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1.

CIVIL

1.1

CONSELHO MINISTROS

Plano de Desconfinamento | Conselho de Ministros de 29 de maio de 2020.
Comunicado do Conselho de Ministros de 29 de maio de 2020.
Transportes, alimentação, educação, escolas, ensino superior, crianças, proteção civil, cultura
Comunicado do Conselho de Ministros de 15 de maio de 2020.
Estado de calamidade, coronavírus, idosos, creches, trabalho, transporte público, comércio, museus,
desporto, praias, comunicação social, arrendamento
Comunicado do Conselho de Ministros extraordinário de 12 de maio de 2020.
coronavírus, empresas, escolas, fronteiras
Comunicado do Conselho de Ministros de 30 de abril de 2020.
Saúde | economia | transportes | transporte público | desporto | cultura | coronavírus
Apresentação do Plano de Desconfinamento aprovado no Conselho de Ministros de 30 de abril 2020.
Plano de Desconfinamento e cronologia resumida
Comunicado do Conselho de Ministros de 23 de abril de 2020.
Coronavírus | Municípios | Impostos | Bombeiros | Desporto | Água | Proteção civil | Violência doméstica
Comunicado do Conselho de Ministros de 17 de abril de 2020.
COVID-19 | Estado de emergência | Turismo | Parcerias público-privados | Violência doméstica |
Vacinação
Comunicado do Conselho de Ministros de 9 de abril de 2020.
COVID-19. | Ensino | Saúde | Orçamento do Estado | Agentes Económicos | Fronteiras |
Tecnologias Digitais | Meios de Comunicação à Distância | Citação e Notificação Postal | Linha
de Crédito Setor da Pesca | Parentalidade - Proteção Social Obrigatória

Comunicado do Conselho de Ministros de 2 de abril de 2020.
COVID-19. Estado de Emergência | Trabalho | Força probatória - cópias digitalizadas contratos |
Execução penas | Transportes | Autarquias Locais | Abastecimento água e saneamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 26 de março de 2020.
COVID-19. Proteção trabalhadores, famílias e empresas | Arrendamento | Instrumentos de pagamento
eletrónicos e suspensão de comissões fixas | Programas de Ajustamento Municipal | Cultura e arte |
Fundos europeus estruturais e de investimento
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Comunicado do Conselho de Ministros de 20 de março de 2020.
COVID-19. Aprovação de um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta à
situação epidemiológica do novo Coronavírus-COVID 19.
Comunicado do Conselho de Ministros de 19 de março de 2020.
COVID-19. Aprovação do decreto que estabelece os termos das medidas excecionais e temporárias a
implementar durante a vigência do estado de emergência.
Comunicado do Conselho de Ministros extraordinário de 17 de março de 2020.
COVID – 19. Requisição civil dos trabalhadores portuários em situação de greve
Comunicado do Conselho de Ministros eletrónico de 16 de março de 2020.
COVID – 19. Controlos na fronteira interna entre Portugal e Espanha
Conselho de Ministros de 12 de março de 2020.
COVID - 19. Medidas extraordinárias e de caráter urgente.
1.2

ASSEMBLEIA REPÚBLICA

Decreto da Assembleia da República n.º 23/XIV. Altera o regime excecional para as situações de mora
no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não
habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 4-C/2020, de
6 de abril.
DAR 94, II Série-A, de 25 de maio de 2020.
Proposta de Lei 32/XIV. Altera o regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda
devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da
pandemia COVID-19.
Assembleia da República 15 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 21/XIV. Cria o regime processual transitório e excecional. Altera
as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19, procedendo à
quarta alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, à primeira alteração à Lei n.º 9/2020, de 10 de abril,
e à décima primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DAR 89, II Série-A, Suplemento, de 15 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 19/XIV. Terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março,
que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
DAR 85, II Série-A, Suplemento, de 8 de maio de 2020.
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Decreto da Assembleia da República n.º 17/XIV. Promove e garante a capacidade de resposta das
autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, procedendo à primeira alteração às Leis
n.ºs 4-B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril.
DAR 83, II Série-A, Suplemento, de 4 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 16/XIV. Regime excecional e transitório para a celebração de
acordos de regularização de dívida no âmbito do setor da água e do saneamento de águas residuais.
DAR 83, II Série-A, Suplemento, de 4 de maio de 2020.
Proposta de Lei 30/XIV. Altera as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19. Procede à terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, alterada pelas Leis n.ºs 4A/2020 e 4-B/2020, ambas de 6 de abril, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da doença COVID-19.
Assembleia da República, 30 de abril de 2020.
Relatório sobre a aplicação da declaração do estado de emergência de 3 a 17 de abril de 2020.
DAR 81, II Série-A, Suplemento, 28 de abril de 2020.
Proposta de Lei 26/XIV. Aprova um regime excecional e transitório para a celebração dos acordos de
regularização de dívida no âmbito do setor da água e do saneamento de águas residuais.
Assembleia da República, 24 de abril de 2020.
Relatório sobre a aplicação da declaração do estado de emergência. O presente relatório reflete e
documenta as providências e medidas adotadas pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras na vigência
do Estado de Emergência que se iniciou às 0:00 horas do dia 19 de março de 2020 e cessou às 23:59
horas do dia 2 de abril de 2020
DAR 77, II Série-A, de 20 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 10/XIV. Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao
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.
DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 9/XIV. Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao
Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos
das famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia
social, bem como um regime especial de garantias pessoais do estado, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19.
DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.
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Decreto da Assembleia da República n.º 8/XIV. Regime excecional para as situações de mora no
pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não
habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19.
DAR 72, II Série-A, Suplemento, de 3 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 7/XIV. Estabelece um regime excecional de cumprimento das
medidas previstas nos programas de ajustamento municipal e de endividamento das autarquias locais,
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e procede à segunda alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19
de março.
DAR 72, II Série-A, Suplemento, de 3 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 6/XIV. Procede à primeira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19
de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, e à segunda alteração ao 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.
DAR 72, II Série-A, Suplemento, de 3 de abril de 2020.
Proposta de Lei 21/XIV. Estabelece um regime excecional para as situações de mora no pagamento da
renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito
da pandemia COVID-19.
Assembleia da República, 30 de março de 2020.
Proposta de Lei n.º 18/XIV/1.ª (GOV). Estabelece um regime excecional e temporário de caducidade e
da oposição à renovação dos contratos de arrendamento habitacionais e não habitacionais, atendendo
à pandemia da doença COVID-19.
DAR 65, II Série-A, publicado em 23 de março de 2020.
Proposta de Lei 18/XIV. Estabelece um regime excecional e temporário de caducidade e da oposição à
renovação dos contratos de arrendamento habitacionais e não habitacionais, atendendo à pandemia da
doença COVID-19.
Assembleia de República de 23 de março de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 5/XIV. Medidas excecionais e temporárias de resposta à
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
DAR 63, II Série-A, publicado em 19 de março de 2020.
Proposta de Lei n.º 17/XIV/1.ª (GOV). Aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. A presente lei
procede à a) Ratificação dos efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março; b) Aprovação de
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo novo
Coronavírus SARS-CoV-2 agente causador da doença COVID-19.
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DAR 62, II Série-A, publicado em 18 de março de 2020.
Assembleia da República debate pedido de autorização de declaração do estado de emergência | 18 de
março | 17H00 Depois de consultado o Conselho de Estado e ouvido o Governo, que se pronunciou em
sentido favorável, o Presidente da República enviou à Assembleia da República, para autorização, o
projeto de Decreto Presidencial através do qual se pretende venha a ser decretado o estado de
emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. Reunida em
Sessão Plenária, a Assembleia da República procederá esta tarde ao debate do pedido de autorização
de declaração do estado de emergência, com intervenções do Governo e de todos os Grupos
Parlamentares. Pelo interesse que reveste o seu conhecimento público, procede-se à divulgação da carta
enviada ao Presidente da Assembleia da República pelo Chefe de Estado e o Projeto do Decreto do
Presidente da República.
Proposta de Lei n.º 17/XIV/1.ª (GOV). Aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. A presente lei
procede à a) Ratificação dos efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março; b) Aprovação de
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo novo
Coronavírus SARS-CoV-2 agente causador da doença COVID-19.
DAR 62, II Série-A, publicado em 18 de março de 2020.
Proposta de Lei 17/XIV. Aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
Assembleia da República de 16 de março de 2020.
1.3

DIÁRIO REPÚBLICA PORTUGUESA

Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020. Aprova o Programa de Estabilização Económica e
Social.
DR 110-A, Série I, de 6 de junho de 2020.
Declaração de Retificação n.º 23-A/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020,
de 29 de maio, que prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19, publicada no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 105, 29 de maio de 2020.
DR 109, 1º Suplemento, Série I, de 4 de junho de 2020.
Portaria n.º 136/2020. Procede, para o ano de 2020, à identificação das águas balneares costeiras e de
transição e das águas balneares interiores, fixando as respetivas épocas balneares, bem como à
identificação das praias de banhos onde é assegurada a presença de nadadores-salvadores.
DR 109, Série I, de 4 de junho de 2020.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 14/2020/A. Plano Global para
a retoma progressiva da atividade económica.
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DR 108, Série I, de 3 de junho de 2020.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 13/2020/A. Recomenda ao
Governo Regional dos Açores a priorização da realização de testes de despistagem da COVID-19 no
universo dos utentes dos lares de idosos existentes na Região, bem como nos casos de novas
admissões, nos casos em que os utentes transitam dos cuidados hospitalares, assim como a todos os
profissionais em funções naquelas instituições.
DR 107, Série I, de 2 de junho de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade,
em todo o território nacional até às 23:59h do dia 14 de junho de 2020, sem prejuízo de prorrogação ou
modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 24-A/2020. Relativo às medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 5.º, 6.º, 13.º-B, 13.º-D, 16.º, 18.º, 25.º-D, 28.º-B, 35.º-D e 35.º-J do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Adita os artigos 9.º-B, 18.º-A, 35.º-L e
35.º-M ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Revoga os artigos 29.º, 35.ºI e os n.ºs 5 a 12 do artigo 35.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.
Produção de efeitos:
1 - O n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo
presente decreto-lei, produz efeitos a 13 de março de 2020.
2 - O artigo 35.º-J do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente
decreto-lei, produz efeitos a 17 de maio de 2020.
3 - O artigo 25.º-D do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente
decreto-lei, produz efeitos a 1 de junho de 2020.
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Lei n.º 17/2020. Relativa ao regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda devida
nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia
COVID-19. Altera os artigos 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 12.º e 14.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril. A presente
Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, Série I, de 29 de maio de 2020.
Lei n.º 16/2020. Relativa às medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19. Adita o artigo 6.º-A à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. Altera o artigo 10.º da Lei n.º 9/2020,
de 10 de abril; o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. Revoga o artigo 7.º e os n.ºs
1 e 2 do artigo 7.º-A da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação atual. Republica a Lei n.º 1-
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A/2020, de 19 de março, com a redação introduzida pela presente Lei. O presente diploma entra em vigor
no quinto dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, Série I, de 29 de maio de 2020.
Despacho n.º 5897-A/2020. Medidas concertadas entre o Governo da República Portuguesa e o Governo
do Reino de Espanha relativas à autorização excecional de passagem de fronteiras terrestres por curtos
períodos de tempo. O presente Despacho entra em vigor às 00h00 de 1 de junho de 2020.
DR 104, 2º Suplemento, Série II, de 28 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 22/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020, de
19 de maio, que estabelece uma medida excecional e temporária de aquisição de espaço para a difusão
de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicada
no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 97, de 19 de maio de 2020.
DR 104, Série I, de 28 de maio de 2020.
Despacho n.º 5793-A/2020. Implementação de um procedimento simplificado de instrução dos pedidos
de concessão de autorização de residência. O presente Despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação e vigora pelo prazo de um ano a contar dessa data.
DR 102, 1º Suplemento, Série II, de 26 de maio de 2020.
Portaria n.º 126/2020. Determina a isenção de taxa de registo e de contribuição regulatória para
quaisquer estruturas de natureza extraordinária e temporariamente criadas para a prestação de cuidados
de saúde, ou temporariamente dedicadas à prestação de cuidados de saúde, no âmbito da resposta à
epidemia por SARS-CoV-2 e à doença COVID-19. A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação e produz efeitos desde o dia 2 de fevereiro de 2020.
DR 102, Série I, de 26 de maio de 2020.
Portaria n.º 125/2020. Revoga a Portaria n.º 106/2020, de 2 de maio, que estabelece para o transporte
aéreo um limite máximo de passageiros. A presente portaria entra em vigor às 00:00 h do dia 1 de junho
de 2020.
DR 101, Série I, de 25 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 24/2020. Regula o acesso, a ocupação e a utilização das praias de banhos, no contexto
da pandemia da doença COVID-19, para a época balnear de 2020.
DR 101, Série I, de 25 de maio de 2020.
Despacho n.º 5638-C/2020. Determina a prorrogação da suspensão de ações de formação presenciais,
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, entre o dia 1 e o dia 17 de maio de 2020. O presente
despacho produz efeitos ao dia 1 de maio de 2020.
DR 98, 2º Suplemento, Série II, de 20 de maio de 2020.

Compêndio da legislação aprovada relativa à crise sanitária do COVID-19

13/227

Despacho n.º 5638-B/2020. Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália. O presente Despacho
produz efeitos a partir das 00:00 horas do dia 20 de maio de 2020.

DR 98, 1º Suplemento, Série II, de 20 de maio de 2020.
Despacho n.º 5612-A/2020. Determina procedimentos de controlo de fronteira por parte do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF).
DR 97, 2º Suplemento, Série II, de 19 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020. Estabelece uma medida excecional e temporária de
aquisição de espaço para a difusão de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 97, 1º Suplemento, Série I, de 19 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 95-B/2020, Série I, de 17 de maio de 2020.
Despacho n.º 5546/2020. Procede à retoma do ensino da condução e da atividade de formação
presencial de certificação de profissionais.
DR 95-A/2020, Série II, de 16 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 22/2020. Altera os artigos 6.º, 13.º-A, 13.º-B, 16.º e 35.º-G do Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, na sua redação atual, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia da doença COVID-19. Republica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 95-A/2020, Série I, de 16 de maio de 2020.
Portaria n.º 116/2020. Altera os artigos 3.º, 4.º e 7.º da Portaria n.º 185/2015, de 23 de junho, que
regulamenta a Lei n.º 14/2014, de 18 de março, que aprovou o regime jurídico do ensino da condução,
nos aspetos relativos ao ensino da condução para habilitação às diversas categorias de carta de
condução e ao acesso e exercício da atividade de exploração de escolas de condução.
DR 95-A/2020, Série I, de 16 de maio de 2020.
Despacho n.º 5545-C/2020. Nos termos do n.º 4 do artigo 35.º-H do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de
março, na sua redação atual, define orientações e recomendações relativas à organização e
funcionamento dos espaços físicos de atendimento e de trabalho na Administração Pública, no âmbito
do levantamento das medidas de mitigação da pandemia da doença COVID-19. O presente despacho
entra em vigor com a sua publicação e produz efeitos a dia 3 de maio de 2020, vigorando durante a
situação de calamidade declarada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril,
incluindo as suas eventuais renovações.
DR 95, 2º Suplemento, Série II, de 15 de maio de 2020.
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Declaração de Retificação n.º 20/2020. Retifica a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, «Medidas excecionais
e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da
doença COVID-19».
DR 95, Série I, de 15 de maio de 2020.
Despacho n.º 5520-B/2020. Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros
e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais.
DR 94, 2º Suplemento, Série II, de 14 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-G/2020. Estabelece um sistema de incentivos à segurança nas micro, pequenas e
médias empresas, no contexto da doença COVID-19.
DR 94, 1º Suplemento, Série I, de 14 de maio de 2020.
Recomendação n.º 2/2020. Conselho de Prevenção da Corrupção. Prevenção de riscos de corrupção e
infrações conexas no âmbito das medidas de resposta ao surto pandémico da COVID-19.
DR 94, Série II, de 14 de mio de 2020.
Despacho n.º 5503-C/2020. Prorrogação da interdição do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal
de todos os voos de e para países que não integram a União Europeia, com determinadas exceções.
DR 93, 3º Suplemento, Série II, de 13 de maio de 2020.
Despacho n.º 5503-B/2020. Concessão de uma garantia pessoal do Estado ao Fundo de Contragarantia
Mútuo, no âmbito do apoio às empresas nacionais decorrentes da pandemia da doença COVID-19.
DR 93, 3º Suplemento, Série II, de 13 de maio de 2020.
Despacho n.º 5503-A/2020. Determina que a percentagem de lucro na comercialização, por grosso e a
retalho, de dispositivos médicos e de equipamentos de proteção individual identificados no anexo ao
Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril, bem como de álcool etílico e de gel desinfetante cutâneo de
base alcoólica, é limitada ao máximo de 15 %.
DR 93, 2º Suplemento, Série II, de 13 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 34-A/2020. Prorroga a reposição, a título excecional e
temporário, do controlo de pessoas nas fronteiras, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Republica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, de 16 de março, com a redação
introduzida pela presente resolução.
DR 93, 1º Suplemento, Série I, de 13 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-D/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias para o equipamento de
espaços de atendimento presencial sob gestão dos municípios e das freguesias. Adita os artigos 9.º-A e
13.º-D ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.
DR 92, 1º Suplemento, Série I, de 12 de maio de 2020.
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Lei n.º 14/2020. Altera o artigo 8.º. Adita os artigos 8.º-A a 8.º-D à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que
aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19
DR 90-A, Série I, de 9 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-C/2020. Estabelece medidas excecionais de proteção social, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19. Adota medidas temporárias de reforço na proteção no desemprego. Cria um
regime especial de acesso ao rendimento social de inserção. Altera os artigos 6.º, 26.º e 27.º do

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual e o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º
10-F/2020, de 26 de março. Adita os artigos 28.º-A e 28.º-B, ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13
de março, na sua redação atual. O disposto no artigo 3.º produz efeitos relativamente aos

requerimentos de rendimento social de inserção apresentados desde 1 de março de 2020. O artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente diploma, produz
efeitos desde 7 de abril de 2020. O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.

DR 89, 1º Suplemento, Série I, de 7 de maio de 2020.
Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2020. Estabelece os deveres de prestação de informação aos clientes
bancários sobre a moratória pública, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, e sobre
moratórias privadas.
DR 89, Série II, de 7 de maio de 2020.
Lei n.º 12/2020. Promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da
pandemia da doença COVID-19. Adita os artigos 3.º-A a 3.º-C à Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril e os

artigos 7.º-A a 7.º-F à Lei n.º 6/2020, de 10 de abril. Altera os artigos 3.º e 4.º da Lei n.º 6/2020, de
10 de abril. Republica a Lei n.º 6/2020, de 10 de abril [que estabelece um regime excecional com
vista a promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da
doença COVID -19], com a redação introduzida pela presente lei. A presente lei produz efeitos desde o

dia 12 de março de 2020 e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de
junho de 2020.

DR 89, Série I, de 7 de maio de 2020.
Lei n.º 11/2020. Estabelece um regime excecional e transitório para a celebração de acordos de
regularização de dívida no âmbito do setor da água e do saneamento de águas residuais.
DR 89, Série I, de 7 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-A/2020. Estabelece um regime excecional e temporário de aquisição de espaço para
publicidade institucional aos órgãos de comunicação social, no âmbito da pandemia da doença COVID19. Adita o artigo 2.º-B ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Entra
em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

DR 88, 1º Suplemento, Série I, de 6 de maio de 2020.
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Declaração de Retificação n.º 18-C/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, da
Presidência do Conselho de Ministros, que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia da doença COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 85-A, de 1 de maio de
2020.
DR 87, 1º Suplemento, Série I, de 5 de maio de 2020.
Despacho n.º 5186/2020. Contratos celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março,
que veio estabelecer medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
DR 87, Série II, de 5 de maio de 2020.
Despacho n.º 5176-B/2020. Procede à prorrogação das medidas excecionais e temporárias relativas à
suspensão do ensino da condução, exames e da atividade de formação presencial de certificação de
profissionais.
DR 86, 2º Suplemento, Série II, de 4 de maio de 2020.
Portaria n.º 107/2020. Altera o artigo 6.º da Portaria n.º 86/2020, de 4 de abril, que estabelece um
conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID19, no âmbito da operação 10.2.1.4, «Cadeias curtas e mercados locais», da ação n.º 10.2,
«Implementação das estratégias», integrada na medida n.º 10, «LEADER», da área n.º 4,
«Desenvolvimento local», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente. A presente Portaria

aplica-se aos avisos de abertura de candidaturas ainda não encerrados. Entra em vigor no dia
seguinte ao da sua publicação e produz efeitos à data da produção de efeitos da Portaria n.º
86/2020, de 4 de abril.

DR 86, Série I, de 4 de maio de 2020.
Portaria n.º 106/2020. Estabelece para o transporte aéreo um limite máximo de passageiros, bem como
as exceções a esse limite e respetivos requisitos, por forma a garantir a distância conveniente entre os
passageiros e a garantir a sua segurança, quer nos voos regulares, quer nos voos excecionados à regra
geral sobre lotação. A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 85-B, Série I, de 2 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20/2020. Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19. Altera os artigos 10.º, 12.º, 16.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua
redação atual. Adita os artigos 13.º-A a 13.º-C, 15.º-A, 25.º-A a 25.º-C, 34.º-A e 34.º-B e 35.º-A a 35.º-I,
ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Revoga os n.ºs 1 e 2 do artigo do
17.º e o artigo 32.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. O presente
diploma produz efeitos a 3 de maio de 2020, salvo no que concerne ao disposto no artigo 15.º-A do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, com a redação dada pelo presente decreto-lei, que produz
efeitos a 13 de março de 2020. Entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 85-A, Série I, de 01 de maio de 2020.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020. Estabelece uma estratégia de levantamento de
medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-B/2020. Repõe, a título excecional e temporário, um ponto
de passagem autorizado na fronteira terrestre.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020. Declara a situação de calamidade, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-D/2020. Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período
entre 1 e 3 de maio de 2020.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 19-A/2020. Estabelece um regime excecional e temporário de reequilíbrio financeiro de
contratos de execução duradoura, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Despacho n.º 5138-B/2020. Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros
e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais.
DR 85, 3º Suplemento, Série II, de 30 de abril de 2020.
Portaria n.º 105-C/2020. Estabelece medidas complementares à Portaria n.º 81/2020, de 26 de março,
relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, no âmbito do Programa de
Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR 2020).
DR 85, 2º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-A/2020. Retifica o Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, da Presidência
do Conselho de Ministros, que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 76, de 17 de
abril de 2020.
DR 85, 2º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Despacho n.º 5023-C/2020. Altera a alínea g) do n.º 4 do Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março,
sobre prestação de serviços de atendimento ao público.
DR 82, 2º Suplemento, Série II, de 27 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 18-A/2020. Estabelece as medidas excecionais e temporárias na área do desporto, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
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DR 80, 1º Suplemento, Série I, de 23 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 18/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19. Adita os artigos 2.º-A e 30.º-A ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação
atual. O artigo 2.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação dada pelo presente
diploma, produz efeitos ao dia 13 de março. Os procedimentos promovidos antes da publicação do
presente diploma que não tenham observado, no todo ou em parte, o regime previsto no artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, consideram-se realizados, para todos os efeitos, ao abrigo
do regime previsto no artigo 2.º-A do mesmo Decreto-Lei, na redação dada pelo presente Decreto-Lei. O
presente Decreto-Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 80, Série I, de 23 de abril de 2020.
Portaria n.º 101/2020. Altera o artigo 5.º da Portaria n.º 357/2019, de 8 de outubro, que regulamenta as
comunicações eletrónicas entre os tribunais judiciais e as escolas da rede pública tuteladas pelo
Ministério da Educação. A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 80, Série I, de 23 de abril de 2020.
Despacho n.º 4756-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à suspensão do
ensino da condução, dos exames e da atividade de formação presencial de certificação de profissionais
como forma de combate à situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID-19.
DR 77, 1º Suplemento, Série II, de 20 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-C/2020. A Presidência do Conselho de Ministros regulamenta a prorrogação do estado de
emergência decretado pelo Presidente da República.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020. A Assembleia da República autoriza a renovação
do estado de emergência.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020. Procede à segunda renovação da declaração de
estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Despacho n.º 4698-C/2020. Prorrogação da interdição do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal
de todos os voos de e para países que não integram a União Europeia, com determinadas exceções.
DR 76, 2º Suplemento, Série II, de 17 de abril de 2020.
Despacho n.º 4640-C/2020. Determina, para efeitos de financiamento, gestão e acompanhamento da
Política Agrícola Comum (PAC), que a situação de pandemia COVID-19 pode ser reconhecida como
«caso de força maior», nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento n.º 1306/2013, do Parlamento
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Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, do qual resulta a impossibilidade de dar cumprimento a
obrigações estabelecidas nos regimes de apoio aplicáveis nesse âmbito.
DR 75, 2º Suplemento, Série II, 16 de abril de 2020.
Despacho n.º 4586-A/2020. Estabelece para o transporte aéreo outros casos em que não se aplica o
previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do Decreto n.º 2-B/2020 e que não estavam previstos no
Despacho n.º 4328-A/2020, de 7 de abril.
DR 74, 2º Suplemento, Série II, de 15 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 16/2020. Estabelece normas excecionais e temporárias destinadas à prática de atos por
meios de comunicação à distância, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, destinadas a permitir
a prática de atos por meios de comunicação à distância no âmbito de: a) Processos urgentes que corram
termos nos julgados de paz; b) Procedimentos e atos de registo; c) Procedimentos conduzidos pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I. P.). O presente diploma entra em vigor no dia
seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de junho de 2020.
DR 74, Série I, de 15 de abril 2020.
Portaria n.º 91/2020. Define, em execução do disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de
abril, que estabelece um regime excecional para as situações de mora no pagamento das rendas
atendendo à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e doença COVID-19, os
termos em que é efetuada a demonstração da quebra de rendimentos para efeito de aplicação daquele
regime excecional a situações de incapacidade de pagamento das rendas habitacionais devidas a partir
de 1 de abril de 2020 e até ao mês subsequente ao termo da vigência do estado de emergência. A
presente Portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 73, Série I, de 14 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 22/2020. Prorroga a reposição, a título excecional e temporário,
do controlo de pessoas nas fronteiras, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Altera os n.ºs 1, 4,
5 e 7 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, de 16 de março, que 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. A presente
Resolução produz efeitos a partir do dia 15 de abril de 2020.
DR 73, Série I, de 14 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 14-F/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 24.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e o artigo
6.º do Decreto-Lei n.º 10 -G/2020, de 26 de março. Adita o artigo 32.º-B ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, na sua redação atual. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação
DR 72, 2º Suplemento, Série I, de 13 de abril de 2020.
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Decreto-Lei n.º 14-E/2020. Estabelece um regime excecional e temporário para a conceção, o fabrico, a
importação, a comercialização nacional e a utilização de dispositivos médicos para uso humano e de
equipamentos de proteção individual, para efeitos de prevenção do contágio do novo coronavírus (SARSCoV-2). O presente diploma produz efeitos a 13 de março de 2020 e entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
DR 72, 2º Suplemento, Série I, de 13 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 14-D/2020. Reforça a proteção na parentalidade, dos trabalhadores que exercem funções
públicas integrados no regime de proteção social convergente.
DR 72, 1º Suplemento, Série I, de 13 de abril de 2020.
Lei n.º 8/2020. Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de
março, que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas,
instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem como um
regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
Lei n.º 5/2020. Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao 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.
DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
Despacho n.º 4396/2020. Prorroga os efeitos do Despacho n.º 3301/2020, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 52, de 15 de março de 2020, que estabelece regras aplicáveis aos profissionais
de saúde, com filho ou outros dependentes a cargo menores de 12 anos. O presente Despacho produz
efeitos no dia da sua assinatura e vigora enquanto não houver retoma das atividades letivas e não letivas
presenciais, de acordo com o determinado pelo Governo.
DR 71-A, Série II, de 10 de abril de 2020.
Despacho n.º 4394-D/2020. Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e

tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais. O presente Despacho produz efeitos a partir das
00:00 horas do dia 10 de abril de 2020 até às 24:00 horas do dia 30 de abril de 2020, podendo ser
prorrogado em função da evolução da situação epidemiológica.
DR 71, 3º Suplemento, Série II, de 9 de abril.

Despacho n.º 4394-C/2020. Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais no município de

Ovar.

DR 71, 2º Suplemento, Série II, de 9 de abril de 2020.
Despacho n.º 4328-F/2020. Procede à prorrogação das medidas excecionais e temporárias relativas

à suspensão do ensino da condução e da atividade de formação presencial de certificação de
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profissionais como forma de combate à situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID-19. O
presente diploma produz efeitos a partir da data da sua publicação.
DR 70, 3º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.
Despacho n.º 4328-C/2020. Altera o Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, que assegura o

funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais.
DR 70, 2º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.

Despacho n.º 4287/2020. Autorização de utilização de câmaras de videovigilância portáteis, instaladas
em veículos aéreos não tripulados da Polícia de Segurança Pública, durante o Estado de Emergência.
DR 70, Série II, de 8 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 14-B/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia
COVID-19, no âmbito dos sistemas de titularidade estatal de abastecimento de água e de saneamento
de águas residuais. Procede ao diferimento parcial da execução dos acordos de regularização de dívida
celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro, bem como à prorrogação do prazo
para a cessão de créditos pelas entidades gestoras de sistemas multimunicipais ou de outros sistemas
de titularidade estatal de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais e pelas entidades
gestoras de parcerias entre o Estado e as autarquias locais, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º
90/2009, de 9 de abril. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação,
produzindo efeitos desde 1 de abril de 2020.
DR 69, 1º Suplemento, Série I, de 7 de abril de 2020.
Despacho n.º 4270-B/2020. Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas na

vigência da situação de calamidade no município de Ovar.
DR 69, 2º Suplemento, Série II, de 7 de abril de 2020.

Despacho n.º 4249/2020. Autorização de utilização de câmaras de videovigilância portáteis, instaladas em

veículos aéreos não tripulados, durante o estado de emergência.
DR 69, Série II, de 7 de abril de 2020.

Despacho n.º 4235-D/2020. Determina a aplicação do artigo 6.º do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril,
aos ministros do culto. O presente despacho produz efeitos entre as 00:00h do dia 9 de abril de 2020 e
as 24:00h do dia 13 de abril de 2020.
DR 68, 2º Suplemento, Série II, de 6 de abril de 2020.
Despacho n.º 4235-C/2020. Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas
na vigência da situação de calamidade no município de Ovar.
DR 68, 2º Suplemento, Série II, de 6 de abril de 2020.
Portaria n.º 88-D/2020. Estabelece um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à
situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19, no âmbito da ação 8.1, «Silvicultura
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Sustentável» da Medida 8 «Proteção e Reabilitação dos Povoamentos Florestais» do Programa de
Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020. A presente Portaria
aplica-se a todos os anúncios de abertura de candidaturas ainda não encerrados. O presente diploma
entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 12-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 6.º, 7.º, 10.º, 17.º, 22.º, 23.º, 24.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 10-E/2020, de 24 de março, e pela Lei n.º 4-A/2020, de 6
de abril, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID -19.
Adita os artigos 6.º-A, 16.º-A e 32.º-A ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação
atual. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Lei n.º 4-C/2020. Estabelece o regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda
devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da
pandemia COVID-19. O disposto neste diploma é ainda aplicável, com as necessárias adaptações, a
outras formas contratuais de exploração de imóveis. A presente Lei é aplicável às rendas que se vençam
a partir do dia 1 de abril de 2020. O diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Lei n.º 4-B/2020. Estabelece um regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos
Programas de Ajustamento Municipal e de endividamento das autarquias locais, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19. Adita os artigos 3.º-A e 3.º-B, à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus
SARS -CoV -2 e da doença COVID -19. Republica a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, com a redação
introduzida pela presente lei. A presente Lei produz efeitos a dia 12 de março de 2020. Entra em vigor
no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de junho de 2020.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Lei n.º 4-A/2020. Relativa às medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. Altera os artigos 7.º e 8.º da Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19; e o artigo 2.º 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. Aditado o artigo 7.º-A à Lei n.º 1-A/2020, de
19 de março.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Despacho n.º 4235-A/2020. Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas
na vigência da situação de calamidade no município de Ovar.
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DR 68/2020, 1º Suplemento, Série II, de 6 de abril de 2020.
Despacho n.º 4148-A/2020. Esclarece o âmbito de aplicação do ponto iv) da alínea b) do n.º 2 da
Resolução do Conselho de Ministros n.º 18-B/2020, de 2 de abril, que prorroga os efeitos da declaração
de situação de calamidade no município de Ovar, na sequência da pandemia COVID-19.
DR 67-A, 1º Suplemento, Série II, de 5 de abril de 2020.
Portaria n.º 86/2020. Estabelece um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica da doença COVID 19, no âmbito da operação 10.2.1.4, «Cadeias curtas e mercados
locais», da ação n.º 10.2, «Implementação das estratégias», integrada na medida n.º 10, «LEADER», da
área n.º 4, «Desenvolvimento local», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente. A presente
portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 67-A, Série I, 4 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 18-B/2020. Resolução do Conselho de Ministros que prorroga
os efeitos da declaração de situação de calamidade no município de Ovar, na sequência da pandemia
COVID-19
DR 66, 2º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-B/2020. Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente
da República. Revoga o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. O presente diploma entra em vigor às
00h de 3 de abril de 2020.
DR 66, 2º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020. Autorização da renovação do estado de
emergência.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020. Renova a declaração de estado de emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Despacho n.º 4033/2020. Adapta as medidas excecionais e temporárias, decretadas pelo estado de
emergência, aos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
DR 66, Série II, de 2 de abril de 2020.
Despacho n.º 3863-B/2020. Determina que a gestão dos atendimentos e agendamentos seja feita de
forma a garantir inequivocamente os direitos de todos os cidadãos estrangeiros com processos
pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no âmbito do COVID 19. O presente despacho entra
em vigor no dia da publicação.
DR 62, 3º Suplemento, Série II, de 27 de março de 2020.
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Decreto-Lei n.º 10-L/2020. Relativo às regras gerais de aplicação dos fundos europeus estruturais e de
investimento, de forma a permitir a antecipação dos pedidos de pagamento. Altera o artigo 25.º do
Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 215/2015, de 6 de outubro,
88/2018, de 6 de novembro, e 127/2019, de 29 de agosto, que estabelece as regras gerais de aplicação
dos programas operacionais e dos programas de desenvolvimento rural financiados pelos fundos
europeus estruturais e de investimento, para o período de programação 2014-2020. O presente decretolei produz efeitos a 13 de março de 2020 e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-J/2020. Estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias,
empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem
como um regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID19.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Portaria n.º 81/2020. Estabelece um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do novo
Coronavírus - COVID 19, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020. A presente
portaria produz efeitos à data da produção de efeitos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10A/2020, de 12 de março. Este diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 61, Série I, de 26 de março de 2020.
Despacho n.º 3686-A/2020. Determina que durante o estado de emergência permanecem em
funcionamento, com atendimento presencial, mediante marcação, os serviços dos Centros Nacionais de
Apoio à Integração de Migrantes.
DR 60, 2º Suplemento, Série II, de 25 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-E/2020. Procede à atribuição de competências à Direção-Geral da Saúde e à
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., para a autorização de despesa, independentemente
do montante, para a aquisição de equipamentos, bens e serviços para a resposta à doença COVID-19.
Alarga o âmbito das entidades a que se aplicam as medidas excecionais de contratação pública para
resposta à doença COVID-19 às entidades adjudicantes tal como definidas no Código dos Contratos
Públicos. Altera o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, ratificado pela Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus — COVID -19. O presente diploma produz efeitos durante a vigência
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 59, 1º Suplemento, Série I, de 24 de março de 2020.
Despacho n.º 3659-D/2020. Determina que a Fundação Inatel, entidade de Economia Social, tutelada
pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e detentora de várias infraestruturas de
alojamento, disponibilize todas as unidades e equipamentos, com todos os meios existentes, para o apoio
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que se revele necessário, de forma a conter os efeitos do COVID-19 e a ajudar a População, em
articulação com as autoridades de Proteção Civil e Saúde.
DR 59, 2º Suplemento, Série II, de 24 de março de 2020.
Despacho n.º 3614-C/2020. A continuidade da prestação presencial dos serviços junto da Direção-Geral
de Reinserção e Serviços Prisionais, Polícia Judiciária, Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências
Forenses, I. P., Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., e dos Tribunais, durante o estado de
emergência, revela-se imprescindível para garantir o atendimento dos cidadãos sempre que os meios
digitais e analógicos não logrem dar resposta, pela sua natureza ou qualquer outra razão atendível. O
presente diploma determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral de
Reinserção e Serviços Prisionais, da Polícia Judiciária, do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências
Forenses, I. P., e do Instituto dos Registos e Notariado, I. P., durante o estado de emergência.
DR 58, 1º Suplemento, Série II, de 23 de março de 2020.
Despacho n.º 3659-A/2020. Determina procedimentos de controlo de fronteira por parte do SEF: a) Na
fronteira externa aérea o SEF exerce o controlo de fronteira dos voos provenientes de países terceiros
que não tenham sido suspensos; b) Na fronteira marítima aplica-se o Despacho n.º 3298-C/2020, datado
de 13 de março e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, datada de 16 de março; c) Na
fronteira terrestre aplica-se a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, datada de 16 de março.
Os passageiros autorizados a entrar em território nacional estão obrigados a cumprir as orientações
emanadas pela Direção-Geral de Saúde. A entrada em vigor dos presentes procedimentos fica
submetida a um período transitório de 24 horas a contar da sua publicação, de forma a acautelar os
direitos dos passageiros que, entretanto, já tenham efetuado o embarque no ponto de origem.
DR 59, 1º Suplemento, Série II, de 24 de março de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-A/2020. Alarga o diferimento de prestações vincendas no
âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional ou no Portugal 2020 a todas as empresas, devido
à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19. Altera o n.º 2 da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março de 2020. A presente resolução produz efeitos no dia da sua
aprovação.
DR 58, 1º Suplemento, Série I, de 23 de março de 2020.
Despacho n.º 3547-A/2020. Regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o
funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais, bem como as
condições de funcionamento em que estes devem operar. O presente despacho entra em vigor e produz
efeitos às 00:00 de 23 de março de 2020.
DR 57-B, 1º Suplemento, Série II, de 22 de março de 2020.
Despacho n.º 3545/2020. Determina a composição da Estrutura de Monitorização do Estado de
Emergência. O presente despacho produz efeitos na data da sua publicação.
DR 57-A, Série II, de 21 de março de 2020.
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Declaração de Retificação n.º 11-D/2020. Retifica o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, da Presidência
do Conselho de Ministros que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 57, 20 de março
de 2020.
DR 57, 2º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Decreto n.º 2-A/2020. Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. O presente decreto entra em vigor
às 00:00 do dia 22 de março de 2020.
DR 57, 1º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Lei n.º 1-A/2020. Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada
pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
DR 56, 3º Suplemento, Série I, de 19 de março de 2020.
Portaria n.º 77-A/2020. Altera o artigo 2.º e revoga o n.º 2 do artigo 7.º da Portaria n.º 73-A/2020, de 17
de março que reconhece a necessidade de se proceder à requisição civil dos trabalhadores portuários
em situação de greve até ao dia 30 de março de 2020. A presente portaria produz efeitos no dia da

sua publicação.

DR 56, 2º Suplemento, Série I, de 19 de março de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-D/2020. Declara a situação de calamidade no município de
Ovar, na sequência da situação epidemiológica da Covid-19. A presente resolução produz efeitos
imediatos.
DR 56, 1º Suplemento, Série I, de 19 de março de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020. Declara o estado de emergência, com fundamento
na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020. Autorização da declaração do estado de
emergência. A presente resolução entra em vigor com o Decreto do Presidente da República, produzindo
efeitos nos mesmos termos.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Portaria n.º 76-B/2020. Altera a Portaria n.º 71-A/2020 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. Revoga o n.º 5 do artigo 5.º
da Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, retificada pela Declaração de Retificação n.º 11-C/2020, de
16 de março. A presente portaria produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
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DR 55, 2º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Despacho n.º 3372-C/2020. Reconhece a necessidade da declaração da situação de calamidade no
município de Ovar. O presente despacho produz efeitos imediatos e vigora até 2 de abril de 2020.
DR 54, 3º Suplemento, Série II, de 17 de março de 2020.
Portaria n.º 73-A/2020. Reconhece a necessidade de se proceder à requisição civil dos trabalhadores
portuários em situação de greve até ao dia 30 de março de 2020. A Resolução do Conselho de Ministros
n.º 10-C/2020, de 17 de março, reconheceu a necessidade de se proceder à requisição civil dos
trabalhadores portuários em situação de greve, declarada pelo Sindicato Nacional dos Estivadores,
Trabalhadores do Tráfego, Conferentes Marítimos e Outros (SETC) das 8 horas do dia 9 de março de
2020 às 8 horas do dia 30 de março de 2020 e das 8 horas do dia 16 de março de 2020 às 8 horas do
dia 30 de março de 2020. Ao abrigo do disposto na referida resolução, decreta-se, com efeito imediato,
a requisição civil dos trabalhadores portuários aderentes à greve nas empresas em que se encontra
comprovado o incumprimento dos serviços decretados pelo Despacho n.º 9/2020, do Secretário de
Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional e do Secretário de Estado Adjunto e das
Comunicações, de 6 de março de 2020. A presente portaria entra imediatamente em vigor.
DR 54, 1º Suplemento, Série I, de 17 de março de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-C/2020. Reconhece a necessidade de se proceder à
requisição civil dos trabalhadores portuários em situação de greve até ao dia 30 de março de 2020. O
caráter excecional da presente requisição civil é fundado no atual quadro de contingência decorrente do
surto do novo Coronavírus (COVID-19), declarado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como
uma pandemia internacional, que tem vindo a disseminar-se rápida e globalmente, no âmbito do qual se
constatou já uma afluência de pessoas aos supermercados e farmácias, sendo necessário garantir a
existência de stocks. Determinar que a presente resolução produz efeitos imediatos.
DR 54, 1º Suplemento, Série I, de 17 de março de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020. 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. A presente resolução entra em vigor na data da sua
aprovação.
DR 53, 1º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-C/2020. Retifica a Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, publicada
no 1.º suplemento ao Diário da República, 1.ª série, n.º 52-A/2020, de 15 de março de 2020.
DR 53, 2º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-B/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, da
Presidência do Conselho de Ministros, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série,
1.º suplemento, n.º 52, de 13 de março de 2020.
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DR 53, 2º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 260-A/2020. Retificação do Despacho n.º 3301-D/2020, de 15 de março,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52-B/2020, 2.º suplemento, de 15 de março de 2020.
DR 53, 1º Suplemento, Série II, de 16 de março de 2020.
Portaria n.º 71-A/2020. 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. A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
DR 52-A, Série I, 1º Suplemento, de 15 de março de 2020.
Despacho n.º 3301-D/2020. Determina a adoção de medidas adicionais de natureza excecional para
fazer face à prevenção e contenção da pandemia COVID-19: a) Interdição da realização de eventos,
reuniões ou ajuntamento de pessoas, independentemente do motivo ou natureza, com 100 ou mais
pessoas; b) Proibição do consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso público,
excetuando-se as áreas exteriores dos estabelecimentos de restauração e bebidas, devidamente
licenciados para o efeito; c) Suspensão dos serviços regulares, dos serviços regulares especializados e
dos serviços ocasionais de transporte internacional de passageiros, à exceção das excursões efetuadas
por cidadãos nacionais ou dos titulares de autorização de residência em Portugal que tenham saído do
País e que pretendam regressar; d) Suspensão do ensino da condução, da atividade de formação
presencial de certificação de profissionais e da realização de provas no âmbito da condução, nos termos
definidos no despacho do membro do Governo responsável pela área das infraestruturas. O presente
despacho produz efeitos imediatamente, até 9 de abril de 2020, podendo ser prorrogado em função da
evolução da situação epidemiológica.
DR 52-B/2020, 2º Suplemento, Série II, de 15 de março de 2020.
Despacho n.º 3301-C/2020. 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. O presente despacho produz efeitos desde
a data da sua assinatura e vigora até determinação em contrário.
DR 52-B/2020, 2º Suplemento, Série II, de 15 de março de 2020.
Despacho n.º 3299/2020. Determina o encerramento dos bares todos os dias às 21 horas.
DR 52-A, Série II, de 14 de março de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020. A presente Resolução aprova um conjunto de
medidas relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19. Visa apoiar os cidadãos
e as empresas, entidades públicas e privadas, profissionais e estabelecimentos de saúde. As medidas
aprovadas têm em vista o apoio à tesouraria das empresas, à manutenção dos postos de trabalho, bem
como o reforço da capacidade de reação e contenção da propagação da doença.
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DR 52, 1º Suplemento, Série I, de 13 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID - 19. Aplica-se à prevenção, contenção, mitigação e
tratamento de infeção epidemiológica por COVID - 19, bem como à reposição da normalidade em
sequência da mesma. As medidas excecionais previstas nos capítulos II e III são aplicáveis às entidades
do setor público empresarial e do setor público administrativo, bem como, com as necessárias
adaptações, às autarquias locais.
DR 52, 1º Suplemento, Série I, de 13 de março de 2020.
Despacho n.º 3298-C/2020. Determina a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros
e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais.
DR 52, 1º Suplemento, Série II, de 13 de março de 2020.
Despacho n.º 3298-B/2020. Declaração de situação de alerta em todo o território nacional.
DR 52, 1º Suplemento, Série II, de 13 de março de 2020.
Despacho n.º 3186-D/2020. Suspensão de voos de Itália.
DR 49, 1º Suplemento, Série II, de 10 de março de 2020.
Despacho n.º 3186-C/2020. Suspensão de voos das zonas de Itália mais afetadas - Emilia-Romagna,
Piemonte, Lombardia e Veneto.
DR 49, 1º Suplemento, Série II, de 10 de março de 2020.
1.4

JORNAL OFICIAL UNIÃO EUROPEIA

Recomendação 2020/648 da Comissão, de 13 de maio. Relativa aos vales propostos aos passageiros e
viajantes em alternativa ao reembolso de serviços de transporte e de viagens organizadas cancelados
no contexto da pandemia de COVID-19.
JOUE L 15, de 14 de maio de 2020.
Decisão 2020/547 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril. Relativa à mobilização da
margem para imprevistos em 2020 para prestar apoio de emergência aos Estados-Membros e reforçar
o Mecanismo de Proteção Civil da União/rescEU em resposta ao surto de COVID-19.
JOUE L 125, de 21 de abril de 2020.
Decisão 2020/546 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril. Relativa à mobilização do
Instrumento de Flexibilidade para financiar medidas orçamentais imediatas no contexto do surto de
COVID-19.
JOUE L 125, de 21 de abril de 2020.
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Decisão 2020/545 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril. Relativa à mobilização do
Instrumento de Flexibilidade para financiar medidas orçamentais imediatas no contexto do surto de
COVID-19 e para o reforço da Procuradoria Europeia.
JOUE L 125, de 21 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Orientações respeitantes a aplicações móveis de apoio à luta contra a
pandemia de COVID-19 na perspetiva da proteção de dados.
JOUE C 124I, de 17 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Orientações sobre a aplicação das disposições pertinentes da UE em
matéria de procedimentos de asilo e de regresso e sobre a reinstalação.
JOUE C 126, de 17 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Roteiro Europeu Comum com vista a levantar as medidas de contenção da
COVID-19.
JOUE C 126, de 17 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Orientações em matéria de proteção da saúde, repatriamento e
formalidades de viagem dos marítimos, passageiros e outras pessoas a bordo dos navios.
JOUE C 119, de 14 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Orientações sobre a aplicação da restrição temporária das viagens não
indispensáveis para a UE, sobre a facilitação de regimes de trânsito para o repatriamento de cidadãos
da UE e sobre os efeitos na política de vistos.
JOUE C 102I, publicado a 30 de março de 2020.
Comunicação da Comissão. Sobre a implementação de corredores verdes ao abrigo das orientações
relativas às medidas de gestão das fronteiras para proteger a saúde e garantir a disponibilidade de bens
e serviços essenciais.
JOUE C 96I, publicado em 24 de março de 2020.
Aviso da Comissão. Orientações para a interpretação dos regulamentos da UE em matéria de direitos
dos passageiros no contexto do desenvolvimento da situação da Covid-19.
JOUE C 089I, publicado em 18 de março de 2020.
Comunicação da Comissão Europeia. Orientações relativas às medidas de gestão das fronteiras para
proteger a saúde e garantir a disponibilidade de bens e serviços essenciais 2020/C 86 I/01.
JOUE C 86I, publicado em 16 de março de 2020.
Regulamento de Execução 2020/402 da Comissão, 14 de março. Sujeita a exportação de determinados
produtos à apresentação de uma autorização de exportação. É exigida uma autorização de exportação
estabelecida de acordo com o formulário constante do anexo II para a exportação para fora da União do
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equipamento de proteção individual enumerado no anexo I, originário ou não da União. A autorização é
concedida pelas autoridades competentes do Estado-Membro em que o exportador está estabelecido e
é emitida por escrito ou através de meios eletrónicos. É proibida a exportação sem a apresentação da
autorização de exportação.
JOUE L 77I, publicado em 15 de março de 2020.
1.5

RESOLUÇÕES E COMUNICAÇÕES DE OUTROS ORGANISMOS OFICIAIS

Comissão Europeia Resposta ao surto de coronavírus | Covid-19 - [Nesta página, encontrará
informações sobre as medidas tomadas pela Comissão Europeia em resposta ao surto de
coronavírus]
COVID-19: Comissão apresenta uma resposta coordenada a nível europeu para atenuar o impacto
económico do coronavírus 13.03.2020
COVID-19: Commission sets out European coordinated response to counter the economic impact of the
Coronavirus. Comissão Europeia, publicado em 13 de março de 2020.
•

Communication on the economic aspects of the COVID-19 crisis.

