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COVID-19
Decreto-Lei n.º 101-A/2020, de 27 de novembro
Presidência do Conselho de Ministros
Altera o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em
situação de crise empresarial e clarifica o regime excecional e temporário de faltas
justificadas motivadas por assistência à família.

Despacho n.º 11790-A/2020, de 27 de novembro
Modernização do Estado e da Administração Pública, Educação,
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes da
Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, do
Ministro da Educação e das Ministras do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social e da Saúde
Determina a operacionalização do reforço da capacidade de rastreio das autoridades
e serviços de saúde pública para a realização de inquéritos epidemiológicos, rastreio
de contactos de doentes com COVID-19 e seguimento de pessoas em vigilância
ativa, através da mobilização de docentes com ausência de componente letiva.

Despacho n.º 11836-A/2020, de 30 de novembro
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 Ministro das
Infraestruturas e da Habitação
Prorroga a proibição do desembarque e licenças para terra de passageiros e
tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais.

Despacho n.º 11836-B/2020, de 30 de novembro
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.

Centro de Competências Jurídicas do Estado – JurisAPP

Pág. 2

Newsletter Digesto n.º 25/2020

Decreto Regulamentar Regional n.º 27-A/2020/A, de 2 de
dezembro
Região Autónoma dos Açores – Presidência do Governo
Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a aplicação do Decreto do
Presidente da República n.º 59-A/2020, de 20 de novembro, que renova o estado de
emergência.

Decreto-Lei n.º 101-B/2020, de 3 de dezembro
Presidência do Conselho de Ministros
Atribui uma compensação aos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde
envolvidos no combate à pandemia da doença COVID-19.

Decreto do Presidente da República n.º 61-A/2020, de 4 de
dezembro
Presidência da República
Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de
uma situação de calamidade pública.

Resolução da Assembleia da República n.º 89-A/2020, de 4 de
dezembro
Assembleia da República
Autoriza a renovação do estado de emergência.

Decreto n.º 11/2020, de 6 de dezembro
Presidência do Conselho de Ministros
Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da
República.

Decreto Regulamentar Regional n.º 27-B/2020/A, de 9 de
dezembro
Região Autónoma dos Açores – Presidência do Governo
Regulamenta a execução da alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto n.º 11/2020,
de 6 de dezembro, nas deslocações por via aérea e por via marítima para o território
da Região Autónoma dos Açores.
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Decreto Regulamentar Regional n.º 27-C/2020/A, de 9 de
dezembro
Região Autónoma dos Açores – Presidência do Governo
Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a aplicação do Decreto do
Presidente da República n.º 61-A/2020, de 4 de dezembro, que renova o estado de
emergência.

ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Decreto-Lei n.º 102-B/2020, de 9 de dezembro
Presidência do Conselho de Ministros
Altera o Código da Estrada e legislação complementar, transpondo a Diretiva (UE)
2020/612.

Decreto-Lei n.º 102-C/2020, de 9 de dezembro
Presidência do Conselho de Ministros
Transpõe a Diretiva UE 2018/645, relativa à qualificação inicial e à formação
contínua dos motoristas de determinados veículos rodoviários afetos ao transporte
de mercadorias e de passageiros.

AGRICULTURA
Portaria n.º 274-A/2020, de 2 de dezembro
Agricultura
Altera (terceira alteração) a Portaria n.º 323/2017, de 26 de outubro, com as
alterações introduzidas pela Portaria n.º 220/2019, de 16 de julho, e pela Portaria n.º
279/2019, de 28 de agosto, que estabelece as normas de execução do regime de
apoio à reestruturação e reconversão das vinhas (VITIS), para o período 2019-2023,
previsto no Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 17 de dezembro.

Portaria n.º 281-A/2020, de 9 de dezembro
Agricultura
Altera (décima primeira alteração) a Portaria n.º 134/2015, de 18 de maio, e (nona
alteração) a Portaria n.º 274/2015, de 8 de setembro.
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Aviso n.º 19879/2020, de 9 de dezembro
Agricultura - Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Aprova o caderno de especificações para a produção e comercialização de carne de
bovino «Carne Maturada Dry-Aged - maturação controlada e certificada».

AMBIENTE
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro
Presidência do Conselho de Ministros
Aprova o regime geral da gestão de resíduos, o regime jurídico da deposição de
resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos,
transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852.

ECONOMIA
Portaria n.º 280/2020, de 7 de dezembro
Planeamento
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 140/2020, de 15 de junho, que altera (oitava
alteração) o Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e
Internacionalização.

Despacho n.º 12046/2020, de 11 de dezembro
Economia e Transição Digital - Gabinete do Ministro de Estado, da
Economia e da Transição Digital
Procede à aprovação do Regulamento do Processo de Reconhecimento dos Polos
de Inovação Digital e de Acesso à Rede Europeia.

EDUCAÇÃO
Portaria n.º 284/2020, de 11 de dezembro
Educação
Procede à criação do Plano Nacional de Incentivo ao Associativismo Estudantil.
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ENERGIA
Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece os requisitos aplicáveis a edifícios para a melhoria do seu desempenho
energético e regula o Sistema de Certificação Energética de Edifícios, transpondo a
Diretiva (UE) 2018/844 e parcialmente a Diretiva (UE) 2019/944.

