lei n.º 43/2020, de 18 de agosto
Assembleia da República
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, que 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.

Lei n.º 45/2020, de 20 de agosto
Assembleia da República
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.

ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Decreto-Lei n.º 59/2020, de 17 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Alarga o regime jurídico de aprovação, atribuição de matrícula, alteração de
características e inspeção de veículos participantes em competição desportiva aos
veículos históricos.
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AGRICULTURA
Decreto-Lei n.º 61/2020, de 18 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece a organização institucional do setor vitivinícola e o respetivo regime
jurídico.

AMBIENTE
Decreto-Lei n.º 60/2020, de 17 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece o mecanismo de emissão de garantias de origem para gases de baixo
teor de carbono e para gases de origem renovável, atualizando as metas de energia
de fontes renováveis.

ANIMAIS
Lei n.º 39/2020, de 18 de agosto
Assembleia da República
Altera o regime sancionatório aplicável aos crimes contra animais de companhia,
procedendo à quinquagésima alteração ao Código Penal, à trigésima sétima
alteração ao Código de Processo Penal e à terceira alteração à Lei n.º 92/95, de 12
de setembro.

Portaria n.º 199/2020, de 18 de agosto
Ambiente e Ação Climática e Agricultura
Estabelece as condições de funcionamento do Portal Nacional dos Animais
Utilizados em Circos (PNAUC) e as regras de declaração de animais utilizados em
circo.

Centro de Competências Jurídicas do Estado – JurisAPP

Pág. 6

Newsletter Digesto n.º 17/2020

DEFESA
Lei n.º 46/2020, de 20 de agosto
Assembleia da República
Aprova o Estatuto do Antigo Combatente e altera (sétima alteração) o Decreto-Lei n.º
503/99, de 20 de novembro, (primeira alteração) a Lei n.º 9/2002, de 11 de fevereiro,
e (primeira alteração) a Lei n.º 3/2009, de 13 de janeiro.

ENERGIA
Portaria n.º 203/2020, de 21 de agosto
Ambiente e Ação Climática
Altera (terceira alteração) a Portaria n.º 102/2015, de 7 de abril, que estabelece os
critérios de atribuição da autorização para a instalação do sobre-equipamento de
centros eletroprodutores eólicos.

ENSINO SUPERIOR
Portaria n.º 197/2020, de 17 de agosto
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Regulamenta os planos de regularização de dívidas de propinas.

FINANÇAS
Portaria n.º 191/2020, de 10 de agosto
Finanças
Aprova o modelo oficial do adicional de solidariedade sobre o setor bancário
(declaração modelo 57), bem como as respetivas instruções de preenchimento.

Portaria n.º 195/2020, de 13 de agosto
Finanças
Regulamenta os requisitos de criação do código de barras bidimensional (código QR)
e do código único do documento (ATCUD), a que se refere o n.º 3 do artigo 7.º do
Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro.
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Lei n.º 41/2020, de 18 de agosto
Assembleia da República
Altera (terceira alteração) a Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro (Lei de
Enquadramento Orçamental), e (primeira alteração) a Lei n.º 2/2018, de 29 de
janeiro.

Lei n.º 44/2020, de 19 de agosto
Assembleia da República
Altera (sexta alteração) o Decreto-Lei n.º 27-C/2000, de 10 de março, que cria o
sistema de acesso aos serviços mínimos bancários.

JUSTIÇA
Decreto-Lei n.º 57/2020, de 12 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Reduz a duração do período de formação inicial de determinados cursos de
formação para magistrados.

Decreto-Lei n.º 58/2020, de 13 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Procede à alteração das áreas de jurisdição dos Tribunais Administrativos e Fiscais
de Castelo Branco e de Viseu.

Decreto Regulamentar n.º 3/2020, de 14 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Altera as condições de organização e funcionamento das estruturas de atendimento,
das respostas de acolhimento de emergência e das casas de abrigo que integram a
rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica.

Lei n.º 40/2020, de 18 de agosto
Assembleia da República
Reforça o quadro sancionatório e processual em matéria de crimes contra a
liberdade e autodeterminação sexual de menores e estabelece deveres de
informação e de bloqueio de sítios contendo pornografia de menores, concluindo a
transposição da Diretiva 2011/93/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13
de dezembro de 2011, alterando o Código Penal e o Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de
janeiro.
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Deliberação n.º 822/2020, de 21 de agosto
Ordem dos Advogados
Aprova o Regulamento da Ordem dos Advogados sobre a prevenção e combate ao
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

MAR
Portaria n.º 201/2020, de 19 de agosto
Mar
Altera (sétima alteração) o Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos em
Portos de Pesca, Locais de Desembarque, Lotas e Abrigos, do Programa
Operacional (PO) Mar 2020, para Portugal Continental, aprovado em anexo à
Portaria n.º 57/2016, de 28 de março.

