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COVID-19
Decreto-Lei n.º 90/2020, de 19 de outubro
Presidência do Conselho de Ministros
Altera o apoio extraordinário relativo à retoma progressiva de atividade em empresas
em situação de crise empresarial.

Portaria n.º 246/2020, de 19 de outubro
Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Define e regulamenta os termos e as condições aplicáveis às medidas excecionais e
temporárias de isenção, total ou parcial, do pagamento de contribuições à segurança
social, previstas no n.º 4 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2020, de 28
de agosto.

Portaria n.º 247/2020, de 19 de outubro
Planeamento
Altera (nona alteração) o Regulamento Específico do Domínio da Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos anexo à Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-B/2020, de 22 de
outubro
Presidência do Conselho de Ministros
Define medidas especiais aplicáveis aos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços
de Ferreira no âmbito da situação de calamidade.

Portaria n.º 250-B/2020, de 23 de outubro
Finanças, Justiça e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
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.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, de 26 de
outubro
Presidência 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.
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Portaria n.º 255-A/2020, de 27 de outubro
Economia e Transição Digital
Regulamenta 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.

Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro
Assembleia da República
Impõe transitoriamente a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos.

Portaria n.º 257/2020, de 30 de outubro
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Altera o Regulamento Geral dos Concursos Institucionais para Ingresso nos Cursos
Ministrados em Estabelecimentos de Ensino Superior Privado para a Matrícula e
Inscrição no Ano Letivo de 2020-2021.

ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Portaria n.º 248/2020, de 20 de outubro
Administração Interna
Estabelece o valor das taxas a cobrar pela aprovação do plano de segurança de
transporte, pela prestação de serviços de escolta e certificação do registo de armas e
munições embarcadas e desembarcadas.

AMBIENTE
Decreto-Lei n.º 92/2020, de 23 de outubro
Presidência do Conselho de Ministros
Altera (décima-segunda alteração) o regime geral da gestão de resíduos, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro.
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ENERGIA
Portaria n.º 247-A/2020, de 19 de outubro
Finanças e Ambiente e Ação Climática
Regula a aplicação da verba 2.8 da lista ii anexa ao Código do IVA em cumprimento
do disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 74/2020, de 24 de setembro, que altera a
taxa de IVA aplicável aos fornecimentos de eletricidade em relação a determinados
níveis de consumo e potências contratadas em baixa tensão normal.

Édito n.º 235/2020, de 29 de outubro
Ambiente e Ação Climática - Direção-Geral de Energia e Geologia
Determina as regras associadas à remoção dos contadores de energia elétrica atual
e substituição por contadores inteligentes.

INFRAESTRUTURAS
Decreto-Lei n.º 91/2020, de 20 de outubro
Presidência do Conselho de Ministros
Transpõe a Diretiva (UE) 2016/797, de 11 de maio de 2016, relativa à
interoperabilidade do sistema ferroviário na União Europeia.

JUSTIÇA
Regulamento n.º 946/2020, 28 de outubro
Ministério Público - Procuradoria-Geral da República - Conselho
Superior do Ministério Público
Aprova o Regulamento de Movimento dos Magistrados do Ministério Público.

Lei n.º 63/2020, de 29 de outubro
Assembleia da República
Altera (quinta alteração) a Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, que garante o exercício do
direito de petição.
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MAR
Portaria n.º 254/2020, de 26 de outubro
Mar
Altera (quinta alteração) à Portaria n.º 90/2013, de 28 de fevereiro, que definiu o
modelo de gestão, incluindo a repartição por quotas, para a pesca de espadarte com
palangre de superfície no Oceano Atlântico e no Mar Mediterrâneo.

PLANEAMENTO
Portaria n.º 255/2020, de 27 de outubro
Planeamento
Altera (oitava alteração) o Regulamento Que Estabelece Normas Comuns sobre o
Fundo Social Europeu, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março.

REGIÕES AUTÓNOMAS
MADEIRA

Decreto Legislativo Regional n.º 28/2020/A, de 19 de outubro
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Interdita o uso no espaço público de herbicidas cuja substância ativa seja o glifosato.

SAÚDE
Despacho n.º 10542/2020, de 29 de outubro
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
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.
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SEGURANÇA SOCIAL
Portaria n.º 256/2020, de 28 de outubro
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Simplifica o processo de reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal, aprovado
em anexo à Lei n.º 100/2019, de 6 de setembro.

TRABALHO
Portaria n.º 250-A/2020, de 23 de outubro
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Cria o Programa «Jovem + Digital», programa de formação para a aquisição de
competências na área digital.
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Avalie a nossa Newsletter e dê-nos a sua sugestão
através do e-mail:
digesto@jurisapp.gov.pt