•

Annex to the Communication on the economic aspects of the COVID-19 crisis.

•

•

•
•

•

•

Proposal for a Regulation on COVID-19 Response Investment Initiative.
Proposal for a Regulation on airport slots.
MEMO: European Coordinated Response on Coronavirus – Questions and Answers.
Factsheet: EU Coronavirus Response.
Coronavirus website.
Statement by Executive Vice-President Margrethe Vestager on State aid measures to address
the economic impact of COVID-19. Comissão Europeia, publicado a 13 de março de 2020.
Von der Leyen on Coronavirus response: EU to be determined and united. Comissão
Europeia, publicado a 13 de março de 2020.
COVID-19: Commission sets out European coordinated response to counter the economic
impact of the Coronavirus*. Comissão Europeia, publicado a 13 de março de 2020.

2.

COMERCIAL

2.1

CONSELHO MINISTROS

Plano de Desconfinamento | Conselho de Ministros de 29 de maio de 2020.
Comunicado do Conselho de Ministros de 29 de maio de 2020.
Transportes, alimentação, educação, escolas, ensino superior, crianças, proteção civil, cultura
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Comunicado do Conselho de Ministros de 15 de maio de 2020.
Estado de calamidade, coronavírus, idosos, creches, trabalho, transporte público, comércio, museus,
desporto, praias, comunicação social, arrendamento
Comunicado do Conselho de Ministros extraordinário de 12 de maio de 2020.
coronavírus, empresas, escolas, fronteiras
Comunicado do Conselho de Ministros de 7 de maio de 2020.
reformas, escolas, solidariedade, inclusão social, coronavírus, emprego, economia, cultura
Comunicado do Conselho de Ministros de 30 de abril de 2020.
Saúde | economia | transportes | transporte público | desporto | cultura | coronavírus
Apresentação do Plano de Desconfinamento aprovado no Conselho de Ministros de 30 de abril 2020.
Plano de Desconfinamento e cronologia resumida
Comunicado do Conselho de Ministros de 23 de abril de 2020.
Coronavírus | Municípios | Impostos | Bombeiros | Desporto | Água | Proteção civil | Violência doméstica
Comunicado do Conselho de Ministros de 17 de abril de 2020.
COVID-19 | Estado de emergência | Turismo | Parcerias público-privados | Violência doméstica |
Vacinação
Comunicado do Conselho de Ministros de 9 de abril de 2020.
COVID-19. | Ensino | Saúde | Orçamento do Estado | Agentes Económicos | Fronteiras |
Tecnologias Digitais | Meios de Comunicação à Distância | Citação e Notificação Postal | Linha
de Crédito Setor da Pesca | Parentalidade - Proteção Social Obrigatória

Comunicado do Conselho de Ministros de 2 de abril de 2020.
COVID-19. Estado de Emergência | Trabalho | Força probatória - cópias digitalizadas contratos |
Execução penas | Transportes | Autarquias Locais | Abastecimento água e saneamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 26 de março de 2020.
COVID-19. Proteção trabalhadores, famílias e empresas | Arrendamento | Instrumentos de pagamento
eletrónicos e suspensão de comissões fixas | Programas de Ajustamento Municipal | Cultura e arte |
Fundos europeus estruturais e de investimento
Comunicado do Conselho de Ministros de 20 de março de 2020.
COVID-19. Aprovação de um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta à
situação epidemiológica do novo Coronavírus-COVID 19.
Comunicado do Conselho de Ministros de 19 de março de 2020.
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COVID-19. Aprovação do decreto que estabelece os termos das medidas excecionais e temporárias a
implementar durante a vigência do estado de emergência.
2.2

ASSEMBLEIA REPÚBLICA

Decreto da Assembleia da República n.º 24/XIV. Estabelece medidas excecionais e temporárias de
resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito cultural e artístico, procedendo à segunda
alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março.
DAR 95, II Série-A, Suplemento, de 26 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 23/XIV. Altera o regime excecional para as situações de mora
no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não
habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 4-C/2020, de
6 de abril.
DAR 94, II Série-A, de 25 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 22/XIV. Prorroga os prazos das medidas de apoio às famílias
no contexto da atual crise de saúde pública, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 7/2020, de 10 de
abril, que estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
DAR 93, II Série-A, Suplemento, de 22 de maio de 2020.
Proposta de Lei 32/XIV. Altera o regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda
devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da
pandemia COVID-19.
Assembleia da República 15 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 21/XIV. Cria o regime processual transitório e excecional. Altera
as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19, procedendo à
quarta alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, à primeira alteração à Lei n.º 9/2020, de 10 de abril,
e à décima primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DAR 89, II Série-A, Suplemento, de 15 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 19/XIV. Terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março,
que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
DAR 85, II Série-A, Suplemento, de 8 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 17/XIV. Promove e garante a capacidade de resposta das
autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, procedendo à primeira alteração às Leis
n.ºs 4-B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril.
DAR 83, II Série-A, Suplemento, de 4 de maio de 2020.
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Decreto da Assembleia da República n.º 16/XIV. Regime excecional e transitório para a celebração de
acordos de regularização de dívida no âmbito do setor da água e do saneamento de águas residuais.
DAR 83, II Série-A, Suplemento, de 4 de maio de 2020.
Proposta de Lei 26/XIV. Aprova um regime excecional e transitório para a celebração dos acordos de
regularização de dívida no âmbito do setor da água e do saneamento de águas residuais.
Assembleia da República, 24 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 13/XIV. Estabelece regimes excecionais e temporários de
resposta à epidemia SARS-CoV-2, e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de
março, e à quarta alteração à Lei n.º 27/2007, de 30 de julho.
DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 10/XIV. Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao
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.
DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 9/XIV. Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao
Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos
das famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia
social, bem como um regime especial de garantias pessoais do estado, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19.
DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 8/XIV. Regime excecional para as situações de mora no
pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não
habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19.
DAR 72, II Série-A, Suplemento, de 3 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 7/XIV. Estabelece um regime excecional de cumprimento das
medidas previstas nos programas de ajustamento municipal e de endividamento das autarquias locais,
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e procede à segunda alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19
de março.
DAR 72, II Série-A, Suplemento, de 3 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 6/XIV. Procede à primeira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19
de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, e à segunda alteração ao 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.
DAR 72, II Série-A, Suplemento, de 3 de abril de 2020.
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Proposta de Lei n.º 18/XIV/1.ª (GOV). Estabelece um regime excecional e temporário de caducidade e
da oposição à renovação dos contratos de arrendamento habitacionais e não habitacionais, atendendo
à pandemia da doença COVID-19.
DAR 65, II Série-A, publicado em 23 de março de 2020.
Proposta de Lei 21/XIV. Estabelece um regime excecional para as situações de mora no pagamento da
renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito
da pandemia COVID-19.
Assembleia da República, 30 de março de 2020.
Proposta de Lei 20/XIV. Estabelece um regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos
Programas de Ajustamento Municipal, bem como um regime excecional de endividamento das autarquias
locais, no âmbito da pandemia da doença COVID.
Assembleia da República, 27 de março de 2020.
Proposta de Lei 18/XIV. Estabelece um regime excecional e temporário de caducidade e da oposição à
renovação dos contratos de arrendamento habitacionais e não habitacionais, atendendo à pandemia da
doença COVID-19.
Assembleia de República de 23 de março de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 5/XIV. Medidas excecionais e temporárias de resposta à
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
DAR 63, II Série-A, publicado em 19 de março de 2020.

Proposta de Lei n.º 17/XIV/1.ª (GOV). Aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. A presente lei
procede à a) Ratificação dos efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março; b) Aprovação de
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo novo
Coronavírus SARS-CoV-2 agente causador da doença COVID-19.
DAR 62, II Série-A, publicado em 18 de março de 2020.
Assembleia da República debate pedido de autorização de declaração do estado de emergência | 18 de
março | 17H00 Depois de consultado o Conselho de Estado e ouvido o Governo, que se pronunciou em
sentido favorável, o Presidente da República enviou à Assembleia da República, para autorização, o
projeto de Decreto Presidencial através do qual se pretende venha a ser decretado o estado de
emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. Reunida em
Sessão Plenária, a Assembleia da República procederá esta tarde ao debate do pedido de autorização
de declaração do estado de emergência, com intervenções do Governo e de todos os Grupos
Parlamentares. Pelo interesse que reveste o seu conhecimento público, procede-se à divulgação da carta
enviada ao Presidente da Assembleia da República pelo Chefe de Estado e o Projeto do Decreto do
Presidente da República.
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Proposta de Lei 17/XIV. Aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
Assembleia da República de 16 de março de 2020.
2.3

DIÁRIO REPÚBLICA PORTUGUESA

Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020. Aprova o Programa de Estabilização Económica e
Social.
DR 110-A, Série I, de 6 de junho de 2020.
Despacho n.º 6134-A/2020. Determina que o funcionamento e utilização de piscinas ao ar livre obriga a
que os responsáveis pela gestão destes espaços implementem procedimentos de prevenção e controlo
da infeção, assegurando o cumprimento de regras de ocupação, permanência, higienização dos espaços
e distanciamento físico entre utentes. O regime exposto no presente diploma é extensível às piscinas
integradas nos empreendimentos turísticos e nos estabelecimentos de alojamento local. O diploma
produz efeitos a partir do dia seguinte ao da sua publicação.
DR 110, 2º Suplemento, Série II, de 5 de junho de 2020.
Despacho n.º 6087-A/2020. Determina o modo de implementação pelo Instituto do Emprego e da
Formação Profissional, I. P., das ações previstas no plano de formação cumulável com o apoio
extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial, previsto no
Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, na sua redação atual.
DR 109, 1º Suplemento, Série II, de 4 de junho de 2020.
Declaração de Retificação n.º 23-A/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020,
de 29 de maio, que prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19, publicada no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 105, 29 de maio de 2020.
DR 109, 1º Suplemento, Série I, de 4 de junho de 2020.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 14/2020/A. Plano Global para
a retoma progressiva da atividade económica.
DR 108, Série I, de 3 de junho de 2020.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 13/2020/A. Recomenda ao
Governo Regional dos Açores a priorização da realização de testes de despistagem da COVID-19 no
universo dos utentes dos lares de idosos existentes na Região, bem como nos casos de novas
admissões, nos casos em que os utentes transitam dos cuidados hospitalares, assim como a todos os
profissionais em funções naquelas instituições.
DR 107, Série I, de 2 de junho de 2020.
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Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 11/2020/A. Recomenda ao
Governo Regional dos Açores que promova mecanismos de compensação para gerentes e sóciosgerentes de microempresas em situação de crise empresarial no âmbito da pandemia da Covid-19.
DR 107, Série I, de 2 de junho de 2020.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 10/2020/A. Apoio social
extraordinário aos consumidores domésticos de eletricidade dos Açores.
DR 107, Série I, de 2 de junho de 2020.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 9/2020/A. Suspensão da tarifa
de utilização de posto de acostagem para as embarcações marítimo-turísticas.
DR 106, Série I, de 1 de junho de 2020.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 8/2020/A. Recomenda ao
Governo Regional dos Açores que proceda, no decorrer do Estado de Contingência Regional e do Estado
de Emergência Nacional, aos procedimentos necessários ao fretamento de avião cargueiro para
transporte do material de proteção individual e equipamento clínico indispensável ao combate da COVID19, bem como ao transporte de correio e de outros bens considerados essenciais.
DR 106, Série I, de 1 de junho de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade,
em todo o território nacional até às 23:59h do dia 14 de junho de 2020, sem prejuízo de prorrogação ou
modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 24-A/2020. Relativo às medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 5.º, 6.º, 13.º-B, 13.º-D, 16.º, 18.º, 25.º-D, 28.º-B, 35.º-D e 35.º-J do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Adita os artigos 9.º-B, 18.º-A, 35.º-L e
35.º-M ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Revoga os artigos 29.º, 35.ºI e os n.ºs 5 a 12 do artigo 35.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.
Produção de efeitos:
1 - O n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo
presente decreto-lei, produz efeitos a 13 de março de 2020.
2 - O artigo 35.º-J do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente
decreto-lei, produz efeitos a 17 de maio de 2020.
3 - O artigo 25.º-D do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente
decreto-lei, produz efeitos a 1 de junho de 2020.
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
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Lei n.º 19/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19 no âmbito cultural e artístico, procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020,
de 26 de março.
DR 105, Série I, de 29 de maio de 2020.
Lei n.º 18/2020. Prorroga os prazos das medidas de apoio às famílias no contexto da atual crise de saúde
pública, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, que estabelece regimes
excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
DR 105, Série I, de 29 de maio de 2020.
Lei n.º 17/2020. Relativa ao regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda devida
nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia
COVID-19. Altera os artigos 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 12.º e 14.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril. A presente
Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, Série I, de 29 de maio de 2020.
Lei n.º 16/2020. Relativa às medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19. Adita o artigo 6.º-A à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. Altera o artigo 10.º da Lei n.º 9/2020,
de 10 de abril; o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. Revoga o artigo 7.º e os n.ºs
1 e 2 do artigo 7.º-A da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação atual. Republica a Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, com a redação introduzida pela presente Lei. O presente diploma entra em vigor
no quinto dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, Série I, de 29 de maio de 2020.
Despacho n.º 5897-A/2020. Medidas concertadas entre o Governo da República Portuguesa e o Governo
do Reino de Espanha relativas à autorização excecional de passagem de fronteiras terrestres por curtos
períodos de tempo. O presente Despacho entra em vigor às 00h00 de 1 de junho de 2020.
DR 104, 2º Suplemento, Série II, de 28 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 22/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020, de
19 de maio, que estabelece uma medida excecional e temporária de aquisição de espaço para a difusão
de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicada
no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 97, de 19 de maio de 2020.
DR 104, Série I, de 28 de maio de 2020.
Portaria n.º 125/2020. Revoga a Portaria n.º 106/2020, de 2 de maio, que estabelece para o transporte
aéreo um limite máximo de passageiros. A presente portaria entra em vigor às 00:00 h do dia 1 de junho
de 2020.
DR 101, Série I, de 25 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 24/2020. Regula o acesso, a ocupação e a utilização das praias de banhos, no contexto
da pandemia da doença COVID-19, para a época balnear de 2020.
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DR 101, Série I, de 25 de maio de 2020.
Despacho n.º 5638-C/2020. Determina a prorrogação da suspensão de ações de formação presenciais,
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, entre o dia 1 e o dia 17 de maio de 2020. O presente
despacho produz efeitos ao dia 1 de maio de 2020.
DR 98, 2º Suplemento, Série II, de 20 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020. Estabelece uma medida excecional e temporária de
aquisição de espaço para a difusão de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 97, 1º Suplemento, Série I, de 19 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 95-B/2020, Série I, de 17 de maio de 2020.
Despacho n.º 5546/2020. Procede à retoma do ensino da condução e da atividade de formação
presencial de certificação de profissionais.
DR 95-A/2020, Série II, de 16 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 22/2020. Altera os artigos 6.º, 13.º-A, 13.º-B, 16.º e 35.º-G do Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, na sua redação atual, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia da doença COVID-19. Republica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 95-A/2020, Série I, de 16 de maio de 2020.
Portaria n.º 116/2020. Altera os artigos 3.º, 4.º e 7.º da Portaria n.º 185/2015, de 23 de junho, que
regulamenta a Lei n.º 14/2014, de 18 de março, que aprovou o regime jurídico do ensino da condução,
nos aspetos relativos ao ensino da condução para habilitação às diversas categorias de carta de
condução e ao acesso e exercício da atividade de exploração de escolas de condução.
DR 95-A/2020, Série I, de 16 de maio de 2020.
Despacho n.º 5545-C/2020. Nos termos do n.º 4 do artigo 35.º-H do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de
março, na sua redação atual, define orientações e recomendações relativas à organização e
funcionamento dos espaços físicos de atendimento e de trabalho na Administração Pública, no âmbito
do levantamento das medidas de mitigação da pandemia da doença COVID-19. O presente despacho
entra em vigor com a sua publicação e produz efeitos a dia 3 de maio de 2020, vigorando durante a
situação de calamidade declarada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril,
incluindo as suas eventuais renovações.
DR 95, 2º Suplemento, Série II, de 15 de maio de 2020.
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Declaração de Retificação n.º 20/2020. Retifica a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, «Medidas excecionais
e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da
doença COVID-19».
DR 95, Série I, de 15 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-H/2020. Estabelece medidas excecionais de organização e funcionamento das
atividades educativas e formativas, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Altera os artigos 1.º,
3.º e 16.º. Adita os artigos 3.º-A, 3.º-B, 9.º-A, 14.º-A e 15.º-A todos do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13
de abril.
DR 94, 2º Suplemento, Série I, de 14 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-G/2020. Estabelece um sistema de incentivos à segurança nas micro, pequenas e
médias empresas, no contexto da doença COVID-19.
DR 94, 1º Suplemento, Série I, de 14 de maio de 2020.
Recomendação n.º 2/2020. Conselho de Prevenção da Corrupção. Prevenção de riscos de corrupção e
infrações conexas no âmbito das medidas de resposta ao surto pandémico da COVID-19.
DR 94, Série II, de 14 de mio de 2020.
Despacho n.º 5503-C/2020. Prorrogação da interdição do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal
de todos os voos de e para países que não integram a União Europeia, com determinadas exceções.
DR 93, 3º Suplemento, Série II, de 13 de maio de 2020.
Despacho n.º 5503-B/2020. Concessão de uma garantia pessoal do Estado ao Fundo de Contragarantia
Mútuo, no âmbito do apoio às empresas nacionais decorrentes da pandemia da doença COVID-19.
DR 93, 3º Suplemento, Série II, de 13 de maio de 2020.
Despacho n.º 5503-A/2020. Determina que a percentagem de lucro na comercialização, por grosso e a
retalho, de dispositivos médicos e de equipamentos de proteção individual identificados no anexo ao
Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril, bem como de álcool etílico e de gel desinfetante cutâneo de
base alcoólica, é limitada ao máximo de 15 %.
DR 93, 2º Suplemento, Série II, de 13 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-F/2020. Estabelece um regime excecional e temporário relativo aos contratos de
seguro. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de
setembro de 2020, sem prejuízo do período de produção dos efeitos contratuais que decorram da
aplicação do disposto nos artigos 2.º e 3.º.
DR 92, 1º Suplemento, Série I, de 12 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-E/2020. Estabelece um regime excecional e temporário para as práticas comerciais
com redução de preço. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora
até ao dia 31 de dezembro de 2020.
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DR 92, 1º Suplemento, Série I, de 12 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-D/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias para o equipamento de
espaços de atendimento presencial sob gestão dos municípios e das freguesias. Adita os artigos 9.º-A e
13.º-D ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.
DR 92, 1º Suplemento, Série I, de 12 de maio de 2020.
Lei n.º 14/2020. Altera o artigo 8.º. Adita os artigos 8.º-A a 8.º-D à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que
aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19
DR 90-A, Série I, de 9 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-C/2020. Estabelece medidas excecionais de proteção social, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19. Adota medidas temporárias de reforço na proteção no desemprego. Cria um
regime especial de acesso ao rendimento social de inserção. Altera os artigos 6.º, 26.º e 27.º do

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual e o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º
10-F/2020, de 26 de março. Adita os artigos 28.º-A e 28.º-B, ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13
de março, na sua redação atual. O disposto no artigo 3.º produz efeitos relativamente aos

requerimentos de rendimento social de inserção apresentados desde 1 de março de 2020. O artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente diploma, produz
efeitos desde 7 de abril de 2020. O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.

DR 89, 1º Suplemento, Série I, de 7 de maio de 2020.
Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2020. Estabelece os deveres de prestação de informação aos clientes
bancários sobre a moratória pública, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, e sobre
moratórias privadas.
DR 89, Série II, de 7 de maio de 2020.
Lei n.º 12/2020. Promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da
pandemia da doença COVID-19. Adita os artigos 3.º-A a 3.º-C à Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril e os

artigos 7.º-A a 7.º-F à Lei n.º 6/2020, de 10 de abril. Altera os artigos 3.º e 4.º da Lei n.º 6/2020, de
10 de abril. Republica a Lei n.º 6/2020, de 10 de abril [que estabelece um regime excecional com
vista a promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da
doença COVID -19], com a redação introduzida pela presente lei. A presente lei produz efeitos desde o
dia 12 de março de 2020 e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de
junho de 2020.

DR 89, Série I, de 7 de maio de 2020.
Lei n.º 11/2020. Estabelece um regime excecional e transitório para a celebração de acordos de
regularização de dívida no âmbito do setor da água e do saneamento de águas residuais.
DR 89, Série I, de 7 de maio de 2020.
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Decreto-Lei n.º 20-A/2020. Estabelece um regime excecional e temporário de aquisição de espaço para
publicidade institucional aos órgãos de comunicação social, no âmbito da pandemia da doença COVID19. Adita o artigo 2.º-B ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Entra
em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

DR 88, 1º Suplemento, Série I, de 6 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-C/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, da
Presidência do Conselho de Ministros, que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia da doença COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 85-A, de 1 de maio de
2020.
DR 87, 1º Suplemento, Série I, de 5 de maio de 2020.
Despacho n.º 5186/2020. Contratos celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março,
que veio estabelecer medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
DR 87, Série II, de 5 de maio de 2020.
Despacho n.º 5176-B/2020. Procede à prorrogação das medidas excecionais e temporárias relativas à
suspensão do ensino da condução, exames e da atividade de formação presencial de certificação de
profissionais.
DR 86, 2º Suplemento, Série II, de 4 de maio de 2020.
Portaria n.º 107/2020. Altera o artigo 6.º da Portaria n.º 86/2020, de 4 de abril, que estabelece um
conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID19, no âmbito da operação 10.2.1.4, «Cadeias curtas e mercados locais», da ação n.º 10.2,
«Implementação das estratégias», integrada na medida n.º 10, «LEADER», da área n.º 4,
«Desenvolvimento local», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente. A presente Portaria

aplica-se aos avisos de abertura de candidaturas ainda não encerrados. Entra em vigor no dia
seguinte ao da sua publicação e produz efeitos à data da produção de efeitos da Portaria n.º
86/2020, de 4 de abril.

DR 86, Série I, de 4 de maio de 2020.
Portaria n.º 106/2020. Estabelece para o transporte aéreo um limite máximo de passageiros, bem como
as exceções a esse limite e respetivos requisitos, por forma a garantir a distância conveniente entre os
passageiros e a garantir a sua segurança, quer nos voos regulares, quer nos voos excecionados à regra
geral sobre lotação. A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 85-B, Série I, de 2 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20/2020. Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19. Altera os artigos 10.º, 12.º, 16.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua
redação atual. Adita os artigos 13.º-A a 13.º-C, 15.º-A, 25.º-A a 25.º-C, 34.º-A e 34.º-B e 35.º-A a 35.º-I,
ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Revoga os n.ºs 1 e 2 do artigo do
17.º e o artigo 32.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. O presente
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diploma produz efeitos a 3 de maio de 2020, salvo no que concerne ao disposto no artigo 15.º-A do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, com a redação dada pelo presente decreto-lei, que produz
efeitos a 13 de março de 2020. Entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 85-A, Série I, de 01 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020. Estabelece uma estratégia de levantamento de
medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020. Declara a situação de calamidade, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-D/2020. Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período
entre 1 e 3 de maio de 2020.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Portaria n.º 105-C/2020. Estabelece medidas complementares à Portaria n.º 81/2020, de 26 de março,
relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, no âmbito do Programa de
Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR 2020).
DR 85, 2º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-A/2020. Retifica o Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, da Presidência
do Conselho de Ministros, que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 76, de 17 de
abril de 2020.
DR 85, 2º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18/2020. Retifica a Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, que «Estabelece regimes
excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2, e procede à primeira alteração ao
Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, e à quarta alteração à Lei n.º 27/2007, de 30 de julho».
DR 85, Série I, de 30 de abril de 2020.
Despacho n.º 5023-C/2020. Altera a alínea g) do n.º 4 do Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março,
sobre prestação de serviços de atendimento ao público.
DR 82, 2º Suplemento, Série II, de 27 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 17/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas ao setor do turismo, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19. O disposto no presente normativo aplica-se às viagens
organizadas por agências de viagens e turismo, ao cancelamento de reservas em empreendimentos
turísticos e estabelecimentos de alojamento local e às relações entre agências de viagens e turismo,
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operadores de animação turística e os empreendimentos turísticos e os estabelecimentos de alojamento
local.
DR 80, Série I, de 23 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 18/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19. Adita os artigos 2.º-A e 30.º-A ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação
atual. O artigo 2.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação dada pelo presente
diploma, produz efeitos ao dia 13 de março. Os procedimentos promovidos antes da publicação do
presente diploma que não tenham observado, no todo ou em parte, o regime previsto no artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, consideram-se realizados, para todos os efeitos, ao abrigo
do regime previsto no artigo 2.º-A do mesmo Decreto-Lei, na redação dada pelo presente Decreto-Lei. O
presente Decreto-Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 80, Série I, de 23 de abril de 2020.
Despacho n.º 4756-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à suspensão do
ensino da condução, dos exames e da atividade de formação presencial de certificação de profissionais
como forma de combate à situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID-19.
DR 77, 1º Suplemento, Série II, de 20 de abril de 2020.
Despacho n.º 4699/2020. Determina que a percentagem de lucro na comercialização, por grosso e a
retalho, de dispositivos médicos e de equipamentos de proteção individual identificados no anexo ao
Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril, bem como de álcool etílico e de gel desinfetante cutâneo de
base alcoólica, é limitada ao máximo de 15 %. O presente Despacho produz efeitos a partir do dia
seguinte ao da sua publicação e vigora durante o período do estado de emergência.
DR 76-A, Série II, de 18 de abril de 2020.
Portaria n.º 96/2020. Cria o «Sistema de Incentivos a Atividades de Investigação e Desenvolvimento e
ao Investimento em Infraestruturas de Ensaio e Otimização (upscaling) no contexto da COVID-19», cujo
Regulamento consta do anexo à presente Portaria, abrangendo, como domínio de intervenção previsto
no artigo 8.º do referido Decreto-Lei n.º 6/2015, a investigação e desenvolvimento (I&D), incluindo
demonstração e valorização da I&D empresarial. O regulamento foi aprovado pela Deliberação n.º
10/2020 da Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de Parceria - CIC Portugal 2020, de
17 de abril de 2020. A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 76-A, Série I, de 18 de abril de 2020.
Portaria n.º 95/2020. Cria o Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva no contexto da COVID-19, cujo
Regulamento consta do anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante. O referido regulamento
foi aprovado pela Deliberação n.º 10/2020 da Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de
Parceria - CIC Portugal 2020, de 17 de abril de 2020. A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.
DR 76-A, Série I, de 18 de abril de 2020.

Compêndio da legislação aprovada relativa à crise sanitária do COVID-19

45/227

Decreto n.º 2-C/2020. A Presidência do Conselho de Ministros regulamenta a prorrogação do estado de
emergência decretado pelo Presidente da República.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020. A Assembleia da República autoriza a renovação
do estado de emergência.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020. Procede à segunda renovação da declaração de
estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Despacho n.º 4698-A/2020. Fixa os preços máximos, durante o período em que vigorar o estado de
emergência, para o gás de petróleo liquefeito (GPL) engarrafado, em taras standard em aço, nas
tipologias T3 e T5.
DR 76, 1º Suplemento, Série II, de 17 de abril de 2020.
Despacho n.º 4640-C/2020. Determina, para efeitos de financiamento, gestão e acompanhamento da
Política Agrícola Comum (PAC), que a situação de pandemia COVID-19 pode ser reconhecida como
«caso de força maior», nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento n.º 1306/2013, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, do qual resulta a impossibilidade de dar cumprimento a
obrigações estabelecidas nos regimes de apoio aplicáveis nesse âmbito.
DR 75, 2º Suplemento, Série II, 16 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 16/2020. Estabelece normas excecionais e temporárias destinadas à prática de atos por
meios de comunicação à distância, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, destinadas a permitir
a prática de atos por meios de comunicação à distância no âmbito de: a) Processos urgentes que corram
termos nos julgados de paz; b) Procedimentos e atos de registo; c) Procedimentos conduzidos pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I. P.). O presente diploma entra em vigor no dia
seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de junho de 2020.
DR 74, Série I, de 15 de abril 2020.
Portaria n.º 91/2020. Define, em execução do disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de
abril, que estabelece um regime excecional para as situações de mora no pagamento das rendas
atendendo à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e doença COVID-19, os
termos em que é efetuada a demonstração da quebra de rendimentos para efeito de aplicação daquele
regime excecional a situações de incapacidade de pagamento das rendas habitacionais devidas a partir
de 1 de abril de 2020 e até ao mês subsequente ao termo da vigência do estado de emergência. A
presente Portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 73, Série I, de 14 de abril de 2020.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2020. Determina a adoção de medidas extraordinárias de
resposta à pandemia da doença COVID-19, no âmbito da ciência e inovação. A presente Resolução
produz efeitos a partir da data da sua aprovação.
DR 73, Série I, de 14 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 14-G/2020. Estabelece as medidas excecionais e temporárias na área da educação, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19 no âmbito dos ensinos básico e secundário, para o ano letivo
de 2019/2020, quanto às seguintes matérias: a) Realização, avaliação e certificação das aprendizagens;
b) Calendário escolar e de provas e exames dos ensinos básico e secundário; c) Matrículas nos ensinos
básico e secundário; d) Processo de inscrições para as provas e exames finais nacionais; e) Pessoal
docente e não docente. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 72, 2º Suplemento, Série I, de 13 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 14-F/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 24.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e o artigo
6.º do Decreto-Lei n.º 10 -G/2020, de 26 de março. Adita o artigo 32.º-B ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, na sua redação atual. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação
DR 72, 2º Suplemento, Série I, de 13 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 14-E/2020. Estabelece um regime excecional e temporário para a conceção, o fabrico, a
importação, a comercialização nacional e a utilização de dispositivos médicos para uso humano e de
equipamentos de proteção individual, para efeitos de prevenção do contágio do novo coronavírus (SARSCoV-2). O presente diploma produz efeitos a 13 de março de 2020 e entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
DR 72, 2º Suplemento, Série I, de 13 de abril de 2020.
Lei n.º 8/2020. Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de
março, que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas,
instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem como um
regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
Lei n.º 7/2020. Estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2, e
procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, e à quarta alteração à Lei n.º
27/2007, de 30 de julho.
DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
Lei n.º 5/2020. Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao 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.
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DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
Despacho n.º 4396/2020. Prorroga os efeitos do Despacho n.º 3301/2020, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 52, de 15 de março de 2020, que estabelece regras aplicáveis aos profissionais
de saúde, com filho ou outros dependentes a cargo menores de 12 anos. O presente Despacho produz
efeitos no dia da sua assinatura e vigora enquanto não houver retoma das atividades letivas e não letivas
presenciais, de acordo com o determinado pelo Governo.
DR 71-A, Série II, de 10 de abril de 2020.
Despacho n.º 4394-C/2020. Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais no município de

Ovar.

DR 71, 2º Suplemento, Série II, de 9 de abril de 2020.
Despacho n.º 4328-F/2020. Procede à prorrogação das 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. O
presente diploma produz efeitos a partir da data da sua publicação.
DR 70, 3º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.
Regulamento n.º 356-A/2020. Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Aprova o regulamento

que estabelece medidas excecionais no âmbito do SEN e do SNGN. Estabelece a primeira prorrogação
dos prazos de aplicação do regime estabelecido no Regulamento da ERSE n.º 255-A/2020, de 18 de
março, que estabelece Medidas Extraordinárias no Setor Energético por Emergência Epidemiológica
Covid-19, assim como a regulamentação prevista nos termos do n.º 5 do artigo 5.º desse mesmo
regulamento. Estabelece, ainda, medidas excecionais adicionais relativas ao fornecimento de energia
elétrica e de gás natural. A aplicação das regras previstas neste regulamento entra em vigor no dia
seguinte à sua publicação, produzindo efeitos a partir dessa data, salvo nas situações mencionadas no
número seguinte. As disposições relativas a pagamento fracionado a clientes finais e a comercializadores
produzem efeitos desde o dia 13 de março.
DR 70, 2º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.
Despacho n.º 4328-C/2020. Altera o Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, que assegura o

funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais.
DR 70, 2º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.

Decreto-Lei n.º 14-C/2020. Estabelece a definição de procedimentos de atribuição de financiamento e
compensações aos operadores de transportes essenciais, no âmbito da pandemia COVID-19.
DR 69, 1º Suplemento, Série I, de 7 de abril de 2020.
Despacho n.º 4270-B/2020. Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas na

vigência da situação de calamidade no município de Ovar.
DR 69, 2º Suplemento, Série II, de 7 de abril de 2020.
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Despacho n.º 4235-C/2020. Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas
na vigência da situação de calamidade no município de Ovar.
DR 68, 2º Suplemento, Série II, de 6 de abril de 2020.
Portaria n.º 88-D/2020. Estabelece um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à
situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19, no âmbito da ação 8.1, «Silvicultura
Sustentável» da Medida 8 «Proteção e Reabilitação dos Povoamentos Florestais» do Programa de
Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020. A presente Portaria
aplica-se a todos os anúncios de abertura de candidaturas ainda não encerrados. O presente diploma
entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 12-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 6.º, 7.º, 10.º, 17.º, 22.º, 23.º, 24.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 10-E/2020, de 24 de março, e pela Lei n.º 4-A/2020, de 6
de abril, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID -19.
Adita os artigos 6.º-A, 16.º-A e 32.º-A ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação
atual. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Lei n.º 4-C/2020. Estabelece o regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda
devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da
pandemia COVID-19. O disposto neste diploma é ainda aplicável, com as necessárias adaptações, a
outras formas contratuais de exploração de imóveis. A presente Lei é aplicável às rendas que se vençam
a partir do dia 1 de abril de 2020. O diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Lei n.º 4-B/2020. Estabelece um regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos
Programas de Ajustamento Municipal e de endividamento das autarquias locais, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19. Adita os artigos 3.º-A e 3.º-B, à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus
SARS -CoV -2 e da doença COVID -19. Republica a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, com a redação
introduzida pela presente lei. A presente Lei produz efeitos a dia 12 de março de 2020. Entra em vigor
no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de junho de 2020.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Lei n.º 4-A/2020. Relativa às medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. Altera os artigos 7.º e 8.º da Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19; e o artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas
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à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19. Aditado o artigo 7.º-A à Lei n.º 1-A/2020, de
19 de março.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Despacho n.º 4235-A/2020. Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas
na vigência da situação de calamidade no município de Ovar.
DR 68/2020, 1º Suplemento, Série II, de 6 de abril de 2020.
Despacho n.º 4148/2020. Regulamenta o exercício de comércio por grosso e a retalho de distribuição
alimentar e determina a suspensão das atividades de comércio de velocípedes, veículos automóveis e
motociclos, tratores e máquinas agrícolas, navios e embarcações.
Diário da República n.º 67-A/2020, Série II, de 5 de abril de 2020.
Portaria n.º 86/2020. Estabelece um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica da doença COVID 19, no âmbito da operação 10.2.1.4, «Cadeias curtas e mercados
locais», da ação n.º 10.2, «Implementação das estratégias», integrada na medida n.º 10, «LEADER», da
área n.º 4, «Desenvolvimento local», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente. A presente
portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 67-A, Série I, 4 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-B/2020. Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente
da República. Revoga o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. O presente diploma entra em vigor às
00h de 3 de abril de 2020.
DR 66, 2º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020. Autorização da renovação do estado de
emergência.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020. Renova a declaração de estado de emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 14/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que estabelece uma medida excecional e temporária de
proteção dos postos de trabalho, no âmbito da pandemia COVID-19, publicado no Diário da República,
1.ª série, n.º 61, 1.º suplemento, de 26 de março de 2020.
DR 62-A/2020, Série I, de 28 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-L/2020. Relativo às regras gerais de aplicação dos fundos europeus estruturais e de
investimento, de forma a permitir a antecipação dos pedidos de pagamento. Altera o artigo 25.º do
Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 215/2015, de 6 de outubro,

Compêndio da legislação aprovada relativa à crise sanitária do COVID-19

50/227

88/2018, de 6 de novembro, e 127/2019, de 29 de agosto, que estabelece as regras gerais de aplicação
dos programas operacionais e dos programas de desenvolvimento rural financiados pelos fundos
europeus estruturais e de investimento, para o período de programação 2014-2020. O presente decretolei produz efeitos a 13 de março de 2020 e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-J/2020. Estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias,
empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem
como um regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID19.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-I/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da
doença COVID-19 no âmbito cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos não realizados. O
presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora pelo período de um
ano após o término do estado de emergência.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-H/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias de fomento da aceitação de
pagamentos baseados em cartões, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. O presente decretolei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de junho de 2020.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-G/2020. Estabelece uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de
trabalho, no âmbito da pandemia COVID-19. O presente decreto-lei produz efeitos até 30 de junho de
2020 e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Portaria n.º 81/2020. Estabelece um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do novo
Coronavírus - COVID 19, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020. A presente
portaria produz efeitos à data da produção de efeitos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10A/2020, de 12 de março. Este diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 61, Série I, de 26 de março de 2020.
Despacho Normativo n.º 4/2020. Determina a criação de uma linha de apoio financeiro, destinada a fazer
face às necessidades de tesouraria das microempresas turísticas cuja atividade se encontra fortemente
afetada pelos efeitos económicos resultantes do surto da doença COVID-19. O presente despacho entra
em vigor no dia seguinte ao da sua assinatura.
DR 60, Série II, de 25 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-E/2020. Procede à atribuição de competências à Direção-Geral da Saúde e à
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., para a autorização de despesa, independentemente

Compêndio da legislação aprovada relativa à crise sanitária do COVID-19

51/227

do montante, para a aquisição de equipamentos, bens e serviços para a resposta à doença COVID-19.
Alarga o âmbito das entidades a que se aplicam as medidas excecionais de contratação pública para
resposta à doença COVID-19 às entidades adjudicantes tal como definidas no Código dos Contratos
Públicos. Altera o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, ratificado pela Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus — COVID -19. O presente diploma produz efeitos durante a vigência
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 59, 1º Suplemento, Série I, de 24 de março de 2020.
Despacho n.º 3614-A/2020. Regula, nos termos do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, o
funcionamento das máquinas de vending, e o exercício das atividades de vendedores itinerantes e de
aluguer de veículos de mercadorias e passageiros. O presente despacho produz efeitos a partir da data
da entrada em vigor do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março.
DR 58, 1º Suplemento, Série II, de 23 de março de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-A/2020. Alarga o diferimento de prestações vincendas no
âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional ou no Portugal 2020 a todas as empresas, devido
à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19. Altera o n.º 2 da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março de 2020. A presente resolução produz efeitos no dia da sua
aprovação.
DR 58, 1º Suplemento, Série I, de 23 de março de 2020.
Despacho n.º 3547-A/2020. Regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o
funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais, bem como as
condições de funcionamento em que estes devem operar. O presente despacho entra em vigor e produz
efeitos às 00:00 de 23 de março de 2020.
DR 57-B, 1º Suplemento, Série II, de 22 de março de 2020.
Despacho n.º 3545/2020. Determina a composição da Estrutura de Monitorização do Estado de
Emergência. O presente despacho produz efeitos na data da sua publicação.
DR 57-A, Série II, de 21 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-D/2020. Retifica o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, da Presidência
do Conselho de Ministros que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 57, 20 de março
de 2020.
DR 57, 2º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Decreto n.º 2-A/2020. Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. O presente decreto entra em vigor
às 00:00 do dia 22 de março de 2020.
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DR 57, 1º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Lei n.º 1-A/2020. Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada
pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
DR 56, 3º Suplemento, Série I, de 19 de março de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020. Declara o estado de emergência, com fundamento
na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020. Autorização da declaração do estado de
emergência. A presente resolução entra em vigor com o Decreto do Presidente da República, produzindo
efeitos nos mesmos termos.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Portaria n.º 76-B/2020. Altera a Portaria n.º 71-A/2020 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. Revoga o n.º 5 do artigo 5.º
da Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, retificada pela Declaração de Retificação n.º 11-C/2020, de
16 de março. A presente portaria produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 55, 2º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-C/2020. Retifica a Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, publicada
no 1.º suplemento ao Diário da República, 1.ª série, n.º 52-A/2020, de 15 de março de 2020.
DR 53, 2º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-B/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, da
Presidência do Conselho de Ministros, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série,
1.º suplemento, n.º 52, de 13 de março de 2020.
DR 53, 2º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
Portaria n.º 71-A/2020. 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. A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
DR 52-A, Série I, 1º Suplemento, de 15 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-A/2020. Retifica a Portaria n.º 71/2020, sobre restrições no acesso e
na afetação dos espaços nos estabelecimentos comerciais e nos de restauração ou de bebidas. Por ter
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sido publicada com inexatidão no Diário da República, 1.ª série, n.º 52-A/2020, de 15 de março de 2020,
a Portaria n.º 71/2020, de 15 de março, procede-se à seguinte retificação:
No artigo 5.º, onde se lê: «A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.»
deve ler-se: «A presente portaria entra em vigor no dia da sua publicação, com efeito imediato.»
DR 52-A, Série I, 1º Suplemento, de 15 de março de 2020.
Portaria n.º 71/2020. Restrições no acesso e na afetação dos espaços nos estabelecimentos comerciais
e nos de restauração ou de bebidas. A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
DR 52-A, Série I, de 15 de março de 2020.
Despacho n.º 3301-C/2020. 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. O presente despacho produz efeitos desde
a data da sua assinatura e vigora até determinação em contrário.
DR 52-B/2020, 2º Suplemento, Série II, de 15 de março de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020. A presente Resolução aprova um conjunto de
medidas relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19. Visa apoiar os cidadãos
e as empresas, entidades públicas e privadas, profissionais e estabelecimentos de saúde. As medidas
aprovadas têm em vista o apoio à tesouraria das empresas, à manutenção dos postos de trabalho, bem
como o reforço da capacidade de reação e contenção da propagação da doença.
DR 52, 1º Suplemento, Série I, de 13 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID - 19. Aplica-se à prevenção, contenção, mitigação e
tratamento de infeção epidemiológica por COVID - 19, bem como à reposição da normalidade em
sequência da mesma. As medidas excecionais previstas nos capítulos II e III são aplicáveis às entidades
do setor público empresarial e do setor público administrativo, bem como, com as necessárias
adaptações, às autarquias locais.
DR 52, 1º Suplemento, Série I, de 13 de março de 2020.
2.4

JORNAL OFICIAL UNIÃO EUROPEIA

Decisão 2020/701 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio. Relativa à concessão de
assistência macrofinanceira aos parceiros do alargamento e da vizinhança no contexto da pandemia
COVID-19.
JOUE L 165, de 27 de maio de 2020.
Regulamento 2020/699 do Conselho, de 25 de maio. Relativo a medidas temporárias respeitantes às
assembleias gerais das sociedades europeias (SE) e das sociedades cooperativas europeias (SCE).
JOUE L 165, de 27 de maio de 2020.
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Regulamento 2020/698 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio. Estabelece medidas
específicas e temporárias face ao surto de COVID-19 relativas à renovação ou prorrogação de
determinados certificados, licenças e autorizações e ao adiamento de determinados controlos periódicos
e formação contínua em determinados domínios da legislação em matéria de transportes.
JOUE L 165, de 27 de maio de 2020.
Regulamento 2020/697 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio. Adita o n.º 3 ao artigo
21.º do Regulamento 2017/352 para permitir à entidade gestora de um porto ou à autoridade competente
maior flexibilidade na cobrança das taxas de utilização da infraestrutura portuária no contexto do surto
de COVID-19.
JOUE L 165, de 27 de maio de 2020.
Regulamento 2020/696 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio. Altera artigo 1.º n.º 1.
Adita vários números ao artigo 9.º, o 21.º-A, CAPÍTULO IV-A, o artigo 25.º-A, o artigo 25.º-B todos por
referência ao Regulamento 1008/2008 relativo a regras comuns de exploração dos serviços aéreos na
Comunidade no contexto da pandemia COVID-19.
JOUE L 165, de 27 de maio de 2020.
Recomendação 2020/648 da Comissão, de 13 de maio. Relativa aos vales propostos aos passageiros e
viajantes em alternativa ao reembolso de serviços de transporte e de viagens organizadas cancelados
no contexto da pandemia de COVID-19.
JOUE L 15, de 14 de maio de 2020.
Decisão 2020/546 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril. Relativa à mobilização do
Instrumento de Flexibilidade para financiar medidas orçamentais imediatas no contexto do surto de
COVID-19.
JOUE L 125, de 21 de abril de 2020.
Decisão 2020/545 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril. Relativa à mobilização do
Instrumento de Flexibilidade para financiar medidas orçamentais imediatas no contexto do surto de
COVID-19 e para o reforço da Procuradoria Europeia.
JOUE L 125, de 21 de abril de 2020.
Regulamento 2020/538 do Conselho de 17 de abril. Altera o Regulamento 1311/2013 que estabelece o
quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 no que respeita à Margem Global relativa às
Autorizações.
JOUE L 119I, de 17 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Orientações respeitantes a aplicações móveis de apoio à luta contra a
pandemia de COVID-19 na perspetiva da proteção de dados.
JOUE C 124I, de 17 de abril de 2020.
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Comunicação da Comissão. Roteiro Europeu Comum com vista a levantar as medidas de contenção da
COVID-19.
JOUE C 126, de 17 de abril de 2020.
Regulamento 2020/521 do Conselho de 14 de abril. O apoio de emergência previsto no Regulamento
2016/369 é ativado para financiar as despesas necessárias para fazer face à pandemia de COVID-19 no
período compreendido entre 1 de fevereiro de 2020 e 31 de janeiro de 2022.
JOUE L 117, de 15 de abril de 2020.
Decisão 2020/525 da ESMA de 16 de março. Exige que as pessoas singulares ou coletivas que detêm
posições líquidas curtas reduzam temporariamente os limiares de comunicação de posições líquidas
curtas sobre o capital social emitido de uma sociedade cujas ações estejam admitidas à negociação num
mercado regulamentado acima de um determinado limiar e notifiquem as autoridades competentes em
conformidade com o disposto no artigo 28.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 236/2012 do Parlamento
Europeu e do Conselho.
JOUE L 116, de 15 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Quadro temporário para a análise de práticas anti-trust na cooperação

entre empresas em resposta a situações de emergência decorrentes do atual surto de COVID-19.
JOUE C 116I, de 8 de abril de 2020.