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Lei n.º 33/2020, de 12 de agosto
Assembleia da República
Adequa a composição da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos ao
regime de incompatibilidades previsto no Estatuto dos Deputados, procedendo à
segunda alteração à Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, que aprova o regime de
acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos
administrativos.

Lei n.º 37/2020, de 17 de agosto
Assembleia da República
Altera (primeira alteração), por apreciação parlamentar, o Decreto-Lei n.º 27/2020,
de 17 de junho, que altera a orgânica das comissões de coordenação e
desenvolvimento regional.

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Despacho n.º 8074/2020, de 20 de agosto
Negócios Estrangeiros e Educação - Gabinetes das Secretárias de
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, das Comunidades
Portuguesas e da Educação
Aprova a rede de cursos do ensino português no estrangeiro.
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PODER LOCAL
Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as
entidades intermunicipais no domínio da ação social.

Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Prorroga o prazo de transferência das competências para as autarquias locais e
entidades intermunicipais nos domínios da educação e da saúde.

REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES

Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2020/A, de 10 de agosto
Região Autónoma dos Açores – Presidência do Governo
Aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Pico.

Decreto Legislativo Regional n.º 21/2020/A, de 12 de agosto
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Altera (segunda alteração) o Decreto Legislativo Regional n.º 2/2020/A, de 22 de
janeiro, que procede à aprovação do Plano Regional Anual para 2020.

Decreto Legislativo Regional n.º 22/2020/A, de 13 de agosto
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Altera (segunda alteração) o Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano
de 2020.

Decreto Legislativo Regional n.º 23/2020/A, de 14 de agosto
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Aprova o regime jurídico da atividade de polícia florestal da Região Autónoma dos
Açores.
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Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores n.º 36/2020/A, de 14 de agosto
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Aprova o 1.º Orçamento Suplementar da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores para o ano de 2020.

Decreto Regulamentar Regional n.º 19/2020/A, de 14 de agosto
Região Autónoma dos Açores – Presidência do Governo
Altera (sexta alteração) o Decreto Regulamentar Regional n.º 19/2014/A, de 22 de
setembro, e (quinta alteração) o Decreto Regulamentar Regional n.º 21/2014/A, de
10 de outubro.

Decreto Regulamentar Regional n.º 20/2020/A, de 17 de agosto
Região Autónoma dos Açores – Presidência do Governo
Aprova o Regime Jurídico da Carreira Específica de Guarda-Florestal da
Administração Regional Autónoma dos Açores.

MADEIRA

Decreto Legislativo Regional n.º 12/2020/M, de 10 de agosto
Região Autónoma da Madeira – Assembleia Legislativa
Altera (primeira alteração) o Decreto Legislativo Regional n.º 1-A/2020/M, de 31 de
janeiro, que aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2020 –
Orçamento Suplementar da Região Autónoma da Madeira para 2020.

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da
Madeira n.º 35/2020/M, de 10 de agosto
Região Autónoma da Madeira – Assembleia Legislativa
Altera (primeira alteração) o Plano e Programa de Investimentos e Despesas de
Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira para o ano de
2020.

Decreto Legislativo Regional n.º 13/2020/M, de 14 de agosto
Região Autónoma da Madeira – Assembleia Legislativa
Altera (primeira alteração) o Decreto Legislativo Regional n.º 18/2017/M, de 27 de
junho, que desenvolve as bases da política pública de solos, de ordenamento do
território e de urbanismo na Região Autónoma da Madeira e define o respetivo
sistema regional de gestão territorial.
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SAÚDE
Despacho n.º 8057/2020, de 19 de agosto
Saúde - Gabinete da Ministra
Determina que nas unidades hospitalares do SNS e restantes unidades de saúde do
SNS e do Ministério da Saúde devem ser reforçados os stocks de medicamentos, de
dispositivos médicos, de equipamentos de proteção individual, de reagentes e de
outro material de laboratório, indicados no anexo i ao presente despacho.

SEGURANÇA SOCIAL
Portaria n.º 200/2020, de 19 de agosto
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Cria e regulamenta o Programa de Acessibilidades aos Serviços Públicos e na Via
Pública.
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