ENTIDADES REGULADORAS
Norma regulamentar da Autoridade de Supervisão de Seguros e
Fundos de Pensões n.º 10/2020-R, de 30 de novembro
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Altera a Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto, que regula a prestação
de informação pelas entidades supervisionadas à Autoridade de Supervisão de
Seguros e Fundos de Pensões para efeitos do exercício das competências de
supervisão que lhe estão legalmente cometidas.

FINANÇAS
Despacho n.º 11886-A/2020, de 3 de dezembro
Finanças - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos
Fiscais
Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e
pensões auferidas por titulares residentes no continente para vigorarem durante o
ano de 2021.

Portaria n.º 276/2020, de 4 de dezembro
Finanças
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 232/2020, de 1 de outubro, que estabelece
as obrigações declarativas fiscais que estão abrangidas pelo regime do justo
impedimento de curta duração, previsto no artigo 12.º-A do Estatuto da Ordem dos
Contabilistas Certificados, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 452/99, de 5 de novembro.
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Portaria n.º 277/2020, de 4 de dezembro
Finanças
Fixa a taxa do adicionamento sobre as emissões de CO(índice 2) previsto no artigo
92.º-A do CIEC e o valor do adicionamento resultante da aplicação dessa taxa aos
fatores de adicionamento relativos a cada produto.

MAR
Decreto-Lei n.º 101-F/2020, de 7 de dezembro
Presidência do Conselho de Ministros
Transpõe as Diretivas (UE) 2017/159 e 2018/131, relativas ao trabalho a bordo das
embarcações de pesca e à atividade de marítimos a bordo de navios.

Decreto-Lei n.º 102/2020, de 9 de dezembro
Presidência do Conselho de Ministros
Transpõe a Diretiva (UE) 2019/883, relativa aos meios portuários de receção de
resíduos provenientes dos navios, tendo em vista uma maior proteção do meio
marinho.

REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES

Decreto Regulamentar Regional n.º 27/2020/A, de 2 de dezembro
Região Autónoma dos Açores – Presidência do Governo
Estabelece os limites e as condições para a viabilização das utilizações não
agrícolas referidas no Regime Jurídico da Reserva Agrícola Regional.

SAÚDE
Portaria n.º 283/2020, de 10 de dezembro
Finanças e Saúde
Aprova o modelo de declaração da contribuição extraordinária sobre os fornecedores
do Serviço Nacional de Saúde (modelo 56).

Centro de Competências Jurídicas do Estado – JurisAPP

Pág. 7

Newsletter Digesto n.º 25/2020

SEGURANÇA SOCIAL
Portaria n.º 278-A/2020, de 4 de dezembro
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Define os termos, condições e procedimentos do processo de candidatura, seleção,
formação e avaliação das famílias de acolhimento, bem como o respetivo
reconhecimento.

Portaria n.º 281/2020, de 9 de setembro
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 160/2020, de 26 de junho, que alarga o
prazo de vigência e o âmbito de aplicação da medida excecional relativa às
comparticipações financeiras da segurança social.

TRABALHO
Portaria n.º 275/2020, de 4 de dezembro
Economia e Transição Digital, Admnistração Interna, Justiça, Cultura,
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Saúde, Ambiente e Ação
Climática, Agricultura e Mar
Altera (segunda alteração) a Portaria n.º 182/2018, de 22 de junho, que regula as
condições de trabalho dos trabalhadores administrativos não abrangidos por
regulamentação coletiva específica.

Portaria n.º 278/2020, de 4 de dezembro
Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Procede à atualização anual das pensões de acidentes de trabalho para o ano de
2020.

Portaria n.º 279/2020, de 7 de dezembro
Planeamento
Altera (oitava alteração) o Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e
Emprego, aprovado em anexo à Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de março.

Decreto-Lei n.º 101-E/2020, de 7 de dezembro
Presidência do Conselho de Ministros
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Transpõe a Diretiva (UE) 2018/957, relativa ao destacamento de trabalhadores no
âmbito de uma prestação de serviços.

Decreto-Lei n.º 102-A/2020, de 9 de setembro
Presidência do Conselho de Ministros
Altera as prescrições mínimas de proteção da segurança e da saúde dos
trabalhadores contra os riscos da exposição a agentes biológicos durante o trabalho
e transpõe as Diretivas (UE) 2019/1833 e 2020/739.

Portaria n.º 285/2020, de 11 de dezembro
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Cria a Medida de Apoio Excecional aos Artesãos e às Unidades Produtivas
Artesanais.

TRANSPORTES
Decreto-Lei n.º 101-C/2020, de 7 de dezembro
Presidência do Conselho de Ministros
Transpõe parcialmente a Diretiva (UE) 2016/798, relativa à segurança ferroviária, no
que se refere a investigações de segurança a acidentes e incidentes.
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Avalie a nossa Newsletter e dê-nos a sua sugestão
através do e-mail:
digesto@jurisapp.gov.pt