Orientação 2020/515 do Banco Central Europeu de 7 de abril. Altera a Orientação BCE/2014/31

relativa a medidas adicionais temporárias respeitantes às operações de refinanciamento do Eurosistema
e à elegibilidade dos ativos de garantia (BCE/2020/21).
JOUE L 110I, de 8 de abril de 2020.
Decisão 2020/506 do Banco Central Europeu de 7 de abril. Altera a Orientação 2015/510 relativa ao

enquadramento para a implementação da política monetária do Eurosistema e a Orientação 2016/65
relativa às margens de avaliação a aplicar na implementação da política monetária do Eurosistema
(BCE/2020/20).
JOUE L 109I, de 7 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Alteração ao Quadro Temporário relativo a medidas de auxílio estatal em
apoio da economia no atual contexto do surto de COVID-19
JOUE C 112I, publicado a 4 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Orientações sobre a assistência de emergência da UE em matéria de
cooperação transfronteiriça no domínio dos cuidados de saúde no contexto da crise da COVID-19.
JOUE C 111I, publicado a 3 de abril de 2020.
Regulamento 2020/461 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de março. Altera o Regulamento
2012/2002 do Conselho a fim de prestar assistência financeira aos Estados-Membros e aos países que
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estão a negociar a sua adesão à União gravemente afetados por uma emergência de saúde pública de
grande dimensão.
JOUE L 99, publicado a 31 de março de 2020.
Regulamento 2020/460 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de março. Altera os Regulamentos
1301/2013, 1303/2013 e 508/2014 no respeitante a medidas específicas para mobilizar investimentos
nos sistemas de saúde dos Estados-Membros e noutros setores das suas economias em resposta ao
surto de COVID-19 (Iniciativa de Investimento Resposta ao Coronavírus).
JOUE L 99, publicado a 31 de março de 2020.
Comunicação da Comissão. Orientações sobre a aplicação da restrição temporária das viagens não
indispensáveis para a UE, sobre a facilitação de regimes de trânsito para o repatriamento de cidadãos
da UE e sobre os efeitos na política de vistos.
JOUE C 102I, publicado a 30 de março de 2020.
Recomendação do Banco Central Europeu, de 27 de março de 2020. Relativa à distribuição de
dividendos durante a pandemia do COVID-19. Revoga a Recomendação BCE/2020/1.
JOUE C 102I, publicado a 30 de março de 2020.
Regulamento de Execução 2020/429 da Comissão, de 14 de fevereiro. Altera o Regulamento de
Execução 680/2014 que estabelece normas técnicas de execução no que diz respeito ao relato para fins
de supervisão das instituições de acordo com o Regulamento 575/2013 do Parlamento Europeu e do
Conselho.
JOUE L 96, publicado a 30 de março de 2020.
Comunicação da Comissão. Orientações para os Estados‐Membros relativas a investimento direto
estrangeiro e livre circulação de capitais provenientes de países terceiros, e proteção dos ativos
estratégicos da Europa, antes da aplicação do Regulamento 2019/452 (Regulamento Análise dos IDE).
JOUE C 99I, publicado em 26 de março de 2020.
Decisão 2020/440 do Banco Central Europeu, de 24 de março. Relativa a um programa temporário de
compras de emergência por pandemia (BCE/2020/17).
JOUE L 91, publicado em 25 de março de 2020.
3.

COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E CONSUMIDORES

3.1

CONSELHO MINISTROS

Plano de Desconfinamento | Conselho de Ministros de 29 de maio de 2020.
Comunicado do Conselho de Ministros de 29 de maio de 2020.
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Transportes, alimentação, educação, escolas, ensino superior, crianças, proteção civil, cultura
Comunicado do Conselho de Ministros de 15 de maio de 2020.
Estado de calamidade, coronavírus, idosos, creches, trabalho, transporte público, comércio, museus,
desporto, praias, comunicação social, arrendamento
Comunicado do Conselho de Ministros extraordinário de 12 de maio de 2020.
coronavírus, empresas, escolas, fronteiras
Comunicado do Conselho de Ministros de 7 de maio de 2020.
reformas, escolas, solidariedade, inclusão social, coronavírus, emprego, economia, cultura
Comunicado do Conselho de Ministros de 30 de abril de 2020.
Saúde | economia | transportes | transporte público | desporto | cultura | coronavírus
Apresentação do Plano de Desconfinamento aprovado no Conselho de Ministros de 30 de abril 2020.
Plano de Desconfinamento e cronologia resumida
Comunicado do Conselho de Ministros de 17 de abril de 2020.
COVID-19 | Estado de emergência | Turismo | Parcerias público-privados | Violência doméstica |
Vacinação
Comunicado do Conselho de Ministros de 9 de abril de 2020.
COVID-19. | Ensino | Saúde | Orçamento do Estado | Agentes Económicos | Fronteiras | Tecnologias
Digitais | Meios de Comunicação à Distância | Citação e Notificação Postal | Linha de Crédito Setor da
Pesca | Parentalidade - Proteção Social Obrigatória
Comunicado do Conselho de Ministros de 2 de abril de 2020.
COVID-19. Estado de Emergência | Trabalho | Força probatória - cópias digitalizadas contratos |
Execução penas | Transportes | Autarquias Locais | Abastecimento água e saneamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 26 de março de 2020.
COVID-19. Proteção trabalhadores, famílias e empresas | Arrendamento | Instrumentos de pagamento
eletrónicos e suspensão de comissões fixas | Programas de Ajustamento Municipal | Cultura e arte |
Fundos europeus estruturais e de investimento
Comunicado do Conselho de Ministros de 20 de março de 2020.
COVID-19. Aprovação de um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta à
situação epidemiológica do novo Coronavírus-COVID 19.
Comunicado do Conselho de Ministros de 19 de março de 2020.
COVID-19. Aprovação do decreto que estabelece os termos das medidas excecionais e temporárias a
implementar durante a vigência do estado de emergência.
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Comunicado do Conselho de Ministros extraordinário de 17 de março de 2020.
COVID – 19. Requisição civil dos trabalhadores portuários em situação de greve
Comunicado do Conselho de Ministros eletrónico de 16 de março de 2020.
COVID – 19. Controlos na fronteira interna entre Portugal e Espanha
Conselho de Ministros de 12 de março de 2020.
COVID - 19. Medidas extraordinárias e de caráter urgente.
3.2

ASSEMBLEIA REPÚBLICA

Decreto da Assembleia da República n.º 24/XIV. Estabelece medidas excecionais e temporárias de
resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito cultural e artístico, procedendo à segunda
alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março.
DAR 95, II Série-A, Suplemento, de 26 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 22/XIV. Prorroga os prazos das medidas de apoio às famílias
no contexto da atual crise de saúde pública, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 7/2020, de 10 de
abril, que estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
DAR 93, II Série-A, Suplemento, de 22 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 21/XIV. Cria o regime processual transitório e excecional. Altera
as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19, procedendo à
quarta alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, à primeira alteração à Lei n.º 9/2020, de 10 de abril,
e à décima primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DAR 89, II Série-A, Suplemento, de 15 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 19/XIV. Terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março,
que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
DAR 85, II Série-A, Suplemento, de 8 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 17/XIV. Promove e garante a capacidade de resposta das
autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, procedendo à primeira alteração às Leis
n.ºs 4-B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril.
DAR 83, II Série-A, Suplemento, de 4 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 13/XIV. Estabelece regimes excecionais e temporários de
resposta à epidemia SARS-CoV-2, e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de
março, e à quarta alteração à Lei n.º 27/2007, de 30 de julho.
DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.

Compêndio da legislação aprovada relativa à crise sanitária do COVID-19

59/227

Decreto da Assembleia da República n.º 10/XIV. Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao
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.
DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 9/XIV. Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao
Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos
das famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia
social, bem como um regime especial de garantias pessoais do estado, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19.
DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 7/XIV. Estabelece um regime excecional de cumprimento das
medidas previstas nos programas de ajustamento municipal e de endividamento das autarquias locais,
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e procede à segunda alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19
de março.
DAR 72, II Série-A, Suplemento, de 3 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 6/XIV. Procede à primeira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19
de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, e à segunda alteração ao 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.
DAR 72, II Série-A, Suplemento, de 3 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 5/XIV. Medidas excecionais e temporárias de resposta à
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
DAR 63, II Série-A, publicado em 19 de março de 2020.

Proposta de Lei n.º 17/XIV/1.ª (GOV). Aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. A presente lei
procede à a) Ratificação dos efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março; b) Aprovação de
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo novo
Coronavírus SARS-CoV-2 agente causador da doença COVID-19.
DAR 62, II Série-A, publicado em 18 de março de 2020.
Assembleia da República debate pedido de autorização de declaração do estado de emergência | 18 de
março | 17H00 Depois de consultado o Conselho de Estado e ouvido o Governo, que se pronunciou em
sentido favorável, o Presidente da República enviou à Assembleia da República, para autorização, o
projeto de Decreto Presidencial através do qual se pretende venha a ser decretado o estado de
emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. Reunida em
Sessão Plenária, a Assembleia da República procederá esta tarde ao debate do pedido de autorização
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de declaração do estado de emergência, com intervenções do Governo e de todos os Grupos
Parlamentares. Pelo interesse que reveste o seu conhecimento público, procede-se à divulgação da carta
enviada ao Presidente da Assembleia da República pelo Chefe de Estado e o Projeto do Decreto do
Presidente da República.
Proposta de Lei 17/XIV. Aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
Assembleia da República de 16 de março de 2020.
3.3

DIÁRIO REPÚBLICA PORTUGUESA

Declaração de Retificação n.º 23-A/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020,
de 29 de maio, que prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19, publicada no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 105, 29 de maio de 2020.
DR 109, 1º Suplemento, Série I, de 4 de junho de 2020.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 8/2020/A. Recomenda ao
Governo Regional dos Açores que proceda, no decorrer do Estado de Contingência Regional e do Estado
de Emergência Nacional, aos procedimentos necessários ao fretamento de avião cargueiro para
transporte do material de proteção individual e equipamento clínico indispensável ao combate da COVID19, bem como ao transporte de correio e de outros bens considerados essenciais.
DR 106, Série I, de 1 de junho de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade,
em todo o território nacional até às 23:59h do dia 14 de junho de 2020, sem prejuízo de prorrogação ou
modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 24-A/2020. Relativo às medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 5.º, 6.º, 13.º-B, 13.º-D, 16.º, 18.º, 25.º-D, 28.º-B, 35.º-D e 35.º-J do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Adita os artigos 9.º-B, 18.º-A, 35.º-L e
35.º-M ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Revoga os artigos 29.º, 35.ºI e os n.ºs 5 a 12 do artigo 35.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.
Produção de efeitos:
1 - O n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo
presente decreto-lei, produz efeitos a 13 de março de 2020.
2 - O artigo 35.º-J do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente
decreto-lei, produz efeitos a 17 de maio de 2020.
3 - O artigo 25.º-D do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente
decreto-lei, produz efeitos a 1 de junho de 2020.
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O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Lei n.º 19/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19 no âmbito cultural e artístico, procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020,
de 26 de março.
DR 105, Série I, de 29 de maio de 2020.
Lei n.º 18/2020. Prorroga os prazos das medidas de apoio às famílias no contexto da atual crise de saúde
pública, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, que estabelece regimes
excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
DR 105, Série I, de 29 de maio de 2020.
Lei n.º 16/2020. Relativa às medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19. Adita o artigo 6.º-A à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. Altera o artigo 10.º da Lei n.º 9/2020,
de 10 de abril; o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. Revoga o artigo 7.º e os n.ºs
1 e 2 do artigo 7.º-A da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação atual. Republica a Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, com a redação introduzida pela presente Lei. O presente diploma entra em vigor
no quinto dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, Série I, de 29 de maio de 2020.
Despacho n.º 5897-A/2020. Medidas concertadas entre o Governo da República Portuguesa e o Governo
do Reino de Espanha relativas à autorização excecional de passagem de fronteiras terrestres por curtos
períodos de tempo. O presente Despacho entra em vigor às 00h00 de 1 de junho de 2020.
DR 104, 2º Suplemento, Série II, de 28 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 22/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020, de
19 de maio, que estabelece uma medida excecional e temporária de aquisição de espaço para a difusão
de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicada
no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 97, de 19 de maio de 2020.
DR 104, Série I, de 28 de maio de 2020.
Despacho n.º 5638-C/2020. Determina a prorrogação da suspensão de ações de formação presenciais,
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, entre o dia 1 e o dia 17 de maio de 2020. O presente
despacho produz efeitos ao dia 1 de maio de 2020.
DR 98, 2º Suplemento, Série II, de 20 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020. Estabelece uma medida excecional e temporária de
aquisição de espaço para a difusão de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 97, 1º Suplemento, Série I, de 19 de maio de 2020.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 95-B/2020, Série I, de 17 de maio de 2020.
Despacho n.º 5546/2020. Procede à retoma do ensino da condução e da atividade de formação
presencial de certificação de profissionais.
DR 95-A/2020, Série II, de 16 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 22/2020. Altera os artigos 6.º, 13.º-A, 13.º-B, 16.º e 35.º-G do Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, na sua redação atual, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia da doença COVID-19. Republica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 95-A/2020, Série I, de 16 de maio de 2020.
Portaria n.º 116/2020. Altera os artigos 3.º, 4.º e 7.º da Portaria n.º 185/2015, de 23 de junho, que
regulamenta a Lei n.º 14/2014, de 18 de março, que aprovou o regime jurídico do ensino da condução,
nos aspetos relativos ao ensino da condução para habilitação às diversas categorias de carta de
condução e ao acesso e exercício da atividade de exploração de escolas de condução.
DR 95-A/2020, Série I, de 16 de maio de 2020.
Despacho n.º 5545-C/2020. Nos termos do n.º 4 do artigo 35.º-H do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de
março, na sua redação atual, define orientações e recomendações relativas à organização e
funcionamento dos espaços físicos de atendimento e de trabalho na Administração Pública, no âmbito
do levantamento das medidas de mitigação da pandemia da doença COVID-19. O presente despacho
entra em vigor com a sua publicação e produz efeitos a dia 3 de maio de 2020, vigorando durante a
situação de calamidade declarada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril,
incluindo as suas eventuais renovações.
DR 95, 2º Suplemento, Série II, de 15 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 20/2020. Retifica a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, «Medidas excecionais
e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da
doença COVID-19».
DR 95, Série I, de 15 de maio de 2020.
Despacho n.º 5520-B/2020. Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros
e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais.
DR 94, 2º Suplemento, Série II, de 14 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-G/2020. Estabelece um sistema de incentivos à segurança nas micro, pequenas e
médias empresas, no contexto da doença COVID-19.
DR 94, 1º Suplemento, Série I, de 14 de maio de 2020.
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Despacho n.º 5503-B/2020. Concessão de uma garantia pessoal do Estado ao Fundo de Contragarantia
Mútuo, no âmbito do apoio às empresas nacionais decorrentes da pandemia da doença COVID-19.
DR 93, 3º Suplemento, Série II, de 13 de maio de 2020.
Despacho n.º 5503-A/2020. Determina que a percentagem de lucro na comercialização, por grosso e a
retalho, de dispositivos médicos e de equipamentos de proteção individual identificados no anexo ao
Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril, bem como de álcool etílico e de gel desinfetante cutâneo de
base alcoólica, é limitada ao máximo de 15 %.
DR 93, 2º Suplemento, Série II, de 13 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 34-A/2020. Prorroga a reposição, a título excecional e
temporário, do controlo de pessoas nas fronteiras, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Republica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, de 16 de março, com a redação
introduzida pela presente resolução.
DR 93, 1º Suplemento, Série I, de 13 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-E/2020. Estabelece um regime excecional e temporário para as práticas comerciais
com redução de preço. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora
até ao dia 31 de dezembro de 2020.
DR 92, 1º Suplemento, Série I, de 12 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-D/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias para o equipamento de
espaços de atendimento presencial sob gestão dos municípios e das freguesias. Adita os artigos 9.º-A e
13.º-D ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.
DR 92, 1º Suplemento, Série I, de 12 de maio de 2020.
Lei n.º 14/2020. Altera o artigo 8.º. Adita os artigos 8.º-A a 8.º-D à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que
aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19
DR 90-A, Série I, de 9 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-C/2020. Estabelece medidas excecionais de proteção social, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19. Adota medidas temporárias de reforço na proteção no desemprego. Cria um
regime especial de acesso ao rendimento social de inserção. Altera os artigos 6.º, 26.º e 27.º do

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual e o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º
10-F/2020, de 26 de março. Adita os artigos 28.º-A e 28.º-B, ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13
de março, na sua redação atual. O disposto no artigo 3.º produz efeitos relativamente aos

requerimentos de rendimento social de inserção apresentados desde 1 de março de 2020. O artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente diploma, produz
efeitos desde 7 de abril de 2020. O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
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DR 89, 1º Suplemento, Série I, de 7 de maio de 2020.
Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2020. Estabelece os deveres de prestação de informação aos clientes
bancários sobre a moratória pública, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, e sobre
moratórias privadas.
DR 89, Série II, de 7 de maio de 2020.
Lei n.º 12/2020. Promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da
pandemia da doença COVID-19. Adita os artigos 3.º-A a 3.º-C à Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril e os

artigos 7.º-A a 7.º-F à Lei n.º 6/2020, de 10 de abril. Altera os artigos 3.º e 4.º da Lei n.º 6/2020, de
10 de abril. Republica a Lei n.º 6/2020, de 10 de abril [que estabelece um regime excecional com
vista a promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da
doença COVID -19], com a redação introduzida pela presente lei. A presente lei produz efeitos desde o

dia 12 de março de 2020 e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de
junho de 2020.

DR 89, Série I, de 7 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-A/2020. Estabelece um regime excecional e temporário de aquisição de espaço para
publicidade institucional aos órgãos de comunicação social, no âmbito da pandemia da doença COVID19. Adita o artigo 2.º-B ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Entra
em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

DR 88, 1º Suplemento, Série I, de 6 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-C/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, da
Presidência do Conselho de Ministros, que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia da doença COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 85-A, de 1 de maio de
2020.
DR 87, 1º Suplemento, Série I, de 5 de maio de 2020.
Despacho n.º 5186/2020. Contratos celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março,
que veio estabelecer medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
DR 87, Série II, de 5 de maio de 2020.
Despacho n.º 5176-B/2020. Procede à prorrogação das medidas excecionais e temporárias relativas à
suspensão do ensino da condução, exames e da atividade de formação presencial de certificação de
profissionais.
DR 86, 2º Suplemento, Série II, de 4 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20/2020. Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19. Altera os artigos 10.º, 12.º, 16.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua
redação atual. Adita os artigos 13.º-A a 13.º-C, 15.º-A, 25.º-A a 25.º-C, 34.º-A e 34.º-B e 35.º-A a 35.º-I,
ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Revoga os n.ºs 1 e 2 do artigo do
17.º e o artigo 32.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. O presente
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diploma produz efeitos a 3 de maio de 2020, salvo no que concerne ao disposto no artigo 15.º-A do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, com a redação dada pelo presente decreto-lei, que produz
efeitos a 13 de março de 2020. Entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 85-A, Série I, de 01 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020. Estabelece uma estratégia de levantamento de
medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-B/2020. Repõe, a título excecional e temporário, um ponto
de passagem autorizado na fronteira terrestre.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020. Declara a situação de calamidade, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-D/2020. Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período
entre 1 e 3 de maio de 2020.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Despacho n.º 5138-B/2020. Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros
e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais.
DR 85, 3º Suplemento, Série II, de 30 de abril de 2020.
Portaria n.º 105-B/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia COVID19, aplicáveis ao ano 2020 do Programa Apícola Nacional, (PAN) relativo ao triénio 2020-2022,
regulamentado, a nível nacional, pela Portaria n.º 325-A/2019, de 20 de setembro, alterada pela Portaria
n.º 387-A/2019, de 25 de outubro.
DR 85, 2º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-A/2020. Retifica o Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, da Presidência
do Conselho de Ministros, que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 76, de 17 de
abril de 2020.
DR 85, 2º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Portaria n.º 105-A/2020. Determina a cessação do período de suspensão semanal da atividade da frota
que opera em águas interiores não marítimas sob jurisdição das capitanias dos portos do continente e
na divisão 9 definida pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar (CIEM). Revoga a Portaria
n.º 88-B/2020, de 6 de abril. A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 85, 1º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.

Compêndio da legislação aprovada relativa à crise sanitária do COVID-19

66/227

Portaria n.º 105/2020. Procede à prorrogação, até 31 de dezembro de 2020, do prazo de vigência previsto
no artigo 5.º da Portaria n.º 89/2020, de 7 de abril, que adota medidas excecionais, decorrentes da
epidemia COVID-19, relativas às formalidades aplicáveis à produção, armazenagem e comercialização,
com isenção do imposto, de álcool destinado aos fins previstos no n.º 3 do artigo 67.º do Código dos
Impostos Especiais de Consumo (CIEC). A presente portaria entra em vigor no dia 3 de maio de 2020.
DR 85, Série I, de 30 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18/2020. Retifica a Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, que «Estabelece regimes
excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2, e procede à primeira alteração ao
Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, e à quarta alteração à Lei n.º 27/2007, de 30 de julho».
DR 85, Série I, de 30 de abril de 2020.
Despacho n.º 5023-C/2020. Altera a alínea g) do n.º 4 do Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março,
sobre prestação de serviços de atendimento ao público.
DR 82, 2º Suplemento, Série II, de 27 de abril de 2020.
Portaria n.º 102-A/2020. Estabelece um período excecional, entre 1 de maio e 30 de junho de 2020,
durante o qual a comercialização de gasolina com especificações de inverno, ainda existente nas
armazenagens em território nacional, pode ser comercializada para efeitos do seu escoamento.
DR 81, 1º Suplemento, Série I, de 24 de abril de 2020.
Despacho n.º 4946-A/2020. Procede ao alargamento do universo dos destinos admissíveis para os
produtos retirados, de modo que, a par das organizações caritativas, possam também beneficiar da
referida ação as instituições penitenciárias, as colónias de férias infantis, os hospitais e os lares de
idosos.
DR 80, 1º Suplemento, Série II, de 23 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 18/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19. Adita os artigos 2.º-A e 30.º-A ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação
atual. O artigo 2.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação dada pelo presente
diploma, produz efeitos ao dia 13 de março. Os procedimentos promovidos antes da publicação do
presente diploma que não tenham observado, no todo ou em parte, o regime previsto no artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, consideram-se realizados, para todos os efeitos, ao abrigo
do regime previsto no artigo 2.º-A do mesmo Decreto-Lei, na redação dada pelo presente Decreto-Lei. O
presente Decreto-Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 80, Série I, de 23 de abril de 2020.
Norma regulamentar n.º 2/2020-R. Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Adita o
artigo 10.º-A à Norma Regulamentar n.º 6/2019-R, de 3 de setembro, criando um regime excecional
relativo à formação à distância.
DR 79, Série II, de 22 de abril de 2020.

Compêndio da legislação aprovada relativa à crise sanitária do COVID-19

67/227

Despacho n.º 4756-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à suspensão do
ensino da condução, dos exames e da atividade de formação presencial de certificação de profissionais
como forma de combate à situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID-19.
DR 77, 1º Suplemento, Série II, de 20 de abril de 2020.
Despacho n.º 4699/2020. Determina que a percentagem de lucro na comercialização, por grosso e a
retalho, de dispositivos médicos e de equipamentos de proteção individual identificados no anexo ao
Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril, bem como de álcool etílico e de gel desinfetante cutâneo de
base alcoólica, é limitada ao máximo de 15 %. O presente Despacho produz efeitos a partir do dia
seguinte ao da sua publicação e vigora durante o período do estado de emergência.
DR 76-A, Série II, de 18 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-C/2020. A Presidência do Conselho de Ministros regulamenta a prorrogação do estado de
emergência decretado pelo Presidente da República.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020. A Assembleia da República autoriza a renovação
do estado de emergência.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020. Procede à segunda renovação da declaração de
estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Despacho n.º 4640-C/2020. Determina, para efeitos de financiamento, gestão e acompanhamento da
Política Agrícola Comum (PAC), que a situação de pandemia COVID-19 pode ser reconhecida como
«caso de força maior», nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento n.º 1306/2013, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, do qual resulta a impossibilidade de dar cumprimento a
obrigações estabelecidas nos regimes de apoio aplicáveis nesse âmbito.
DR 75, 2º Suplemento, Série II, 16 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 15/2020. Cria uma linha de crédito com juros bonificados dirigida aos operadores do setor
da pesca.
DR 74, Série I, de 15 de abril 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 22/2020. Prorroga a reposição, a título excecional e temporário,
do controlo de pessoas nas fronteiras, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Altera os n.ºs 1, 4,
5 e 7 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, de 16 de março, que 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. A presente
Resolução produz efeitos a partir do dia 15 de abril de 2020.
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DR 73, Série I, de 14 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 14-F/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 24.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e o artigo
6.º do Decreto-Lei n.º 10 -G/2020, de 26 de março. Adita o artigo 32.º-B ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, na sua redação atual. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação
DR 72, 2º Suplemento, Série I, de 13 de abril de 2020.
Lei n.º 8/2020. Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de
março, que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas,
instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem como um
regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
Lei n.º 7/2020. Estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2, e
procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, e à quarta alteração à Lei n.º
27/2007, de 30 de julho.
DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
Lei n.º 5/2020. Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao 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.
DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
Despacho n.º 4396/2020. Prorroga os efeitos do Despacho n.º 3301/2020, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 52, de 15 de março de 2020, que estabelece regras aplicáveis aos profissionais
de saúde, com filho ou outros dependentes a cargo menores de 12 anos. O presente Despacho produz
efeitos no dia da sua assinatura e vigora enquanto não houver retoma das atividades letivas e não letivas
presenciais, de acordo com o determinado pelo Governo.
DR 71-A, Série II, de 10 de abril de 2020.
Despacho n.º 4394-D/2020. Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e

tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais. O presente Despacho produz efeitos a partir das
00:00 horas do dia 10 de abril de 2020 até às 24:00 horas do dia 30 de abril de 2020, podendo ser
prorrogado em função da evolução da situação epidemiológica.
DR 71, 3º Suplemento, Série II, de 9 de abril.

Despacho n.º 4394-C/2020. Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais no município de

Ovar.

DR 71, 2º Suplemento, Série II, de 9 de abril de 2020.
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Despacho n.º 4328-F/2020. Procede à prorrogação das 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. O
presente diploma produz efeitos a partir da data da sua publicação.
DR 70, 3º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.
Regulamento n.º 356-A/2020. Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Aprova o regulamento

que estabelece medidas excecionais no âmbito do SEN e do SNGN. Estabelece a primeira prorrogação
dos prazos de aplicação do regime estabelecido no Regulamento da ERSE n.º 255-A/2020, de 18 de
março, que estabelece Medidas Extraordinárias no Setor Energético por Emergência Epidemiológica
Covid-19, assim como a regulamentação prevista nos termos do n.º 5 do artigo 5.º desse mesmo
regulamento. Estabelece, ainda, medidas excecionais adicionais relativas ao fornecimento de energia
elétrica e de gás natural. A aplicação das regras previstas neste regulamento entra em vigor no dia
seguinte à sua publicação, produzindo efeitos a partir dessa data, salvo nas situações mencionadas no
número seguinte. As disposições relativas a pagamento fracionado a clientes finais e a comercializadores
produzem efeitos desde o dia 13 de março.
DR 70, 2º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.
Despacho n.º 4328-C/2020. Altera o Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, que assegura o

funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais.
DR 70, 2º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.

Despacho n.º 4270-B/2020. Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas na

vigência da situação de calamidade no município de Ovar.
DR 69, 2º Suplemento, Série II, de 7 de abril de 2020.

Despacho n.º 4235-C/2020. Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas
na vigência da situação de calamidade no município de Ovar.
DR 68, 2º Suplemento, Série II, de 6 de abril de 2020.
Lei n.º 4-B/2020. Estabelece um regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos
Programas de Ajustamento Municipal e de endividamento das autarquias locais, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19. Adita os artigos 3.º-A e 3.º-B, à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus
SARS -CoV -2 e da doença COVID -19. Republica a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, com a redação
introduzida pela presente lei. A presente Lei produz efeitos a dia 12 de março de 2020. Entra em vigor
no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de junho de 2020.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Lei n.º 4-A/2020. Relativa às medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. Altera os artigos 7.º e 8.º da Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
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epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19; e o artigo 2.º 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. Aditado o artigo 7.º-A à Lei n.º 1-A/2020, de
19 de março.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Despacho n.º 4235-A/2020. Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas
na vigência da situação de calamidade no município de Ovar.
DR 68/2020, 1º Suplemento, Série II, de 6 de abril de 2020.
Despacho n.º 4148/2020. Regulamenta o exercício de comércio por grosso e a retalho de distribuição
alimentar e determina a suspensão das atividades de comércio de velocípedes, veículos automóveis e
motociclos, tratores e máquinas agrícolas, navios e embarcações.
Diário da República n.º 67-A/2020, Série II, de 5 de abril de 2020.
Despacho n.º 4146-A/2020. Estabelece os serviços essenciais e as medidas necessárias para garantir
as condições de normalidade na produção, transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços
agrícolas e pecuários, e os essenciais à cadeia agroalimentar, no quadro das atribuições dos organismos
e serviços do Ministério da Agricultura. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.
DR 67, 1º Suplemento, Série II, de 3 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-B/2020. Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente
da República. Revoga o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. O presente diploma entra em vigor às
00h de 3 de abril de 2020.
DR 66, 2º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020. Autorização da renovação do estado de
emergência.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020. Renova a declaração de estado de emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Despacho n.º 4031/2020. Permite, ao abrigo do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, o funcionamento
de estabelecimentos de manutenção e reparação de velocípedes, bem como venda de peças e
acessórios. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura e mantém-se em vigor
enquanto se mantiver a declaração de estado de emergência.
DR 66, Série II, de 2 de abril de 2020.
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Decreto-Lei n.º 10-J/2020. Estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias,
empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem
como um regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID19.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-I/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da
doença COVID-19 no âmbito cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos não realizados. O
presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora pelo período de um
ano após o término do estado de emergência.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-H/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias de fomento da aceitação de
pagamentos baseados em cartões, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. O presente decretolei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de junho de 2020.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-E/2020. Procede à atribuição de competências à Direção-Geral da Saúde e à
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., para a autorização de despesa, independentemente
do montante, para a aquisição de equipamentos, bens e serviços para a resposta à doença COVID-19.
Alarga o âmbito das entidades a que se aplicam as medidas excecionais de contratação pública para
resposta à doença COVID-19 às entidades adjudicantes tal como definidas no Código dos Contratos
Públicos. Altera o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, ratificado pela Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus — COVID -19. O presente diploma produz efeitos durante a vigência
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 59, 1º Suplemento, Série I, de 24 de março de 2020.
Despacho n.º 3614-F/2020. Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral
de Alimentação e Veterinária (DGAV), das Direções Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP) e do
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. (INIAV), durante o estado de emergência.
DR 58, 1º Suplemento, Série II, de 23 de março de 2020.
Despacho n.º 3659-A/2020. Determina procedimentos de controlo de fronteira por parte do SEF: a) Na
fronteira externa aérea o SEF exerce o controlo de fronteira dos voos provenientes de países terceiros
que não tenham sido suspensos; b) Na fronteira marítima aplica-se o Despacho n.º 3298-C/2020, datado
de 13 de março e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, datada de 16 de março; c) Na
fronteira terrestre aplica-se a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, datada de 16 de março.
Os passageiros autorizados a entrar em território nacional estão obrigados a cumprir as orientações
emanadas pela Direção-Geral de Saúde. A entrada em vigor dos presentes procedimentos fica
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submetida a um período transitório de 24 horas a contar da sua publicação, de forma a acautelar os
direitos dos passageiros que, entretanto, já tenham efetuado o embarque no ponto de origem.
DR 59, 1º Suplemento, Série II, de 24 de março de 2020.
Despacho n.º 3614-A/2020. Regula, nos termos do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, o
funcionamento das máquinas de vending, e o exercício das atividades de vendedores itinerantes e de
aluguer de veículos de mercadorias e passageiros. O presente despacho produz efeitos a partir da data
da entrada em vigor do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março.
DR 58, 1º Suplemento, Série II, de 23 de março de 2020.
Despacho n.º 3547-A/2020. Regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o
funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais, bem como as
condições de funcionamento em que estes devem operar. O presente despacho entra em vigor e produz
efeitos às 00:00 de 23 de março de 2020.
DR 57-B, 1º Suplemento, Série II, de 22 de março de 2020.
Despacho n.º 3547/2020. Regulamenta a situação dos utentes dos parques de campismo e de
caravanismo e das áreas de serviço de autocaravanas. O presente despacho produz efeitos na data da
sua publicação.
DR 57-B, Série II, de 22 de março de 2020.
Despacho n.º 3545/2020. Determina a composição da Estrutura de Monitorização do Estado de
Emergência. O presente despacho produz efeitos na data da sua publicação.
DR 57-A, Série II, de 21 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-D/2020. Retifica o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, da Presidência
do Conselho de Ministros que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 57, 20 de março
de 2020.
DR 57, 2º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Decreto n.º 2-A/2020. Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. O presente decreto entra em vigor
às 00:00 do dia 22 de março de 2020.
DR 57, 1º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Lei n.º 1-A/2020. Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada
pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
DR 56, 3º Suplemento, Série I, de 19 de março de 2020.

Compêndio da legislação aprovada relativa à crise sanitária do COVID-19

73/227

Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020. Declara o estado de emergência, com fundamento
na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020. Autorização da declaração do estado de
emergência. A presente resolução entra em vigor com o Decreto do Presidente da República, produzindo
efeitos nos mesmos termos.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Regulamento n.º 255-A/2020. Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Aprova o regulamento
que estabelece medidas extraordinárias no setor energético por emergência epidemiológica Covid-19. A
aplicação das regras previstas no presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicação
e produz efeitos desde o dia 13 de março.
DR 55, 2º Suplemento, Série II, de 18 de março de 2020.
Portaria n.º 76-B/2020. Altera a Portaria n.º 71-A/2020 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. Revoga o n.º 5 do artigo 5.º
da Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, retificada pela Declaração de Retificação n.º 11-C/2020, de
16 de março. A presente portaria produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 55, 2º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020. 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. A presente resolução entra em vigor na data da sua
aprovação.
DR 53, 1º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-C/2020. Retifica a Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, publicada
no 1.º suplemento ao Diário da República, 1.ª série, n.º 52-A/2020, de 15 de março de 2020.
DR 53, 2º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-B/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, da
Presidência do Conselho de Ministros, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série,
1.º suplemento, n.º 52, de 13 de março de 2020.
DR 53, 2º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 260-A/2020. Retificação do Despacho n.º 3301-D/2020, de 15 de março,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52-B/2020, 2.º suplemento, de 15 de março de 2020.
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DR 53, 1º Suplemento, Série II, de 16 de março de 2020.
Portaria n.º 71-A/2020. 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. A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
DR 52-A, Série I, 1º Suplemento, de 15 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-A/2020. Retifica a Portaria n.º 71/2020, sobre restrições no acesso e
na afetação dos espaços nos estabelecimentos comerciais e nos de restauração ou de bebidas.
Por ter sido publicada com inexatidão no Diário da República, 1.ª série, n.º 52-A/2020, de 15 de março
de 2020, a Portaria n.º 71/2020, de 15 de março, procede-se à seguinte retificação:
No artigo 5.º, onde se lê: «A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.»
deve ler-se: «A presente portaria entra em vigor no dia da sua publicação, com efeito imediato.»
DR 52-A, Série I, 1º Suplemento, de 15 de março de 2020.
Portaria n.º 71/2020. Restrições no acesso e na afetação dos espaços nos estabelecimentos comerciais
e nos de restauração ou de bebidas. A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
DR 52-A, Série I, de 15 de março de 2020.
Despacho n.º 3301-D/2020. Determina a adoção de medidas adicionais de natureza excecional para
fazer face à prevenção e contenção da pandemia COVID-19: a) Interdição da realização de eventos,
reuniões ou ajuntamento de pessoas, independentemente do motivo ou natureza, com 100 ou mais
pessoas; b) Proibição do consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso público,
excetuando-se as áreas exteriores dos estabelecimentos de restauração e bebidas, devidamente
licenciados para o efeito; c) Suspensão dos serviços regulares, dos serviços regulares especializados e
dos serviços ocasionais de transporte internacional de passageiros, à exceção das excursões efetuadas
por cidadãos nacionais ou dos titulares de autorização de residência em Portugal que tenham saído do
País e que pretendam regressar; d) Suspensão do ensino da condução, da atividade de formação
presencial de certificação de profissionais e da realização de provas no âmbito da condução, nos termos
definidos no despacho do membro do Governo responsável pela área das infraestruturas. O presente
despacho produz efeitos imediatamente, até 9 de abril de 2020, podendo ser prorrogado em função da
evolução da situação epidemiológica.
DR 52-B/2020, 2º Suplemento, Série II, de 15 de março de 2020.
Despacho n.º 3299/2020. Determina o encerramento dos bares todos os dias às 21 horas.
DR 52-A, Série II, de 14 de março de 2020.
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Decreto-Lei n.º 10-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID - 19. Aplica-se à prevenção, contenção, mitigação e
tratamento de infeção epidemiológica por COVID - 19, bem como à reposição da normalidade em
sequência da mesma. As medidas excecionais previstas nos capítulos II e III são aplicáveis às entidades
do setor público empresarial e do setor público administrativo, bem como, com as necessárias
adaptações, às autarquias locais.
DR 52, 1º Suplemento, Série I, de 13 de março de 2020.
3.4

JORNAL OFICIAL UNIÃO EUROPEIA

Comunicação da Comissão. Roteiro Europeu Comum com vista a levantar as medidas de contenção da
COVID-19.
JOUE C 126, de 17 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Sobre a implementação de corredores verdes ao abrigo das orientações
relativas às medidas de gestão das fronteiras para proteger a saúde e garantir a disponibilidade de bens
e serviços essenciais.
JOUE C 96I, publicado em 24 de março de 2020.
Comunicação da Comissão Europeia. Orientações relativas às medidas de gestão das fronteiras para
proteger a saúde e garantir a disponibilidade de bens e serviços essenciais 2020/C 86 I/01.
JOUE C 86I, publicado em 16 de março de 2020.
4.

CONCORRÊNCIA

4.1

CONSELHO MINISTROS

Comunicado do Conselho de Ministros de 15 de maio de 2020.
Estado de calamidade, coronavírus, idosos, creches, trabalho, transporte público, comércio, museus,
desporto, praias, comunicação social, arrendamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 17 de abril de 2020.
COVID-19 | Estado de emergência | Turismo | Parcerias público-privados | Violência doméstica |
Vacinação
Comunicado do Conselho de Ministros de 2 de abril de 2020.
COVID-19. Estado de Emergência | Trabalho | Força probatória - cópias digitalizadas contratos |
Execução penas | Transportes | Autarquias Locais | Abastecimento água e saneamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 20 de março de 2020.
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COVID-19. Aprovação de um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta à
situação epidemiológica do novo Coronavírus-COVID 19.
Comunicado do Conselho de Ministros de 19 de março de 2020.
COVID-19. Aprovação do decreto que estabelece os termos das medidas excecionais e temporárias a
implementar durante a vigência do estado de emergência.
Comunicado do Conselho de Ministros extraordinário de 17 de março de 2020.
COVID – 19. Requisição civil dos trabalhadores portuários em situação de greve
Comunicado do Conselho de Ministros eletrónico de 16 de março de 2020.
COVID – 19. Controlos na fronteira interna entre Portugal e Espanha
Conselho de Ministros de 12 de março de 2020.
COVID - 19. Medidas extraordinárias e de caráter urgente.
4.2

DIÁRIO REPÚBLICA PORTUGUESA

Declaração de Retificação n.º 23-A/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020,
de 29 de maio, que prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19, publicada no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 105, 29 de maio de 2020.
DR 109, 1º Suplemento, Série I, de 4 de junho de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade,
em todo o território nacional até às 23:59h do dia 14 de junho de 2020, sem prejuízo de prorrogação ou
modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 95-B/2020, Série I, de 17 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020. Estabelece uma estratégia de levantamento de
medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020. Declara a situação de calamidade, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-D/2020. Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período
entre 1 e 3 de maio de 2020.
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DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-A/2020. Retifica o Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, da Presidência
do Conselho de Ministros, que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 76, de 17 de
abril de 2020.
DR 85, 2º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-C/2020. A Presidência do Conselho de Ministros regulamenta a prorrogação do estado de
emergência decretado pelo Presidente da República.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020. A Assembleia da República autoriza a renovação
do estado de emergência.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020. Procede à segunda renovação da declaração de
estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-B/2020. Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente
da República. Revoga o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. O presente diploma entra em vigor às
00h de 3 de abril de 2020.
DR 66, 2º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020. Autorização da renovação do estado de
emergência.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020. Renova a declaração de estado de emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Despacho n.º 3545/2020. Determina a composição da Estrutura de Monitorização do Estado de
Emergência. O presente despacho produz efeitos na data da sua publicação.
DR 57-A, Série II, de 21 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-D/2020. Retifica o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, da Presidência
do Conselho de Ministros que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 57, 20 de março
de 2020.
DR 57, 2º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
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Decreto n.º 2-A/2020. Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. O presente decreto entra em vigor
às 00:00 do dia 22 de março de 2020.
DR 57, 1º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020. Declara o estado de emergência, com fundamento
na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020. Autorização da declaração do estado de
emergência. A presente resolução entra em vigor com o Decreto do Presidente da República, produzindo
efeitos nos mesmos termos.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
4.3

RESOLUÇÕES E COMUNICAÇÕES DE OUTROS ORGANISMOS OFICIAIS
Novos procedimentos de comunicação com a AdC

5.

CULTURA

5.1

CONSELHO MINISTROS

Plano de Desconfinamento | Conselho de Ministros de 29 de maio de 2020.
Comunicado do Conselho de Ministros de 29 de maio de 2020.
Transportes, alimentação, educação, escolas, ensino superior, crianças, proteção civil, cultura
Comunicado do Conselho de Ministros de 15 de maio de 2020.
Estado de calamidade, coronavírus, idosos, creches, trabalho, transporte público, comércio, museus,
desporto, praias, comunicação social, arrendamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 7 de maio de 2020.
reformas, escolas, solidariedade, inclusão social, coronavírus, emprego, economia, cultura
Comunicado do Conselho de Ministros de 30 de abril de 2020.
Saúde | economia | transportes | transporte público | desporto | cultura | coronavírus
Apresentação do Plano de Desconfinamento aprovado no Conselho de Ministros de 30 de abril 2020.
Plano de Desconfinamento e cronologia resumida
Comunicado do Conselho de Ministros de 17 de abril de 2020.
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COVID-19 | Estado de emergência | Turismo | Parcerias público-privados | Violência doméstica |
Vacinação
Comunicado do Conselho de Ministros de 2 de abril de 2020.
COVID-19. Estado de Emergência | Trabalho | Força probatória - cópias digitalizadas contratos |
Execução penas | Transportes | Autarquias Locais | Abastecimento água e saneamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 26 de março de 2020.
COVID-19. Proteção trabalhadores, famílias e empresas | Arrendamento | Instrumentos de pagamento
eletrónicos e suspensão de comissões fixas | Programas de Ajustamento Municipal | Cultura e arte |
Fundos europeus estruturais e de investimento
5.2

ASSEMBLEIA REPÚBLICA

Decreto da Assembleia da República n.º 24/XIV. Estabelece medidas excecionais e temporárias de
resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito cultural e artístico, procedendo à segunda
alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março.
DAR 95, II Série-A, Suplemento, de 26 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 22/XIV. Prorroga os prazos das medidas de apoio às famílias
no contexto da atual crise de saúde pública, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 7/2020, de 10 de
abril, que estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
DAR 93, II Série-A, Suplemento, de 22 de maio de 2020.
Proposta de Lei 31/XIV. Estabelece medidas excecionais e temporárias quanto aos espetáculos de
natureza artística, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Assembleia da República, 8 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 13/XIV. Estabelece regimes excecionais e temporários de
resposta à epidemia SARS-CoV-2, e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de
março, e à quarta alteração à Lei n.º 27/2007, de 30 de julho.
DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.
5.3

DIÁRIO REPÚBLICA PORTUGUESA

Declaração de Retificação n.º 23-A/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020,
de 29 de maio, que prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19, publicada no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 105, 29 de maio de 2020.
DR 109, 1º Suplemento, Série I, de 4 de junho de 2020.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade,
em todo o território nacional até às 23:59h do dia 14 de junho de 2020, sem prejuízo de prorrogação ou
modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Lei n.º 19/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19 no âmbito cultural e artístico, procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020,
de 26 de março.
DR 105, Série I, de 29 de maio de 2020.
Lei n.º 18/2020. Prorroga os prazos das medidas de apoio às famílias no contexto da atual crise de saúde
pública, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, que estabelece regimes
excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
DR 105, Série I, de 29 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 95-B/2020, Série I, de 17 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020. Estabelece uma estratégia de levantamento de
medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020. Declara a situação de calamidade, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-D/2020. Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período
entre 1 e 3 de maio de 2020.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-A/2020. Retifica o Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, da Presidência
do Conselho de Ministros, que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 76, de 17 de
abril de 2020.
DR 85, 2º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18/2020. Retifica a Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, que «Estabelece regimes
excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2, e procede à primeira alteração ao
Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, e à quarta alteração à Lei n.º 27/2007, de 30 de julho».
DR 85, Série I, de 30 de abril de 2020.
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Decreto n.º 2-C/2020. A Presidência do Conselho de Ministros regulamenta a prorrogação do estado de
emergência decretado pelo Presidente da República.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020. A Assembleia da República autoriza a renovação
do estado de emergência.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020. Procede à segunda renovação da declaração de
estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Lei n.º 7/2020. Estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2, e
procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, e à quarta alteração à Lei n.º
27/2007, de 30 de julho.
DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-B/2020. Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente
da República. Revoga o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. O presente diploma entra em vigor às
00h de 3 de abril de 2020.
DR 66, 2º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020. Autorização da renovação do estado de
emergência.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020. Renova a declaração de estado de emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-I/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da
doença COVID-19 no âmbito cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos não realizados. O
presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora pelo período de um
ano após o término do estado de emergência.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Despacho n.º 3545/2020. Determina a composição da Estrutura de Monitorização do Estado de
Emergência. O presente despacho produz efeitos na data da sua publicação.
DR 57-A, Série II, de 21 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-D/2020. Retifica o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, da Presidência
do Conselho de Ministros que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo
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Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 57, 20 de março
de 2020.
DR 57, 2º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Decreto n.º 2-A/2020. Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. O presente decreto entra em vigor
às 00:00 do dia 22 de março de 2020.
DR 57, 1º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020. Declara o estado de emergência, com fundamento
na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020. Autorização da declaração do estado de
emergência. A presente resolução entra em vigor com o Decreto do Presidente da República, produzindo
efeitos nos mesmos termos.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
5.4

JORNAL OFICIAL UNIÃO EUROPEIA

Comunicação da Comissão. Roteiro Europeu Comum com vista a levantar as medidas de contenção da
COVID-19.
JOUE C 126, de 17 de abril de 2020.
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation
(EC) No 2012/2002 in order to provide financial assistance to Member States and countries negotiating
their accession to the Union seriously affected by a major public health emergency. COM(2020) 114 final,
13 March 2020.
6.

EDUCAÇÃO

6.1

CONSELHO MINISTROS

Plano de Desconfinamento | Conselho de Ministros de 29 de maio de 2020.
Comunicado do Conselho de Ministros de 29 de maio de 2020.
Transportes, alimentação, educação, escolas, ensino superior, crianças, proteção civil, cultura
Comunicado do Conselho de Ministros de 15 de maio de 2020.
Estado de calamidade, coronavírus, idosos, creches, trabalho, transporte público, comércio, museus,
desporto, praias, comunicação social, arrendamento
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Comunicado do Conselho de Ministros extraordinário de 12 de maio de 2020.
coronavírus, empresas, escolas, fronteiras
Comunicado do Conselho de Ministros de 7 de maio de 2020.
reformas, escolas, solidariedade, inclusão social, coronavírus, emprego, economia, cultura
Comunicado do Conselho de Ministros de 30 de abril de 2020.
Saúde | economia | transportes | transporte público | desporto | cultura | coronavírus
Apresentação do Plano de Desconfinamento aprovado no Conselho de Ministros de 30 de abril 2020.
Plano de Desconfinamento e cronologia resumida
Comunicado do Conselho de Ministros de 17 de abril de 2020.
COVID-19 | Estado de emergência | Turismo | Parcerias público-privados | Violência doméstica |
Vacinação
Comunicado do Conselho de Ministros de 9 de abril de 2020.
COVID-19. | Ensino | Saúde | Orçamento do Estado | Agentes Económicos | Fronteiras |
Tecnologias Digitais | Meios de Comunicação à Distância | Citação e Notificação Postal | Linha
de Crédito Setor da Pesca | Parentalidade - Proteção Social Obrigatória

6.2

ASSEMBLEIA REPÚBLICA

Decreto da Assembleia da República n.º 21/XIV. Cria o regime processual transitório e excecional. Altera
as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19, procedendo à
quarta alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, à primeira alteração à Lei n.º 9/2020, de 10 de abril,
e à décima primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DAR 89, II Série-A, Suplemento, de 15 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 19/XIV. Terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março,
que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
DAR 85, II Série-A, Suplemento, de 8 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 17/XIV. Promove e garante a capacidade de resposta das
autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, procedendo à primeira alteração às Leis
n.ºs 4-B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril.
DAR 83, II Série-A, Suplemento, de 4 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 10/XIV. Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao
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.
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DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 7/XIV. Estabelece um regime excecional de cumprimento das
medidas previstas nos programas de ajustamento municipal e de endividamento das autarquias locais,
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e procede à segunda alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19
de março.
DAR 72, II Série-A, Suplemento, de 3 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 6/XIV. Procede à primeira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19
de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, e à segunda alteração ao 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.
DAR 72, II Série-A, Suplemento, de 3 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 5/XIV. Medidas excecionais e temporárias de resposta à
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
DAR 63, II Série-A, publicado em 19 de março de 2020.

Proposta de Lei n.º 17/XIV/1.ª (GOV). Aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. A presente lei
procede à a) Ratificação dos efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março; b) Aprovação de
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo novo
Coronavírus SARS-CoV-2 agente causador da doença COVID-19.
DAR 62, II Série-A, publicado em 18 de março de 2020.
Assembleia da República debate pedido de autorização de declaração do estado de emergência | 18 de
março | 17H00 Depois de consultado o Conselho de Estado e ouvido o Governo, que se pronunciou em
sentido favorável, o Presidente da República enviou à Assembleia da República, para autorização, o
projeto de Decreto Presidencial através do qual se pretende venha a ser decretado o estado de
emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. Reunida em
Sessão Plenária, a Assembleia da República procederá esta tarde ao debate do pedido de autorização
de declaração do estado de emergência, com intervenções do Governo e de todos os Grupos
Parlamentares. Pelo interesse que reveste o seu conhecimento público, procede-se à divulgação da carta
enviada ao Presidente da Assembleia da República pelo Chefe de Estado e o Projeto do Decreto do
Presidente da República.
Proposta de Lei 17/XIV. Aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
Assembleia da República de 16 de março de 2020.
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6.3

DIÁRIO REPÚBLICA PORTUGUESA

Declaração de Retificação n.º 23-A/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020,
de 29 de maio, que prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19, publicada no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 105, 29 de maio de 2020.
DR 109, 1º Suplemento, Série I, de 4 de junho de 2020.
Despacho n.º 6033-A/2020. Considera motivo justificativo para a suspensão de prazos das ações dos
centros de recursos da rede do IEFP, I. P., o impedimento temporário de realização das intervenções
previstas decorrente da pandemia da COVID-19.
DR 108, 1º Suplemento, Série I, de 3 de junho de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade,
em todo o território nacional até às 23:59h do dia 14 de junho de 2020, sem prejuízo de prorrogação ou
modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 24-A/2020. Relativo às medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 5.º, 6.º, 13.º-B, 13.º-D, 16.º, 18.º, 25.º-D, 28.º-B, 35.º-D e 35.º-J do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Adita os artigos 9.º-B, 18.º-A, 35.º-L e
35.º-M ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Revoga os artigos 29.º, 35.ºI e os n.ºs 5 a 12 do artigo 35.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.
Produção de efeitos:
1 - O n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo
presente decreto-lei, produz efeitos a 13 de março de 2020.
2 - O artigo 35.º-J do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente
decreto-lei, produz efeitos a 17 de maio de 2020.
3 - O artigo 25.º-D do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente
decreto-lei, produz efeitos a 1 de junho de 2020.
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Lei n.º 16/2020. Relativa às medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19. Adita o artigo 6.º-A à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. Altera o artigo 10.º da Lei n.º 9/2020,
de 10 de abril; o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. Revoga o artigo 7.º e os n.ºs
1 e 2 do artigo 7.º-A da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação atual. Republica a Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, com a redação introduzida pela presente Lei. O presente diploma entra em vigor
no quinto dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, Série I, de 29 de maio de 2020.
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Despacho n.º 5897-B/2020. Define regras complementares aos Despachos n.ºs 3485-C/2020, de 17 de
março, e 4395/2020, de 8 de abril, e necessárias adaptações decorrentes da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia de COVID-19, declarada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de
30 de abril.
DR 104, 2º Suplemento, Série II, de 28 de maio de 2020.
Despacho n.º 5897-A/2020. Medidas concertadas entre o Governo da República Portuguesa e o Governo
do Reino de Espanha relativas à autorização excecional de passagem de fronteiras terrestres por curtos
períodos de tempo. O presente Despacho entra em vigor às 00h00 de 1 de junho de 2020.
DR 104, 2º Suplemento, Série II, de 28 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 22/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020, de
19 de maio, que estabelece uma medida excecional e temporária de aquisição de espaço para a difusão
de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicada
no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 97, de 19 de maio de 2020.
DR 104, Série I, de 28 de maio de 2020.
Despacho n.º 5638-C/2020. Determina a prorrogação da suspensão de ações de formação presenciais,
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, entre o dia 1 e o dia 17 de maio de 2020. O presente
despacho produz efeitos ao dia 1 de maio de 2020.
DR 98, 2º Suplemento, Série II, de 20 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020. Estabelece uma medida excecional e temporária de
aquisição de espaço para a difusão de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 97, 1º Suplemento, Série I, de 19 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 95-B/2020, Série I, de 17 de maio de 2020.
Despacho n.º 5546/2020. Procede à retoma do ensino da condução e da atividade de formação
presencial de certificação de profissionais.
DR 95-A/2020, Série II, de 16 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 22/2020. Altera os artigos 6.º, 13.º-A, 13.º-B, 16.º e 35.º-G do Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, na sua redação atual, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia da doença COVID-19. Republica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 95-A/2020, Série I, de 16 de maio de 2020.
Portaria n.º 116/2020. Altera os artigos 3.º, 4.º e 7.º da Portaria n.º 185/2015, de 23 de junho, que
regulamenta a Lei n.º 14/2014, de 18 de março, que aprovou o regime jurídico do ensino da condução,
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nos aspetos relativos ao ensino da condução para habilitação às diversas categorias de carta de
condução e ao acesso e exercício da atividade de exploração de escolas de condução.
DR 95-A/2020, Série I, de 16 de maio de 2020.
Despacho n.º 5545-C/2020. Nos termos do n.º 4 do artigo 35.º-H do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de
março, na sua redação atual, define orientações e recomendações relativas à organização e
funcionamento dos espaços físicos de atendimento e de trabalho na Administração Pública, no âmbito
do levantamento das medidas de mitigação da pandemia da doença COVID-19. O presente despacho
entra em vigor com a sua publicação e produz efeitos a dia 3 de maio de 2020, vigorando durante a
situação de calamidade declarada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril,
incluindo as suas eventuais renovações.
DR 95, 2º Suplemento, Série II, de 15 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 20/2020. Retifica a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, «Medidas excecionais
e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da
doença COVID-19».
DR 95, Série I, de 15 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-H/2020. Estabelece medidas excecionais de organização e funcionamento das
atividades educativas e formativas, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Altera os artigos 1.º,
3.º e 16.º. Adita os artigos 3.º-A, 3.º-B, 9.º-A, 14.º-A e 15.º-A todos do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13
de abril.
DR 94, 2º Suplemento, Série I, de 14 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-D/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias para o equipamento de
espaços de atendimento presencial sob gestão dos municípios e das freguesias. Adita os artigos 9.º-A e
13.º-D ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.
DR 92, 1º Suplemento, Série I, de 12 de maio de 2020.
Lei n.º 14/2020. Altera o artigo 8.º. Adita os artigos 8.º-A a 8.º-D à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que
aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19
DR 90-A, Série I, de 9 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-C/2020. Estabelece medidas excecionais de proteção social, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19. Adota medidas temporárias de reforço na proteção no desemprego. Cria um
regime especial de acesso ao rendimento social de inserção. Altera os artigos 6.º, 26.º e 27.º do

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual e o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º
10-F/2020, de 26 de março. Adita os artigos 28.º-A e 28.º-B, ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13
de março, na sua redação atual. O disposto no artigo 3.º produz efeitos relativamente aos

requerimentos de rendimento social de inserção apresentados desde 1 de março de 2020. O artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente diploma, produz
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efeitos desde 7 de abril de 2020. O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
DR 89, 1º Suplemento, Série I, de 7 de maio de 2020.
Lei n.º 12/2020. Promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da
pandemia da doença COVID-19. Adita os artigos 3.º-A a 3.º-C à Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril e os

artigos 7.º-A a 7.º-F à Lei n.º 6/2020, de 10 de abril. Altera os artigos 3.º e 4.º da Lei n.º 6/2020, de
10 de abril. Republica a Lei n.º 6/2020, de 10 de abril [que estabelece um regime excecional com
vista a promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da
doença COVID -19], com a redação introduzida pela presente lei. A presente lei produz efeitos desde o

dia 12 de março de 2020 e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de
junho de 2020.

DR 89, Série I, de 7 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-A/2020. Estabelece um regime excecional e temporário de aquisição de espaço para
publicidade institucional aos órgãos de comunicação social, no âmbito da pandemia da doença COVID19. Adita o artigo 2.º-B ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Entra
em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

DR 88, 1º Suplemento, Série I, de 6 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-C/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, da
Presidência do Conselho de Ministros, que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia da doença COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 85-A, de 1 de maio de
2020.
DR 87, 1º Suplemento, Série I, de 5 de maio de 2020.
Despacho n.º 5186/2020. Contratos celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março,
que veio estabelecer medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
DR 87, Série II, de 5 de maio de 2020.
Despacho n.º 5176-B/2020. Procede à prorrogação das medidas excecionais e temporárias relativas à
suspensão do ensino da condução, exames e da atividade de formação presencial de certificação de
profissionais.
DR 86, 2º Suplemento, Série II, de 4 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20/2020. Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19. Altera os artigos 10.º, 12.º, 16.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua
redação atual. Adita os artigos 13.º-A a 13.º-C, 15.º-A, 25.º-A a 25.º-C, 34.º-A e 34.º-B e 35.º-A a 35.º-I,
ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Revoga os n.ºs 1 e 2 do artigo do
17.º e o artigo 32.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. O presente
diploma produz efeitos a 3 de maio de 2020, salvo no que concerne ao disposto no artigo 15.º-A do
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Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, com a redação dada pelo presente decreto-lei, que produz
efeitos a 13 de março de 2020. Entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 85-A, Série I, de 01 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020. Estabelece uma estratégia de levantamento de
medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020. Declara a situação de calamidade, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-D/2020. Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período
entre 1 e 3 de maio de 2020.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-A/2020. Retifica o Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, da Presidência
do Conselho de Ministros, que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 76, de 17 de
abril de 2020.
DR 85, 2º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Despacho n.º 5013/2020. Prorrogação da suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas
presenciais no âmbito da COVID-19, passando a ter nova redação o n.º 3 do Despacho n.º 3427-B/2020,
de 17 de março.
DR 82, Série II, de 27 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 18/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19. Adita os artigos 2.º-A e 30.º-A ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação
atual. O artigo 2.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação dada pelo presente
diploma, produz efeitos ao dia 13 de março. Os procedimentos promovidos antes da publicação do
presente diploma que não tenham observado, no todo ou em parte, o regime previsto no artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, consideram-se realizados, para todos os efeitos, ao abrigo
do regime previsto no artigo 2.º-A do mesmo Decreto-Lei, na redação dada pelo presente Decreto-Lei. O
presente Decreto-Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 80, Série I, de 23 de abril de 2020.
Portaria n.º 101/2020. Altera o artigo 5.º da Portaria n.º 357/2019, de 8 de outubro, que regulamenta as
comunicações eletrónicas entre os tribunais judiciais e as escolas da rede pública tuteladas pelo
Ministério da Educação. A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 80, Série I, de 23 de abril de 2020.
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Norma regulamentar n.º 2/2020-R. Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Adita o
artigo 10.º-A à Norma Regulamentar n.º 6/2019-R, de 3 de setembro, criando um regime excecional
relativo à formação à distância.
DR 79, Série II, de 22 de abril de 2020.
Despacho n.º 4756-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à suspensão do
ensino da condução, dos exames e da atividade de formação presencial de certificação de profissionais
como forma de combate à situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID-19.
DR 77, 1º Suplemento, Série II, de 20 de abril de 2020.
Portaria n.º 96/2020. Cria o «Sistema de Incentivos a Atividades de Investigação e Desenvolvimento e
ao Investimento em Infraestruturas de Ensaio e Otimização (upscaling) no contexto da COVID-19», cujo
Regulamento consta do anexo à presente Portaria, abrangendo, como domínio de intervenção previsto
no artigo 8.º do referido Decreto-Lei n.º 6/2015, a investigação e desenvolvimento (I&D), incluindo
demonstração e valorização da I&D empresarial. O regulamento foi aprovado pela Deliberação n.º
10/2020 da Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de Parceria - CIC Portugal 2020, de
17 de abril de 2020. A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 76-A, Série I, de 18 de abril de 2020.
Portaria n.º 95/2020. Cria o Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva no contexto da COVID-19, cujo
Regulamento consta do anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante. O referido regulamento
foi aprovado pela Deliberação n.º 10/2020 da Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de
Parceria - CIC Portugal 2020, de 17 de abril de 2020. A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.
DR 76-A, Série I, de 18 de abril de 2020.
Despacho n.º 4698-F/2020. Determina a prorrogação da suspensão das atividades formativas
presenciais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 76, 4º Suplemento, Série II, de 17 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-C/2020. A Presidência do Conselho de Ministros regulamenta a prorrogação do estado de
emergência decretado pelo Presidente da República.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020. A Assembleia da República autoriza a renovação
do estado de emergência.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020. Procede à segunda renovação da declaração de
estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2020. Determina a adoção de medidas extraordinárias de
resposta à pandemia da doença COVID-19, no âmbito da ciência e inovação. A presente Resolução
produz efeitos a partir da data da sua aprovação.
DR 73, Série I, de 14 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 14-G/2020. Estabelece as medidas excecionais e temporárias na área da educação, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19 no âmbito dos ensinos básico e secundário, para o ano letivo
de 2019/2020, quanto às seguintes matérias: a) Realização, avaliação e certificação das aprendizagens;
b) Calendário escolar e de provas e exames dos ensinos básico e secundário; c) Matrículas nos ensinos
básico e secundário; d) Processo de inscrições para as provas e exames finais nacionais; e) Pessoal
docente e não docente. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 72, 2º Suplemento, Série I, de 13 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 14-F/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 24.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e o artigo
6.º do Decreto-Lei n.º 10 -G/2020, de 26 de março. Adita o artigo 32.º-B ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, na sua redação atual. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação
DR 72, 2º Suplemento, Série I, de 13 de abril de 2020.
Lei n.º 5/2020. Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao 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.
DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
Despacho n.º 4396/2020. Prorroga os efeitos do Despacho n.º 3301/2020, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 52, de 15 de março de 2020, que estabelece regras aplicáveis aos profissionais
de saúde, com filho ou outros dependentes a cargo menores de 12 anos. O presente Despacho produz
efeitos no dia da sua assinatura e vigora enquanto não houver retoma das atividades letivas e não letivas
presenciais, de acordo com o determinado pelo Governo.
DR 71-A, Série II, de 10 de abril de 2020.
Despacho n.º 4395/2020. Define regras complementares ao Despacho n.º 3485-C/2020, de 17 de março,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 56, 1.º suplemento, de 19 de março de 2020. O presente
Despacho produz efeitos a 13 de março de 2020.
DR 71-A, Série II, de 10 de abril de 2020.
Despacho n.º 4328-F/2020. Procede à prorrogação das 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. O
presente diploma produz efeitos a partir da data da sua publicação.
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DR 70, 3º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 12-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 6.º, 7.º, 10.º, 17.º, 22.º, 23.º, 24.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 10-E/2020, de 24 de março, e pela Lei n.º 4-A/2020, de 6
de abril, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID -19.
Adita os artigos 6.º-A, 16.º-A e 32.º-A ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação
atual. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Lei n.º 4-B/2020. Estabelece um regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos
Programas de Ajustamento Municipal e de endividamento das autarquias locais, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19. Adita os artigos 3.º-A e 3.º-B, à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus
SARS -CoV -2 e da doença COVID -19. Republica a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, com a redação
introduzida pela presente lei. A presente Lei produz efeitos a dia 12 de março de 2020. Entra em vigor
no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de junho de 2020.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Lei n.º 4-A/2020. Relativa às medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. Altera os artigos 7.º e 8.º da Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19; e o artigo 2.º 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. Aditado o artigo 7.º-A à Lei n.º 1-A/2020, de
19 de março.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Portaria n.º 82/2020. Estabelece os serviços essenciais para efeitos de acolhimento, nos
estabelecimentos de ensino, dos filhos ou outros dependentes a cargo dos respetivos profissionais, nos
termos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação
atual. A presente portaria produz efeitos à data da produção de efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de
13 de março, na sua redação atual e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 62-B, Série I, de 29 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-E/2020. Procede à atribuição de competências à Direção-Geral da Saúde e à
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., para a autorização de despesa, independentemente
do montante, para a aquisição de equipamentos, bens e serviços para a resposta à doença COVID-19.
Alarga o âmbito das entidades a que se aplicam as medidas excecionais de contratação pública para
resposta à doença COVID-19 às entidades adjudicantes tal como definidas no Código dos Contratos
Públicos. Altera o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, ratificado pela Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação
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epidemiológica do novo Coronavírus — COVID -19. O presente diploma produz efeitos durante a vigência
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 59, 1º Suplemento, Série I, de 24 de março de 2020.
Despacho n.º 3659-C/2020. Determina os termos do funcionamento dos serviços presenciais da
Segurança Social, da Autoridade para as Condições do Trabalho, da Direção-Geral do Emprego e das
Relações de Trabalho, do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P., da Comissão para a
Igualdade no Trabalho e no Emprego e do Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P.
DR 59, 2º Suplemento, Série II, de 24 de março de 2020.
Despacho n.º 3614-E/2020. Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral
da Administração Escolar e do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., durante o estado de
emergência.
DR 58, 1º Suplemento, Série II, de 23 de março de 2020.
Lei n.º 1-A/2020. Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada
pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
DR 56, 3º Suplemento, Série I, de 19 de março de 2020.
Despacho n.º 3485-C/2020. 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. O presente despacho produz efeitos a 13 de março
de 2020.
DR 56, 1º Suplemento, Série II, de 19 de março de 2020.
Despacho n.º 3485-B/2020. Delega no GRAN (grupo de representantes das autoridades nacionais) a
competência para a prática dos atos necessários à gestão da situação dos estudantes nacionais que
estão em Erasmus durante este período de crise sanitária, quer em instituições europeias, quer em
instituições fora da Europa. O presente despacho produz efeitos imediatos desde a sua assinatura.
DR 56, 1º Suplemento, Série II, de 19 de março de 2020.
Portaria n.º 76-B/2020. Altera a Portaria n.º 71-A/2020 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. Revoga o n.º 5 do artigo 5.º
da Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, retificada pela Declaração de Retificação n.º 11-C/2020, de
16 de março. A presente portaria produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 55, 2º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-C/2020. Retifica a Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, publicada
no 1.º suplemento ao Diário da República, 1.ª série, n.º 52-A/2020, de 15 de março de 2020.
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DR 53, 2º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-B/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, da
Presidência do Conselho de Ministros, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série,
1.º suplemento, n.º 52, de 13 de março de 2020.
DR 53, 2º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 260-A/2020. Retificação do Despacho n.º 3301-D/2020, de 15 de março,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52-B/2020, 2.º suplemento, de 15 de março de 2020.
DR 53, 1º Suplemento, Série II, de 16 de março de 2020.
Portaria n.º 71-A/2020. 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. A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
DR 52-A, Série I, 1º Suplemento, de 15 de março de 2020.
Despacho n.º 3301-D/2020. Determina a adoção de medidas adicionais de natureza excecional para
fazer face à prevenção e contenção da pandemia COVID-19: a) Interdição da realização de eventos,
reuniões ou ajuntamento de pessoas, independentemente do motivo ou natureza, com 100 ou mais
pessoas; b) Proibição do consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso público,
excetuando-se as áreas exteriores dos estabelecimentos de restauração e bebidas, devidamente
licenciados para o efeito; c) Suspensão dos serviços regulares, dos serviços regulares especializados e
dos serviços ocasionais de transporte internacional de passageiros, à exceção das excursões efetuadas
por cidadãos nacionais ou dos titulares de autorização de residência em Portugal que tenham saído do
País e que pretendam regressar; d) Suspensão do ensino da condução, da atividade de formação
presencial de certificação de profissionais e da realização de provas no âmbito da condução, nos termos
definidos no despacho do membro do Governo responsável pela área das infraestruturas.
O presente despacho produz efeitos imediatamente, até 9 de abril de 2020, podendo ser prorrogado em
função da evolução da situação epidemiológica.
DR 52-B/2020, 2º Suplemento, Série II, de 15 de março de 2020.
Despacho n.º 3301-B/2020. 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.
DR 52-B, 1º Suplemento, Série II, de 15 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID - 19. Aplica-se à prevenção, contenção, mitigação e
tratamento de infeção epidemiológica por COVID - 19, bem como à reposição da normalidade em
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sequência da mesma. As medidas excecionais previstas nos capítulos II e III são aplicáveis às entidades
do setor público empresarial e do setor público administrativo, bem como, com as necessárias
adaptações, às autarquias locais.
DR 52, 1º Suplemento, Série I, de 13 de março de 2020.
7.

FISCAL

7.1

CONSELHO MINISTROS

Comunicado do Conselho de Ministros de 15 de maio de 2020.
Estado de calamidade, coronavírus, idosos, creches, trabalho, transporte público, comércio, museus,
desporto, praias, comunicação social, arrendamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 23 de abril de 2020.
Coronavírus | Municípios | Impostos | Bombeiros | Desporto | Água | Proteção civil | Violência doméstica
Comunicado do Conselho de Ministros de 17 de abril de 2020.
COVID-19 | Estado de emergência | Turismo | Parcerias público-privados | Violência doméstica |
Vacinação
Comunicado do Conselho de Ministros de 9 de abril de 2020.
COVID-19. | Ensino | Saúde | Orçamento do Estado | Agentes Económicos | Fronteiras |
Tecnologias Digitais | Meios de Comunicação à Distância | Citação e Notificação Postal | Linha
de Crédito Setor da Pesca | Parentalidade - Proteção Social Obrigatória

Comunicado do Conselho de Ministros de 2 de abril de 2020.
COVID-19. Estado de Emergência | Trabalho | Força probatória - cópias digitalizadas contratos |
Execução penas | Transportes | Autarquias Locais | Abastecimento água e saneamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 26 de março de 2020.
COVID-19. Proteção trabalhadores, famílias e empresas | Arrendamento | Instrumentos de pagamento
eletrónicos e suspensão de comissões fixas | Programas de Ajustamento Municipal | Cultura e arte |
Fundos europeus estruturais e de investimento
Comunicado do Conselho de Ministros de 20 de março de 2020.
COVID-19. Aprovação de um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta à
situação epidemiológica do novo Coronavírus-COVID 19.
Comunicado do Conselho de Ministros de 19 de março de 2020.
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COVID-19. Aprovação do decreto que estabelece os termos das medidas excecionais e temporárias a
implementar durante a vigência do estado de emergência.
7.2

ASSEMBLEIA REPÚBLICA

Decreto da Assembleia da República n.º 22/XIV. Prorroga os prazos das medidas de apoio às famílias
no contexto da atual crise de saúde pública, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 7/2020, de 10 de
abril, que estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
DAR 93, II Série-A, Suplemento, de 22 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 18/XIV. 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.
DAR 83, II Série-A, Suplemento, de 4 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 17/XIV. Promove e garante a capacidade de resposta das
autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, procedendo à primeira alteração às Leis
n.ºs 4-B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril.
DAR 83, II Série-A, Suplemento, de 4 de maio de 2020.
Proposta de Lei 30/XIV. Altera as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19. Procede à terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, alterada pelas Leis n.ºs 4A/2020 e 4-B/2020, ambas de 6 de abril, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da doença COVID-19.
Assembleia da República, 30 de abril de 2020.
Proposta de Lei 29/XIV. Estabelece medidas fiscais e que alarga o limite para a concessão de garantias,
no âmbito da pandemia da doença COVID 19.
Assembleia da República, 24 de abril de 2020.
Proposta de Lei 27/XIV. Promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito
da pandemia da doença COVID-19.
Assembleia da República, 24 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 15/XIV. Regime excecional e temporário quanto às formalidades
da citação e da notificação postal, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DAR 76, II Série-A, de 17 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 14/XIV. Regime excecional e temporário de processo
orçamental, na sequência da pandemia da doença COVID-19.
DAR 76, II Série-A, de 17 de abril de 2020.
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Proposta de Lei 25/XIV. Estabelece um regime excecional e temporário quanto às formalidades da
citação e da notificação postal, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Assembleia da República, 10 de abril de 2020.
Proposta de Lei 24/XIV. Estabelece um regime excecional e temporário de processo orçamental, na
sequência da pandemia da doença COVID-19.
Assembleia da República, 10 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 11/XIV. Regime excecional para promover a capacidade de
resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 9/XIV. Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao
Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos
das famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia
social, bem como um regime especial de garantias pessoais do estado, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19.
DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.
7.3

DIÁRIO REPÚBLICA PORTUGUESA

Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020. Aprova o Programa de Estabilização Económica e
Social.
DR 110-A, Série I, de 6 de junho de 2020.
Despacho n.º 6087-A/2020. Determina o modo de implementação pelo Instituto do Emprego e da
Formação Profissional, I. P., das ações previstas no plano de formação cumulável com o apoio
extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial, previsto no
Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, na sua redação atual.
DR 109, 1º Suplemento, Série II, de 4 de junho de 2020.
Declaração de Retificação n.º 23-A/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020,
de 29 de maio, que prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19, publicada no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 105, 29 de maio de 2020.
DR 109, 1º Suplemento, Série I, de 4 de junho de 2020.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 14/2020/A. Plano Global para
a retoma progressiva da atividade económica.
DR 108, Série I, de 3 de junho de 2020.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade,
em todo o território nacional até às 23:59h do dia 14 de junho de 2020, sem prejuízo de prorrogação ou
modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Lei n.º 18/2020. Prorroga os prazos das medidas de apoio às famílias no contexto da atual crise de saúde
pública, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, que estabelece regimes
excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
DR 105, Série I, de 29 de maio de 2020.
Despacho n.º 5793-A/2020. Implementação de um procedimento simplificado de instrução dos pedidos
de concessão de autorização de residência. O presente Despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação e vigora pelo prazo de um ano a contar dessa data.
DR 102, 1º Suplemento, Série II, de 26 de maio de 2020.
Portaria n.º 126/2020. Determina a isenção de taxa de registo e de contribuição regulatória para
quaisquer estruturas de natureza extraordinária e temporariamente criadas para a prestação de cuidados
de saúde, ou temporariamente dedicadas à prestação de cuidados de saúde, no âmbito da resposta à
epidemia por SARS-CoV-2 e à doença COVID-19. A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação e produz efeitos desde o dia 2 de fevereiro de 2020.
DR 102, Série I, de 26 de maio de 2020.
Despacho n.º 5638-A/2020. Aprova as listas das entidades que beneficiam da isenção de IVA na
aquisição de bens necessários para o combate à COVID-19.
DR 98, 1º Suplemento, Série II, de 20 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 95-B/2020, Série I, de 17 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-G/2020. Estabelece um sistema de incentivos à segurança nas micro, pequenas e
médias empresas, no contexto da doença COVID-19.
DR 94, 1º Suplemento, Série I, de 14 de maio de 2020.
Recomendação n.º 2/2020. Conselho de Prevenção da Corrupção. Prevenção de riscos de corrupção e
infrações conexas no âmbito das medidas de resposta ao surto pandémico da COVID-19.
DR 94, Série II, de 14 de mio de 2020.
Despacho n.º 5503-B/2020. Concessão de uma garantia pessoal do Estado ao Fundo de Contragarantia
Mútuo, no âmbito do apoio às empresas nacionais decorrentes da pandemia da doença COVID-19.
DR 93, 3º Suplemento, Série II, de 13 de maio de 2020.
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Declaração de Retificação n.º 19/2020. Retifica a Portaria n.º 100/2020, de 22 de abril, da Justiça, que
procede à primeira alteração à Portaria n.º 341/2019, de 1 de outubro, e à terceira alteração à Portaria
n.º 380/2017, de 19 de dezembro, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 79, de 22 de abril de
2020.
DR 92, Série I, de 12 de maio de 2020.
Despacho n.º 5335-A/2020. Determina a aplicação da taxa reduzida de IVA ao gel desinfetante. O

presente despacho entra em vigor no dia seguinte à sua publicação produzindo efeitos até 31 de
dezembro de 2020.

DR 89, 2º Suplemento, Série I, de 7 de maio de 2020.
Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2020. Estabelece os deveres de prestação de informação aos clientes
bancários sobre a moratória pública, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, e sobre
moratórias privadas.
DR 89, Série II, de 7 de maio de 2020.
Lei n.º 13/2020. Estabelece medidas fiscais, alarga o limite para a concessão de garantias, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19. Consagra, com efeitos temporários, uma isenção de imposto sobre o
valor acrescentado (IVA) para as transmissões e aquisições intracomunitárias de bens necessários para
combater os efeitos do surto de COVID-19 pelo Estado e outros organismos públicos ou por organizações
sem fins lucrativos. Determina, com efeitos temporários, a aplicação da taxa reduzida de IVA às
importações, transmissões e aquisições intracomunitárias de máscaras de proteção respiratória e de gel
desinfetante cutâneo. Altera o artigo 161.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, Orçamento do Estado
para 2020. A presente lei entra em vigor no dia seguinte à sua publicação e vigora até 31 de

dezembro de 2020.

DR 89, Série I, de 7 de maio de 2020.
Lei n.º 12/2020. Promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da
pandemia da doença COVID-19. Adita os artigos 3.º-A a 3.º-C à Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril e os

artigos 7.º-A a 7.º-F à Lei n.º 6/2020, de 10 de abril. Altera os artigos 3.º e 4.º da Lei n.º 6/2020, de
10 de abril. Republica a Lei n.º 6/2020, de 10 de abril [que estabelece um regime excecional com
vista a promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da
doença COVID -19], com a redação introduzida pela presente lei. A presente lei produz efeitos desde o
dia 12 de março de 2020 e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de
junho de 2020.

DR 89, Série I, de 7 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020. Estabelece uma estratégia de levantamento de
medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020. Declara a situação de calamidade, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-D/2020. Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período
entre 1 e 3 de maio de 2020.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-A/2020. Retifica o Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, da Presidência
do Conselho de Ministros, que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 76, de 17 de
abril de 2020.
DR 85, 2º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Portaria n.º 105/2020. Procede à prorrogação, até 31 de dezembro de 2020, do prazo de vigência previsto
no artigo 5.º da Portaria n.º 89/2020, de 7 de abril, que adota medidas excecionais, decorrentes da
epidemia COVID-19, relativas às formalidades aplicáveis à produção, armazenagem e comercialização,
com isenção do imposto, de álcool destinado aos fins previstos no n.º 3 do artigo 67.º do Código dos
Impostos Especiais de Consumo (CIEC). A presente portaria entra em vigor no dia 3 de maio de 2020.
DR 85, Série I, de 30 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 17/2020. Retifica o n.º 4 do artigo 2.º da Lei n.º 10/2020, de 18 de abril,
«Regime excecional e temporário quanto às formalidades da citação e da notificação postal, no âmbito
da pandemia da doença COVID-19».
DR 80, Série I, de 23 de abril de 2020.
Despacho n.º 4836/2020. Determina os termos do atendimento presencial junto das secretarias judiciais
e dos respetivos serviços do Ministério Público, durante o estado de emergência.
DR 79, Série II, de 22 de abril de 2020.
Portaria n.º 100/2020. Altera os artigos 10.º-A e 24.º-B Portaria n.º 380/2017, de 19 de dezembro, que
regula a tramitação eletrónica dos processos nos tribunais administrativos de círculo, nos tribunais
tributários, nos tribunais centrais administrativos e no Supremo Tribunal Administrativo. Suspende os
efeitos de normas da Portaria n.º 341/2019, de 1 de outubro, que regulamenta os modelos a que devem
obedecer os articulados no âmbito dos processos de contencioso dos procedimentos de massa, previstos
no n.º 3 do artigo 99.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, bem como os formulários
de articulados suscetíveis de determinar a redução da taxa de justiça aplicável aos processos
administrativos, previstos no n.º 9 do artigo 6.º do Regulamento das Custas Processuais; e da Portaria
n.º 380/2017, de 19 de dezembro, que regula a tramitação eletrónica dos processos nos tribunais
administrativos de círculo, nos tribunais tributários, nos tribunais centrais administrativos e no Supremo
Tribunal Administrativo. Suspende a produção de efeitos: a) Do artigo 3.º da Portaria n.º 341/2019, de 1
de outubro, na parte referente à apresentação de peças processuais com recurso aos formulários
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facultativos de articulados, incluindo nos processos pendentes, até dia 13 de outubro de 2020; b) Dos
artigos 10.º-A e 24.º-B da Portaria n.º 380/2017, de 19 de dezembro, aditados pela Portaria n.º 4/2020,
de 13 de janeiro, até dia 26 de janeiro de 2021.
DR 79, Série I, de 22 de abril de 2020.
Lei n.º 10/2020. Estabelece um regime excecional e temporário quanto às formalidades da citação e da
notificação postal previstas nas leis processuais e procedimentais e quanto aos serviços de envio de
encomendas postais, atendendo à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e
à doença COVID-19. A presente Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 76-A, Série I, de 18 de abril de 2020.
Lei n.º 9-A/2020. Regime excecional e temporário de processo orçamental na sequência da pandemia
da doença COVID-19. A presente Lei produz efeitos a 1 de abril de 2020 e entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.
DR 76, 2º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-C/2020. A Presidência do Conselho de Ministros regulamenta a prorrogação do estado de
emergência decretado pelo Presidente da República.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020. A Assembleia da República autoriza a renovação
do estado de emergência.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020. Procede à segunda renovação da declaração de
estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Portaria n.º 94-A/2020. Regulamenta os procedimentos de atribuição dos apoios excecionais de apoio à
família, dos apoios extraordinários à redução da atividade económica de trabalhador independente e à
manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial, do diferimento das contribuições
dos trabalhadores independentes e do reconhecimento do direito à prorrogação de prestações do
sistema de segurança social.
DR 75, 1º Suplemento, Série I, de 16 de abril de 2020.
Lei n.º 8/2020. Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de
março, que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas,
instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem como um
regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
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Lei n.º 6/2020. Regime excecional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
Portaria n.º 89/2020. Adota medidas excecionais, decorrentes da epidemia COVID-19, relativas às
formalidades aplicáveis à produção, armazenagem e comercialização, com isenção do imposto, de álcool
destinado aos fins previstos no n.º 3 do artigo 67.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo
(CIEC).
DR 69, Série I, de 7 de abril de 2020.
Portaria n.º 85-A/2020. Define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos apoios de
caráter extraordinário, temporário e transitório, destinados ao setor social e solidário, em razão da
situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID 19, tendo em vista apoiar as instituições
particulares de solidariedade social, cooperativas de solidariedade social, organizações nãogovernamentais das pessoas com deficiência e equiparadas no funcionamento das respostas sociais. A
presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 67, 1º Suplemento, Série I, de 3 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-B/2020. Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente
da República. Revoga o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. O presente diploma entra em vigor às
00h de 3 de abril de 2020.
DR 66, 2º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020. Autorização da renovação do estado de
emergência.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020. Renova a declaração de estado de emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 14/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que estabelece uma medida excecional e temporária de
proteção dos postos de trabalho, no âmbito da pandemia COVID-19, publicado no Diário da República,
1.ª série, n.º 61, 1.º suplemento, de 26 de março de 2020.
DR 62-A/2020, Série I, de 28 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 13/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, das
Finanças, que estabelece um regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e
contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicado no Diário da República,
1.ª série, n.º 61, 1.º suplemento, de 26 de março de 2020.
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DR 62-A/2020, Série I, de 28 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-J/2020. Estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias,
empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem
como um regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID19.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-G/2020. Estabelece uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de
trabalho, no âmbito da pandemia COVID-19. O presente decreto-lei produz efeitos até 30 de junho de
2020 e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-F/2020. Estabelece um regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações
fiscais e contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. O prazo para pagamento
das contribuições e quotizações devidas no mês de março de 2020 termina, excecionalmente, a 31 de
março de 2020. O presente decreto-lei produz efeitos à data de 12 de março de 2020 e entra em vigor
no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Despacho n.º 3614-C/2020. A continuidade da prestação presencial dos serviços junto da Direção-Geral
de Reinserção e Serviços Prisionais, Polícia Judiciária, Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências
Forenses, I. P., Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., e dos Tribunais, durante o estado de
emergência, revela-se imprescindível para garantir o atendimento dos cidadãos sempre que os meios
digitais e analógicos não logrem dar resposta, pela sua natureza ou qualquer outra razão atendível. O
presente diploma determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral de
Reinserção e Serviços Prisionais, da Polícia Judiciária, do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências
Forenses, I. P., e do Instituto dos Registos e Notariado, I. P., durante o estado de emergência.
DR 58, 1º Suplemento, Série II, de 23 de março de 2020.
Despacho n.º 3614-B/2020. Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Autoridade
Tributária, incluindo os Serviços de Finanças e Alfândegas, e da Agência de Gestão da Tesouraria e da
Dívida Pública - IGCP, E. P. E
DR 58, 1º Suplemento, Série II, de 23 de março de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-A/2020. Alarga o diferimento de prestações vincendas no
âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional ou no Portugal 2020 a todas as empresas, devido
à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19. Altera o n.º 2 da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março de 2020. A presente resolução produz efeitos no dia da sua
aprovação.
DR 58, 1º Suplemento, Série I, de 23 de março de 2020.
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Despacho n.º 3545/2020. Determina a composição da Estrutura de Monitorização do Estado de
Emergência. O presente despacho produz efeitos na data da sua publicação.
DR 57-A, Série II, de 21 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-D/2020. Retifica o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, da Presidência
do Conselho de Ministros que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 57, 20 de março
de 2020.
DR 57, 2º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Decreto n.º 2-A/2020. Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. O presente decreto entra em vigor
às 00:00 do dia 22 de março de 2020.
DR 57, 1º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020. Declara o estado de emergência, com fundamento
na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020. Autorização da declaração do estado de
emergência. A presente resolução entra em vigor com o Decreto do Presidente da República, produzindo
efeitos nos mesmos termos.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020. Declara o estado de emergência, com fundamento
na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020. Autorização da declaração do estado de
emergência. A presente resolução entra em vigor com o Decreto do Presidente da República, produzindo
efeitos nos mesmos termos.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Portaria n.º 76-B/2020. Altera a Portaria n.º 71-A/2020 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. Revoga o n.º 5 do artigo 5.º
da Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, retificada pela Declaração de Retificação n.º 11-C/2020, de
16 de março. A presente portaria produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 55, 2º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-C/2020. Retifica a Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, publicada
no 1.º suplemento ao Diário da República, 1.ª série, n.º 52-A/2020, de 15 de março de 2020.
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DR 53, 2º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
Portaria n.º 71-A/2020. 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. A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
DR 52-A, Série I, 1º Suplemento, de 15 de março de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020. A presente Resolução aprova um conjunto de
medidas relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19. Visa apoiar os cidadãos
e as empresas, entidades públicas e privadas, profissionais e estabelecimentos de saúde. As medidas
aprovadas têm em vista o apoio à tesouraria das empresas, à manutenção dos postos de trabalho, bem
como o reforço da capacidade de reação e contenção da propagação da doença.
DR 52, 1º Suplemento, Série I, de 13 de março de 2020.
7.4

JORNAL OFICIAL UNIÃO EUROPEIA

Regulamento 2020/697 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio. Adita o n.º 3 ao artigo
21.º do Regulamento 2017/352 para permitir à entidade gestora de um porto ou à autoridade competente
maior flexibilidade na cobrança das taxas de utilização da infraestrutura portuária no contexto do surto
de COVID-19.
JOUE L 165, de 27 de maio de 2020.
Decisão 2020/546 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril. Relativa à mobilização do
Instrumento de Flexibilidade para financiar medidas orçamentais imediatas no contexto do surto de
COVID-19.
JOUE L 125, de 21 de abril de 2020.
Decisão 2020/545 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril. Relativa à mobilização do
Instrumento de Flexibilidade para financiar medidas orçamentais imediatas no contexto do surto de
COVID-19 e para o reforço da Procuradoria Europeia.
JOUE L 125, de 21 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Roteiro Europeu Comum com vista a levantar as medidas de contenção da
COVID-19.
JOUE C 126, de 17 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Quadro temporário para a análise de práticas anti-trust na cooperação

entre empresas em resposta a situações de emergência decorrentes do atual surto de COVID-19.
JOUE C 116I, de 8 de abril de 2020.
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Comunicação da Comissão. Alteração ao Quadro Temporário relativo a medidas de auxílio estatal em
apoio da economia no atual contexto do surto de COVID-19
JOUE C 112I, publicado a 4 de abril de 2020.
Decisão 2020/491 da Comissão de 3 de abril. Relativa à franquia aduaneira e à isenção de IVA sobre a
importação dos bens necessários para combater os efeitos do surto de COVID-19 em 2020.
JOUE L 103I, publicado a 3 de abril de 2020.
7.5

RESOLUÇÕES E COMUNICAÇÕES DE OUTROS ORGANISMOS OFICIAIS

Despacho n.º 104/2020-XXII, de 09/03, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Dilação dos
prazos de cumprimento voluntário de obrigações fiscais.
COVID-19: Commission sets out European coordinated response to counter the economic impact of the
Coronavirus. Comissão Europeia, publicado a 13 de março de 2020.
•

Communication on the economic aspects of the COVID-19 crisis.

•

Annex to the Communication on the economic aspects of the COVID-19 crisis.

•

•

•
•

•

•

Proposal for a Regulation on COVID-19 Response Investment Initiative.
Proposal for a Regulation on airport slots.
MEMO: European Coordinated Response on Coronavirus – Questions and Answers.
Factsheet: EU Coronavirus Response.
Coronavirus website.
Statement by Executive Vice-President Margrethe Vestager on State aid measures to
address the economic impact of COVID-19. Comissão Europeia, publicado a 13 de março
de 2020.
Von der Leyen on Coronavirus response: EU to be determined and united. Comissão
Europeia, publicado a 13 de março de 2020.
COVID-19: Commission sets out European coordinated response to counter the economic
impact of the Coronavirus*. Comissão Europeia, publicado a 13 de março de 2020.

8.

HOTELARIA; TURISMO E ÓCIO

8.1

CONSELHO MINISTROS

Comunicado do Conselho de Ministros de 15 de maio de 2020.
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Estado de calamidade, coronavírus, idosos, creches, trabalho, transporte público, comércio, museus,
desporto, praias, comunicação social, arrendamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 30 de abril de 2020.
Saúde | economia | transportes | transporte público | desporto | cultura | coronavírus
Apresentação do Plano de Desconfinamento aprovado no Conselho de Ministros de 30 de abril 2020.
Plano de Desconfinamento e cronologia resumida
Comunicado do Conselho de Ministros de 17 de abril de 2020.
COVID-19 | Estado de emergência | Turismo | Parcerias público-privados | Violência doméstica |
Vacinação
Comunicado do Conselho de Ministros de 2 de abril de 2020.
COVID-19. Estado de Emergência | Trabalho | Força probatória - cópias digitalizadas contratos |
Execução penas | Transportes | Autarquias Locais | Abastecimento água e saneamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 26 de março de 2020.
COVID-19. Proteção trabalhadores, famílias e empresas | Arrendamento | Instrumentos de pagamento
eletrónicos e suspensão de comissões fixas | Programas de Ajustamento Municipal | Cultura e arte |
Fundos europeus estruturais e de investimento
Comunicado do Conselho de Ministros de 20 de março de 2020.
COVID-19. Aprovação de um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta à
situação epidemiológica do novo Coronavírus-COVID 19.
Comunicado do Conselho de Ministros de 19 de março de 2020.
COVID-19. Aprovação do decreto que estabelece os termos das medidas excecionais e temporárias a
implementar durante a vigência do estado de emergência.
Comunicado do Conselho de Ministros extraordinário de 17 de março de 2020.
COVID – 19. Requisição civil dos trabalhadores portuários em situação de greve
Comunicado do Conselho de Ministros eletrónico de 16 de março de 2020.
COVID – 19. Controlos na fronteira interna entre Portugal e Espanha
Conselho de Ministros de 12 de março de 2020.
COVID - 19. Medidas extraordinárias e de caráter urgente.
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8.2

DIÁRIO REPÚBLICA PORTUGUESA

Declaração de Retificação n.º 23-A/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020,
de 29 de maio, que prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19, publicada no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 105, 29 de maio de 2020.
DR 109, 1º Suplemento, Série I, de 4 de junho de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade,
em todo o território nacional até às 23:59h do dia 14 de junho de 2020, sem prejuízo de prorrogação ou
modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 24-A/2020. Relativo às medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 5.º, 6.º, 13.º-B, 13.º-D, 16.º, 18.º, 25.º-D, 28.º-B, 35.º-D e 35.º-J do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Adita os artigos 9.º-B, 18.º-A, 35.º-L e
35.º-M ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Revoga os artigos 29.º, 35.ºI e os n.ºs 5 a 12 do artigo 35.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.
Produção de efeitos:
1 - O n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo
presente decreto-lei, produz efeitos a 13 de março de 2020.
2 - O artigo 35.º-J do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente
decreto-lei, produz efeitos a 17 de maio de 2020.
3 - O artigo 25.º-D do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente
decreto-lei, produz efeitos a 1 de junho de 2020.
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Lei n.º 16/2020. Relativa às medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19. Adita o artigo 6.º-A à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. Altera o artigo 10.º da Lei n.º 9/2020,
de 10 de abril; o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. Revoga o artigo 7.º e os n.ºs
1 e 2 do artigo 7.º-A da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação atual. Republica a Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, com a redação introduzida pela presente Lei. O presente diploma entra em vigor
no quinto dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, Série I, de 29 de maio de 2020.
Despacho n.º 5897-A/2020. Medidas concertadas entre o Governo da República Portuguesa e o Governo
do Reino de Espanha relativas à autorização excecional de passagem de fronteiras terrestres por curtos
períodos de tempo. O presente Despacho entra em vigor às 00h00 de 1 de junho de 2020.
DR 104, 2º Suplemento, Série II, de 28 de maio de 2020.
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Declaração de Retificação n.º 22/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020, de
19 de maio, que estabelece uma medida excecional e temporária de aquisição de espaço para a difusão
de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicada
no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 97, de 19 de maio de 2020.
DR 104, Série I, de 28 de maio de 2020.
Portaria n.º 125/2020. Revoga a Portaria n.º 106/2020, de 2 de maio, que estabelece para o transporte
aéreo um limite máximo de passageiros. A presente portaria entra em vigor às 00:00 h do dia 1 de junho
de 2020.
DR 101, Série I, de 25 de maio de 2020.
Despacho n.º 5638-C/2020. Determina a prorrogação da suspensão de ações de formação presenciais,
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, entre o dia 1 e o dia 17 de maio de 2020. O presente
despacho produz efeitos ao dia 1 de maio de 2020.
DR 98, 2º Suplemento, Série II, de 20 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020. Estabelece uma medida excecional e temporária de
aquisição de espaço para a difusão de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 97, 1º Suplemento, Série I, de 19 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 95-B/2020, Série I, de 17 de maio de 2020.
Despacho n.º 5546/2020. Procede à retoma do ensino da condução e da atividade de formação
presencial de certificação de profissionais.
DR 95-A/2020, Série II, de 16 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 22/2020. Altera os artigos 6.º, 13.º-A, 13.º-B, 16.º e 35.º-G do Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, na sua redação atual, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia da doença COVID-19. Republica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 95-A/2020, Série I, de 16 de maio de 2020.
Portaria n.º 116/2020. Altera os artigos 3.º, 4.º e 7.º da Portaria n.º 185/2015, de 23 de junho, que
regulamenta a Lei n.º 14/2014, de 18 de março, que aprovou o regime jurídico do ensino da condução,
nos aspetos relativos ao ensino da condução para habilitação às diversas categorias de carta de
condução e ao acesso e exercício da atividade de exploração de escolas de condução.
DR 95-A/2020, Série I, de 16 de maio de 2020.
Despacho n.º 5545-C/2020. Nos termos do n.º 4 do artigo 35.º-H do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de
março, na sua redação atual, define orientações e recomendações relativas à organização e
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funcionamento dos espaços físicos de atendimento e de trabalho na Administração Pública, no âmbito
do levantamento das medidas de mitigação da pandemia da doença COVID-19. O presente despacho
entra em vigor com a sua publicação e produz efeitos a dia 3 de maio de 2020, vigorando durante a
situação de calamidade declarada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril,
incluindo as suas eventuais renovações.
DR 95, 2º Suplemento, Série II, de 15 de maio de 2020.
Despacho n.º 5520-B/2020. Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros
e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais.
DR 94, 2º Suplemento, Série II, de 14 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-G/2020. Estabelece um sistema de incentivos à segurança nas micro, pequenas e
médias empresas, no contexto da doença COVID-19.
DR 94, 1º Suplemento, Série I, de 14 de maio de 2020.
Despacho n.º 5503-C/2020. Prorrogação da interdição do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal
de todos os voos de e para países que não integram a União Europeia, com determinadas exceções.
DR 93, 3º Suplemento, Série II, de 13 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 34-A/2020. Prorroga a reposição, a título excecional e
temporário, do controlo de pessoas nas fronteiras, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Republica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, de 16 de março, com a redação
introduzida pela presente resolução.
DR 93, 1º Suplemento, Série I, de 13 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-D/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias para o equipamento de
espaços de atendimento presencial sob gestão dos municípios e das freguesias. Adita os artigos 9.º-A e
13.º-D ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.
DR 92, 1º Suplemento, Série I, de 12 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-C/2020. Estabelece medidas excecionais de proteção social, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19. Adota medidas temporárias de reforço na proteção no desemprego. Cria um
regime especial de acesso ao rendimento social de inserção. Altera os artigos 6.º, 26.º e 27.º do

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual e o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º
10-F/2020, de 26 de março. Adita os artigos 28.º-A e 28.º-B, ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13
de março, na sua redação atual. O disposto no artigo 3.º produz efeitos relativamente aos

requerimentos de rendimento social de inserção apresentados desde 1 de março de 2020. O artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente diploma, produz
efeitos desde 7 de abril de 2020. O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.

DR 89, 1º Suplemento, Série I, de 7 de maio de 2020.
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Decreto-Lei n.º 20-A/2020. Estabelece um regime excecional e temporário de aquisição de espaço para
publicidade institucional aos órgãos de comunicação social, no âmbito da pandemia da doença COVID19. Adita o artigo 2.º-B ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Entra
em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

DR 88, 1º Suplemento, Série I, de 6 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-C/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, da
Presidência do Conselho de Ministros, que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia da doença COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 85-A, de 1 de maio de
2020.
DR 87, 1º Suplemento, Série I, de 5 de maio de 2020.
Despacho n.º 5186/2020. Contratos celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março,
que veio estabelecer medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
DR 87, Série II, de 5 de maio de 2020.
Despacho n.º 5176-B/2020. Procede à prorrogação das medidas excecionais e temporárias relativas à
suspensão do ensino da condução, exames e da atividade de formação presencial de certificação de
profissionais.
DR 86, 2º Suplemento, Série II, de 4 de maio de 2020.
Portaria n.º 106/2020. Estabelece para o transporte aéreo um limite máximo de passageiros, bem como
as exceções a esse limite e respetivos requisitos, por forma a garantir a distância conveniente entre os
passageiros e a garantir a sua segurança, quer nos voos regulares, quer nos voos excecionados à regra
geral sobre lotação. A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 85-B, Série I, de 2 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20/2020. Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19. Altera os artigos 10.º, 12.º, 16.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua
redação atual. Adita os artigos 13.º-A a 13.º-C, 15.º-A, 25.º-A a 25.º-C, 34.º-A e 34.º-B e 35.º-A a 35.º-I,
ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Revoga os n.ºs 1 e 2 do artigo do
17.º e o artigo 32.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. O presente
diploma produz efeitos a 3 de maio de 2020, salvo no que concerne ao disposto no artigo 15.º-A do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, com a redação dada pelo presente decreto-lei, que produz
efeitos a 13 de março de 2020. Entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 85-A, Série I, de 01 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020. Estabelece uma estratégia de levantamento de
medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-B/2020. Repõe, a título excecional e temporário, um ponto
de passagem autorizado na fronteira terrestre.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020. Declara a situação de calamidade, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-D/2020. Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período
entre 1 e 3 de maio de 2020.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Despacho n.º 5138-B/2020. Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros
e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais.
DR 85, 3º Suplemento, Série II, de 30 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-A/2020. Retifica o Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, da Presidência
do Conselho de Ministros, que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 76, de 17 de
abril de 2020.
DR 85, 2º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Despacho n.º 5023-C/2020. Altera a alínea g) do n.º 4 do Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março,
sobre prestação de serviços de atendimento ao público.
DR 82, 2º Suplemento, Série II, de 27 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 18/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19. Adita os artigos 2.º-A e 30.º-A ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação
atual. O artigo 2.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação dada pelo presente
diploma, produz efeitos ao dia 13 de março. Os procedimentos promovidos antes da publicação do
presente diploma que não tenham observado, no todo ou em parte, o regime previsto no artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, consideram-se realizados, para todos os efeitos, ao abrigo
do regime previsto no artigo 2.º-A do mesmo Decreto-Lei, na redação dada pelo presente Decreto-Lei. O
presente Decreto-Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 80, Série I, de 23 de abril de 2020.
Despacho n.º 4756-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à suspensão do
ensino da condução, dos exames e da atividade de formação presencial de certificação de profissionais
como forma de combate à situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID-19.
DR 77, 1º Suplemento, Série II, de 20 de abril de 2020.
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Decreto n.º 2-C/2020. A Presidência do Conselho de Ministros regulamenta a prorrogação do estado de
emergência decretado pelo Presidente da República.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020. A Assembleia da República autoriza a renovação
do estado de emergência.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020. Procede à segunda renovação da declaração de
estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 22/2020. Prorroga a reposição, a título excecional e temporário,
do controlo de pessoas nas fronteiras, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Altera os n.ºs 1, 4,
5 e 7 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, de 16 de março, que 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. A presente
Resolução produz efeitos a partir do dia 15 de abril de 2020.
DR 73, Série I, de 14 de abril de 2020.
Despacho n.º 4396/2020. Prorroga os efeitos do Despacho n.º 3301/2020, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 52, de 15 de março de 2020, que estabelece regras aplicáveis aos profissionais
de saúde, com filho ou outros dependentes a cargo menores de 12 anos. O presente Despacho produz
efeitos no dia da sua assinatura e vigora enquanto não houver retoma das atividades letivas e não letivas
presenciais, de acordo com o determinado pelo Governo.
DR 71-A, Série II, de 10 de abril de 2020.
Despacho n.º 4394-D/2020. Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e

tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais. O presente Despacho produz efeitos a partir das
00:00 horas do dia 10 de abril de 2020 até às 24:00 horas do dia 30 de abril de 2020, podendo ser
prorrogado em função da evolução da situação epidemiológica.
DR 71, 3º Suplemento, Série II, de 9 de abril.
Despacho n.º 4328-F/2020. Procede à prorrogação das 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. O
presente diploma produz efeitos a partir da data da sua publicação.
DR 70, 3º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.
Despacho n.º 4328-C/2020. Altera o Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, que assegura o

funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais.
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DR 70, 2º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-B/2020. Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente
da República. Revoga o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. O presente diploma entra em vigor às
00h de 3 de abril de 2020.
DR 66, 2º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020. Autorização da renovação do estado de
emergência.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020. Renova a declaração de estado de emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-H/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias de fomento da aceitação de
pagamentos baseados em cartões, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. O presente decretolei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de junho de 2020.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Despacho Normativo n.º 4/2020. Determina a criação de uma linha de apoio financeiro, destinada a fazer
face às necessidades de tesouraria das microempresas turísticas cuja atividade se encontra fortemente
afetada pelos efeitos económicos resultantes do surto da doença COVID-19. O presente despacho entra
em vigor no dia seguinte ao da sua assinatura.
DR 60, Série II, de 25 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-E/2020. Procede à atribuição de competências à Direção-Geral da Saúde e à
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., para a autorização de despesa, independentemente
do montante, para a aquisição de equipamentos, bens e serviços para a resposta à doença COVID-19.
Alarga o âmbito das entidades a que se aplicam as medidas excecionais de contratação pública para
resposta à doença COVID-19 às entidades adjudicantes tal como definidas no Código dos Contratos
Públicos. Altera o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, ratificado pela Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus — COVID -19. O presente diploma produz efeitos durante a vigência
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 59, 1º Suplemento, Série I, de 24 de março de 2020.
Despacho n.º 3659-A/2020. Determina procedimentos de controlo de fronteira por parte do SEF: a) Na
fronteira externa aérea o SEF exerce o controlo de fronteira dos voos provenientes de países terceiros
que não tenham sido suspensos; b) Na fronteira marítima aplica-se o Despacho n.º 3298-C/2020, datado
de 13 de março e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, datada de 16 de março; c) Na
fronteira terrestre aplica-se a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, datada de 16 de março.
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Os passageiros autorizados a entrar em território nacional estão obrigados a cumprir as orientações
emanadas pela Direção-Geral de Saúde. A entrada em vigor dos presentes procedimentos fica
submetida a um período transitório de 24 horas a contar da sua publicação, de forma a acautelar os
direitos dos passageiros que, entretanto, já tenham efetuado o embarque no ponto de origem.
DR 59, 1º Suplemento, Série II, de 24 de março de 2020.
Despacho n.º 3547-A/2020. Regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o
funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais, bem como as
condições de funcionamento em que estes devem operar. O presente despacho entra em vigor e produz
efeitos às 00:00 de 23 de março de 2020.
DR 57-B, 1º Suplemento, Série II, de 22 de março de 2020.
Despacho n.º 3547/2020. Regulamenta a situação dos utentes dos parques de campismo e de
caravanismo e das áreas de serviço de autocaravanas. O presente despacho produz efeitos na data da
sua publicação.
DR 57-B, Série II, de 22 de março de 2020.
Despacho n.º 3545/2020. Determina a composição da Estrutura de Monitorização do Estado de
Emergência. O presente despacho produz efeitos na data da sua publicação.
DR 57-A, Série II, de 21 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-D/2020. Retifica o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, da Presidência
do Conselho de Ministros que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 57, 20 de março
de 2020.
DR 57, 2º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Decreto n.º 2-A/2020. Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. O presente decreto entra em vigor
às 00:00 do dia 22 de março de 2020.
DR 57, 1º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020. Declara o estado de emergência, com fundamento
na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020. Autorização da declaração do estado de
emergência. A presente resolução entra em vigor com o Decreto do Presidente da República, produzindo
efeitos nos mesmos termos.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
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Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020. Declara o estado de emergência, com fundamento
na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020. Autorização da declaração do estado de
emergência. A presente resolução entra em vigor com o Decreto do Presidente da República, produzindo
efeitos nos mesmos termos.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Portaria n.º 76-B/2020. Altera a Portaria n.º 71-A/2020 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. Revoga o n.º 5 do artigo 5.º
da Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, retificada pela Declaração de Retificação n.º 11-C/2020, de
16 de março. A presente portaria produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 55, 2º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020. 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. A presente resolução entra em vigor na data da sua
aprovação.
DR 53, 1º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-C/2020. Retifica a Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, publicada
no 1.º suplemento ao Diário da República, 1.ª série, n.º 52-A/2020, de 15 de março de 2020.
DR 53, 2º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-B/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, da
Presidência do Conselho de Ministros, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série,
1.º suplemento, n.º 52, de 13 de março de 2020.
DR 53, 2º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 260-A/2020. Retificação do Despacho n.º 3301-D/2020, de 15 de março,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52-B/2020, 2.º suplemento, de 15 de março de 2020.
DR 53, 1º Suplemento, Série II, de 16 de março de 2020.
Portaria n.º 71-A/2020. 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. A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
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DR 52-A, Série I, 1º Suplemento, de 15 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-A/2020. Retifica a Portaria n.º 71/2020, sobre restrições no acesso e
na afetação dos espaços nos estabelecimentos comerciais e nos de restauração ou de bebidas.
Por ter sido publicada com inexatidão no Diário da República, 1.ª série, n.º 52-A/2020, de 15 de março
de 2020, a Portaria n.º 71/2020, de 15 de março, procede-se à seguinte retificação:
No artigo 5.º, onde se lê: «A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.»
deve ler-se:
«A presente portaria entra em vigor no dia da sua publicação, com efeito imediato.»
DR 52-A, Série I, 1º Suplemento, de 15 de março de 2020.
Portaria n.º 71/2020. Restrições no acesso e na afetação dos espaços nos estabelecimentos comerciais
e nos de restauração ou de bebidas. A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
DR 52-A, Série I, de 15 de março de 2020.
Despacho n.º 3301-D/2020. Determina a adoção de medidas adicionais de natureza excecional para
fazer face à prevenção e contenção da pandemia COVID-19: a) Interdição da realização de eventos,
reuniões ou ajuntamento de pessoas, independentemente do motivo ou natureza, com 100 ou mais
pessoas; b) Proibição do consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso público,
excetuando-se as áreas exteriores dos estabelecimentos de restauração e bebidas, devidamente
licenciados para o efeito; c) Suspensão dos serviços regulares, dos serviços regulares especializados e
dos serviços ocasionais de transporte internacional de passageiros, à exceção das excursões efetuadas
por cidadãos nacionais ou dos titulares de autorização de residência em Portugal que tenham saído do
País e que pretendam regressar; d) Suspensão do ensino da condução, da atividade de formação
presencial de certificação de profissionais e da realização de provas no âmbito da condução, nos termos
definidos no despacho do membro do Governo responsável pela área das infraestruturas.
O presente despacho produz efeitos imediatamente, até 9 de abril de 2020, podendo ser prorrogado em
função da evolução da situação epidemiológica.
DR 52-B/2020, 2º Suplemento, Série II, de 15 de março de 2020.
Despacho n.º 3299/2020. Determina o encerramento dos bares todos os dias às 21 horas.
DR 52-A, Série II, de 14 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID - 19. Aplica-se à prevenção, contenção, mitigação e
tratamento de infeção epidemiológica por COVID - 19, bem como à reposição da normalidade em
sequência da mesma. As medidas excecionais previstas nos capítulos II e III são aplicáveis às entidades
do setor público empresarial e do setor público administrativo, bem como, com as necessárias
adaptações, às autarquias locais.
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DR 52, 1º Suplemento, Série I, de 13 de março de 2020.
8.3

JORNAL OFICIAL UNIÃO EUROPEIA

Recomendação 2020/648 da Comissão, de 13 de maio. Relativa aos vales propostos aos passageiros e
viajantes em alternativa ao reembolso de serviços de transporte e de viagens organizadas cancelados
no contexto da pandemia de COVID-19.
JOUE L 15, de 14 de maio de 2020.
Comunicação da Comissão. Roteiro Europeu Comum com vista a levantar as medidas de contenção da
COVID-19.
JOUE C 126, de 17 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Sobre a implementação de corredores verdes ao abrigo das orientações
relativas às medidas de gestão das fronteiras para proteger a saúde e garantir a disponibilidade de bens
e serviços essenciais.
JOUE C 96I, publicado em 24 de março de 2020.
Comunicação da Comissão Europeia. Orientações relativas às medidas de gestão das fronteiras para
proteger a saúde e garantir a disponibilidade de bens e serviços essenciais 2020/C 86 I/01.
JOUE C 86I, publicado em 16 de março de 2020.
9.

INDUSTRIA

9.1

CONSELHO MINISTROS

Plano de Desconfinamento | Conselho de Ministros de 29 de maio de 2020.
Comunicado do Conselho de Ministros de 29 de maio de 2020.
Transportes, alimentação, educação, escolas, ensino superior, crianças, proteção civil, cultura
Comunicado do Conselho de Ministros de 15 de maio de 2020.
Estado de calamidade, coronavírus, idosos, creches, trabalho, transporte público, comércio, museus,
desporto, praias, comunicação social, arrendamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 30 de abril de 2020.
Saúde | economia | transportes | transporte público | desporto | cultura | coronavírus
Apresentação do Plano de Desconfinamento aprovado no Conselho de Ministros de 30 de abril 2020.
Plano de Desconfinamento e cronologia resumida
Comunicado do Conselho de Ministros de 17 de abril de 2020.
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COVID-19 | Estado de emergência | Turismo | Parcerias público-privados | Violência doméstica |
Vacinação
Comunicado do Conselho de Ministros de 2 de abril de 2020.
COVID-19. Estado de Emergência | Trabalho | Força probatória - cópias digitalizadas contratos |
Execução penas | Transportes | Autarquias Locais | Abastecimento água e saneamento
9.2

DIÁRIO REPÚBLICA PORTUGUESA

Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 95-B/2020, Série I, de 17 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-G/2020. Estabelece um sistema de incentivos à segurança nas micro, pequenas e
médias empresas, no contexto da doença COVID-19.
DR 94, 1º Suplemento, Série I, de 14 de maio de 2020.
Despacho n.º 5503-C/2020. Prorrogação da interdição do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal
de todos os voos de e para países que não integram a União Europeia, com determinadas exceções.
DR 93, 3º Suplemento, Série II, de 13 de maio de 2020.
Despacho n.º 5503-A/2020. Determina que a percentagem de lucro na comercialização, por grosso e a
retalho, de dispositivos médicos e de equipamentos de proteção individual identificados no anexo ao
Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril, bem como de álcool etílico e de gel desinfetante cutâneo de
base alcoólica, é limitada ao máximo de 15 %.
DR 93, 2º Suplemento, Série II, de 13 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020. Estabelece uma estratégia de levantamento de
medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020. Declara a situação de calamidade, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-D/2020. Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período
entre 1 e 3 de maio de 2020.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Portaria n.º 105-B/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia COVID19, aplicáveis ao ano 2020 do Programa Apícola Nacional, (PAN) relativo ao triénio 2020-2022,
regulamentado, a nível nacional, pela Portaria n.º 325-A/2019, de 20 de setembro, alterada pela Portaria
n.º 387-A/2019, de 25 de outubro.
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DR 85, 2º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-A/2020. Retifica o Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, da Presidência
do Conselho de Ministros, que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 76, de 17 de
abril de 2020.
DR 85, 2º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Portaria n.º 105-A/2020. Determina a cessação do período de suspensão semanal da atividade da frota
que opera em águas interiores não marítimas sob jurisdição das capitanias dos portos do continente e
na divisão 9 definida pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar (CIEM). Revoga a Portaria
n.º 88-B/2020, de 6 de abril. A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 85, 1º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Portaria n.º 105/2020. Procede à prorrogação, até 31 de dezembro de 2020, do prazo de vigência previsto
no artigo 5.º da Portaria n.º 89/2020, de 7 de abril, que adota medidas excecionais, decorrentes da
epidemia COVID-19, relativas às formalidades aplicáveis à produção, armazenagem e comercialização,
com isenção do imposto, de álcool destinado aos fins previstos no n.º 3 do artigo 67.º do Código dos
Impostos Especiais de Consumo (CIEC). A presente portaria entra em vigor no dia 3 de maio de 2020.
DR 85, Série I, de 30 de abril de 2020.
Despacho n.º 5023-C/2020. Altera a alínea g) do n.º 4 do Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março,
sobre prestação de serviços de atendimento ao público.
DR 82, 2º Suplemento, Série II, de 27 de abril de 2020.
Despacho n.º 4699/2020. Determina que a percentagem de lucro na comercialização, por grosso e a
retalho, de dispositivos médicos e de equipamentos de proteção individual identificados no anexo ao
Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril, bem como de álcool etílico e de gel desinfetante cutâneo de
base alcoólica, é limitada ao máximo de 15 %. O presente Despacho produz efeitos a partir do dia
seguinte ao da sua publicação e vigora durante o período do estado de emergência.
DR 76-A, Série II, de 18 de abril de 2020.
Portaria n.º 96/2020. Cria o «Sistema de Incentivos a Atividades de Investigação e Desenvolvimento e
ao Investimento em Infraestruturas de Ensaio e Otimização (upscaling) no contexto da COVID-19», cujo
Regulamento consta do anexo à presente Portaria, abrangendo, como domínio de intervenção previsto
no artigo 8.º do referido Decreto-Lei n.º 6/2015, a investigação e desenvolvimento (I&D), incluindo
demonstração e valorização da I&D empresarial. O regulamento foi aprovado pela Deliberação n.º
10/2020 da Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de Parceria - CIC Portugal 2020, de
17 de abril de 2020. A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 76-A, Série I, de 18 de abril de 2020.
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Portaria n.º 95/2020. Cria o Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva no contexto da COVID-19, cujo
Regulamento consta do anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante. O referido regulamento
foi aprovado pela Deliberação n.º 10/2020 da Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de
Parceria - CIC Portugal 2020, de 17 de abril de 2020. A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.
DR 76-A, Série I, de 18 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-C/2020. A Presidência do Conselho de Ministros regulamenta a prorrogação do estado de
emergência decretado pelo Presidente da República.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020. A Assembleia da República autoriza a renovação
do estado de emergência.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020. Procede à segunda renovação da declaração de
estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Despacho n.º 4698-C/2020. Prorrogação da interdição do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal
de todos os voos de e para países que não integram a União Europeia, com determinadas exceções.
DR 76, 2º Suplemento, Série II, de 17 de abril de 2020.
Despacho n.º 4698-A/2020. Fixa os preços máximos, durante o período em que vigorar o estado de
emergência, para o gás de petróleo liquefeito (GPL) engarrafado, em taras standard em aço, nas
tipologias T3 e T5.
DR 76, 1º Suplemento, Série II, de 17 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2020. Determina a adoção de medidas extraordinárias de
resposta à pandemia da doença COVID-19, no âmbito da ciência e inovação. A presente Resolução
produz efeitos a partir da data da sua aprovação.
DR 73, Série I, de 14 de abril de 2020.
Despacho n.º 4394-C/2020. Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais no município de

Ovar.

DR 71, 2º Suplemento, Série II, de 9 de abril de 2020.
Regulamento n.º 356-A/2020. Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Aprova o regulamento

que estabelece medidas excecionais no âmbito do SEN e do SNGN. Estabelece a primeira prorrogação
dos prazos de aplicação do regime estabelecido no Regulamento da ERSE n.º 255-A/2020, de 18 de
março, que estabelece Medidas Extraordinárias no Setor Energético por Emergência Epidemiológica
Covid-19, assim como a regulamentação prevista nos termos do n.º 5 do artigo 5.º desse mesmo
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regulamento. Estabelece, ainda, medidas excecionais adicionais relativas ao fornecimento de energia
elétrica e de gás natural. A aplicação das regras previstas neste regulamento entra em vigor no dia
seguinte à sua publicação, produzindo efeitos a partir dessa data, salvo nas situações mencionadas no
número seguinte. As disposições relativas a pagamento fracionado a clientes finais e a comercializadores
produzem efeitos desde o dia 13 de março.
DR 70, 2º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.
Despacho n.º 4328-C/2020. Altera o Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, que assegura o

funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais.
DR 70, 2º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.

Despacho n.º 4270-B/2020. Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas na

vigência da situação de calamidade no município de Ovar.
DR 69, 2º Suplemento, Série II, de 7 de abril de 2020.

Portaria n.º 89/2020. Adota medidas excecionais, decorrentes da epidemia COVID-19, relativas às
formalidades aplicáveis à produção, armazenagem e comercialização, com isenção do imposto, de álcool
destinado aos fins previstos no n.º 3 do artigo 67.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo
(CIEC).
DR 69, Série I, de 7 de abril de 2020.
Despacho n.º 4235-C/2020. Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas
na vigência da situação de calamidade no município de Ovar.
DR 68, 2º Suplemento, Série II, de 6 de abril de 2020.
Despacho n.º 4235-A/2020. Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas
na vigência da situação de calamidade no município de Ovar.
DR 68/2020, 1º Suplemento, Série II, de 6 de abril de 2020.
Despacho n.º 4148/2020. Regulamenta o exercício de comércio por grosso e a retalho de distribuição
alimentar e determina a suspensão das atividades de comércio de velocípedes, veículos automóveis e
motociclos, tratores e máquinas agrícolas, navios e embarcações.
Diário da República n.º 67-A/2020, Série II, de 5 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-B/2020. Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente
da República. Revoga o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. O presente diploma entra em vigor às
00h de 3 de abril de 2020.
DR 66, 2º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020. Autorização da renovação do estado de
emergência.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
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Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020. Renova a declaração de estado de emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Despacho n.º 3547-A/2020. Regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o
funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais, bem como as
condições de funcionamento em que estes devem operar. O presente despacho entra em vigor e produz
efeitos às 00:00 de 23 de março de 2020.
DR 57-B, 1º Suplemento, Série II, de 22 de março de 2020.
Despacho n.º 3545/2020. Determina a composição da Estrutura de Monitorização do Estado de
Emergência. O presente despacho produz efeitos na data da sua publicação.
DR 57-A, Série II, de 21 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-D/2020. Retifica o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, da Presidência
do Conselho de Ministros que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 57, 20 de março
de 2020.
DR 57, 2º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Decreto n.º 2-A/2020. Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. O presente decreto entra em vigor
às 00:00 do dia 22 de março de 2020.
DR 57, 1º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020. Declara o estado de emergência, com fundamento
na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020. Autorização da declaração do estado de
emergência. A presente resolução entra em vigor com o Decreto do Presidente da República, produzindo
efeitos nos mesmos termos.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Portaria n.º 76-B/2020. Altera a Portaria n.º 71-A/2020 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. Revoga o n.º 5 do artigo 5.º
da Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, retificada pela Declaração de Retificação n.º 11-C/2020, de
16 de março. A presente portaria produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 55, 2º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
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Declaração de Retificação n.º 11-C/2020. Retifica a Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, publicada
no 1.º suplemento ao Diário da República, 1.ª série, n.º 52-A/2020, de 15 de março de 2020.
DR 53, 2º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
10.

IMOBILIÁRIO

10.1

CONSELHO MINISTROS

Comunicado do Conselho de Ministros de 15 de maio de 2020.
Estado de calamidade, coronavírus, idosos, creches, trabalho, transporte público, comércio, museus,
desporto, praias, comunicação social, arrendamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 30 de abril de 2020.
Saúde | economia | transportes | transporte público | desporto | cultura | coronavírus
Apresentação do Plano de Desconfinamento aprovado no Conselho de Ministros de 30 de abril 2020.
Plano de Desconfinamento e cronologia resumida
Comunicado do Conselho de Ministros de 17 de abril de 2020.
COVID-19 | Estado de emergência | Turismo | Parcerias público-privados | Violência doméstica |
Vacinação
Comunicado do Conselho de Ministros de 2 de abril de 2020.
COVID-19. Estado de Emergência | Trabalho | Força probatória - cópias digitalizadas contratos |
Execução penas | Transportes | Autarquias Locais | Abastecimento água e saneamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 26 de março de 2020.
COVID-19. Proteção trabalhadores, famílias e empresas | Arrendamento | Instrumentos de pagamento
eletrónicos e suspensão de comissões fixas | Programas de Ajustamento Municipal | Cultura e arte |
Fundos europeus estruturais e de investimento
Comunicado do Conselho de Ministros de 20 de março de 2020.
COVID-19. Aprovação de um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta à
situação epidemiológica do novo Coronavírus-COVID 19.
Comunicado do Conselho de Ministros de 19 de março de 2020.
COVID-19. Aprovação do decreto que estabelece os termos das medidas excecionais e temporárias a
implementar durante a vigência do estado de emergência.
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10.2

ASSEMBLEIA REPÚBLICA

Decreto da Assembleia da República n.º 23/XIV. Altera o regime excecional para as situações de mora
no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não
habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 4-C/2020, de
6 de abril.
DAR 94, II Série-A, de 25 de maio de 2020.
Proposta de Lei 32/XIV. Altera o regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda
devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da
pandemia COVID-19.
Assembleia da República 15 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 21/XIV. Cria o regime processual transitório e excecional. Altera
as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19, procedendo à
quarta alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, à primeira alteração à Lei n.º 9/2020, de 10 de abril,
e à décima primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DAR 89, II Série-A, Suplemento, de 15 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 19/XIV. Terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março,
que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
DAR 85, II Série-A, Suplemento, de 8 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 17/XIV. Promove e garante a capacidade de resposta das
autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, procedendo à primeira alteração às Leis
n.ºs 4-B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril.
DAR 83, II Série-A, Suplemento, de 4 de maio de 2020.
Proposta de Lei 30/XIV. Altera as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19. Procede à terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, alterada pelas Leis n.ºs 4A/2020 e 4-B/2020, ambas de 6 de abril, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da doença COVID-19.
Assembleia da República, 30 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 10/XIV. Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao
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.
DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 9/XIV. Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao
Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos

Compêndio da legislação aprovada relativa à crise sanitária do COVID-19

126/227

das famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia
social, bem como um regime especial de garantias pessoais do estado, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19.
DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 8/XIV. Regime excecional para as situações de mora no
pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não
habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19.
DAR 72, II Série-A, Suplemento, de 3 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 7/XIV. Estabelece um regime excecional de cumprimento das
medidas previstas nos programas de ajustamento municipal e de endividamento das autarquias locais,
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e procede à segunda alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19
de março.
DAR 72, II Série-A, Suplemento, de 3 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 6/XIV. Procede à primeira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19
de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, e à segunda alteração ao 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.
DAR 72, II Série-A, Suplemento, de 3 de abril de 2020.
Proposta de Lei n.º 18/XIV/1.ª (GOV). Estabelece um regime excecional e temporário de caducidade e
da oposição à renovação dos contratos de arrendamento habitacionais e não habitacionais, atendendo
à pandemia da doença COVID-19.
DAR 65, II Série-A, publicado em 23 de março de 2020.
Proposta de Lei 21/XIV. Estabelece um regime excecional para as situações de mora no pagamento da
renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito
da pandemia COVID-19.
Assembleia da República, 30 de março de 2020.
Proposta de Lei 20/XIV. Estabelece um regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos
Programas de Ajustamento Municipal, bem como um regime excecional de endividamento das autarquias
locais, no âmbito da pandemia da doença COVID.
Assembleia da República, 27 de março de 2020.
Proposta de Lei 18/XIV. Estabelece um regime excecional e temporário de caducidade e da oposição à
renovação dos contratos de arrendamento habitacionais e não habitacionais, atendendo à pandemia da
doença COVID-19.
Assembleia de República de 23 de março de 2020.

Compêndio da legislação aprovada relativa à crise sanitária do COVID-19

127/227

Decreto da Assembleia da República n.º 5/XIV. Medidas excecionais e temporárias de resposta à
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
DAR 63, II Série-A, publicado em 19 de março de 2020.

Proposta de Lei n.º 17/XIV/1.ª (GOV). Aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. A presente lei
procede à a) Ratificação dos efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março; b) Aprovação de
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo novo
Coronavírus SARS-CoV-2 agente causador da doença COVID-19.
DAR 62, II Série-A, publicado em 18 de março de 2020.
Assembleia da República debate pedido de autorização de declaração do estado de emergência | 18 de
março | 17H00 Depois de consultado o Conselho de Estado e ouvido o Governo, que se pronunciou em
sentido favorável, o Presidente da República enviou à Assembleia da República, para autorização, o
projeto de Decreto Presidencial através do qual se pretende venha a ser decretado o estado de
emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. Reunida em
Sessão Plenária, a Assembleia da República procederá esta tarde ao debate do pedido de autorização
de declaração do estado de emergência, com intervenções do Governo e de todos os Grupos
Parlamentares. Pelo interesse que reveste o seu conhecimento público, procede-se à divulgação da carta
enviada ao Presidente da Assembleia da República pelo Chefe de Estado e o Projeto do Decreto do
Presidente da República.
Proposta de Lei 17/XIV. Aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
Assembleia da República de 16 de março de 2020.
10.3

DIÁRIO REPÚBLICA PORTUGUESA

Despacho n.º 6134-A/2020. Determina que o funcionamento e utilização de piscinas ao ar livre obriga a
que os responsáveis pela gestão destes espaços implementem procedimentos de prevenção e controlo
da infeção, assegurando o cumprimento de regras de ocupação, permanência, higienização dos espaços
e distanciamento físico entre utentes. O regime exposto no presente diploma é extensível às piscinas
integradas nos empreendimentos turísticos e nos estabelecimentos de alojamento local. O diploma
produz efeitos a partir do dia seguinte ao da sua publicação.
DR 110, 2º Suplemento, Série II, de 5 de junho de 2020.
Declaração de Retificação n.º 23-A/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020,
de 29 de maio, que prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19, publicada no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 105, 29 de maio de 2020.
DR 109, 1º Suplemento, Série I, de 4 de junho de 2020.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade,
em todo o território nacional até às 23:59h do dia 14 de junho de 2020, sem prejuízo de prorrogação ou
modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 24-A/2020. Relativo às medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 5.º, 6.º, 13.º-B, 13.º-D, 16.º, 18.º, 25.º-D, 28.º-B, 35.º-D e 35.º-J do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Adita os artigos 9.º-B, 18.º-A, 35.º-L e
35.º-M ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Revoga os artigos 29.º, 35.ºI e os n.ºs 5 a 12 do artigo 35.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.
Produção de efeitos:
1 - O n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo
presente decreto-lei, produz efeitos a 13 de março de 2020.
2 - O artigo 35.º-J do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente
decreto-lei, produz efeitos a 17 de maio de 2020.
3 - O artigo 25.º-D do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente
decreto-lei, produz efeitos a 1 de junho de 2020.
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Lei n.º 17/2020. Relativa ao regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda devida
nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia
COVID-19. Altera os artigos 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 12.º e 14.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril. A presente
Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, Série I, de 29 de maio de 2020.
Lei n.º 16/2020. Relativa às medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19. Adita o artigo 6.º-A à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. Altera o artigo 10.º da Lei n.º 9/2020,
de 10 de abril; o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. Revoga o artigo 7.º e os n.ºs
1 e 2 do artigo 7.º-A da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação atual. Republica a Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, com a redação introduzida pela presente Lei. O presente diploma entra em vigor
no quinto dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, Série I, de 29 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 22/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020, de
19 de maio, que estabelece uma medida excecional e temporária de aquisição de espaço para a difusão
de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicada
no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 97, de 19 de maio de 2020.
DR 104, Série I, de 28 de maio de 2020.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020. Estabelece uma medida excecional e temporária de
aquisição de espaço para a difusão de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 97, 1º Suplemento, Série I, de 19 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 95-B/2020, Série I, de 17 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 22/2020. Altera os artigos 6.º, 13.º-A, 13.º-B, 16.º e 35.º-G do Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, na sua redação atual, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia da doença COVID-19. Republica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 95-A/2020, Série I, de 16 de maio de 2020.
Despacho n.º 5545-C/2020. Nos termos do n.º 4 do artigo 35.º-H do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de
março, na sua redação atual, define orientações e recomendações relativas à organização e
funcionamento dos espaços físicos de atendimento e de trabalho na Administração Pública, no âmbito
do levantamento das medidas de mitigação da pandemia da doença COVID-19. O presente despacho
entra em vigor com a sua publicação e produz efeitos a dia 3 de maio de 2020, vigorando durante a
situação de calamidade declarada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril,
incluindo as suas eventuais renovações.
DR 95, 2º Suplemento, Série II, de 15 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 20/2020. Retifica a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, «Medidas excecionais
e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da
doença COVID-19».
DR 95, Série I, de 15 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-G/2020. Estabelece um sistema de incentivos à segurança nas micro, pequenas e
médias empresas, no contexto da doença COVID-19.
DR 94, 1º Suplemento, Série I, de 14 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-D/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias para o equipamento de
espaços de atendimento presencial sob gestão dos municípios e das freguesias. Adita os artigos 9.º-A e
13.º-D ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.
DR 92, 1º Suplemento, Série I, de 12 de maio de 2020.
Despacho n.º 5419-A/2020. Prorrogação da vigência do Despacho n.º 3614-D/2020, mantendo-se as
orientações nele contidas, com as necessárias adaptações decorrentes da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19, declarada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33A/2020, de 30 de abril. Revoga o disposto no n.º 7 e seguintes do referido diploma.
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DR 91, 1º Suplemento, Série II, de 11 de maio de 2020.
Lei n.º 14/2020. Altera o artigo 8.º. Adita os artigos 8.º-A a 8.º-D à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que
aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19
DR 90-A, Série I, de 9 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-C/2020. Estabelece medidas excecionais de proteção social, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19. Adota medidas temporárias de reforço na proteção no desemprego. Cria um
regime especial de acesso ao rendimento social de inserção. Altera os artigos 6.º, 26.º e 27.º do

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual e o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º
10-F/2020, de 26 de março. Adita os artigos 28.º-A e 28.º-B, ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13
de março, na sua redação atual. O disposto no artigo 3.º produz efeitos relativamente aos

requerimentos de rendimento social de inserção apresentados desde 1 de março de 2020. O artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente diploma, produz
efeitos desde 7 de abril de 2020. O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.

DR 89, 1º Suplemento, Série I, de 7 de maio de 2020.
Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2020. Estabelece os deveres de prestação de informação aos clientes
bancários sobre a moratória pública, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, e sobre
moratórias privadas.
DR 89, Série II, de 7 de maio de 2020.
Lei n.º 12/2020. Promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da
pandemia da doença COVID-19. Adita os artigos 3.º-A a 3.º-C à Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril e os

artigos 7.º-A a 7.º-F à Lei n.º 6/2020, de 10 de abril. Altera os artigos 3.º e 4.º da Lei n.º 6/2020, de
10 de abril. Republica a Lei n.º 6/2020, de 10 de abril [que estabelece um regime excecional com
vista a promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da
doença COVID -19], com a redação introduzida pela presente lei. A presente lei produz efeitos desde o

dia 12 de março de 2020 e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de
junho de 2020.

DR 89, Série I, de 7 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-A/2020. Estabelece um regime excecional e temporário de aquisição de espaço para
publicidade institucional aos órgãos de comunicação social, no âmbito da pandemia da doença COVID19. Adita o artigo 2.º-B ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Entra
em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

DR 88, 1º Suplemento, Série I, de 6 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-C/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, da
Presidência do Conselho de Ministros, que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à
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pandemia da doença COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 85-A, de 1 de maio de
2020.
DR 87, 1º Suplemento, Série I, de 5 de maio de 2020.
Despacho n.º 5186/2020. Contratos celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março,
que veio estabelecer medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
DR 87, Série II, de 5 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20/2020. Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19. Altera os artigos 10.º, 12.º, 16.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua
redação atual. Adita os artigos 13.º-A a 13.º-C, 15.º-A, 25.º-A a 25.º-C, 34.º-A e 34.º-B e 35.º-A a 35.º-I,
ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Revoga os n.ºs 1 e 2 do artigo do
17.º e o artigo 32.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. O presente
diploma produz efeitos a 3 de maio de 2020, salvo no que concerne ao disposto no artigo 15.º-A do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, com a redação dada pelo presente decreto-lei, que produz
efeitos a 13 de março de 2020. Entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 85-A, Série I, de 01 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020. Estabelece uma estratégia de levantamento de
medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020. Declara a situação de calamidade, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-D/2020. Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período
entre 1 e 3 de maio de 2020.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-A/2020. Retifica o Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, da Presidência
do Conselho de Ministros, que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 76, de 17 de
abril de 2020.
DR 85, 2º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 17/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas ao setor do turismo, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19. O disposto no presente normativo aplica-se às viagens
organizadas por agências de viagens e turismo, ao cancelamento de reservas em empreendimentos
turísticos e estabelecimentos de alojamento local e às relações entre agências de viagens e turismo,
operadores de animação turística e os empreendimentos turísticos e os estabelecimentos de alojamento
local.
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DR 80, Série I, de 23 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 18/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19. Adita os artigos 2.º-A e 30.º-A ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação
atual. O artigo 2.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação dada pelo presente
diploma, produz efeitos ao dia 13 de março. Os procedimentos promovidos antes da publicação do
presente diploma que não tenham observado, no todo ou em parte, o regime previsto no artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, consideram-se realizados, para todos os efeitos, ao abrigo
do regime previsto no artigo 2.º-A do mesmo Decreto-Lei, na redação dada pelo presente Decreto-Lei. O
presente Decreto-Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 80, Série I, de 23 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-C/2020. A Presidência do Conselho de Ministros regulamenta a prorrogação do estado de
emergência decretado pelo Presidente da República.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020. A Assembleia da República autoriza a renovação
do estado de emergência.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020. Procede à segunda renovação da declaração de
estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Portaria n.º 91/2020. Define, em execução do disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de
abril, que estabelece um regime excecional para as situações de mora no pagamento das rendas
atendendo à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e doença COVID-19, os
termos em que é efetuada a demonstração da quebra de rendimentos para efeito de aplicação daquele
regime excecional a situações de incapacidade de pagamento das rendas habitacionais devidas a partir
de 1 de abril de 2020 e até ao mês subsequente ao termo da vigência do estado de emergência. A
presente Portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 73, Série I, de 14 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 14-F/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 24.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e o artigo
6.º do Decreto-Lei n.º 10 -G/2020, de 26 de março. Adita o artigo 32.º-B ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, na sua redação atual. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação
DR 72, 2º Suplemento, Série I, de 13 de abril de 2020.
Lei n.º 8/2020. Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de
março, que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas,
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instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem como um
regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
Lei n.º 5/2020. Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao 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.
DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
Lei n.º 4-C/2020. Estabelece o regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda
devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da
pandemia COVID-19. O disposto neste diploma é ainda aplicável, com as necessárias adaptações, a
outras formas contratuais de exploração de imóveis. A presente Lei é aplicável às rendas que se vençam
a partir do dia 1 de abril de 2020. O diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Lei n.º 4-B/2020. Estabelece um regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos
Programas de Ajustamento Municipal e de endividamento das autarquias locais, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19. Adita os artigos 3.º-A e 3.º-B, à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus
SARS -CoV -2 e da doença COVID -19. Republica a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, com a redação
introduzida pela presente lei. A presente Lei produz efeitos a dia 12 de março de 2020. Entra em vigor
no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de junho de 2020.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Lei n.º 4-A/2020. Relativa às medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. Altera os artigos 7.º e 8.º da Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19; e o artigo 2.º 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. Aditado o artigo 7.º-A à Lei n.º 1-A/2020, de
19 de março.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-B/2020. Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente
da República. Revoga o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. O presente diploma entra em vigor às
00h de 3 de abril de 2020.
DR 66, 2º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020. Autorização da renovação do estado de
emergência.
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DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020. Renova a declaração de estado de emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-J/2020. Estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias,
empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem
como um regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID19.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-E/2020. Procede à atribuição de competências à Direção-Geral da Saúde e à
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., para a autorização de despesa, independentemente
do montante, para a aquisição de equipamentos, bens e serviços para a resposta à doença COVID-19.
Alarga o âmbito das entidades a que se aplicam as medidas excecionais de contratação pública para
resposta à doença COVID-19 às entidades adjudicantes tal como definidas no Código dos Contratos
Públicos. Altera o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, ratificado pela Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus — COVID -19. O presente diploma produz efeitos durante a vigência
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 59, 1º Suplemento, Série I, de 24 de março de 2020.
Despacho n.º 3614-D/2020. Define orientações para os serviços públicos em matéria de regime de
trabalho e sobre o funcionamento dos serviços públicos de atendimento, bem como, sobre estas mesmas
matérias, a articulação com as autarquias locais. O presente despacho entra em vigor com a sua
publicação e produz efeitos durante o estado de emergência declarado pelo Decreto do Presidente da
República n.º 14-A/2020, de 18 de março, e a vigência do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. Sem
prejuízo do supra referido, a vigência do presente despacho pode ser prorrogada enquanto perdurar a
atual situação de emergência de saúde pública, tendo em vista garantir a proteção na saúde dos
trabalhadores da Administração Pública, bem como a essencial prestação de serviços públicos, nos
termos e ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e do Decreto n.º 2-A/2020,
de 20 de março, e até à sua cessação.
DR 58, 1º Suplemento, Série II, de 23 de março de 2020.
Despacho n.º 3614-C/2020. A continuidade da prestação presencial dos serviços junto da Direção-Geral
de Reinserção e Serviços Prisionais, Polícia Judiciária, Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências
Forenses, I. P., Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., e dos Tribunais, durante o estado de
emergência, revela-se imprescindível para garantir o atendimento dos cidadãos sempre que os meios
digitais e analógicos não logrem dar resposta, pela sua natureza ou qualquer outra razão atendível. O
presente diploma determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral de
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Reinserção e Serviços Prisionais, da Polícia Judiciária, do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências
Forenses, I. P., e do Instituto dos Registos e Notariado, I. P., durante o estado de emergência.
DR 58, 1º Suplemento, Série II, de 23 de março de 2020.
Despacho n.º 3545/2020. Determina a composição da Estrutura de Monitorização do Estado de
Emergência. O presente despacho produz efeitos na data da sua publicação.
DR 57-A, Série II, de 21 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-D/2020. Retifica o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, da Presidência
do Conselho de Ministros que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 57, 20 de março
de 2020.
DR 57, 2º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Decreto n.º 2-A/2020. Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. O presente decreto entra em vigor
às 00:00 do dia 22 de março de 2020.
DR 57, 1º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Lei n.º 1-A/2020. Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada
pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
DR 56, 3º Suplemento, Série I, de 19 de março de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020. Declara o estado de emergência, com fundamento
na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020. Autorização da declaração do estado de
emergência. A presente resolução entra em vigor com o Decreto do Presidente da República, produzindo
efeitos nos mesmos termos.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-B/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, da
Presidência do Conselho de Ministros, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série,
1.º suplemento, n.º 52, de 13 de março de 2020.
DR 53, 2º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID - 19. Aplica-se à prevenção, contenção, mitigação e
tratamento de infeção epidemiológica por COVID - 19, bem como à reposição da normalidade em
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sequência da mesma. As medidas excecionais previstas nos capítulos II e III são aplicáveis às entidades
do setor público empresarial e do setor público administrativo, bem como, com as necessárias
adaptações, às autarquias locais.
DR 52, 1º Suplemento, Série I, de 13 de março de 2020.
10.4

RESOLUÇÕES E COMUNICAÇÕES DE OUTROS ORGANISMOS OFICIAIS

10.4.1 Instituto dos Registos e Notariado
Informação sobre as restrições nos serviços de registo [COVID – 19]
11.

LABORAL

11.1

CONSELHO MINISTROS

Plano de Desconfinamento | Conselho de Ministros de 29 de maio de 2020.
Comunicado do Conselho de Ministros de 29 de maio de 2020.
Transportes, alimentação, educação, escolas, ensino superior, crianças, proteção civil, cultura
Comunicado do Conselho de Ministros de 15 de maio de 2020.
Estado de calamidade, coronavírus, idosos, creches, trabalho, transporte público, comércio, museus,
desporto, praias, comunicação social, arrendamento
Comunicado do Conselho de Ministros extraordinário de 12 de maio de 2020.
coronavírus, empresas, escolas, fronteiras
Comunicado do Conselho de Ministros de 7 de maio de 2020.
reformas, escolas, solidariedade, inclusão social, coronavírus, emprego, economia, cultura
Comunicado do Conselho de Ministros de 30 de abril de 2020.
Saúde | economia | transportes | transporte público | desporto | cultura | coronavírus
Apresentação do Plano de Desconfinamento aprovado no Conselho de Ministros de 30 de abril 2020.
Plano de Desconfinamento e cronologia resumida
Comunicado do Conselho de Ministros de 23 de abril de 2020.
Coronavírus | Municípios | Impostos | Bombeiros | Desporto | Água | Proteção civil | Violência doméstica
Comunicado do Conselho de Ministros de 17 de abril de 2020.
COVID-19 | Estado de emergência | Turismo | Parcerias público-privados | Violência doméstica |
Vacinação
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Comunicado do Conselho de Ministros de 9 de abril de 2020.
COVID-19. | Ensino | Saúde | Orçamento do Estado | Agentes Económicos | Fronteiras |
Tecnologias Digitais | Meios de Comunicação à Distância | Citação e Notificação Postal | Linha
de Crédito Setor da Pesca | Parentalidade - Proteção Social Obrigatória

Comunicado do Conselho de Ministros de 2 de abril de 2020.
COVID-19. Estado de Emergência | Trabalho | Força probatória - cópias digitalizadas contratos |
Execução penas | Transportes | Autarquias Locais | Abastecimento água e saneamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 26 de março de 2020.
COVID-19. Proteção trabalhadores, famílias e empresas | Arrendamento | Instrumentos de pagamento
eletrónicos e suspensão de comissões fixas | Programas de Ajustamento Municipal | Cultura e arte |
Fundos europeus estruturais e de investimento
Comunicado do Conselho de Ministros de 20 de março de 2020.
COVID-19. Aprovação de um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta à
situação epidemiológica do novo Coronavírus-COVID 19.
Comunicado do Conselho de Ministros de 19 de março de 2020.
COVID-19. Aprovação do decreto que estabelece os termos das medidas excecionais e temporárias a
implementar durante a vigência do estado de emergência.
Comunicado do Conselho de Ministros extraordinário de 17 de março de 2020.
COVID – 19. Requisição civil dos trabalhadores portuários em situação de greve
Comunicado do Conselho de Ministros eletrónico de 16 de março de 2020.
COVID – 19. Controlos na fronteira interna entre Portugal e Espanha
Conselho de Ministros de 12 de março de 2020.
COVID - 19. Medidas extraordinárias e de caráter urgente.
11.2

ASSEMBLEIA REPÚBLICA

Decreto da Assembleia da República n.º 22/XIV. Prorroga os prazos das medidas de apoio às famílias
no contexto da atual crise de saúde pública, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 7/2020, de 10 de
abril, que estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
DAR 93, II Série-A, Suplemento, de 22 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 21/XIV. Cria o regime processual transitório e excecional. Altera
as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19, procedendo à
quarta alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, à primeira alteração à Lei n.º 9/2020, de 10 de abril,
e à décima primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
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DAR 89, II Série-A, Suplemento, de 15 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 19/XIV. Terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março,
que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
DAR 85, II Série-A, Suplemento, de 8 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 17/XIV. Promove e garante a capacidade de resposta das
autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, procedendo à primeira alteração às Leis
n.ºs 4-B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril.
DAR 83, II Série-A, Suplemento, de 4 de maio de 2020.
Proposta de Lei 30/XIV. Altera as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19. Procede à terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, alterada pelas Leis n.ºs 4A/2020 e 4-B/2020, ambas de 6 de abril, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da doença COVID-19.
Assembleia da República, 30 de abril de 2020.
Proposta de Lei 27/XIV. Promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito
da pandemia da doença COVID-19.
Assembleia da República, 24 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 15/XIV. Regime excecional e temporário quanto às formalidades
da citação e da notificação postal, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DAR 76, II Série-A, de 17 de abril de 2020.
Proposta de Lei 25/XIV. Estabelece um regime excecional e temporário quanto às formalidades da
citação e da notificação postal, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Assembleia da República, 10 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 11/XIV. Regime excecional para promover a capacidade de
resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 10/XIV. Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao
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.
DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 9/XIV. Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao
Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos
das famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia
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social, bem como um regime especial de garantias pessoais do estado, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19.
DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 7/XIV. Estabelece um regime excecional de cumprimento das
medidas previstas nos programas de ajustamento municipal e de endividamento das autarquias locais,
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e procede à segunda alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19
de março.
DAR 72, II Série-A, Suplemento, de 3 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 6/XIV. Procede à primeira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19
de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, e à segunda alteração ao 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.
DAR 72, II Série-A, Suplemento, de 3 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 5/XIV. Medidas excecionais e temporárias de resposta à
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
DAR 63, II Série-A, publicado em 19 de março de 2020.

Proposta de Lei n.º 17/XIV/1.ª (GOV). Aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. A presente lei
procede à a) Ratificação dos efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março; b) Aprovação de
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo novo
Coronavírus SARS-CoV-2 agente causador da doença COVID-19.
DAR 62, II Série-A, publicado em 18 de março de 2020.
Assembleia da República debate pedido de autorização de declaração do estado de emergência | 18 de
março | 17H00 Depois de consultado o Conselho de Estado e ouvido o Governo, que se pronunciou em
sentido favorável, o Presidente da República enviou à Assembleia da República, para autorização, o
projeto de Decreto Presidencial através do qual se pretende venha a ser decretado o estado de
emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. Reunida em
Sessão Plenária, a Assembleia da República procederá esta tarde ao debate do pedido de autorização
de declaração do estado de emergência, com intervenções do Governo e de todos os Grupos
Parlamentares. Pelo interesse que reveste o seu conhecimento público, procede-se à divulgação da carta
enviada ao Presidente da Assembleia da República pelo Chefe de Estado e o Projeto do Decreto do
Presidente da República.
Proposta de Lei 17/XIV. Aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
Assembleia da República de 16 de março de 2020.
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11.3

DIÁRIO REPÚBLICA PORTUGUESA

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 17/2020/A. Apoio aos
trabalhadores independentes no primeiro ano de atividade no âmbito da pandemia da COVID-19.
DR 111, 1º Suplemento, Série I, de 8 de junho de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020. Aprova o Programa de Estabilização Económica e
Social.
DR 110-A, Série I, de 6 de junho de 2020.
Despacho n.º 6095/2020. Mantém em vigor o Despacho n.º 4146-C/2020, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 67, 2.º suplemento, de 3 abril de 2020, que determinou que no período de tempo
em que os elementos das forças e serviços de segurança fiquem em confinamento obrigatório em
estabelecimento de saúde ou no respetivo domicílio, devido a perigo de contágio pelo SARS-CoV-2, não
se verifica a perda de qualquer remuneração nem de tempo de serviço, em moldes idênticos ao período
de férias. O presente Despacho produz efeitos a 18 de abril de 2020, mantendo os seus efeitos até à sua
expressa revogação.
DR 110, Série II, de 5 de junho de 2020.
Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2020/A. Altera os artigos 2.º, 3.º, 3.º-A, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º-C e
8.º-D do Decreto Regulamentar Regional n.º 20/2014/A, de 23 de setembro, que regulamenta o
Subsistema de Incentivos para o Desenvolvimento Local. Republica o Decreto Regulamentar Regional
n.º 20/2014/A, de 23 de setembro, na redação atual.
DR 110, Série I, de 5 de junho de 2020.
Despacho n.º 6087-A/2020. Determina o modo de implementação pelo Instituto do Emprego e da
Formação Profissional, I. P., das ações previstas no plano de formação cumulável com o apoio
extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial, previsto no
Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, na sua redação atual.
DR 109, 1º Suplemento, Série II, de 4 de junho de 2020.
Declaração de Retificação n.º 23-A/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020,
de 29 de maio, que prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19, publicada no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 105, 29 de maio de 2020.
DR 109, 1º Suplemento, Série I, de 4 de junho de 2020.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 15/2020/A. Complemento
regional aos trabalhadores abrangidos pelo regime do lay-off simplificado.
DR 109, Série I, de 4 de junho de 2020.
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Despacho n.º 6033-A/2020. Considera motivo justificativo para a suspensão de prazos das ações dos
centros de recursos da rede do IEFP, I. P., o impedimento temporário de realização das intervenções
previstas decorrente da pandemia da COVID-19.
DR 108, 1º Suplemento, Série I, de 3 de junho de 2020.
Decreto Legislativo Regional n.º 12/2020/A. Estabelece medidas de combate à pandemia COVID-19 e
atualiza a remuneração complementar regional.
DR 108, Série I, de 3 de junho de 2020.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 14/2020/A. Plano Global para
a retoma progressiva da atividade económica.
DR 108, Série I, de 3 de junho de 2020.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 12/2020/A. Acessibilidade aos
cuidados de saúde na Região Autónoma dos Açores e planeamento do atendimento aos doentes «não
COVID».
DR 107, Série I, de 2 de junho de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade,
em todo o território nacional até às 23:59h do dia 14 de junho de 2020, sem prejuízo de prorrogação ou
modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 24-A/2020. Relativo às medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 5.º, 6.º, 13.º-B, 13.º-D, 16.º, 18.º, 25.º-D, 28.º-B, 35.º-D e 35.º-J do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Adita os artigos 9.º-B, 18.º-A, 35.º-L e
35.º-M ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Revoga os artigos 29.º, 35.ºI e os n.ºs 5 a 12 do artigo 35.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.
Produção de efeitos:
1 - O n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo
presente decreto-lei, produz efeitos a 13 de março de 2020.
2 - O artigo 35.º-J do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente
decreto-lei, produz efeitos a 17 de maio de 2020.
3 - O artigo 25.º-D do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente
decreto-lei, produz efeitos a 1 de junho de 2020.
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
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Lei n.º 18/2020. Prorroga os prazos das medidas de apoio às famílias no contexto da atual crise de saúde
pública, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, que estabelece regimes
excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
DR 105, Série I, de 29 de maio de 2020.
Lei n.º 16/2020. Relativa às medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19. Adita o artigo 6.º-A à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. Altera o artigo 10.º da Lei n.º 9/2020,
de 10 de abril; o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. Revoga o artigo 7.º e os n.ºs
1 e 2 do artigo 7.º-A da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação atual. Republica a Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, com a redação introduzida pela presente Lei. O presente diploma entra em vigor
no quinto dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, Série I, de 29 de maio de 2020.
Despacho n.º 5897-B/2020. Define regras complementares aos Despachos n.ºs 3485-C/2020, de 17 de
março, e 4395/2020, de 8 de abril, e necessárias adaptações decorrentes da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia de COVID-19, declarada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de
30 de abril.
DR 104, 2º Suplemento, Série II, de 28 de maio de 2020.
Despacho n.º 5897-A/2020. Medidas concertadas entre o Governo da República Portuguesa e o Governo
do Reino de Espanha relativas à autorização excecional de passagem de fronteiras terrestres por curtos
períodos de tempo. O presente Despacho entra em vigor às 00h00 de 1 de junho de 2020.
DR 104, 2º Suplemento, Série II, de 28 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 22/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020, de
19 de maio, que estabelece uma medida excecional e temporária de aquisição de espaço para a difusão
de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicada
no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 97, de 19 de maio de 2020.
DR 104, Série I, de 28 de maio de 2020.
Despacho n.º 5793-A/2020. Implementação de um procedimento simplificado de instrução dos pedidos
de concessão de autorização de residência. O presente Despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação e vigora pelo prazo de um ano a contar dessa data.
DR 102, 1º Suplemento, Série II, de 26 de maio de 2020.
Despacho n.º 5638-C/2020. Determina a prorrogação da suspensão de ações de formação presenciais,
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, entre o dia 1 e o dia 17 de maio de 2020. O presente
despacho produz efeitos ao dia 1 de maio de 2020.
DR 98, 2º Suplemento, Série II, de 20 de maio de 2020.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020. Estabelece uma medida excecional e temporária de
aquisição de espaço para a difusão de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 97, 1º Suplemento, Série I, de 19 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 95-B/2020, Série I, de 17 de maio de 2020.
Despacho n.º 5546/2020. Procede à retoma do ensino da condução e da atividade de formação
presencial de certificação de profissionais.
DR 95-A/2020, Série II, de 16 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 22/2020. Altera os artigos 6.º, 13.º-A, 13.º-B, 16.º e 35.º-G do Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, na sua redação atual, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia da doença COVID-19. Republica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 95-A/2020, Série I, de 16 de maio de 2020.
Portaria n.º 116/2020. Altera os artigos 3.º, 4.º e 7.º da Portaria n.º 185/2015, de 23 de junho, que
regulamenta a Lei n.º 14/2014, de 18 de março, que aprovou o regime jurídico do ensino da condução,
nos aspetos relativos ao ensino da condução para habilitação às diversas categorias de carta de
condução e ao acesso e exercício da atividade de exploração de escolas de condução.
DR 95-A/2020, Série I, de 16 de maio de 2020.
Despacho n.º 5545-C/2020. Nos termos do n.º 4 do artigo 35.º-H do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de
março, na sua redação atual, define orientações e recomendações relativas à organização e
funcionamento dos espaços físicos de atendimento e de trabalho na Administração Pública, no âmbito
do levantamento das medidas de mitigação da pandemia da doença COVID-19. O presente despacho
entra em vigor com a sua publicação e produz efeitos a dia 3 de maio de 2020, vigorando durante a
situação de calamidade declarada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril,
incluindo as suas eventuais renovações.
DR 95, 2º Suplemento, Série II, de 15 de maio de 2020.
Despacho n.º 5531/2020. Determina que na marcação dos períodos de férias dos dirigentes e
trabalhadores do Ministério da Saúde deve ser acautelado o normal funcionamento do serviço, tendo em
conta a necessidade de manutenção da prontidão de resposta a um eventual aumento da incidência da
COVID-19.
DR 95, Série II, de 15 de maio de 2020.
Despacho n.º 5530/2020. Determina a realização de testes laboratoriais de diagnóstico da infeção por
SARS-CoV-2, pela metodologia RT-PCR, aos profissionais de creches que reiniciem a sua atividade
profissional, face à necessidade de minimizar o risco de transmissão da infeção.
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DR 95, Série II, de 15 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 20/2020. Retifica a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, «Medidas excecionais
e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da
doença COVID-19».
DR 95, Série I, de 15 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-H/2020. Estabelece medidas excecionais de organização e funcionamento das
atividades educativas e formativas, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Altera os artigos 1.º,
3.º e 16.º. Adita os artigos 3.º-A, 3.º-B, 9.º-A, 14.º-A e 15.º-A todos do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13
de abril.
DR 94, 2º Suplemento, Série I, de 14 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-G/2020. Estabelece um sistema de incentivos à segurança nas micro, pequenas e
médias empresas, no contexto da doença COVID-19.
DR 94, 1º Suplemento, Série I, de 14 de maio de 2020.
Recomendação n.º 2/2020. Conselho de Prevenção da Corrupção. Prevenção de riscos de corrupção e
infrações conexas no âmbito das medidas de resposta ao surto pandémico da COVID-19.
DR 94, Série II, de 14 de mio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-D/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias para o equipamento de
espaços de atendimento presencial sob gestão dos municípios e das freguesias. Adita os artigos 9.º-A e
13.º-D ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.
DR 92, 1º Suplemento, Série I, de 12 de maio de 2020.
Despacho n.º 5436/2020. Determina que o Despacho n.º 4097-B/2020, de 2 de abril, publicado no
Diário da República, 2.ª série, 2.º suplemento, n.º 66, de 2 de abril de 2020, mantém-se em vigor
enquanto perdurar a situação epidemiológica nacional provocada pela infeção por SARS-CoV-2,
causadora da doença COVID-19.
DR 92, Série II, de 12 de maio de 2020.
Despacho n.º 5419-A/2020. Prorrogação da vigência do Despacho n.º 3614-D/2020, mantendo-se as
orientações nele contidas, com as necessárias adaptações decorrentes da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19, declarada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33A/2020, de 30 de abril. Revoga o disposto no n.º 7 e seguintes do referido diploma.
DR 91, 1º Suplemento, Série II, de 11 de maio de 2020.
Lei n.º 14/2020. Altera o artigo 8.º. Adita os artigos 8.º-A a 8.º-D à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que
aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19
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DR 90-A, Série I, de 9 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-C/2020. Estabelece medidas excecionais de proteção social, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19. Adota medidas temporárias de reforço na proteção no desemprego. Cria um
regime especial de acesso ao rendimento social de inserção. Altera os artigos 6.º, 26.º e 27.º do

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual e o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º
10-F/2020, de 26 de março. Adita os artigos 28.º-A e 28.º-B, ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13
de março, na sua redação atual. O disposto no artigo 3.º produz efeitos relativamente aos

requerimentos de rendimento social de inserção apresentados desde 1 de março de 2020. O artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente diploma, produz
efeitos desde 7 de abril de 2020. O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
DR 89, 1º Suplemento, Série I, de 7 de maio de 2020.
Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2020. Estabelece os deveres de prestação de informação aos clientes
bancários sobre a moratória pública, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, e sobre
moratórias privadas.
DR 89, Série II, de 7 de maio de 2020.
Lei n.º 12/2020. Promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da
pandemia da doença COVID-19. Adita os artigos 3.º-A a 3.º-C à Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril e os

artigos 7.º-A a 7.º-F à Lei n.º 6/2020, de 10 de abril. Altera os artigos 3.º e 4.º da Lei n.º 6/2020, de
10 de abril. Republica a Lei n.º 6/2020, de 10 de abril [que estabelece um regime excecional com
vista a promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da
doença COVID -19], com a redação introduzida pela presente lei. A presente lei produz efeitos desde o

dia 12 de março de 2020 e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de
junho de 2020.

DR 89, Série I, de 7 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-B/2020. Estabelece um apoio extraordinário e temporário, a título de compensação
salarial, aos profissionais da pesca, em resultado da pandemia da doença COVID-19. O presente

diploma entra em vigor no dia seguinte à data da sua publicação.

DR 88, 1º Suplemento, Série I, de 6 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-A/2020. Estabelece um regime excecional e temporário de aquisição de espaço para
publicidade institucional aos órgãos de comunicação social, no âmbito da pandemia da doença COVID19. Adita o artigo 2.º-B ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Entra
em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

DR 88, 1º Suplemento, Série I, de 6 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-C/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, da
Presidência do Conselho de Ministros, que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à
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pandemia da doença COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 85-A, de 1 de maio de
2020.
DR 87, 1º Suplemento, Série I, de 5 de maio de 2020.
Despacho n.º 5186/2020. Contratos celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março,
que veio estabelecer medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
DR 87, Série II, de 5 de maio de 2020.
Despacho n.º 5176-B/2020. Procede à prorrogação das medidas excecionais e temporárias relativas à
suspensão do ensino da condução, exames e da atividade de formação presencial de certificação de
profissionais.
DR 86, 2º Suplemento, Série II, de 4 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20/2020. Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19. Altera os artigos 10.º, 12.º, 16.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua
redação atual. Adita os artigos 13.º-A a 13.º-C, 15.º-A, 25.º-A a 25.º-C, 34.º-A e 34.º-B e 35.º-A a 35.º-I,
ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Revoga os n.ºs 1 e 2 do artigo do
17.º e o artigo 32.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. O presente
diploma produz efeitos a 3 de maio de 2020, salvo no que concerne ao disposto no artigo 15.º-A do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, com a redação dada pelo presente decreto-lei, que produz
efeitos a 13 de março de 2020. Entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 85-A, Série I, de 01 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020. Estabelece uma estratégia de levantamento de
medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020. Declara a situação de calamidade, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-D/2020. Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período
entre 1 e 3 de maio de 2020.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-A/2020. Retifica o Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, da Presidência
do Conselho de Ministros, que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 76, de 17 de
abril de 2020.
DR 85, 2º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
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Despacho n.º 5023-C/2020. Altera a alínea g) do n.º 4 do Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março,
sobre prestação de serviços de atendimento ao público.
DR 82, 2º Suplemento, Série II, de 27 de abril de 2020.
Despacho n.º 5013/2020. Prorrogação da suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas
presenciais no âmbito da COVID-19, passando a ter nova redação o n.º 3 do Despacho n.º 3427-B/2020,
de 17 de março.
DR 82, Série II, de 27 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 17/2020. Retifica o n.º 4 do artigo 2.º da Lei n.º 10/2020, de 18 de abril,
«Regime excecional e temporário quanto às formalidades da citação e da notificação postal, no âmbito
da pandemia da doença COVID-19».
DR 80, Série I, de 23 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 18/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19. Adita os artigos 2.º-A e 30.º-A ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação
atual. O artigo 2.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação dada pelo presente
diploma, produz efeitos ao dia 13 de março. Os procedimentos promovidos antes da publicação do
presente diploma que não tenham observado, no todo ou em parte, o regime previsto no artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, consideram-se realizados, para todos os efeitos, ao abrigo
do regime previsto no artigo 2.º-A do mesmo Decreto-Lei, na redação dada pelo presente Decreto-Lei. O
presente Decreto-Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 80, Série I, de 23 de abril de 2020.
Despacho n.º 4836/2020. Determina os termos do atendimento presencial junto das secretarias judiciais
e dos respetivos serviços do Ministério Público, durante o estado de emergência.
DR 79, Série II, de 22 de abril de 2020.
Despacho n.º 4756-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à suspensão do
ensino da condução, dos exames e da atividade de formação presencial de certificação de profissionais
como forma de combate à situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID-19.
DR 77, 1º Suplemento, Série II, de 20 de abril de 2020.
Lei n.º 10/2020. Estabelece um regime excecional e temporário quanto às formalidades da citação e da
notificação postal previstas nas leis processuais e procedimentais e quanto aos serviços de envio de
encomendas postais, atendendo à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e
à doença COVID-19. A presente Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 76-A, Série I, de 18 de abril de 2020.
Despacho n.º 4698-F/2020. Determina a prorrogação da suspensão das atividades formativas
presenciais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
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DR 76, 4º Suplemento, Série II, de 17 de abril de 2020.
Portaria n.º 94-B/2020. Suspende a verificação do requisito de não existência de dívidas de entidades
candidatas ou promotoras ao IEFP, I. P., para a aprovação de candidaturas e realização de pagamentos
de apoios financeiros pelo IEFP, I. P., às respetivas entidades, no âmbito das medidas de emprego e
formação profissional em vigor. A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação
e produz efeitos de 1 de março de 2020 a 30 de junho de 2020.
DR 76, 2º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-C/2020. A Presidência do Conselho de Ministros regulamenta a prorrogação do estado de
emergência decretado pelo Presidente da República.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020. A Assembleia da República autoriza a renovação
do estado de emergência.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020. Procede à segunda renovação da declaração de
estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Portaria n.º 94-A/2020. Regulamenta os procedimentos de atribuição dos apoios excecionais de apoio à
família, dos apoios extraordinários à redução da atividade económica de trabalhador independente e à
manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial, do diferimento das contribuições
dos trabalhadores independentes e do reconhecimento do direito à prorrogação de prestações do
sistema de segurança social.
DR 75, 1º Suplemento, Série I, de 16 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 14-G/2020. Estabelece as medidas excecionais e temporárias na área da educação, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19 no âmbito dos ensinos básico e secundário, para o ano letivo
de 2019/2020, quanto às seguintes matérias: a) Realização, avaliação e certificação das aprendizagens;
b) Calendário escolar e de provas e exames dos ensinos básico e secundário; c) Matrículas nos ensinos
básico e secundário; d) Processo de inscrições para as provas e exames finais nacionais; e) Pessoal
docente e não docente. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 72, 2º Suplemento, Série I, de 13 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 14-F/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 24.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e o artigo
6.º do Decreto-Lei n.º 10 -G/2020, de 26 de março. Adita o artigo 32.º-B ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, na sua redação atual. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação
DR 72, 2º Suplemento, Série I, de 13 de abril de 2020.
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Decreto-Lei n.º 14-D/2020. Reforça a proteção na parentalidade, dos trabalhadores que exercem funções
públicas integrados no regime de proteção social convergente.
DR 72, 1º Suplemento, Série I, de 13 de abril de 2020.
Despacho n.º 4460-A/2020. Define as orientações no âmbito da eventualidade doença e no âmbito da
frequência de ações de formação à distância, bem como os termos em que os trabalhadores da
administração central podem exercer funções na administração local e em que os trabalhadores da
administração central e da administração local podem exercer funções em instituições particulares de
solidariedade social ou outras instituições de apoio às populações mais vulneráveis.
DR 72, 1º Suplemento, Série II de 13 de abril de 2020.
Lei n.º 8/2020. Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de
março, que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas,
instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem como um
regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
Lei n.º 6/2020. Regime excecional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
Lei n.º 5/2020. Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao 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.
DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
Despacho n.º 4396/2020. Prorroga os efeitos do Despacho n.º 3301/2020, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 52, de 15 de março de 2020, que estabelece regras aplicáveis aos profissionais
de saúde, com filho ou outros dependentes a cargo menores de 12 anos. O presente Despacho produz
efeitos no dia da sua assinatura e vigora enquanto não houver retoma das atividades letivas e não letivas
presenciais, de acordo com o determinado pelo Governo.
DR 71-A, Série II, de 10 de abril de 2020.
Despacho n.º 4395/2020. Define regras complementares ao Despacho n.º 3485-C/2020, de 17 de março,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 56, 1.º suplemento, de 19 de março de 2020. O presente
Despacho produz efeitos a 13 de março de 2020.
DR 71-A, Série II, de 10 de abril de 2020.
Despacho n.º 4394-C/2020. Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais no município de

Ovar.

DR 71, 2º Suplemento, Série II, de 9 de abril de 2020.
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Despacho n.º 4328-F/2020. Procede à prorrogação das 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. O
presente diploma produz efeitos a partir da data da sua publicação.
DR 70, 3º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.
Despacho n.º 4328-C/2020. Altera o Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, que assegura o

funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais.
DR 70, 2º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.

Despacho n.º 4270-B/2020. Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas na

vigência da situação de calamidade no município de Ovar.
DR 69, 2º Suplemento, Série II, de 7 de abril de 2020.

Despacho n.º 4235-C/2020. Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas
na vigência da situação de calamidade no município de Ovar.
DR 68, 2º Suplemento, Série II, de 6 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 12-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 6.º, 7.º, 10.º, 17.º, 22.º, 23.º, 24.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 10-E/2020, de 24 de março, e pela Lei n.º 4-A/2020, de 6
de abril, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID -19.
Adita os artigos 6.º-A, 16.º-A e 32.º-A ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação
atual. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Lei n.º 4-B/2020. Estabelece um regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos
Programas de Ajustamento Municipal e de endividamento das autarquias locais, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19. Adita os artigos 3.º-A e 3.º-B, à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus
SARS -CoV -2 e da doença COVID -19. Republica a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, com a redação
introduzida pela presente lei. A presente Lei produz efeitos a dia 12 de março de 2020. Entra em vigor
no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de junho de 2020.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Lei n.º 4-A/2020. Relativa às medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. Altera os artigos 7.º e 8.º da Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19; e o artigo 2.º 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. Aditado o artigo 7.º-A à Lei n.º 1-A/2020, de
19 de março.
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DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Portaria n.º 88-C/2020. Procede ao aumento, para o ano de 2020, da comparticipação financeira da
segurança social, no âmbito da aplicação do regime jurídico da cooperação previsto na Portaria n.º 196A/2015, de 1 de julho, na sua redação atual. A presente Portaria entra em vigor no dia da sua publicação
e produz efeitos a 1 de janeiro de 2020.
DR 68, 2º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Despacho n.º 4235-A/2020. Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas
na vigência da situação de calamidade no município de Ovar.
DR 68/2020, 1º Suplemento, Série II, de 6 de abril de 2020.
Despacho n.º 4146-C/2020. Determina-se que no período de tempo em que os elementos das forças e
serviços de segurança fiquem em confinamento obrigatório em estabelecimento de saúde ou no respetivo
domicílio, devido a perigo de contágio pelo SARS-CoV-2, não se verifica a perda de qualquer
remuneração nem de tempo de serviço, em moldes idênticos ao período de férias. O presente despacho
produz efeitos a 19 de março de 2020.
DR 67, 2º Suplemento, Série II, de 3 de abril de 2020.
Portaria n.º 85-A/2020. Define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos apoios de
caráter extraordinário, temporário e transitório, destinados ao setor social e solidário, em razão da
situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID 19, tendo em vista apoiar as instituições
particulares de solidariedade social, cooperativas de solidariedade social, organizações nãogovernamentais das pessoas com deficiência e equiparadas no funcionamento das respostas sociais. A
presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 67, 1º Suplemento, Série I, de 3 de abril de 2020.
Despacho n.º 4097-B/2020. Define circuitos e procedimentos de intervenção das instituições e entidades
públicas que são chamadas a atuar no cumprimento do dever de proteção das pessoas com idade
superior a 70 anos que se encontram em estabelecimentos de apoio residencial, social ou de
recuperação de saúde, grande parte das quais em situação de dependência, com doença crónica e sem
apoio familiar de retaguarda. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publicação.
DR 66, 2º Suplemento, Série II, de 2 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-B/2020. Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente
da República. Revoga o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. O presente diploma entra em vigor às
00h de 3 de abril de 2020.
DR 66, 2º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020. Autorização da renovação do estado de
emergência.
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DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020. Renova a declaração de estado de emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Portaria n.º 82-C/2020. Cria uma medida de apoio ao reforço de emergência de equipamentos sociais e
de saúde, de natureza temporária e excecional, para assegurar a capacidade de resposta das instituições
públicas e do setor solidário com atividade na área social e da saúde, durante a pandemia da doença
COVID-19, e introduz um regime extraordinário de majoração das bolsas mensais do «Contrato empregoinserção» (CEI) e do «Contrato emprego-inserção+» (CEI+) em projetos realizados nestas instituições.
A presente portaria vigora pelo período de três meses, com possibilidade de prorrogação em função da
avaliação feita e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 64, 2º Suplemento, Série I, de 31 de março de 2020.
Portaria n.º 82/2020. Estabelece os serviços essenciais para efeitos de acolhimento, nos
estabelecimentos de ensino, dos filhos ou outros dependentes a cargo dos respetivos profissionais, nos
termos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação
atual. A presente portaria produz efeitos à data da produção de efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de
13 de março, na sua redação atual e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 62-B, Série I, de 29 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 14/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que estabelece uma medida excecional e temporária de
proteção dos postos de trabalho, no âmbito da pandemia COVID-19, publicado no Diário da República,
1.ª série, n.º 61, 1.º suplemento, de 26 de março de 2020.
DR 62-A/2020, Série I, de 28 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 13/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, das
Finanças, que estabelece um regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e
contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicado no Diário da República,
1.ª série, n.º 61, 1.º suplemento, de 26 de março de 2020.
DR 62-A/2020, Série I, de 28 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-K/2020. Estabelece um regime excecional e temporário de faltas justificadas
motivadas por assistência à família, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. O presente decretolei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-J/2020. Estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias,
empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem
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como um regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID19.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-G/2020. Estabelece uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de
trabalho, no âmbito da pandemia COVID-19. O presente decreto-lei produz efeitos até 30 de junho de
2020 e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-F/2020. Estabelece um regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações
fiscais e contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. O prazo para pagamento
das contribuições e quotizações devidas no mês de março de 2020 termina, excecionalmente, a 31 de
março de 2020. O presente decreto-lei produz efeitos à data de 12 de março de 2020 e entra em vigor
no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-E/2020. Procede à atribuição de competências à Direção-Geral da Saúde e à
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., para a autorização de despesa, independentemente
do montante, para a aquisição de equipamentos, bens e serviços para a resposta à doença COVID-19.
Alarga o âmbito das entidades a que se aplicam as medidas excecionais de contratação pública para
resposta à doença COVID-19 às entidades adjudicantes tal como definidas no Código dos Contratos
Públicos. Altera o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, ratificado pela Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus — COVID -19. O presente diploma produz efeitos durante a vigência
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 59, 1º Suplemento, Série I, de 24 de março de 2020.
Despacho n.º 3659-C/2020. Determina os termos do funcionamento dos serviços presenciais da
Segurança Social, da Autoridade para as Condições do Trabalho, da Direção-Geral do Emprego e das
Relações de Trabalho, do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P., da Comissão para a
Igualdade no Trabalho e no Emprego e do Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P.
DR 59, 2º Suplemento, Série II, de 24 de março de 2020.
Despacho n.º 3614-D/2020. Define orientações para os serviços públicos em matéria de regime de
trabalho e sobre o funcionamento dos serviços públicos de atendimento, bem como, sobre estas mesmas
matérias, a articulação com as autarquias locais. O presente despacho entra em vigor com a sua
publicação e produz efeitos durante o estado de emergência declarado pelo Decreto do Presidente da
República n.º 14-A/2020, de 18 de março, e a vigência do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. Sem
prejuízo do supra referido, a vigência do presente despacho pode ser prorrogada enquanto perdurar a
atual situação de emergência de saúde pública, tendo em vista garantir a proteção na saúde dos
trabalhadores da Administração Pública, bem como a essencial prestação de serviços públicos, nos
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termos e ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e do Decreto n.º 2-A/2020,
de 20 de março, e até à sua cessação.
DR 58, 1º Suplemento, Série II, de 23 de março de 2020.
Despacho n.º 3614-C/2020. A continuidade da prestação presencial dos serviços junto da Direção-Geral
de Reinserção e Serviços Prisionais, Polícia Judiciária, Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências
Forenses, I. P., Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., e dos Tribunais, durante o estado de
emergência, revela-se imprescindível para garantir o atendimento dos cidadãos sempre que os meios
digitais e analógicos não logrem dar resposta, pela sua natureza ou qualquer outra razão atendível. O
presente diploma determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral de
Reinserção e Serviços Prisionais, da Polícia Judiciária, do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências
Forenses, I. P., e do Instituto dos Registos e Notariado, I. P., durante o estado de emergência.
DR 58, 1º Suplemento, Série II, de 23 de março de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-A/2020. Alarga o diferimento de prestações vincendas no
âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional ou no Portugal 2020 a todas as empresas, devido
à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19. Altera o n.º 2 da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março de 2020. A presente resolução produz efeitos no dia da sua
aprovação.
DR 58, 1º Suplemento, Série I, de 23 de março de 2020.
Despacho n.º 3547-A/2020. Regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o
funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais, bem como as
condições de funcionamento em que estes devem operar. O presente despacho entra em vigor e produz
efeitos às 00:00 de 23 de março de 2020.
DR 57-B, 1º Suplemento, Série II, de 22 de março de 2020.
Despacho n.º 3545/2020. Determina a composição da Estrutura de Monitorização do Estado de
Emergência. O presente despacho produz efeitos na data da sua publicação.
DR 57-A, Série II, de 21 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-D/2020. Retifica o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, da Presidência
do Conselho de Ministros que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 57, 20 de março
de 2020.
DR 57, 2º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Decreto n.º 2-A/2020. Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. O presente decreto entra em vigor
às 00:00 do dia 22 de março de 2020.
DR 57, 1º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
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Lei n.º 1-A/2020. Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada
pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
DR 56, 3º Suplemento, Série I, de 19 de março de 2020.
Despacho n.º 3485-C/2020. 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. O presente despacho produz efeitos a 13 de março
de 2020.
DR 56, 1º Suplemento, Série II, de 19 de março de 2020.
Despacho n.º 3485-B/2020. Delega no GRAN (grupo de representantes das autoridades nacionais) a
competência para a prática dos atos necessários à gestão da situação dos estudantes nacionais que
estão em Erasmus durante este período de crise sanitária, quer em instituições europeias, quer em
instituições fora da Europa. O presente despacho produz efeitos imediatos desde a sua assinatura.
DR 56, 1º Suplemento, Série II, de 19 de março de 2020.
Portaria n.º 77-A/2020. Altera o artigo 2.º e revoga o n.º 2 do artigo 7.º da Portaria n.º 73-A/2020, de 17
de março que reconhece a necessidade de se proceder à requisição civil dos trabalhadores portuários
em situação de greve até ao dia 30 de março de 2020. A presente portaria produz efeitos no dia da

sua publicação.

DR 56, 2º Suplemento, Série I, de 19 de março de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020. Declara o estado de emergência, com fundamento
na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020. Autorização da declaração do estado de
emergência. A presente resolução entra em vigor com o Decreto do Presidente da República, produzindo
efeitos nos mesmos termos.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Despacho n.º 3427-B/2020. Suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas presenciais no
âmbito da COVID-19. O presente despacho produz efeitos imediatos e vigora até dia 9 de abril, sem
prejuízo da possibilidade de prorrogação em função da reavaliação da suspensão da atividade letiva e
não letiva e formativa, prevista no n.º 3 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 55, 2º Suplemento, Série II, de 18 de março de 2020.
Portaria n.º 76-B/2020. Altera a Portaria n.º 71-A/2020 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. Revoga o n.º 5 do artigo 5.º
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da Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, retificada pela Declaração de Retificação n.º 11-C/2020, de
16 de março. A presente portaria produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 55, 2º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Portaria n.º 73-A/2020. Reconhece a necessidade de se proceder à requisição civil dos trabalhadores
portuários em situação de greve até ao dia 30 de março de 2020. A Resolução do Conselho de Ministros
n.º 10-C/2020, de 17 de março, reconheceu a necessidade de se proceder à requisição civil dos
trabalhadores portuários em situação de greve, declarada pelo Sindicato Nacional dos Estivadores,
Trabalhadores do Tráfego, Conferentes Marítimos e Outros (SETC) das 8 horas do dia 9 de março de
2020 às 8 horas do dia 30 de março de 2020 e das 8 horas do dia 16 de março de 2020 às 8 horas do
dia 30 de março de 2020. Ao abrigo do disposto na referida resolução, decreta-se, com efeito imediato,
a requisição civil dos trabalhadores portuários aderentes à greve nas empresas em que se encontra
comprovado o incumprimento dos serviços decretados pelo Despacho n.º 9/2020, do Secretário de
Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional e do Secretário de Estado Adjunto e das
Comunicações, de 6 de março de 2020. A presente portaria entra imediatamente em vigor.
DR 54, 1º Suplemento, Série I, de 17 de março de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-C/2020. Reconhece a necessidade de se proceder à
requisição civil dos trabalhadores portuários em situação de greve até ao dia 30 de março de 2020. O
caráter excecional da presente requisição civil é fundado no atual quadro de contingência decorrente do
surto do novo Coronavírus (COVID-19), declarado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como
uma pandemia internacional, que tem vindo a disseminar-se rápida e globalmente, no âmbito do qual se
constatou já uma afluência de pessoas aos supermercados e farmácias, sendo necessário garantir a
existência de stocks. Determinar que a presente resolução produz efeitos imediatos.
DR 54, 1º Suplemento, Série I, de 17 de março de 2020.
Despacho n.º 3372-B/2020. Adapta às especificidades do Ministério dos Negócios Estrangeiros o regime
de isolamento profilático dos funcionários ou trabalhadores em funções nos serviços periféricos externos,
bem como aos estagiários do PEPAC-MNE. Aplica-se aos profissionais das embaixadas, missões,
representações e postos consulares. O presente despacho produz efeitos desde o dia 12 de março de
2020.
DR 54, 2º Suplemento, Série II, de 17 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-C/2020. Retifica a Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, publicada
no 1.º suplemento ao Diário da República, 1.ª série, n.º 52-A/2020, de 15 de março de 2020.
DR 53, 2º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-B/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, da
Presidência do Conselho de Ministros, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série,
1.º suplemento, n.º 52, de 13 de março de 2020.
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DR 53, 2º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
Deliberação n.º 374-A/2020. Delegação nos diretores de serviços, nos diretores regionais e chefes de
gabinete autorizar a atribuição de teletrabalho nos termos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de
13 de março.
A presente delegação de competências produz efeitos desde a presente data.
DR 53, 1º Suplemento, Série II, de 16 de março de 2020.
Portaria n.º 71-A/2020. 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. A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
DR 52-A, Série I, 1º Suplemento, de 15 de março de 2020.
Despacho n.º 3301-E/2020. 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 COVID19. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação.
DR 52-B, 2º Suplemento, Série II, de 15 de março de 2020.
Despacho n.º 3301/2020. 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).
DR 52-B/2020, Série II, de 15 de março de 2020.
Despacho n.º 3300/2020. Medida de caráter excecional e temporário de restrição do gozo de férias
durante o período de tempo necessário para garantir a prontidão do SNS no combate à propagação de
doença do novo coronavírus.
DR 52-B/2020, Série II, de 15 de março de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020. A presente Resolução aprova um conjunto de
medidas relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19. Visa apoiar os cidadãos
e as empresas, entidades públicas e privadas, profissionais e estabelecimentos de saúde. As medidas
aprovadas têm em vista o apoio à tesouraria das empresas, à manutenção dos postos de trabalho, bem
como o reforço da capacidade de reação e contenção da propagação da doença.
DR 52, 1º Suplemento, Série I, de 13 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID - 19. Aplica-se à prevenção, contenção, mitigação e
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tratamento de infeção epidemiológica por COVID - 19, bem como à reposição da normalidade em
sequência da mesma. As medidas excecionais previstas nos capítulos II e III são aplicáveis às entidades
do setor público empresarial e do setor público administrativo, bem como, com as necessárias
adaptações, às autarquias locais.
DR 52, 1º Suplemento, Série I, de 13 de março de 2020.
Despacho n.º 2875-A/2020. 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 pelo COVID-19.
DR 44, 1º Suplemento, Série II, de 3 de março de 2020.
Despacho n.º 2836-A/2020. Ordena aos empregadores públicos a elaboração de um plano de
contingência alinhado com as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito da
prevenção e controlo de infeção por novo Coronavírus (COVID-19).
DR 43, 2º Suplemento, Série II, de 2 de março de 2020.
11.4

JORNAL OFICIAL UNIÃO EUROPEIA

Regulamento 2020/698 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio. Estabelece medidas
específicas e temporárias face ao surto de COVID-19 relativas à renovação ou prorrogação de
determinados certificados, licenças e autorizações e ao adiamento de determinados controlos periódicos
e formação contínua em determinados domínios da legislação em matéria de transportes.
JOUE L 165, de 27 de maio de 2020.
Comunicação da Comissão. Roteiro Europeu Comum com vista a levantar as medidas de contenção da
COVID-19.
JOUE C 126, de 17 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Alteração ao Quadro Temporário relativo a medidas de auxílio estatal em
apoio da economia no atual contexto do surto de COVID-19
JOUE C 112I, publicado a 4 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Orientações sobre a assistência de emergência da UE em matéria de
cooperação transfronteiriça no domínio dos cuidados de saúde no contexto da crise da COVID-19.
JOUE C 111I, publicado a 3 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Orientações sobre o exercício da livre circulação de trabalhadores durante
o surto de COVID-19.
JOUE C 102I, publicado a 30 de março de 2020.
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation
(EC) No 2012/2002 in order to provide financial assistance to Member States and countries negotiating
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their accession to the Union seriously affected by a major public health emergency. COM(2020) 114 final,
13 March 2020.
11.5

RESOLUÇÕES E COMUNICAÇÕES DE OUTROS ORGANISMOS OFICIAIS

Guia Prático – Segurança Social Direta 26.03.2020
COVID-19: Comissão apresenta uma resposta coordenada a nível europeu para atenuar o impacto
económico do coronavírus 13.03.2020
Comissão Europeia Resposta ao surto de coronavírus | Covid-19 - [Nesta página, encontrará
informações sobre as medidas tomadas pela Comissão Europeia em resposta ao surto de
coronavírus]
12.

LOGÍSTICA

12.1

DIÁRIO REPÚBLICA PORTUGUESA

Declaração de Retificação n.º 23-A/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020,
de 29 de maio, que prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19, publicada no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 105, 29 de maio de 2020.
DR 109, 1º Suplemento, Série I, de 4 de junho de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade,
em todo o território nacional até às 23:59h do dia 14 de junho de 2020, sem prejuízo de prorrogação ou
modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Despacho n.º 5897-A/2020. Medidas concertadas entre o Governo da República Portuguesa e o Governo
do Reino de Espanha relativas à autorização excecional de passagem de fronteiras terrestres por curtos
períodos de tempo. O presente Despacho entra em vigor às 00h00 de 1 de junho de 2020.
DR 104, 2º Suplemento, Série II, de 28 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 95-B/2020, Série I, de 17 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 34-A/2020. Prorroga a reposição, a título excecional e
temporário, do controlo de pessoas nas fronteiras, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Republica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, de 16 de março, com a redação
introduzida pela presente resolução.
DR 93, 1º Suplemento, Série I, de 13 de maio de 2020.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020. Estabelece uma estratégia de levantamento de
medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-B/2020. Repõe, a título excecional e temporário, um ponto
de passagem autorizado na fronteira terrestre.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020. Declara a situação de calamidade, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-D/2020. Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período
entre 1 e 3 de maio de 2020.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Despacho n.º 5138-B/2020. Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros
e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais.
DR 85, 3º Suplemento, Série II, de 30 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-A/2020. Retifica o Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, da Presidência
do Conselho de Ministros, que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 76, de 17 de
abril de 2020.
DR 85, 2º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-C/2020. A Presidência do Conselho de Ministros regulamenta a prorrogação do estado de
emergência decretado pelo Presidente da República.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020. A Assembleia da República autoriza a renovação
do estado de emergência.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020. Procede à segunda renovação da declaração de
estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 22/2020. Prorroga a reposição, a título excecional e temporário,
do controlo de pessoas nas fronteiras, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Altera os n.ºs 1, 4,
5 e 7 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, de 16 de março, que repõe, a título
excecional e temporário, o controlo documental de pessoas nas fronteiras no âmbito da situação
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epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. A presente
Resolução produz efeitos a partir do dia 15 de abril de 2020.
DR 73, Série I, de 14 de abril de 2020.
Despacho n.º 4394-D/2020. Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e

tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais. O presente Despacho produz efeitos a partir das
00:00 horas do dia 10 de abril de 2020 até às 24:00 horas do dia 30 de abril de 2020, podendo ser
prorrogado em função da evolução da situação epidemiológica.
DR 71, 3º Suplemento, Série II, de 9 de abril.
Decreto n.º 2-B/2020. Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente
da República. Revoga o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. O presente diploma entra em vigor às
00h de 3 de abril de 2020.
DR 66, 2º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020. Autorização da renovação do estado de
emergência.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020. Renova a declaração de estado de emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Despacho n.º 3659-A/2020. Determina procedimentos de controlo de fronteira por parte do SEF: a) Na
fronteira externa aérea o SEF exerce o controlo de fronteira dos voos provenientes de países terceiros
que não tenham sido suspensos; b) Na fronteira marítima aplica-se o Despacho n.º 3298-C/2020, datado
de 13 de março e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, datada de 16 de março; c) Na
fronteira terrestre aplica-se a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, datada de 16 de março.
Os passageiros autorizados a entrar em território nacional estão obrigados a cumprir as orientações
emanadas pela Direção-Geral de Saúde. A entrada em vigor dos presentes procedimentos fica
submetida a um período transitório de 24 horas a contar da sua publicação, de forma a acautelar os
direitos dos passageiros que, entretanto, já tenham efetuado o embarque no ponto de origem.
DR 59, 1º Suplemento, Série II, de 24 de março de 2020.
Despacho n.º 3545/2020. Determina a composição da Estrutura de Monitorização do Estado de
Emergência. O presente despacho produz efeitos na data da sua publicação.
DR 57-A, Série II, de 21 de março de 2020.

Declaração de Retificação n.º 11-D/2020. Retifica o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, da Presidência
do Conselho de Ministros que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo

Compêndio da legislação aprovada relativa à crise sanitária do COVID-19

162/227

Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 57, 20 de março
de 2020.
DR 57, 2º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Decreto n.º 2-A/2020. Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. O presente decreto entra em vigor
às 00:00 do dia 22 de março de 2020.
DR 57, 1º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020. Declara o estado de emergência, com fundamento
na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020. Autorização da declaração do estado de
emergência. A presente resolução entra em vigor com o Decreto do Presidente da República, produzindo
efeitos nos mesmos termos.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020. 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.
A presente resolução entra em vigor na data da sua aprovação.
DR 53, 1º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
12.2

JORNAL OFICIAL UNIÃO EUROPEIA

Comunicação da Comissão. Roteiro Europeu Comum com vista a levantar as medidas de contenção da
COVID-19.
JOUE C 126, de 17 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Sobre a implementação de corredores verdes ao abrigo das orientações
relativas às medidas de gestão das fronteiras para proteger a saúde e garantir a disponibilidade de bens
e serviços essenciais.
JOUE C 96I, publicado em 24 de março de 2020.
Comunicação da Comissão Europeia. Orientações relativas às medidas de gestão das fronteiras para
proteger a saúde e garantir a disponibilidade de bens e serviços essenciais 2020/C 86 I/01
JOUE C 86I, publicado em 16 de março de 2020.
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13.

PROCESSO CIVIL E PENAL; ARBITRAGEM

13.1

CONSELHO MINISTROS

Comunicado do Conselho de Ministros de 15 de maio de 2020.
Estado de calamidade, coronavírus, idosos, creches, trabalho, transporte público, comércio, museus,
desporto, praias, comunicação social, arrendamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 7 de maio de 2020.
reformas, escolas, solidariedade, inclusão social, coronavírus, emprego, economia, cultura
Comunicado do Conselho de Ministros de 30 de abril de 2020.
Saúde | economia | transportes | transporte público | desporto | cultura | coronavírus
Apresentação do Plano de Desconfinamento aprovado no Conselho de Ministros de 30 de abril 2020.
Plano de Desconfinamento e cronologia resumida
Comunicado do Conselho de Ministros de 17 de abril de 2020.
COVID-19 | Estado de emergência | Turismo | Parcerias público-privados | Violência doméstica |
Vacinação
Comunicado do Conselho de Ministros de 9 de abril de 2020.
COVID-19. | Ensino | Saúde | Orçamento do Estado | Agentes Económicos | Fronteiras |
Tecnologias Digitais | Meios de Comunicação à Distância | Citação e Notificação Postal | Linha
de Crédito Setor da Pesca | Parentalidade - Proteção Social Obrigatória

Comunicado do Conselho de Ministros de 2 de abril de 2020.
COVID-19. Estado de Emergência | Trabalho | Força probatória - cópias digitalizadas contratos |
Execução penas | Transportes | Autarquias Locais | Abastecimento água e saneamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 20 de março de 2020.
COVID-19. Aprovação de um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta à
situação epidemiológica do novo Coronavírus-COVID 19.
Comunicado do Conselho de Ministros de 19 de março de 2020.
COVID-19. Aprovação do decreto que estabelece os termos das medidas excecionais e temporárias a
implementar durante a vigência do estado de emergência.
Comunicado do Conselho de Ministros extraordinário de 17 de março de 2020.
COVID – 19. Requisição civil dos trabalhadores portuários em situação de greve
Comunicado do Conselho de Ministros eletrónico de 16 de março de 2020
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COVID – 19. Controlos na fronteira interna entre Portugal e Espanha
Conselho de Ministros de 12 de março de 2020.
COVID - 19. Medidas extraordinárias e de caráter urgente.
13.2

ASSEMBLEIA REPÚBLICA

Decreto da Assembleia da República n.º 21/XIV. Cria o regime processual transitório e excecional. Altera
as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19, procedendo à
quarta alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, à primeira alteração à Lei n.º 9/2020, de 10 de abril,
e à décima primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DAR 89, II Série-A, Suplemento, de 15 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 19/XIV. Terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março,
que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
DAR 85, II Série-A, Suplemento, de 8 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 17/XIV. Promove e garante a capacidade de resposta das
autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, procedendo à primeira alteração às Leis
n.ºs 4-B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril.
DAR 83, II Série-A, Suplemento, de 4 de maio de 2020.
Proposta de Lei 30/XIV. Altera as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19. Procede à terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, alterada pelas Leis n.ºs 4A/2020 e 4-B/2020, ambas de 6 de abril, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da doença COVID-19.
Assembleia da República, 30 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 15/XIV. Regime excecional e temporário quanto às formalidades
da citação e da notificação postal, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DAR 76, II Série-A, de 17 de abril de 2020.
Proposta de Lei 25/XIV. Estabelece um regime excecional e temporário quanto às formalidades da
citação e da notificação postal, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Assembleia da República, 10 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 12/XIV. Regime excecional de flexibilização da execução das
penas e das medidas de graça, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.
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Decreto da Assembleia da República n.º 10/XIV. Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao
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.
DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 9/XIV. Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao
Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos
das famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia
social, bem como um regime especial de garantias pessoais do estado, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19.
DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 7/XIV. Estabelece um regime excecional de cumprimento das
medidas previstas nos programas de ajustamento municipal e de endividamento das autarquias locais,
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e procede à segunda alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19
de março.
DAR 72, II Série-A, Suplemento, de 3 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 6/XIV. Procede à primeira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19
de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, e à segunda alteração ao 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.
DAR 72, II Série-A, Suplemento, de 3 de abril de 2020.
Proposta de Lei 23/XIV. Estabelece um regime excecional de flexibilização da execução das penas e das
medidas de graça, no âmbito da pandemia COVID-19.
Assembleia da República, 3 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 5/XIV. Medidas excecionais e temporárias de resposta à
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
DAR 63, II Série-A, publicado em 19 de março de 2020.

Proposta de Lei n.º 17/XIV/1.ª (GOV). Aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. A presente lei
procede à a) Ratificação dos efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março; b) Aprovação de
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo novo
Coronavírus SARS-CoV-2 agente causador da doença COVID-19.
DAR 62, II Série-A, publicado em 18 de março de 2020.
Assembleia da República debate pedido de autorização de declaração do estado de emergência | 18 de
março | 17H00 Depois de consultado o Conselho de Estado e ouvido o Governo, que se pronunciou em
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sentido favorável, o Presidente da República enviou à Assembleia da República, para autorização, o
projeto de Decreto Presidencial através do qual se pretende venha a ser decretado o estado de
emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. Reunida em
Sessão Plenária, a Assembleia da República procederá esta tarde ao debate do pedido de autorização
de declaração do estado de emergência, com intervenções do Governo e de todos os Grupos
Parlamentares. Pelo interesse que reveste o seu conhecimento público, procede-se à divulgação da carta
enviada ao Presidente da Assembleia da República pelo Chefe de Estado e o Projeto do Decreto do
Presidente da República.
Proposta de Lei 17/XIV. Aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
Assembleia da República de 16 de março de 2020.
13.3

DIÁRIO REPÚBLICA PORTUGUESA

Declaração de Retificação n.º 23-A/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020,
de 29 de maio, que prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19, publicada no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 105, 29 de maio de 2020.
DR 109, 1º Suplemento, Série I, de 4 de junho de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade,
em todo o território nacional até às 23:59h do dia 14 de junho de 2020, sem prejuízo de prorrogação ou
modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 24-A/2020. Relativo às medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 5.º, 6.º, 13.º-B, 13.º-D, 16.º, 18.º, 25.º-D, 28.º-B, 35.º-D e 35.º-J do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Adita os artigos 9.º-B, 18.º-A, 35.º-L e
35.º-M ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Revoga os artigos 29.º, 35.ºI e os n.ºs 5 a 12 do artigo 35.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.
Produção de efeitos:
1 - O n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo
presente decreto-lei, produz efeitos a 13 de março de 2020.
2 - O artigo 35.º-J do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente
decreto-lei, produz efeitos a 17 de maio de 2020.
3 - O artigo 25.º-D do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente
decreto-lei, produz efeitos a 1 de junho de 2020.
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
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Lei n.º 16/2020. Relativa às medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19. Adita o artigo 6.º-A à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. Altera o artigo 10.º da Lei n.º 9/2020,
de 10 de abril; o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. Revoga o artigo 7.º e os n.ºs
1 e 2 do artigo 7.º-A da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação atual. Republica a Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, com a redação introduzida pela presente Lei. O presente diploma entra em vigor
no quinto dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, Série I, de 29 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 22/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020, de
19 de maio, que estabelece uma medida excecional e temporária de aquisição de espaço para a difusão
de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicada
no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 97, de 19 de maio de 2020.
DR 104, Série I, de 28 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020. Estabelece uma medida excecional e temporária de
aquisição de espaço para a difusão de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 97, 1º Suplemento, Série I, de 19 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 95-B/2020, Série I, de 17 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 22/2020. Altera os artigos 6.º, 13.º-A, 13.º-B, 16.º e 35.º-G do Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, na sua redação atual, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia da doença COVID-19. Republica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 95-A/2020, Série I, de 16 de maio de 2020.
Despacho n.º 5545-C/2020. Nos termos do n.º 4 do artigo 35.º-H do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de
março, na sua redação atual, define orientações e recomendações relativas à organização e
funcionamento dos espaços físicos de atendimento e de trabalho na Administração Pública, no âmbito
do levantamento das medidas de mitigação da pandemia da doença COVID-19. O presente despacho
entra em vigor com a sua publicação e produz efeitos a dia 3 de maio de 2020, vigorando durante a
situação de calamidade declarada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril,
incluindo as suas eventuais renovações.
DR 95, 2º Suplemento, Série II, de 15 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 20/2020. Retifica a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, «Medidas excecionais
e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da
doença COVID-19».
DR 95, Série I, de 15 de maio de 2020.
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Decreto-Lei n.º 20-D/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias para o equipamento de
espaços de atendimento presencial sob gestão dos municípios e das freguesias. Adita os artigos 9.º-A e
13.º-D ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.
DR 92, 1º Suplemento, Série I, de 12 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 19/2020. Retifica a Portaria n.º 100/2020, de 22 de abril, da Justiça, que
procede à primeira alteração à Portaria n.º 341/2019, de 1 de outubro, e à terceira alteração à Portaria
n.º 380/2017, de 19 de dezembro, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 79, de 22 de abril de
2020.
DR 92, Série I, de 12 de maio de 2020.
Lei n.º 14/2020. Altera o artigo 8.º. Adita os artigos 8.º-A a 8.º-D à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que
aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19
DR 90-A, Série I, de 9 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-C/2020. Estabelece medidas excecionais de proteção social, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19. Adota medidas temporárias de reforço na proteção no desemprego. Cria um
regime especial de acesso ao rendimento social de inserção. Altera os artigos 6.º, 26.º e 27.º do

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual e o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º
10-F/2020, de 26 de março. Adita os artigos 28.º-A e 28.º-B, ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13
de março, na sua redação atual. O disposto no artigo 3.º produz efeitos relativamente aos

requerimentos de rendimento social de inserção apresentados desde 1 de março de 2020. O artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente diploma, produz
efeitos desde 7 de abril de 2020. O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.

DR 89, 1º Suplemento, Série I, de 7 de maio de 2020.
Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2020. Estabelece os deveres de prestação de informação aos clientes
bancários sobre a moratória pública, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, e sobre
moratórias privadas.
DR 89, Série II, de 7 de maio de 2020.
Lei n.º 12/2020. Promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da
pandemia da doença COVID-19. Adita os artigos 3.º-A a 3.º-C à Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril e os

artigos 7.º-A a 7.º-F à Lei n.º 6/2020, de 10 de abril. Altera os artigos 3.º e 4.º da Lei n.º 6/2020, de
10 de abril. Republica a Lei n.º 6/2020, de 10 de abril [que estabelece um regime excecional com
vista a promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da
doença COVID -19], com a redação introduzida pela presente lei. A presente lei produz efeitos desde o
dia 12 de março de 2020 e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de
junho de 2020.

DR 89, Série I, de 7 de maio de 2020.
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Decreto-Lei n.º 20-A/2020. Estabelece um regime excecional e temporário de aquisição de espaço para
publicidade institucional aos órgãos de comunicação social, no âmbito da pandemia da doença COVID19. Adita o artigo 2.º-B ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Entra
em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

DR 88, 1º Suplemento, Série I, de 6 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-C/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, da
Presidência do Conselho de Ministros, que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia da doença COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 85-A, de 1 de maio de
2020.
DR 87, 1º Suplemento, Série I, de 5 de maio de 2020.
Despacho n.º 5186/2020. Contratos celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março,
que veio estabelecer medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
DR 87, Série II, de 5 de maio de 2020.
Despacho n.º 5176-A/2020. Delega competência no Instituto de Mobilidade e dos Transportes, I. P.,
enquanto autoridade administrativa, para processamento das contraordenações e a aplicação das
coimas referentes às contraordenações decorrentes do não uso de máscaras ou viseiras na utilização
dos transportes coletivos de passageiros, como medida de resposta à situação epidemiológica do novo
coronavírus - COVID-19.
DR 86, 2º Suplemento, Série II, de 4 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20/2020. Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19. Altera os artigos 10.º, 12.º, 16.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua
redação atual. Adita os artigos 13.º-A a 13.º-C, 15.º-A, 25.º-A a 25.º-C, 34.º-A e 34.º-B e 35.º-A a 35.º-I,
ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Revoga os n.ºs 1 e 2 do artigo do
17.º e o artigo 32.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. O presente
diploma produz efeitos a 3 de maio de 2020, salvo no que concerne ao disposto no artigo 15.º-A do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, com a redação dada pelo presente decreto-lei, que produz
efeitos a 13 de março de 2020. Entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 85-A, Série I, de 01 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020. Estabelece uma estratégia de levantamento de
medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020. Declara a situação de calamidade, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
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Decreto n.º 2-D/2020. Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período
entre 1 e 3 de maio de 2020.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-A/2020. Retifica o Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, da Presidência
do Conselho de Ministros, que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 76, de 17 de
abril de 2020.
DR 85, 2º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 17/2020. Retifica o n.º 4 do artigo 2.º da Lei n.º 10/2020, de 18 de abril,
«Regime excecional e temporário quanto às formalidades da citação e da notificação postal, no âmbito
da pandemia da doença COVID-19».
DR 80, Série I, de 23 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 18/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19. Adita os artigos 2.º-A e 30.º-A ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação
atual. O artigo 2.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação dada pelo presente
diploma, produz efeitos ao dia 13 de março. Os procedimentos promovidos antes da publicação do
presente diploma que não tenham observado, no todo ou em parte, o regime previsto no artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, consideram-se realizados, para todos os efeitos, ao abrigo
do regime previsto no artigo 2.º-A do mesmo Decreto-Lei, na redação dada pelo presente Decreto-Lei. O
presente Decreto-Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 80, Série I, de 23 de abril de 2020.
Portaria n.º 101/2020. Altera o artigo 5.º da Portaria n.º 357/2019, de 8 de outubro, que regulamenta as
comunicações eletrónicas entre os tribunais judiciais e as escolas da rede pública tuteladas pelo
Ministério da Educação. A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 80, Série I, de 23 de abril de 2020.
Despacho n.º 4836/2020. Determina os termos do atendimento presencial junto das secretarias judiciais
e dos respetivos serviços do Ministério Público, durante o estado de emergência.
DR 79, Série II, de 22 de abril de 2020.
Portaria n.º 100/2020. Altera os artigos 10.º-A e 24.º-B Portaria n.º 380/2017, de 19 de dezembro, que
regula a tramitação eletrónica dos processos nos tribunais administrativos de círculo, nos tribunais
tributários, nos tribunais centrais administrativos e no Supremo Tribunal Administrativo. Suspende os
efeitos de normas da Portaria n.º 341/2019, de 1 de outubro, que regulamenta os modelos a que devem
obedecer os articulados no âmbito dos processos de contencioso dos procedimentos de massa, previstos
no n.º 3 do artigo 99.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, bem como os formulários
de articulados suscetíveis de determinar a redução da taxa de justiça aplicável aos processos
administrativos, previstos no n.º 9 do artigo 6.º do Regulamento das Custas Processuais; e da Portaria
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n.º 380/2017, de 19 de dezembro, que regula a tramitação eletrónica dos processos nos tribunais
administrativos de círculo, nos tribunais tributários, nos tribunais centrais administrativos e no Supremo
Tribunal Administrativo. Suspende a produção de efeitos: a) Do artigo 3.º da Portaria n.º 341/2019, de 1
de outubro, na parte referente à apresentação de peças processuais com recurso aos formulários
facultativos de articulados, incluindo nos processos pendentes, até dia 13 de outubro de 2020; b) Dos
artigos 10.º-A e 24.º-B da Portaria n.º 380/2017, de 19 de dezembro, aditados pela Portaria n.º 4/2020,
de 13 de janeiro, até dia 26 de janeiro de 2021.
DR 79, Série I, de 22 de abril de 2020.
Lei n.º 10/2020. Estabelece um regime excecional e temporário quanto às formalidades da citação e da
notificação postal previstas nas leis processuais e procedimentais e quanto aos serviços de envio de
encomendas postais, atendendo à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e
à doença COVID-19. A presente Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 76-A, Série I, de 18 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-C/2020. A Presidência do Conselho de Ministros regulamenta a prorrogação do estado de
emergência decretado pelo Presidente da República.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020. A Assembleia da República autoriza a renovação
do estado de emergência.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020. Procede à segunda renovação da declaração de
estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 16/2020. Estabelece normas excecionais e temporárias destinadas à prática de atos por
meios de comunicação à distância, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, destinadas a permitir
a prática de atos por meios de comunicação à distância no âmbito de: a) Processos urgentes que corram
termos nos julgados de paz; b) Procedimentos e atos de registo; c) Procedimentos conduzidos pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I. P.). O presente diploma entra em vigor no dia
seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de junho de 2020.
DR 74, Série I, de 15 de abril 2020.
Decreto-Lei n.º 14-F/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 24.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e o artigo
6.º do Decreto-Lei n.º 10 -G/2020, de 26 de março. Adita o artigo 32.º-B ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, na sua redação atual. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação
DR 72, 2º Suplemento, Série I, de 13 de abril de 2020.
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Lei n.º 9/2020. Regime excecional de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
Lei n.º 8/2020. Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de
março, que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas,
instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem como um
regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
Lei n.º 5/2020. Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao 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.
DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
Lei n.º 4-B/2020. Estabelece um regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos
Programas de Ajustamento Municipal e de endividamento das autarquias locais, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19. Adita os artigos 3.º-A e 3.º-B, à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus
SARS -CoV -2 e da doença COVID -19. Republica a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, com a redação
introduzida pela presente lei. A presente Lei produz efeitos a dia 12 de março de 2020. Entra em vigor
no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de junho de 2020.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Lei n.º 4-A/2020. Relativa às medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. Altera os artigos 7.º e 8.º da Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19; e o artigo 2.º 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. Aditado o artigo 7.º-A à Lei n.º 1-A/2020, de
19 de março.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-B/2020. Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente
da República. Revoga o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. O presente diploma entra em vigor às
00h de 3 de abril de 2020.
DR 66, 2º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020. Autorização da renovação do estado de
emergência.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
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Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020. Renova a declaração de estado de emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-J/2020. Estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias,
empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem
como um regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID19.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-H/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias de fomento da aceitação de
pagamentos baseados em cartões, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. O presente decretolei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de junho de 2020.
DR 61, 1º Suplemento, Série I, de 26 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-E/2020. Procede à atribuição de competências à Direção-Geral da Saúde e à
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., para a autorização de despesa, independentemente
do montante, para a aquisição de equipamentos, bens e serviços para a resposta à doença COVID-19.
Alarga o âmbito das entidades a que se aplicam as medidas excecionais de contratação pública para
resposta à doença COVID-19 às entidades adjudicantes tal como definidas no Código dos Contratos
Públicos. Altera o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, ratificado pela Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus — COVID -19. O presente diploma produz efeitos durante a vigência
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 59, 1º Suplemento, Série I, de 24 de março de 2020.
Despacho n.º 3614-C/2020. A continuidade da prestação presencial dos serviços junto da Direção-Geral
de Reinserção e Serviços Prisionais, Polícia Judiciária, Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências
Forenses, I. P., Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., e dos Tribunais, durante o estado de
emergência, revela-se imprescindível para garantir o atendimento dos cidadãos sempre que os meios
digitais e analógicos não logrem dar resposta, pela sua natureza ou qualquer outra razão atendível. O
presente diploma determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral de
Reinserção e Serviços Prisionais, da Polícia Judiciária, do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências
Forenses, I. P., e do Instituto dos Registos e Notariado, I. P., durante o estado de emergência.
DR 58, 1º Suplemento, Série II, de 23 de março de 2020.
Despacho n.º 3545/2020. Determina a composição da Estrutura de Monitorização do Estado de
Emergência. O presente despacho produz efeitos na data da sua publicação.
DR 57-A, Série II, de 21 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-D/2020. Retifica o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, da Presidência
do Conselho de Ministros que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo
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Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 57, 20 de março
de 2020.
DR 57, 2º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Decreto n.º 2-A/2020. Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. O presente decreto entra em vigor
às 00:00 do dia 22 de março de 2020.
DR 57, 1º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Lei n.º 1-A/2020. Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada
pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
DR 56, 3º Suplemento, Série I, de 19 de março de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020. Declara o estado de emergência, com fundamento
na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020. Autorização da declaração do estado de
emergência. A presente resolução entra em vigor com o Decreto do Presidente da República, produzindo
efeitos nos mesmos termos.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-B/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, da
Presidência do Conselho de Ministros, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série,
1.º suplemento, n.º 52, de 13 de março de 2020.
DR 53, 2º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID - 19. Aplica-se à prevenção, contenção, mitigação e
tratamento de infeção epidemiológica por COVID - 19, bem como à reposição da normalidade em
sequência da mesma. As medidas excecionais previstas nos capítulos II e III são aplicáveis às entidades
do setor público empresarial e do setor público administrativo, bem como, com as necessárias
adaptações, às autarquias locais.
DR 52, 1º Suplemento, Série I, de 13 de março de 2020.
13.4

JORNAL OFICIAL UNIÃO EUROPEIA

Comunicação da Comissão. Roteiro Europeu Comum com vista a levantar as medidas de contenção da
COVID-19.
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JOUE C 126, de 17 de abril de 2020.
13.5

RESOLUÇÕES E COMUNICAÇÕES DE OUTROS ORGANISMOS OFICIAIS

Supremo Tribunal de Justiça encerra instalações: Sessões de julgamento e atendimento presenciais
estão suspensos até 27 de março 16.03.2020
A DGAJ definiu um conjunto de orientações para evitar a propagação do COVID-19, com o objetivo de
proteger as pessoas que exercem funções nos Tribunais Judiciais de todo o país, bem como os cidadãos
que ali se deslocam Comunicado da Direcção-Geral da Administração da Justiça
14.

PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

14.1

CONSELHO MINISTROS

Comunicado do Conselho de Ministros de 15 de maio de 2020.
Estado de calamidade, coronavírus, idosos, creches, trabalho, transporte público, comércio, museus,
desporto, praias, comunicação social, arrendamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 30 de abril de 2020.
Saúde | economia | transportes | transporte público | desporto | cultura | coronavírus
Apresentação do Plano de Desconfinamento aprovado no Conselho de Ministros de 30 de abril 2020.
Plano de Desconfinamento e cronologia resumida
Comunicado do Conselho de Ministros de 23 de abril de 2020.
Coronavírus | Municípios | Impostos | Bombeiros | Desporto | Água | Proteção civil | Violência doméstica
Comunicado do Conselho de Ministros de 17 de abril de 2020.
COVID-19 | Estado de emergência | Turismo | Parcerias público-privados | Violência doméstica |
Vacinação
Comunicado do Conselho de Ministros de 2 de abril de 2020.
COVID-19. Estado de Emergência | Trabalho | Força probatória - cópias digitalizadas contratos |
Execução penas | Transportes | Autarquias Locais | Abastecimento água e saneamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 26 de março de 2020.
COVID-19. Proteção trabalhadores, famílias e empresas | Arrendamento | Instrumentos de pagamento
eletrónicos e suspensão de comissões fixas | Programas de Ajustamento Municipal | Cultura e arte |
Fundos europeus estruturais e de investimento
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14.2

ASSEMBLEIA REPÚBLICA

Decreto da Assembleia da República n.º 21/XIV. Cria o regime processual transitório e excecional. Altera
as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19, procedendo à
quarta alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, à primeira alteração à Lei n.º 9/2020, de 10 de abril,
e à décima primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DAR 89, II Série-A, Suplemento, de 15 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 19/XIV. Terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março,
que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
DAR 85, II Série-A, Suplemento, de 8 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 17/XIV. Promove e garante a capacidade de resposta das
autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, procedendo à primeira alteração às Leis
n.ºs 4-B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril.
DAR 83, II Série-A, Suplemento, de 4 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 16/XIV. Regime excecional e transitório para a celebração de
acordos de regularização de dívida no âmbito do setor da água e do saneamento de águas residuais.
DAR 83, II Série-A, Suplemento, de 4 de maio de 2020.
Proposta de Lei 30/XIV. Altera as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19. Procede à terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, alterada pelas Leis n.ºs 4A/2020 e 4-B/2020, ambas de 6 de abril, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da doença COVID-19.
Assembleia da República, 30 de abril de 2020.
Proposta de Lei 27/XIV. Promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito
da pandemia da doença COVID-19.
Assembleia da República, 24 de abril de 2020.
Proposta de Lei 26/XIV. Aprova um regime excecional e transitório para a celebração dos acordos de
regularização de dívida no âmbito do setor da água e do saneamento de águas residuais.
Assembleia da República, 24 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 15/XIV. Regime excecional e temporário quanto às formalidades
da citação e da notificação postal, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DAR 76, II Série-A, de 17 de abril de 2020.
Proposta de Lei 25/XIV. Estabelece um regime excecional e temporário quanto às formalidades da
citação e da notificação postal, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
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Assembleia da República, 10 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 10/XIV. Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao
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.
DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 7/XIV. Estabelece um regime excecional de cumprimento das
medidas previstas nos programas de ajustamento municipal e de endividamento das autarquias locais,
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e procede à segunda alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19
de março.
DAR 72, II Série-A, Suplemento, de 3 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 6/XIV. Procede à primeira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19
de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, e à segunda alteração ao 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.
DAR 72, II Série-A, Suplemento, de 3 de abril de 2020.
Proposta de Lei 22/XIV. Estabelece um regime excecional para promover a capacidade de resposta das
autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Assembleia da República, 3 de abril de 2020.
Proposta de Lei 20/XIV. Estabelece um regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos
Programas de Ajustamento Municipal, bem como um regime excecional de endividamento das autarquias
locais, no âmbito da pandemia da doença COVID.
Assembleia da República, 27 de março de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 5/XIV. Medidas excecionais e temporárias de resposta à
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
DAR 63, II Série-A, publicado em 19 de março de 2020.

Proposta de Lei n.º 17/XIV/1.ª (GOV). Aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. A presente lei
procede à a) Ratificação dos efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março; b) Aprovação de
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo novo
Coronavírus SARS-CoV-2 agente causador da doença COVID-19.
DAR 62, II Série-A, publicado em 18 de março de 2020.
Assembleia da República debate pedido de autorização de declaração do estado de emergência | 18 de
março | 17H00 Depois de consultado o Conselho de Estado e ouvido o Governo, que se pronunciou em
sentido favorável, o Presidente da República enviou à Assembleia da República, para autorização, o
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projeto de Decreto Presidencial através do qual se pretende venha a ser decretado o estado de
emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. Reunida em
Sessão Plenária, a Assembleia da República procederá esta tarde ao debate do pedido de autorização
de declaração do estado de emergência, com intervenções do Governo e de todos os Grupos
Parlamentares. Pelo interesse que reveste o seu conhecimento público, procede-se à divulgação da carta
enviada ao Presidente da Assembleia da República pelo Chefe de Estado e o Projeto do Decreto do
Presidente da República.
Proposta de Lei 17/XIV. Aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
Assembleia da República de 16 de março de 2020.
14.3

DIÁRIO REPÚBLICA PORTUGUESA

Declaração de Retificação n.º 23-A/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020,
de 29 de maio, que prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19, publicada no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 105, 29 de maio de 2020.
DR 109, 1º Suplemento, Série I, de 4 de junho de 2020.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 14/2020/A. Plano Global para
a retoma progressiva da atividade económica.
DR 108, Série I, de 3 de junho de 2020.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 10/2020/A. Apoio social
extraordinário aos consumidores domésticos de eletricidade dos Açores.
DR 107, Série I, de 2 de junho de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade,
em todo o território nacional até às 23:59h do dia 14 de junho de 2020, sem prejuízo de prorrogação ou
modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 24-A/2020. Relativo às medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 5.º, 6.º, 13.º-B, 13.º-D, 16.º, 18.º, 25.º-D, 28.º-B, 35.º-D e 35.º-J do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Adita os artigos 9.º-B, 18.º-A, 35.º-L e
35.º-M ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Revoga os artigos 29.º, 35.ºI e os n.ºs 5 a 12 do artigo 35.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.
Produção de efeitos:
1 - O n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo
presente decreto-lei, produz efeitos a 13 de março de 2020.
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2 - O artigo 35.º-J do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente
decreto-lei, produz efeitos a 17 de maio de 2020.
3 - O artigo 25.º-D do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente
decreto-lei, produz efeitos a 1 de junho de 2020.
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Lei n.º 16/2020. Relativa às medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19. Adita o artigo 6.º-A à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. Altera o artigo 10.º da Lei n.º 9/2020,
de 10 de abril; o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. Revoga o artigo 7.º e os n.ºs
1 e 2 do artigo 7.º-A da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação atual. Republica a Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, com a redação introduzida pela presente Lei. O presente diploma entra em vigor
no quinto dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, Série I, de 29 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 22/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020, de
19 de maio, que estabelece uma medida excecional e temporária de aquisição de espaço para a difusão
de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicada
no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 97, de 19 de maio de 2020.
DR 104, Série I, de 28 de maio de 2020.
Despacho n.º 5638-C/2020. Determina a prorrogação da suspensão de ações de formação presenciais,
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, entre o dia 1 e o dia 17 de maio de 2020. O presente
despacho produz efeitos ao dia 1 de maio de 2020.
DR 98, 2º Suplemento, Série II, de 20 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020. Estabelece uma medida excecional e temporária de
aquisição de espaço para a difusão de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 97, 1º Suplemento, Série I, de 19 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 95-B/2020, Série I, de 17 de maio de 2020.
Despacho n.º 5546/2020. Procede à retoma do ensino da condução e da atividade de formação
presencial de certificação de profissionais.
DR 95-A/2020, Série II, de 16 de maio de 2020.
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Decreto-Lei n.º 22/2020. Altera os artigos 6.º, 13.º-A, 13.º-B, 16.º e 35.º-G do Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, na sua redação atual, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia da doença COVID-19. Republica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 95-A/2020, Série I, de 16 de maio de 2020.
Portaria n.º 116/2020. Altera os artigos 3.º, 4.º e 7.º da Portaria n.º 185/2015, de 23 de junho, que
regulamenta a Lei n.º 14/2014, de 18 de março, que aprovou o regime jurídico do ensino da condução,
nos aspetos relativos ao ensino da condução para habilitação às diversas categorias de carta de
condução e ao acesso e exercício da atividade de exploração de escolas de condução.
DR 95-A/2020, Série I, de 16 de maio de 2020.
Despacho n.º 5545-C/2020. Nos termos do n.º 4 do artigo 35.º-H do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de
março, na sua redação atual, define orientações e recomendações relativas à organização e
funcionamento dos espaços físicos de atendimento e de trabalho na Administração Pública, no âmbito
do levantamento das medidas de mitigação da pandemia da doença COVID-19. O presente despacho
entra em vigor com a sua publicação e produz efeitos a dia 3 de maio de 2020, vigorando durante a
situação de calamidade declarada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril,
incluindo as suas eventuais renovações.
DR 95, 2º Suplemento, Série II, de 15 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 20/2020. Retifica a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, «Medidas excecionais
e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da
doença COVID-19».
DR 95, Série I, de 15 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-D/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias para o equipamento de
espaços de atendimento presencial sob gestão dos municípios e das freguesias. Adita os artigos 9.º-A e
13.º-D ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.
DR 92, 1º Suplemento, Série I, de 12 de maio de 2020.
Despacho n.º 5436/2020. Determina que o Despacho n.º 4097-B/2020, de 2 de abril, publicado no
Diário da República, 2.ª série, 2.º suplemento, n.º 66, de 2 de abril de 2020, mantém-se em vigor
enquanto perdurar a situação epidemiológica nacional provocada pela infeção por SARS-CoV-2,
causadora da doença COVID-19.
DR 92, Série II, de 12 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 19/2020. Retifica a Portaria n.º 100/2020, de 22 de abril, da Justiça, que
procede à primeira alteração à Portaria n.º 341/2019, de 1 de outubro, e à terceira alteração à Portaria
n.º 380/2017, de 19 de dezembro, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 79, de 22 de abril de
2020.
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DR 92, Série I, de 12 de maio de 2020.
Despacho n.º 5419-A/2020. Prorrogação da vigência do Despacho n.º 3614-D/2020, mantendo-se as
orientações nele contidas, com as necessárias adaptações decorrentes da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19, declarada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33A/2020, de 30 de abril. Revoga o disposto no n.º 7 e seguintes do referido diploma.
DR 91, 1º Suplemento, Série II, de 11 de maio de 2020.
Lei n.º 14/2020. Altera o artigo 8.º. Adita os artigos 8.º-A a 8.º-D à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que
aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19
DR 90-A, Série I, de 9 de maio de 2020.
Lei n.º 12/2020. Promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da
pandemia da doença COVID-19. Adita os artigos 3.º-A a 3.º-C à Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril e os

artigos 7.º-A a 7.º-F à Lei n.º 6/2020, de 10 de abril. Altera os artigos 3.º e 4.º da Lei n.º 6/2020, de
10 de abril. Republica a Lei n.º 6/2020, de 10 de abril [que estabelece um regime excecional com
vista a promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da
doença COVID -19], com a redação introduzida pela presente lei. A presente lei produz efeitos desde o

dia 12 de março de 2020 e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de
junho de 2020.

DR 89, Série I, de 7 de maio de 2020.
Lei n.º 11/2020. Estabelece um regime excecional e transitório para a celebração de acordos de
regularização de dívida no âmbito do setor da água e do saneamento de águas residuais.
DR 89, Série I, de 7 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-A/2020. Estabelece um regime excecional e temporário de aquisição de espaço para
publicidade institucional aos órgãos de comunicação social, no âmbito da pandemia da doença COVID19. Adita o artigo 2.º-B ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Entra
em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

DR 88, 1º Suplemento, Série I, de 6 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-C/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, da
Presidência do Conselho de Ministros, que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia da doença COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 85-A, de 1 de maio de
2020.
DR 87, 1º Suplemento, Série I, de 5 de maio de 2020.
Despacho n.º 5186/2020. Contratos celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março,
que veio estabelecer medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
DR 87, Série II, de 5 de maio de 2020.
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Despacho n.º 5176-B/2020. Procede à prorrogação das medidas excecionais e temporárias relativas à
suspensão do ensino da condução, exames e da atividade de formação presencial de certificação de
profissionais.
DR 86, 2º Suplemento, Série II, de 4 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20/2020. Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19. Altera os artigos 10.º, 12.º, 16.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua
redação atual. Adita os artigos 13.º-A a 13.º-C, 15.º-A, 25.º-A a 25.º-C, 34.º-A e 34.º-B e 35.º-A a 35.º-I,
ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Revoga os n.ºs 1 e 2 do artigo do
17.º e o artigo 32.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. O presente
diploma produz efeitos a 3 de maio de 2020, salvo no que concerne ao disposto no artigo 15.º-A do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, com a redação dada pelo presente decreto-lei, que produz
efeitos a 13 de março de 2020. Entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 85-A, Série I, de 01 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020. Estabelece uma estratégia de levantamento de
medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020. Declara a situação de calamidade, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-D/2020. Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período
entre 1 e 3 de maio de 2020.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 19-A/2020. Estabelece um regime excecional e temporário de reequilíbrio financeiro de
contratos de execução duradoura, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-A/2020. Retifica o Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, da Presidência
do Conselho de Ministros, que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 76, de 17 de
abril de 2020.
DR 85, 2º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Despacho n.º 5023-C/2020. Altera a alínea g) do n.º 4 do Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março,
sobre prestação de serviços de atendimento ao público.
DR 82, 2º Suplemento, Série II, de 27 de abril de 2020.
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Declaração de Retificação n.º 17/2020. Retifica o n.º 4 do artigo 2.º da Lei n.º 10/2020, de 18 de abril,
«Regime excecional e temporário quanto às formalidades da citação e da notificação postal, no âmbito
da pandemia da doença COVID-19».
DR 80, Série I, de 23 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 18/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19. Adita os artigos 2.º-A e 30.º-A ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação
atual. O artigo 2.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação dada pelo presente
diploma, produz efeitos ao dia 13 de março. Os procedimentos promovidos antes da publicação do
presente diploma que não tenham observado, no todo ou em parte, o regime previsto no artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, consideram-se realizados, para todos os efeitos, ao abrigo
do regime previsto no artigo 2.º-A do mesmo Decreto-Lei, na redação dada pelo presente Decreto-Lei. O
presente Decreto-Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 80, Série I, de 23 de abril de 2020.
Despacho n.º 4836/2020. Determina os termos do atendimento presencial junto das secretarias judiciais
e dos respetivos serviços do Ministério Público, durante o estado de emergência.
DR 79, Série II, de 22 de abril de 2020.
Portaria n.º 100/2020. Altera os artigos 10.º-A e 24.º-B Portaria n.º 380/2017, de 19 de dezembro, que
regula a tramitação eletrónica dos processos nos tribunais administrativos de círculo, nos tribunais
tributários, nos tribunais centrais administrativos e no Supremo Tribunal Administrativo. Suspende os
efeitos de normas da Portaria n.º 341/2019, de 1 de outubro, que regulamenta os modelos a que devem
obedecer os articulados no âmbito dos processos de contencioso dos procedimentos de massa, previstos
no n.º 3 do artigo 99.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, bem como os formulários
de articulados suscetíveis de determinar a redução da taxa de justiça aplicável aos processos
administrativos, previstos no n.º 9 do artigo 6.º do Regulamento das Custas Processuais; e da Portaria
n.º 380/2017, de 19 de dezembro, que regula a tramitação eletrónica dos processos nos tribunais
administrativos de círculo, nos tribunais tributários, nos tribunais centrais administrativos e no Supremo
Tribunal Administrativo. Suspende a produção de efeitos: a) Do artigo 3.º da Portaria n.º 341/2019, de 1
de outubro, na parte referente à apresentação de peças processuais com recurso aos formulários
facultativos de articulados, incluindo nos processos pendentes, até dia 13 de outubro de 2020; b) Dos
artigos 10.º-A e 24.º-B da Portaria n.º 380/2017, de 19 de dezembro, aditados pela Portaria n.º 4/2020,
de 13 de janeiro, até dia 26 de janeiro de 2021.
DR 79, Série I, de 22 de abril de 2020.
Despacho n.º 4756-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à suspensão do
ensino da condução, dos exames e da atividade de formação presencial de certificação de profissionais
como forma de combate à situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID-19.
DR 77, 1º Suplemento, Série II, de 20 de abril de 2020.
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Lei n.º 10/2020. Estabelece um regime excecional e temporário quanto às formalidades da citação e da
notificação postal previstas nas leis processuais e procedimentais e quanto aos serviços de envio de
encomendas postais, atendendo à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e
à doença COVID-19. A presente Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 76-A, Série I, de 18 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-C/2020. A Presidência do Conselho de Ministros regulamenta a prorrogação do estado de
emergência decretado pelo Presidente da República.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020. A Assembleia da República autoriza a renovação
do estado de emergência.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020. Procede à segunda renovação da declaração de
estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 14-F/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 24.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e o artigo
6.º do Decreto-Lei n.º 10 -G/2020, de 26 de março. Adita o artigo 32.º-B ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, na sua redação atual. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação
DR 72, 2º Suplemento, Série I, de 13 de abril de 2020.
Lei n.º 5/2020. Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao 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.
DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
Despacho n.º 4396/2020. Prorroga os efeitos do Despacho n.º 3301/2020, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 52, de 15 de março de 2020, que estabelece regras aplicáveis aos profissionais
de saúde, com filho ou outros dependentes a cargo menores de 12 anos. O presente Despacho produz
efeitos no dia da sua assinatura e vigora enquanto não houver retoma das atividades letivas e não letivas
presenciais, de acordo com o determinado pelo Governo.
DR 71-A, Série II, de 10 de abril de 2020.
Despacho n.º 4328-F/2020. Procede à prorrogação das 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. O
presente diploma produz efeitos a partir da data da sua publicação.
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DR 70, 3º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.
Regulamento n.º 356-A/2020. Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Aprova o regulamento

que estabelece medidas excecionais no âmbito do SEN e do SNGN. Estabelece a primeira prorrogação
dos prazos de aplicação do regime estabelecido no Regulamento da ERSE n.º 255-A/2020, de 18 de
março, que estabelece Medidas Extraordinárias no Setor Energético por Emergência Epidemiológica
Covid-19, assim como a regulamentação prevista nos termos do n.º 5 do artigo 5.º desse mesmo
regulamento. Estabelece, ainda, medidas excecionais adicionais relativas ao fornecimento de energia
elétrica e de gás natural. A aplicação das regras previstas neste regulamento entra em vigor no dia
seguinte à sua publicação, produzindo efeitos a partir dessa data, salvo nas situações mencionadas no
número seguinte. As disposições relativas a pagamento fracionado a clientes finais e a comercializadores
produzem efeitos desde o dia 13 de março.
DR 70, 2º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.
Despacho n.º 4328-C/2020. Altera o Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, que assegura o

funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais.
DR 70, 2º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.

Decreto-Lei n.º 14-B/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia
COVID-19, no âmbito dos sistemas de titularidade estatal de abastecimento de água e de saneamento
de águas residuais. Procede ao diferimento parcial da execução dos acordos de regularização de dívida
celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro, bem como à prorrogação do prazo
para a cessão de créditos pelas entidades gestoras de sistemas multimunicipais ou de outros sistemas
de titularidade estatal de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais e pelas entidades
gestoras de parcerias entre o Estado e as autarquias locais, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º
90/2009, de 9 de abril. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação,
produzindo efeitos desde 1 de abril de 2020.
DR 69, 1º Suplemento, Série I, de 7 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 14-A/2020. Relativo ao prazo de implementação da faturação eletrónica nos contratos
públicos. Altera o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto; e o artigo 3.º do DecretoLei n.º 123/2018, de 28 de dezembro. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
DR 69, 1º Suplemento, Série I, de 7 de abril de 2020.
Lei n.º 4-B/2020. Estabelece um regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos
Programas de Ajustamento Municipal e de endividamento das autarquias locais, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19. Adita os artigos 3.º-A e 3.º-B, à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus
SARS -CoV -2 e da doença COVID -19. Republica a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, com a redação
introduzida pela presente lei. A presente Lei produz efeitos a dia 12 de março de 2020. Entra em vigor
no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de junho de 2020.
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DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Lei n.º 4-A/2020. Relativa às medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. Altera os artigos 7.º e 8.º da Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19; e o artigo 2.º 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. Aditado o artigo 7.º-A à Lei n.º 1-A/2020, de
19 de março.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Despacho n.º 4097-B/2020. Define circuitos e procedimentos de intervenção das instituições e entidades
públicas que são chamadas a atuar no cumprimento do dever de proteção das pessoas com idade
superior a 70 anos que se encontram em estabelecimentos de apoio residencial, social ou de
recuperação de saúde, grande parte das quais em situação de dependência, com doença crónica e sem
apoio familiar de retaguarda. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publicação.
DR 66, 2º Suplemento, Série II, de 2 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-B/2020. Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente
da República. Revoga o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. O presente diploma entra em vigor às
00h de 3 de abril de 2020.
DR 66, 2º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020. Autorização da renovação do estado de
emergência.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020. Renova a declaração de estado de emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Regulamento 2020/461 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de março. Altera o Regulamento
2012/2002 do Conselho a fim de prestar assistência financeira aos Estados-Membros e aos países que
estão a negociar a sua adesão à União gravemente afetados por uma emergência de saúde pública de
grande dimensão.
JOUE L 99, publicado a 31 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-E/2020. Procede à atribuição de competências à Direção-Geral da Saúde e à
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., para a autorização de despesa, independentemente
do montante, para a aquisição de equipamentos, bens e serviços para a resposta à doença COVID-19.
Alarga o âmbito das entidades a que se aplicam as medidas excecionais de contratação pública para
resposta à doença COVID-19 às entidades adjudicantes tal como definidas no Código dos Contratos
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Públicos. Altera o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, ratificado pela Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus — COVID -19. O presente diploma produz efeitos durante a vigência
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 59, 1º Suplemento, Série I, de 24 de março de 2020.
Despacho n.º 3614-G/2020. Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral
de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos durante o estado de emergência.
DR 58, 1º Suplemento, Série II, de 23 de março de 2020.
Despacho n.º 3614-D/2020. Define orientações para os serviços públicos em matéria de regime de
trabalho e sobre o funcionamento dos serviços públicos de atendimento, bem como, sobre estas mesmas
matérias, a articulação com as autarquias locais. O presente despacho entra em vigor com a sua
publicação e produz efeitos durante o estado de emergência declarado pelo Decreto do Presidente da
República n.º 14-A/2020, de 18 de março, e a vigência do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. Sem
prejuízo do supra referido, a vigência do presente despacho pode ser prorrogada enquanto perdurar a
atual situação de emergência de saúde pública, tendo em vista garantir a proteção na saúde dos
trabalhadores da Administração Pública, bem como a essencial prestação de serviços públicos, nos
termos e ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e do Decreto n.º 2-A/2020,
de 20 de março, e até à sua cessação.
DR 58, 1º Suplemento, Série II, de 23 de março de 2020.
Despacho n.º 3614-C/2020. A continuidade da prestação presencial dos serviços junto da Direção-Geral
de Reinserção e Serviços Prisionais, Polícia Judiciária, Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências
Forenses, I. P., Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., e dos Tribunais, durante o estado de
emergência, revela-se imprescindível para garantir o atendimento dos cidadãos sempre que os meios
digitais e analógicos não logrem dar resposta, pela sua natureza ou qualquer outra razão atendível. O
presente diploma determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral de
Reinserção e Serviços Prisionais, da Polícia Judiciária, do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências
Forenses, I. P., e do Instituto dos Registos e Notariado, I. P., durante o estado de emergência.
DR 58, 1º Suplemento, Série II, de 23 de março de 2020.
Despacho n.º 3547-A/2020. Regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o
funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais, bem como as
condições de funcionamento em que estes devem operar. O presente despacho entra em vigor e produz
efeitos às 00:00 de 23 de março de 2020.
DR 57-B, 1º Suplemento, Série II, de 22 de março de 2020.
Despacho n.º 3545/2020. Determina a composição da Estrutura de Monitorização do Estado de
Emergência. O presente despacho produz efeitos na data da sua publicação.
DR 57-A, Série II, de 21 de março de 2020.
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Declaração de Retificação n.º 11-D/2020. Retifica o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, da Presidência
do Conselho de Ministros que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 57, 20 de março
de 2020.
DR 57, 2º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Decreto n.º 2-A/2020. Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. O presente decreto entra em vigor
às 00:00 do dia 22 de março de 2020.
DR 57, 1º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Lei n.º 1-A/2020. Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada
pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
DR 56, 3º Suplemento, Série I, de 19 de março de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020. Declara o estado de emergência, com fundamento
na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020. Autorização da declaração do estado de
emergência. A presente resolução entra em vigor com o Decreto do Presidente da República, produzindo
efeitos nos mesmos termos.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Regulamento n.º 255-A/2020. Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Aprova o regulamento
que estabelece medidas extraordinárias no setor energético por emergência epidemiológica Covid-19. A
aplicação das regras previstas no presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicação
e produz efeitos desde o dia 13 de março.
DR 55, 2º Suplemento, Série II, de 18 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-B/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, da
Presidência do Conselho de Ministros, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série,
1.º suplemento, n.º 52, de 13 de março de 2020.
DR 53, 2º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
Despacho n.º 3301-C/2020. 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. O presente despacho produz efeitos desde
a data da sua assinatura e vigora até determinação em contrário.
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DR 52-B/2020, 2º Suplemento, Série II, de 15 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID - 19. Aplica-se à prevenção, contenção, mitigação e
tratamento de infeção epidemiológica por COVID - 19, bem como à reposição da normalidade em
sequência da mesma. As medidas excecionais previstas nos capítulos II e III são aplicáveis às entidades
do setor público empresarial e do setor público administrativo, bem como, com as necessárias
adaptações, às autarquias locais.
DR 52, 1º Suplemento, Série I, de 13 de março de 2020.
14.4

JORNAL OFICIAL UNIÃO EUROPEIA

Comunicação da Comissão. Roteiro Europeu Comum com vista a levantar as medidas de contenção da
COVID-19.
JOUE C 126, de 17 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Orientações da Comissão Europeia sobre a utilização do quadro em matéria
de contratos públicos na situação de emergência relacionada com a crise da COVID-19.
JOUE C 108I, publicado a 1 de abril de 2020.
15.

REGULATÓRIO E FINANCEIRO

15.1

BANCO DE PORTUGAL

COVID-19. Pandemia conduz a redução sem precedentes nos pagamentos
COVID-19. Resultados do Inquérito Rápido e Excecional às Empresas: semana de 13 a 17 de abril de
2020
Comunicado sobre os documentos emitidos pela EBA e pelo GAFI, no contexto da pandemia COVID-19,
em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
Descodificador: Covid-19. A resposta do Banco de Portugal a pensar nas famílias, nas empresas e nos
bancos
COVID-19. Clientes afetados podem fazer pagamentos por canais digitais sem pagar comissões até 30
de junho
COVID-19: acompanhamento do impacto da pandemia nas empresas
Banco de Portugal implementa Orientações da EBA relativas a moratórias públicas e privadas aplicadas
a operações de crédito no contexto da pandemia COVID-19
COVID-19. Banco de Portugal e INE lançam novo Inquérito Rápido e Excecional às Empresas
COVID-19. Moratória para contratos de crédito à habitação | resposta às perguntas frequentes
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Comunicado do Banco de Portugal sobre recomendação de não distribuição de dividendos
Comerciantes obrigados a aceitar cartões de pagamento independentemente do valor da operação
Entrou em vigor moratória para contratos de crédito celebrados com clientes bancários
Autoridade Bancária Europeia emite declaração sobre proteção dos consumidores e pagamentos
Comunicado do Banco de Portugal sobre o Boletim Económico de março de 2020 | O Banco de Portugal
publicou o Boletim Económico de março de 2020. O Boletim atualiza as projeções para a economia
portuguesa relativas ao período 2020-2022
Carta Circular n.º CC/2020/00000017. Medidas de flexibilização de requisitos regulatórios e de
supervisão para alívio da situação de contingência decorrente do surto COVID‐19
Comunicado do Banco de Portugal sobre medidas de resposta ao COVID-19.
Posição do Governador do Banco de Portugal sobre as medidas de política monetária de apoio à
economia
15.2

BANCO CENTRAL EUROPEU

Precauções operacionais relacionadas com o coronavírus - Comunicação externa
15.3

COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CMVM) | EUROPEAN SECURITIES
AND MARKETS AUTHORITY (ESMA)

ESMA atualiza respostas às perguntas mais frequentes sobre orientações relativas a indicadores
alternativos de desempenho, no contexto do Covid-19
ESMA promove ação coordenada sobre requisitos de auditoria externa para índices de referência
ESMA divulga ações para mitigar impacto do Covid-19 nosprazos para divulgações dos reportes
periódicos pelos gestores de fundos
ESMA atualiza avaliação de risco para incorporar impacto da pandemia do Covid-19
Circular às entidades obrigadas sob supervisão da CMVM sobre a prevenção do branqueamento de
capitais e do financiamento do terrorismo no contexto do Covid-19
ESMA esclarece questões relacionadas com a publicação de relatórios de melhor execução, no âmbito
da DMIF II
Ações para mitigar impacto do Covid-19 nos mercados financeiros da EU, relativas aos prazos de reporte
de informação financeira na Diretiva da Transparência
Comunicado da ESMA sobre as ações para mitigar impacto do Covid-19 nos mercados financeiros da
EU, relativas aos prazos de reporte de informação financeira na Diretiva da Transparência
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Circular sobre orientações à atividade dos peritos avaliadores de imóveis durante o estado de
emergência em Portugal (COVID-19)
Comunicado da ESMA sobre as implicações contabilísticas do Covid-19 no cálculo das perdas de crédito
esperadas de acordo com a IFRS 9
ESMA define abordagem ao regime de variação mínima de preços de ofertas (tick size) para
internalizadores sistemáticos, no âmbito do RMIF
ESMA prolonga prazos de resposta a consultas públicas
ESMA clarifica questões relacionadas com aplicação de requisitos da DMIF II à gravação de chamadas
telefónicas
Decisões e recomendações da CMVM no âmbito do Covid-19
Recomendações no âmbito da realização de Assembleias Gerais
Recomendações sobre a atividade de auditoria no âmbito do Covid-19
Comunicado da ESMA sobre adiamento das obrigações de reporte relacionadas com operações de
financiamento com valores mobiliários no âmbito do Regulamento relativo à transparência das operações
de financiamento através de valores mobiliários e do Regulamento relativo aos mercados de
instrumentos financeiros
CMVM suspende temporariamente atendimento presencial ao público
ESMA torna obrigatório reporte às autoridades nacionais de posições líquidas curtas (shortselling) a partir
de limiar de 0,1%
Recomendações da ESMA para participantes nos mercados sobre COVID-19. A ESMA divulgou
recomendações para os participantes nos mercados financeiros nas seguintes áreas: planos de
continuidade de negócio, informação ao mercado, reporte financeiro e gestão de fundos
16.

SAÚDE

16.1

CONSELHO MINISTROS

Plano de Desconfinamento | Conselho de Ministros de 29 de maio de 2020.
Comunicado do Conselho de Ministros de 29 de maio de 2020.
Transportes, alimentação, educação, escolas, ensino superior, crianças, proteção civil, cultura
Comunicado do Conselho de Ministros de 15 de maio de 2020.
Estado de calamidade, coronavírus, idosos, creches, trabalho, transporte público, comércio, museus,
desporto, praias, comunicação social, arrendamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 30 de abril de 2020.
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Saúde | economia | transportes | transporte público | desporto | cultura | coronavírus
Apresentação do Plano de Desconfinamento aprovado no Conselho de Ministros de 30 de abril 2020.
Plano de Desconfinamento e cronologia resumida
Comunicado do Conselho de Ministros de 17 de abril de 2020.
COVID-19 | Estado de emergência | Turismo | Parcerias público-privados | Violência doméstica |
Vacinação
Comunicado do Conselho de Ministros de 9 de abril de 2020.
COVID-19. | Ensino | Saúde | Orçamento do Estado | Agentes Económicos | Fronteiras | Tecnologias
Digitais | Meios de Comunicação à Distância | Citação e Notificação Postal | Linha de Crédito Setor da
Pesca | Parentalidade - Proteção Social Obrigatória
Comunicado do Conselho de Ministros de 2 de abril de 2020.
COVID-19. Estado de Emergência | Trabalho | Força probatória - cópias digitalizadas contratos |
Execução penas | Transportes | Autarquias Locais | Abastecimento água e saneamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 20 de março de 2020.
COVID-19. Aprovação de um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta à
situação epidemiológica do novo Coronavírus-COVID 19.
Comunicado do Conselho de Ministros de 19 de março de 2020.
COVID-19. Aprovação do decreto que estabelece os termos das medidas excecionais e temporárias a
implementar durante a vigência do estado de emergência.
16.2

ASSEMBLEIA REPÚBLICA

Decreto da Assembleia da República n.º 21/XIV. Cria o regime processual transitório e excecional. Altera
as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19, procedendo à
quarta alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, à primeira alteração à Lei n.º 9/2020, de 10 de abril,
e à décima primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DAR 89, II Série-A, Suplemento, de 15 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 19/XIV. Terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março,
que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
DAR 85, II Série-A, Suplemento, de 8 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 17/XIV. Promove e garante a capacidade de resposta das
autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, procedendo à primeira alteração às Leis
n.ºs 4-B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril.
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DAR 83, II Série-A, Suplemento, de 4 de maio de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 10/XIV. Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao
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.
DAR 74, II Série-A, de 9 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 7/XIV. Estabelece um regime excecional de cumprimento das
medidas previstas nos programas de ajustamento municipal e de endividamento das autarquias locais,
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e procede à segunda alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19
de março.
DAR 72, II Série-A, Suplemento, de 3 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 6/XIV. Procede à primeira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19
de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, e à segunda alteração ao 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.
DAR 72, II Série-A, Suplemento, de 3 de abril de 2020.
Decreto da Assembleia da República n.º 5/XIV. Medidas excecionais e temporárias de resposta à
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
DAR 63, II Série-A, publicado em 19 de março de 2020.

Proposta de Lei n.º 17/XIV/1.ª (GOV). Aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. A presente lei
procede à a) Ratificação dos efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março; b) Aprovação de
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo novo
Coronavírus SARS-CoV-2 agente causador da doença COVID-19.
DAR 62, II Série-A, publicado em 18 de março de 2020.
Assembleia da República debate pedido de autorização de declaração do estado de emergência | 18 de
março | 17H00 Depois de consultado o Conselho de Estado e ouvido o Governo, que se pronunciou em
sentido favorável, o Presidente da República enviou à Assembleia da República, para autorização, o
projeto de Decreto Presidencial através do qual se pretende venha a ser decretado o estado de
emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. Reunida em
Sessão Plenária, a Assembleia da República procederá esta tarde ao debate do pedido de autorização
de declaração do estado de emergência, com intervenções do Governo e de todos os Grupos
Parlamentares. Pelo interesse que reveste o seu conhecimento público, procede-se à divulgação da carta
enviada ao Presidente da Assembleia da República pelo Chefe de Estado e o Projeto do Decreto do
Presidente da República.
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Proposta de Lei 17/XIV. Aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
Assembleia da República de 16 de março de 2020.
16.3

DIÁRIO REPÚBLICA PORTUGUESA

Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2020/A. Altera os artigos 2.º, 3.º, 3.º-A, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º-C e
8.º-D do Decreto Regulamentar Regional n.º 20/2014/A, de 23 de setembro, que regulamenta o
Subsistema de Incentivos para o Desenvolvimento Local. Republica o Decreto Regulamentar Regional
n.º 20/2014/A, de 23 de setembro, na redação atual.
DR 110, Série I, de 5 de junho de 2020.
Declaração de Retificação n.º 23-A/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020,
de 29 de maio, que prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19, publicada no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 105, 29 de maio de 2020.
DR 109, 1º Suplemento, Série I, de 4 de junho de 2020.
Decreto Legislativo Regional n.º 12/2020/A. Estabelece medidas de combate à pandemia COVID-19 e
atualiza a remuneração complementar regional.
DR 108, Série I, de 3 de junho de 2020.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 13/2020/A. Recomenda ao
Governo Regional dos Açores a priorização da realização de testes de despistagem da COVID-19 no
universo dos utentes dos lares de idosos existentes na Região, bem como nos casos de novas
admissões, nos casos em que os utentes transitam dos cuidados hospitalares, assim como a todos os
profissionais em funções naquelas instituições.
DR 107, Série I, de 2 de junho de 2020.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 12/2020/A. Acessibilidade aos
cuidados de saúde na Região Autónoma dos Açores e planeamento do atendimento aos doentes «não
COVID».
DR 107, Série I, de 2 de junho de 2020.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 8/2020/A. Recomenda ao
Governo Regional dos Açores que proceda, no decorrer do Estado de Contingência Regional e do Estado
de Emergência Nacional, aos procedimentos necessários ao fretamento de avião cargueiro para
transporte do material de proteção individual e equipamento clínico indispensável ao combate da COVID19, bem como ao transporte de correio e de outros bens considerados essenciais.
DR 106, Série I, de 1 de junho de 2020.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade,
em todo o território nacional até às 23:59h do dia 14 de junho de 2020, sem prejuízo de prorrogação ou
modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 24-A/2020. Relativo às medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 5.º, 6.º, 13.º-B, 13.º-D, 16.º, 18.º, 25.º-D, 28.º-B, 35.º-D e 35.º-J do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Adita os artigos 9.º-B, 18.º-A, 35.º-L e
35.º-M ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Revoga os artigos 29.º, 35.ºI e os n.ºs 5 a 12 do artigo 35.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.
Produção de efeitos:
1 - O n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo
presente decreto-lei, produz efeitos a 13 de março de 2020.
2 - O artigo 35.º-J do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente
decreto-lei, produz efeitos a 17 de maio de 2020.
3 - O artigo 25.º-D do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente
decreto-lei, produz efeitos a 1 de junho de 2020.
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Lei n.º 16/2020. Relativa às medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19. Adita o artigo 6.º-A à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. Altera o artigo 10.º da Lei n.º 9/2020,
de 10 de abril; o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. Revoga o artigo 7.º e os n.ºs
1 e 2 do artigo 7.º-A da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação atual. Republica a Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, com a redação introduzida pela presente Lei. O presente diploma entra em vigor
no quinto dia seguinte ao da sua publicação.
DR 105, Série I, de 29 de maio de 2020.
Despacho n.º 5897-A/2020. Medidas concertadas entre o Governo da República Portuguesa e o Governo
do Reino de Espanha relativas à autorização excecional de passagem de fronteiras terrestres por curtos
períodos de tempo. O presente Despacho entra em vigor às 00h00 de 1 de junho de 2020.
DR 104, 2º Suplemento, Série II, de 28 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 22/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020, de
19 de maio, que estabelece uma medida excecional e temporária de aquisição de espaço para a difusão
de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicada
no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 97, de 19 de maio de 2020.
DR 104, Série I, de 28 de maio de 2020.
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Portaria n.º 126/2020. Determina a isenção de taxa de registo e de contribuição regulatória para
quaisquer estruturas de natureza extraordinária e temporariamente criadas para a prestação de cuidados
de saúde, ou temporariamente dedicadas à prestação de cuidados de saúde, no âmbito da resposta à
epidemia por SARS-CoV-2 e à doença COVID-19. A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação e produz efeitos desde o dia 2 de fevereiro de 2020.
DR 102, Série I, de 26 de maio de 2020.
Despacho n.º 5638-C/2020. Determina a prorrogação da suspensão de ações de formação presenciais,
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, entre o dia 1 e o dia 17 de maio de 2020. O presente
despacho produz efeitos ao dia 1 de maio de 2020.
DR 98, 2º Suplemento, Série II, de 20 de maio de 2020.
Despacho n.º 5638-B/2020. Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália. O presente Despacho
produz efeitos a partir das 00:00 horas do dia 20 de maio de 2020.

DR 98, 1º Suplemento, Série II, de 20 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020. Estabelece uma medida excecional e temporária de
aquisição de espaço para a difusão de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 97, 1º Suplemento, Série I, de 19 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 95-B/2020, Série I, de 17 de maio de 2020.
Despacho n.º 5546/2020. Procede à retoma do ensino da condução e da atividade de formação
presencial de certificação de profissionais.
DR 95-A/2020, Série II, de 16 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 22/2020. Altera os artigos 6.º, 13.º-A, 13.º-B, 16.º e 35.º-G do Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, na sua redação atual, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia da doença COVID-19. Republica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 95-A/2020, Série I, de 16 de maio de 2020.
Portaria n.º 116/2020. Altera os artigos 3.º, 4.º e 7.º da Portaria n.º 185/2015, de 23 de junho, que
regulamenta a Lei n.º 14/2014, de 18 de março, que aprovou o regime jurídico do ensino da condução,
nos aspetos relativos ao ensino da condução para habilitação às diversas categorias de carta de
condução e ao acesso e exercício da atividade de exploração de escolas de condução.
DR 95-A/2020, Série I, de 16 de maio de 2020.
Despacho n.º 5545-C/2020. Nos termos do n.º 4 do artigo 35.º-H do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de
março, na sua redação atual, define orientações e recomendações relativas à organização e
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funcionamento dos espaços físicos de atendimento e de trabalho na Administração Pública, no âmbito
do levantamento das medidas de mitigação da pandemia da doença COVID-19. O presente despacho
entra em vigor com a sua publicação e produz efeitos a dia 3 de maio de 2020, vigorando durante a
situação de calamidade declarada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril,
incluindo as suas eventuais renovações.
DR 95, 2º Suplemento, Série II, de 15 de maio de 2020.
Despacho n.º 5531/2020. Determina que na marcação dos períodos de férias dos dirigentes e
trabalhadores do Ministério da Saúde deve ser acautelado o normal funcionamento do serviço, tendo em
conta a necessidade de manutenção da prontidão de resposta a um eventual aumento da incidência da
COVID-19.
DR 95, Série II, de 15 de maio de 2020.
Despacho n.º 5530/2020. Determina a realização de testes laboratoriais de diagnóstico da infeção por
SARS-CoV-2, pela metodologia RT-PCR, aos profissionais de creches que reiniciem a sua atividade
profissional, face à necessidade de minimizar o risco de transmissão da infeção.
DR 95, Série II, de 15 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 20/2020. Retifica a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, «Medidas excecionais
e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da
doença COVID-19».
DR 95, Série I, de 15 de maio de 2020.
Despacho n.º 5520-B/2020. Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros
e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais.
DR 94, 2º Suplemento, Série II, de 14 de maio de 2020.
Despacho n.º 5503-A/2020. Determina que a percentagem de lucro na comercialização, por grosso e a
retalho, de dispositivos médicos e de equipamentos de proteção individual identificados no anexo ao
Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril, bem como de álcool etílico e de gel desinfetante cutâneo de
base alcoólica, é limitada ao máximo de 15 %.
DR 93, 2º Suplemento, Série II, de 13 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 34-A/2020. Prorroga a reposição, a título excecional e
temporário, do controlo de pessoas nas fronteiras, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Republica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, de 16 de março, com a redação
introduzida pela presente resolução.
DR 93, 1º Suplemento, Série I, de 13 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-D/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias para o equipamento de
espaços de atendimento presencial sob gestão dos municípios e das freguesias. Adita os artigos 9.º-A e
13.º-D ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.
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DR 92, 1º Suplemento, Série I, de 12 de maio de 2020.
Despacho n.º 5436/2020. Determina que o Despacho n.º 4097-B/2020, de 2 de abril, publicado no
Diário da República, 2.ª série, 2.º suplemento, n.º 66, de 2 de abril de 2020, mantém-se em vigor
enquanto perdurar a situação epidemiológica nacional provocada pela infeção por SARS-CoV-2,
causadora da doença COVID-19.
DR 92, Série II, de 12 de maio de 2020.
Lei n.º 14/2020. Altera o artigo 8.º. Adita os artigos 8.º-A a 8.º-D à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que
aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19
DR 90-A, Série I, de 9 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-C/2020. Estabelece medidas excecionais de proteção social, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19. Adota medidas temporárias de reforço na proteção no desemprego. Cria um
regime especial de acesso ao rendimento social de inserção. Altera os artigos 6.º, 26.º e 27.º do

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual e o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º
10-F/2020, de 26 de março. Adita os artigos 28.º-A e 28.º-B, ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13
de março, na sua redação atual. O disposto no artigo 3.º produz efeitos relativamente aos

requerimentos de rendimento social de inserção apresentados desde 1 de março de 2020. O artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo presente diploma, produz
efeitos desde 7 de abril de 2020. O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.

DR 89, 1º Suplemento, Série I, de 7 de maio de 2020.
Lei n.º 12/2020. Promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da
pandemia da doença COVID-19. Adita os artigos 3.º-A a 3.º-C à Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril e os

artigos 7.º-A a 7.º-F à Lei n.º 6/2020, de 10 de abril. Altera os artigos 3.º e 4.º da Lei n.º 6/2020, de
10 de abril. Republica a Lei n.º 6/2020, de 10 de abril [que estabelece um regime excecional com
vista a promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da
doença COVID -19], com a redação introduzida pela presente lei. A presente lei produz efeitos desde o

dia 12 de março de 2020 e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de
junho de 2020.

DR 89, Série I, de 7 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20-A/2020. Estabelece um regime excecional e temporário de aquisição de espaço para
publicidade institucional aos órgãos de comunicação social, no âmbito da pandemia da doença COVID19. Adita o artigo 2.º-B ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Entra
em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

DR 88, 1º Suplemento, Série I, de 6 de maio de 2020.
Despacho n.º 5298-A/2020. Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália.
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O presente despacho produz efeitos a partir das 00:00 horas do dia 6 de maio de 2020.

DR 88, 1º Suplemento, Série II, de 6 de maio de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-C/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, da
Presidência do Conselho de Ministros, que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à
pandemia da doença COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 85-A, de 1 de maio de
2020.
DR 87, 1º Suplemento, Série I, de 5 de maio de 2020.
Despacho n.º 5186/2020. Contratos celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março,
que veio estabelecer medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2.
DR 87, Série II, de 5 de maio de 2020.
Despacho n.º 5176-B/2020. Procede à prorrogação das medidas excecionais e temporárias relativas à
suspensão do ensino da condução, exames e da atividade de formação presencial de certificação de
profissionais.
DR 86, 2º Suplemento, Série II, de 4 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 20/2020. Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19. Altera os artigos 10.º, 12.º, 16.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua
redação atual. Adita os artigos 13.º-A a 13.º-C, 15.º-A, 25.º-A a 25.º-C, 34.º-A e 34.º-B e 35.º-A a 35.º-I,
ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. Revoga os n.ºs 1 e 2 do artigo do
17.º e o artigo 32.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. O presente
diploma produz efeitos a 3 de maio de 2020, salvo no que concerne ao disposto no artigo 15.º-A do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, com a redação dada pelo presente decreto-lei, que produz
efeitos a 13 de março de 2020. Entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 85-A, Série I, de 01 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020. Estabelece uma estratégia de levantamento de
medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-B/2020. Repõe, a título excecional e temporário, um ponto
de passagem autorizado na fronteira terrestre.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020. Declara a situação de calamidade, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-D/2020. Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período
entre 1 e 3 de maio de 2020.
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DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Despacho n.º 5138-B/2020. Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros
e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais.
DR 85, 3º Suplemento, Série II, de 30 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-A/2020. Retifica o Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, da Presidência
do Conselho de Ministros, que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 76, de 17 de
abril de 2020.
DR 85, 2º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Despacho n.º 5023-C/2020. Altera a alínea g) do n.º 4 do Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março,
sobre prestação de serviços de atendimento ao público.
DR 82, 2º Suplemento, Série II, de 27 de abril de 2020.
Despacho n.º 5013/2020. Prorrogação da suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas
presenciais no âmbito da COVID-19, passando a ter nova redação o n.º 3 do Despacho n.º 3427-B/2020,
de 17 de março.
DR 82, Série II, de 27 de abril de 2020.
Despacho n.º 4946-A/2020. Procede ao alargamento do universo dos destinos admissíveis para os
produtos retirados, de modo que, a par das organizações caritativas, possam também beneficiar da
referida ação as instituições penitenciárias, as colónias de férias infantis, os hospitais e os lares de
idosos.
DR 80, 1º Suplemento, Série II, de 23 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 18/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19. Adita os artigos 2.º-A e 30.º-A ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação
atual. O artigo 2.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação dada pelo presente
diploma, produz efeitos ao dia 13 de março. Os procedimentos promovidos antes da publicação do
presente diploma que não tenham observado, no todo ou em parte, o regime previsto no artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, consideram-se realizados, para todos os efeitos, ao abrigo
do regime previsto no artigo 2.º-A do mesmo Decreto-Lei, na redação dada pelo presente Decreto-Lei. O
presente Decreto-Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 80, Série I, de 23 de abril de 2020.
Despacho n.º 4756-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à suspensão do
ensino da condução, dos exames e da atividade de formação presencial de certificação de profissionais
como forma de combate à situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID-19.
DR 77, 1º Suplemento, Série II, de 20 de abril de 2020.
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Portaria n.º 94-C/2020. Cria a Medida de Apoio ao Reforço de Emergência. A Medida agora criada tem
natureza excecional e temporária e aplica-se em respostas residenciais, Serviço de Apoio Domiciliário
(SAD), Serviço de Apoio Domiciliário para pessoas com deficiência (SAD Deficiência), Centros de
Atividades Ocupacionais (CAO) e Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), adiante
designadas por respostas sociais, com a finalidade da implementação de projetos de contenção da
propagação da COVID-19 (SARS-CoV-2). O presente regime transitório e excecional vigora pelo período
de 3 meses, com possibilidade de prorrogação caso as circunstâncias assim o determinem, em função
da evolução epidemiológica da COVID -19. A presente Portaria produz efeitos a partir de 18 de março
de 2020 e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 76, 2º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-C/2020. A Presidência do Conselho de Ministros regulamenta a prorrogação do estado de
emergência decretado pelo Presidente da República.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020. A Assembleia da República autoriza a renovação
do estado de emergência.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020. Procede à segunda renovação da declaração de
estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2020. Determina a adoção de medidas extraordinárias de
resposta à pandemia da doença COVID-19, no âmbito da ciência e inovação. A presente Resolução
produz efeitos a partir da data da sua aprovação.
DR 73, Série I, de 14 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 22/2020. Prorroga a reposição, a título excecional e temporário,
do controlo de pessoas nas fronteiras, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Altera os n.ºs 1, 4,
5 e 7 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, de 16 de março, que 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. A presente
Resolução produz efeitos a partir do dia 15 de abril de 2020.
DR 73, Série I, de 14 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 14-F/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 24.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e o artigo
6.º do Decreto-Lei n.º 10 -G/2020, de 26 de março. Adita o artigo 32.º-B ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, na sua redação atual. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação
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DR 72, 2º Suplemento, Série I, de 13 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 14-E/2020. Estabelece um regime excecional e temporário para a conceção, o fabrico, a
importação, a comercialização nacional e a utilização de dispositivos médicos para uso humano e de
equipamentos de proteção individual, para efeitos de prevenção do contágio do novo coronavírus (SARSCoV-2). O presente diploma produz efeitos a 13 de março de 2020 e entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
DR 72, 2º Suplemento, Série I, de 13 de abril de 2020.
Lei n.º 5/2020. Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao 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.
DR 71-A, Série I, de 10 de abril de 2020.
Despacho n.º 4396/2020. Prorroga os efeitos do Despacho n.º 3301/2020, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 52, de 15 de março de 2020, que estabelece regras aplicáveis aos profissionais
de saúde, com filho ou outros dependentes a cargo menores de 12 anos. O presente Despacho produz
efeitos no dia da sua assinatura e vigora enquanto não houver retoma das atividades letivas e não letivas
presenciais, de acordo com o determinado pelo Governo.
DR 71-A, Série II, de 10 de abril de 2020.
Portaria n.º 90-A/2020. Cria um regime excecional e temporário relativo à prescrição eletrónica de

medicamentos e respetiva receita médica, durante a vigência do estado de emergência em Portugal,
motivado pela pandemia da COVID-19.
DR 71, 1º Suplemento, Série I, de 9 de abril de 2020.

Despacho n.º 4394-D/2020. Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e

tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais. O presente Despacho produz efeitos a partir das
00:00 horas do dia 10 de abril de 2020 até às 24:00 horas do dia 30 de abril de 2020, podendo ser
prorrogado em função da evolução da situação epidemiológica.
DR 71, 3º Suplemento, Série II, de 9 de abril.

Despacho n.º 4394-C/2020. Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais no município de

Ovar.

DR 71, 2º Suplemento, Série II, de 9 de abril de 2020.
Despacho n.º 4328-F/2020. Procede à prorrogação das 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. O
presente diploma produz efeitos a partir da data da sua publicação.
DR 70, 3º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.
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Despacho n.º 4328-D/2020. Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália. O presente

Despacho produz efeitos a partir das 00:00 horas do dia 8 de abril de 2020.
DR 70, 3º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.

Despacho n.º 4328-C/2020. Altera o Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, que assegura o

funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais.
DR 70, 2º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.

Despacho n.º 4270-C/2020. Determina as medidas de caráter excecional e temporário de fornecimento
de medicamentos dispensados por farmácia hospitalar em regime de ambulatório, a pedido do utente,
através da dispensa em farmácia comunitária ou da entrega dos medicamentos no domicílio. O presente
Despacho produz efeitos durante o período de vigência do estado de emergência, renovado pelo Decreto
do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, e das suas eventuais novas renovações.
DR 69, 3º Suplemento, Série II, de 7 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 12-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da
doença COVID-19. Altera os artigos 6.º, 7.º, 10.º, 17.º, 22.º, 23.º, 24.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 10-E/2020, de 24 de março, e pela Lei n.º 4-A/2020, de 6
de abril, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID -19.
Adita os artigos 6.º-A, 16.º-A e 32.º-A ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação
atual. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Lei n.º 4-B/2020. Estabelece um regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos
Programas de Ajustamento Municipal e de endividamento das autarquias locais, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19. Adita os artigos 3.º-A e 3.º-B, à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus
SARS -CoV -2 e da doença COVID -19. Republica a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, com a redação
introduzida pela presente lei. A presente Lei produz efeitos a dia 12 de março de 2020. Entra em vigor
no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de junho de 2020.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
Lei n.º 4-A/2020. Relativa às medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. Altera os artigos 7.º e 8.º da Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19; e o artigo 2.º 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. Aditado o artigo 7.º-A à Lei n.º 1-A/2020, de
19 de março.
DR 68, 3º Suplemento, Série I, de 6 de abril de 2020.
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Despacho n.º 4146-A/2020. Estabelece os serviços essenciais e as medidas necessárias para garantir
as condições de normalidade na produção, transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços
agrícolas e pecuários, e os essenciais à cadeia agroalimentar, no quadro das atribuições dos organismos
e serviços do Ministério da Agricultura. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.
DR 67, 1º Suplemento, Série II, de 3 de abril de 2020.
Portaria n.º 85-A/2020. Define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos apoios de
caráter extraordinário, temporário e transitório, destinados ao setor social e solidário, em razão da
situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID 19, tendo em vista apoiar as instituições
particulares de solidariedade social, cooperativas de solidariedade social, organizações nãogovernamentais das pessoas com deficiência e equiparadas no funcionamento das respostas sociais. A
presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 67, 1º Suplemento, Série I, de 3 de abril de 2020.
Despacho n.º 4097-B/2020. Define circuitos e procedimentos de intervenção das instituições e entidades
públicas que são chamadas a atuar no cumprimento do dever de proteção das pessoas com idade
superior a 70 anos que se encontram em estabelecimentos de apoio residencial, social ou de
recuperação de saúde, grande parte das quais em situação de dependência, com doença crónica e sem
apoio familiar de retaguarda. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publicação.
DR 66, 2º Suplemento, Série II, de 2 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-B/2020. Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente
da República. Revoga o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. O presente diploma entra em vigor às
00h de 3 de abril de 2020.
DR 66, 2º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020. Autorização da renovação do estado de
emergência.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020. Renova a declaração de estado de emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Despacho n.º 4024-A/2020. Adota medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, de
resposta à epidemia SARS-CoV-2 no âmbito da atividade de transporte de doentes. O presente despacho
produz efeitos a partir da data da publicação.
DR 65, 2º Suplemento, Série II, de 1 de abril de 2020.
Portaria n.º 82-C/2020. Cria uma medida de apoio ao reforço de emergência de equipamentos sociais e
de saúde, de natureza temporária e excecional, para assegurar a capacidade de resposta das instituições
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públicas e do setor solidário com atividade na área social e da saúde, durante a pandemia da doença
COVID-19, e introduz um regime extraordinário de majoração das bolsas mensais do «Contrato empregoinserção» (CEI) e do «Contrato emprego-inserção+» (CEI+) em projetos realizados nestas instituições.
A presente portaria vigora pelo período de três meses, com possibilidade de prorrogação em função da
avaliação feita e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 64, 2º Suplemento, Série I, de 31 de março de 2020.
Despacho n.º 3903-E/2020. Determina a prorrogação da suspensão de toda e qualquer atividade de
medicina dentária, de estomatologia e de odontologia, com exceção das situações comprovadamente
urgentes e inadiáveis. O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura e vigora enquanto
persistir o estado de emergência em Portugal.
DR 63, 2º Suplemento, Série II, 30 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-E/2020. Procede à atribuição de competências à Direção-Geral da Saúde e à
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., para a autorização de despesa, independentemente
do montante, para a aquisição de equipamentos, bens e serviços para a resposta à doença COVID-19.
Alarga o âmbito das entidades a que se aplicam as medidas excecionais de contratação pública para
resposta à doença COVID-19 às entidades adjudicantes tal como definidas no Código dos Contratos
Públicos. Altera o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, ratificado pela Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus — COVID -19. O presente diploma produz efeitos durante a vigência
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 59, 1º Suplemento, Série I, de 24 de março de 2020.
Despacho n.º 3659-A/2020. Determina procedimentos de controlo de fronteira por parte do SEF: a) Na
fronteira externa aérea o SEF exerce o controlo de fronteira dos voos provenientes de países terceiros
que não tenham sido suspensos; b) Na fronteira marítima aplica-se o Despacho n.º 3298-C/2020, datado
de 13 de março e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, datada de 16 de março; c) Na
fronteira terrestre aplica-se a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, datada de 16 de março.
Os passageiros autorizados a entrar em território nacional estão obrigados a cumprir as orientações
emanadas pela Direção-Geral de Saúde. A entrada em vigor dos presentes procedimentos fica
submetida a um período transitório de 24 horas a contar da sua publicação, de forma a acautelar os
direitos dos passageiros que, entretanto, já tenham efetuado o embarque no ponto de origem.
DR 59, 1º Suplemento, Série II, de 24 de março de 2020.
Despacho n.º 3547-A/2020. Regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o
funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais, bem como as
condições de funcionamento em que estes devem operar. O presente despacho entra em vigor e produz
efeitos às 00:00 de 23 de março de 2020.
DR 57-B, 1º Suplemento, Série II, de 22 de março de 2020.
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Despacho n.º 3545/2020. Determina a composição da Estrutura de Monitorização do Estado de
Emergência. O presente despacho produz efeitos na data da sua publicação.
DR 57-A, Série II, de 21 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-D/2020. Retifica o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, da Presidência
do Conselho de Ministros que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 57, 20 de março
de 2020.
DR 57, 2º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Decreto n.º 2-A/2020. Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. O presente decreto entra em vigor
às 00:00 do dia 22 de março de 2020.
DR 57, 1º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Lei n.º 1-A/2020. Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada
pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
DR 56, 3º Suplemento, Série I, de 19 de março de 2020.
Portaria n.º 77-A/2020. Altera o artigo 2.º e revoga o n.º 2 do artigo 7.º da Portaria n.º 73-A/2020, de 17
de março que reconhece a necessidade de se proceder à requisição civil dos trabalhadores portuários
em situação de greve até ao dia 30 de março de 2020. A presente portaria produz efeitos no dia da sua
publicação.
DR 56, 2º Suplemento, Série I, de 19 de março de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020. Declara o estado de emergência, com fundamento
na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020. Autorização da declaração do estado de
emergência. A presente resolução entra em vigor com o Decreto do Presidente da República, produzindo
efeitos nos mesmos termos.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Despacho n.º 3427-B/2020. Suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas presenciais no
âmbito da COVID-19. O presente despacho produz efeitos imediatos e vigora até dia 9 de abril, sem
prejuízo da possibilidade de prorrogação em função da reavaliação da suspensão da atividade letiva e
não letiva e formativa, prevista no n.º 3 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
DR 55, 2º Suplemento, Série II, de 18 de março de 2020.
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Portaria n.º 73-A/2020. Reconhece a necessidade de se proceder à requisição civil dos trabalhadores
portuários em situação de greve até ao dia 30 de março de 2020. A Resolução do Conselho de Ministros
n.º 10-C/2020, de 17 de março, reconheceu a necessidade de se proceder à requisição civil dos
trabalhadores portuários em situação de greve, declarada pelo Sindicato Nacional dos Estivadores,
Trabalhadores do Tráfego, Conferentes Marítimos e Outros (SETC) das 8 horas do dia 9 de março de
2020 às 8 horas do dia 30 de março de 2020 e das 8 horas do dia 16 de março de 2020 às 8 horas do
dia 30 de março de 2020. Ao abrigo do disposto na referida resolução, decreta-se, com efeito imediato,
a requisição civil dos trabalhadores portuários aderentes à greve nas empresas em que se encontra
comprovado o incumprimento dos serviços decretados pelo Despacho n.º 9/2020, do Secretário de
Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional e do Secretário de Estado Adjunto e das
Comunicações, de 6 de março de 2020. A presente portaria entra imediatamente em vigor.
DR 54, 1º Suplemento, Série I, de 17 de março de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-C/2020. Reconhece a necessidade de se proceder à
requisição civil dos trabalhadores portuários em situação de greve até ao dia 30 de março de 2020. O
caráter excecional da presente requisição civil é fundado no atual quadro de contingência decorrente do
surto do novo Coronavírus (COVID-19), declarado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como
uma pandemia internacional, que tem vindo a disseminar-se rápida e globalmente, no âmbito do qual se
constatou já uma afluência de pessoas aos supermercados e farmácias, sendo necessário garantir a
existência de stocks. Determinar que a presente resolução produz efeitos imediatos.
DR 54, 1º Suplemento, Série I, de 17 de março de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020. 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.
A presente resolução entra em vigor na data da sua aprovação.
DR 53, 1º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-B/2020. Retifica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, da
Presidência do Conselho de Ministros, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série,
1.º suplemento, n.º 52, de 13 de março de 2020.
DR 53, 2º Suplemento, Série I, de 16 de março de 2020.
Despacho n.º 3301-E/2020. 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 COVID19. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação.
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DR 52-B, 2º Suplemento, Série II, de 15 de março de 2020.
Despacho n.º 3301-A/2020. Determina a suspensão de toda e qualquer atividade de medicina dentária,
de estomatologia e de odontologia, com exceção das situações comprovadamente urgentes e inadiáveis.
O presente despacho produz efeitos a partir de 16 de março de 2020 e vigora pelo período de duas
semanas, findo o qual será objeto de reavaliação.
DR 52-B, 1º Suplemento, Série II, de 15 de março de 2020.
Despacho n.º 3301/2020. 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).
DR 52-B/2020, Série II, de 15 de março de 2020.
Despacho n.º 3300/2020. Medida de caráter excecional e temporário de restrição do gozo de férias
durante o período de tempo necessário para garantir a prontidão do SNS no combate à propagação de
doença do novo coronavírus.
DR 52-B/2020, Série II, de 15 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-A/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID - 19. Aplica-se à prevenção, contenção, mitigação e
tratamento de infeção epidemiológica por COVID - 19, bem como à reposição da normalidade em
sequência da mesma. As medidas excecionais previstas nos capítulos II e III são aplicáveis às entidades
do setor público empresarial e do setor público administrativo, bem como, com as necessárias
adaptações, às autarquias locais.
DR 52, 1º Suplemento, Série I, de 13 de março de 2020.
Despacho n.º 3186-B/2020. Cria, na dependência da diretora-geral da Saúde, enquanto autoridade de
saúde nacional, a Linha de Apoio ao Médico (LAM), sediada na Direção-Geral da Saúde.
DR 49, 1º Suplemento, Série II, 10 de março de 2020.
16.4

JORNAL OFICIAL UNIÃO EUROPEIA

Regulamento de Execução 2020/714 da Comissão, de 28 de maio. Altera os artigos 4.º e 6.º do
Regulamento de Execução 2020/466 no que diz respeito à utilização de documentação eletrónica para
a realização de controlos oficiais e outras atividades oficiais e ao período de aplicação das medidas
temporárias.
JOUE L 167, de 29 de maio de 2020.
Comunicação da Comissão. Relativa a «Orientações sobre a livre circulação de profissionais de saúde
e a harmonização mínima da formação em relação às medidas de emergência em resposta à COVID 19
— recomendações relativas à Diretiva 2005/36/CE».
JOUE C 156, de 8 de maio de 2020.
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Comunicação da Comissão. Roteiro Europeu Comum com vista a levantar as medidas de contenção da
COVID-19.
JOUE C 126, de 17 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Orientações para o abastecimento otimizado e racional de medicamentos,
a fim de evitar situações de escassez durante o surto de COVID‐19.
JOUE C 116I, de 8 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Orientações sobre a assistência de emergência da UE em matéria de
cooperação transfronteiriça no domínio dos cuidados de saúde no contexto da crise da COVID-19.
JOUE C 111I, publicado a 3 de abril de 2020.
Regulamento 2020/461 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de março. Altera o Regulamento
2012/2002 do Conselho a fim de prestar assistência financeira aos Estados-Membros e aos países que
estão a negociar a sua adesão à União gravemente afetados por uma emergência de saúde pública de
grande dimensão.
JOUE L 99, publicado a 31 de março de 2020.
Comunicação da Comissão. Sobre a implementação de corredores verdes ao abrigo das orientações
relativas às medidas de gestão das fronteiras para proteger a saúde e garantir a disponibilidade de bens
e serviços essenciais.
JOUE C 96I, publicado em 24 de março de 2020.
Retificação da Recomendação 2020/403 da Comissão, de 13 de março. Sobre os procedimentos de
avaliação da conformidade e de fiscalização do mercado face à ameaça da COVID-19.
JOUE L 084, publicado em 20 de março de 2020.
Comunicação da Comissão Europeia. Orientações relativas às medidas de gestão das fronteiras para
proteger a saúde e garantir a disponibilidade de bens e serviços essenciais 2020/C 86 I/01
JOUE C 86I, publicado em 16 de março de 2020.
Recomendação 2020/403 da Comissão, de 13 de março. Sobre os procedimentos de avaliação da
conformidade e de fiscalização do mercado face à ameaça da COVID-19. Com o objetivo de assegurar
a disponibilidade de EPI e dispositivos médicos para uma proteção adequada no surto de COVID-19, a
Comissão convida todos os operadores económicos ao longo da cadeia de abastecimento, bem como
os organismos notificados e as autoridades de fiscalização do mercado, a aplicar todas as medidas ao
seu dispor para apoiar os esforços destinados a garantir que o fornecimento de EPI e de dispositivos
médicos em todo o mercado da UE dá resposta ao aumento constante da procura. Essas medidas não
devem, no entanto, ter um efeito negativo no nível global de saúde e segurança, e todas as partes
interessadas devem garantir que todos os EPI ou dispositivos médicos que estão a ser colocados no
mercado da UE continuam a proporcionar um nível adequado de proteção da saúde e segurança dos
utilizadores.
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JOUE L 079I, publicado em 16 de março de 2020.
Regulamento de Execução 2020/402 da Comissão, 14 de março. Sujeita a exportação de determinados
produtos à apresentação de uma autorização de exportação. É exigida uma autorização de exportação
estabelecida de acordo com o formulário constante do anexo II para a exportação para fora da União do
equipamento de proteção individual enumerado no anexo I, originário ou não da União. A autorização é
concedida pelas autoridades competentes do Estado-Membro em que o exportador está estabelecido e
é emitida por escrito ou através de meios eletrónicos. É proibida a exportação sem a apresentação da
autorização de exportação.
JOUE L 77I, publicado em 15 de março de 2020.
16.5

RESOLUÇÕES E COMUNICAÇÕES DE OUTROS ORGANISMOS OFICIAIS

16.5.1 Organização Mundial da Saúde
Página principal sobre o Covid-19
Informações sobre o Covid-19
WHO announces COVID-19 outbreak a pandemic
Basic protective measures against the new coronavirus
16.5.2 Serviço Nacional de Saúde | Infarmed
Orientações técnicas para farmácias no âmbito da pandemia COVID-19.
Rastreabilidade de stocks de medicamentos para COVID-19 - formato de reporte.
16.5.3 Direção-Geral de Saúde [COVID-19 - Esta página está em atualização permanente]
(i)

Comunicados

(ii) Despachos
(iii) Orientações
(iv) Plano de Contingência em vigor em Portugal
(v) Relatório de situação e Boletim Informativo ATUALIZAÇÃO DIÁRIA
(vi) Guias para Instituições
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17.

TRANSPORTES E INFRAESTRUTURAS

17.1

CONSELHO MINISTROS

Plano de Desconfinamento | Conselho de Ministros de 29 de maio de 2020.
Comunicado do Conselho de Ministros de 29 de maio de 2020.
Transportes, alimentação, educação, escolas, ensino superior, crianças, proteção civil, cultura
Comunicado do Conselho de Ministros de 15 de maio de 2020.
Estado de calamidade, coronavírus, idosos, creches, trabalho, transporte público, comércio, museus,
desporto, praias, comunicação social, arrendamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 30 de abril de 2020.
Saúde | economia | transportes | transporte público | desporto | cultura | coronavírus
Apresentação do Plano de Desconfinamento aprovado no Conselho de Ministros de 30 de abril 2020.
Plano de Desconfinamento e cronologia resumida
Comunicado do Conselho de Ministros de 17 de abril de 2020.
COVID-19 | Estado de emergência | Turismo | Parcerias público-privados | Violência doméstica |
Vacinação
Comunicado do Conselho de Ministros de 2 de abril de 2020.
COVID-19. Estado de Emergência | Trabalho | Força probatória - cópias digitalizadas contratos |
Execução penas | Transportes | Autarquias Locais | Abastecimento água e saneamento
Comunicado do Conselho de Ministros de 20 de março de 2020.
COVID-19. Aprovação de um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta à
situação epidemiológica do novo Coronavírus-COVID 19.
Comunicado do Conselho de Ministros de 19 de março de 2020.
COVID-19. Aprovação do decreto que estabelece os termos das medidas excecionais e temporárias a
implementar durante a vigência do estado de emergência.
Comunicado do Conselho de Ministros extraordinário de 17 de março de 2020.
COVID – 19. Requisição civil dos trabalhadores portuários em situação de greve
17.2

DIÁRIO REPÚBLICA PORTUGUESA

Declaração de Retificação n.º 23-A/2020. Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020,
de 29 de maio, que prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19, publicada no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 105, 29 de maio de 2020.
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DR 109, 1º Suplemento, Série I, de 4 de junho de 2020.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 9/2020/A. Suspensão da tarifa
de utilização de posto de acostagem para as embarcações marítimo-turísticas.
DR 106, Série I, de 1 de junho de 2020.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 8/2020/A. Recomenda ao
Governo Regional dos Açores que proceda, no decorrer do Estado de Contingência Regional e do Estado
de Emergência Nacional, aos procedimentos necessários ao fretamento de avião cargueiro para
transporte do material de proteção individual e equipamento clínico indispensável ao combate da COVID19, bem como ao transporte de correio e de outros bens considerados essenciais.
DR 106, Série I, de 1 de junho de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade,
em todo o território nacional até às 23:59h do dia 14 de junho de 2020, sem prejuízo de prorrogação ou
modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar.
DR 105, 1º Suplemento, Série I, de 29 de maio de 2020.
Despacho n.º 5897-A/2020. Medidas concertadas entre o Governo da República Portuguesa e o Governo
do Reino de Espanha relativas à autorização excecional de passagem de fronteiras terrestres por curtos
períodos de tempo. O presente Despacho entra em vigor às 00h00 de 1 de junho de 2020.
DR 104, 2º Suplemento, Série II, de 28 de maio de 2020.
Portaria n.º 125/2020. Revoga a Portaria n.º 106/2020, de 2 de maio, que estabelece para o transporte
aéreo um limite máximo de passageiros. A presente portaria entra em vigor às 00:00 h do dia 1 de junho
de 2020.
DR 101, Série I, de 25 de maio de 2020.
Despacho n.º 5638-C/2020. Determina a prorrogação da suspensão de ações de formação presenciais,
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, entre o dia 1 e o dia 17 de maio de 2020. O presente
despacho produz efeitos ao dia 1 de maio de 2020.
DR 98, 2º Suplemento, Série II, de 20 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020. Prorroga a declaração da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 95-B/2020, Série I, de 17 de maio de 2020.
Despacho n.º 5546/2020. Procede à retoma do ensino da condução e da atividade de formação
presencial de certificação de profissionais.
DR 95-A/2020, Série II, de 16 de maio de 2020.
Decreto-Lei n.º 21/2020. Altera o artigo 2.º. Adita o artigo 2.º-A. Revoga os artigos 3.º e 4.º todos do
Decreto-Lei n.º 10-C/2020, de 23 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias de
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resposta à epidemia da doença COVID-19 no âmbito das inspeções técnicas periódicas. Revoga,
igualmente, a Portaria n.º 80-A/2020, de 25 de março, que regula o regime de prestação de serviços
essenciais de inspeção de veículos, na sua redação atual.
DR 95-A/2020, Série I, de 16 de maio de 2020.
Portaria n.º 116/2020. Altera os artigos 3.º, 4.º e 7.º da Portaria n.º 185/2015, de 23 de junho, que
regulamenta a Lei n.º 14/2014, de 18 de março, que aprovou o regime jurídico do ensino da condução,
nos aspetos relativos ao ensino da condução para habilitação às diversas categorias de carta de
condução e ao acesso e exercício da atividade de exploração de escolas de condução.
DR 95-A/2020, Série I, de 16 de maio de 2020.
Despacho n.º 5520-B/2020. Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros
e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais.
DR 94, 2º Suplemento, Série II, de 14 de maio de 2020.
Despacho n.º 5503-C/2020. Prorrogação da interdição do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal
de todos os voos de e para países que não integram a União Europeia, com determinadas exceções.
DR 93, 3º Suplemento, Série II, de 13 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 34-A/2020. Prorroga a reposição, a título excecional e
temporário, do controlo de pessoas nas fronteiras, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Republica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, de 16 de março, com a redação
introduzida pela presente resolução.
DR 93, 1º Suplemento, Série I, de 13 de maio de 2020.
Despacho n.º 5298-A/2020. Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália. O presente despacho
produz efeitos a partir das 00:00 horas do dia 6 de maio de 2020.
DR 88, 1º Suplemento, Série II, de 6 de maio de 2020.
Portaria n.º 107-A/2020. Estabelece a lotação máxima no transporte em táxi e no transporte em veículo
descaracterizado a partir de plataforma eletrónica, no âmbito das medidas excecionais e temporárias
relativas à pandemia COVID-19.
DR 86, 1º Suplemento, Série I, de 4 de maio de 2020.
Despacho n.º 5176-B/2020. Procede à prorrogação das medidas excecionais e temporárias relativas à
suspensão do ensino da condução, exames e da atividade de formação presencial de certificação de
profissionais.
DR 86, 2º Suplemento, Série II, de 4 de maio de 2020.
Portaria n.º 106/2020. Estabelece para o transporte aéreo um limite máximo de passageiros, bem como
as exceções a esse limite e respetivos requisitos, por forma a garantir a distância conveniente entre os
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passageiros e a garantir a sua segurança, quer nos voos regulares, quer nos voos excecionados à regra
geral sobre lotação. A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 85-B, Série I, de 2 de maio de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020. Estabelece uma estratégia de levantamento de
medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-B/2020. Repõe, a título excecional e temporário, um ponto
de passagem autorizado na fronteira terrestre.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020. Declara a situação de calamidade, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-D/2020. Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período
entre 1 e 3 de maio de 2020.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 19-A/2020. Estabelece um regime excecional e temporário de reequilíbrio financeiro de
contratos de execução duradoura, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
DR 85, 3º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Despacho n.º 5138-B/2020. Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros
e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais.
DR 85, 3º Suplemento, Série II, de 30 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 18-A/2020. Retifica o Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, da Presidência
do Conselho de Ministros, que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 76, de 17 de
abril de 2020.
DR 85, 2º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Portaria n.º 105-A/2020. Determina a cessação do período de suspensão semanal da atividade da frota
que opera em águas interiores não marítimas sob jurisdição das capitanias dos portos do continente e
na divisão 9 definida pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar (CIEM). Revoga a Portaria
n.º 88-B/2020, de 6 de abril. A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 85, 1º Suplemento, Série I, de 30 de abril de 2020.
Despacho n.º 5023-C/2020. Altera a alínea g) do n.º 4 do Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março,
sobre prestação de serviços de atendimento ao público.
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DR 82, 2º Suplemento, Série II, de 27 de abril de 2020.
Portaria n.º 102-A/2020. Estabelece um período excecional, entre 1 de maio e 30 de junho de 2020,
durante o qual a comercialização de gasolina com especificações de inverno, ainda existente nas
armazenagens em território nacional, pode ser comercializada para efeitos do seu escoamento.
DR 81, 1º Suplemento, Série I, de 24 de abril de 2020.
Despacho n.º 4808-B/2020. Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália.
DR 78, 2º Suplemento, Série II, de 21 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-C/2020. A Presidência do Conselho de Ministros regulamenta a prorrogação do estado de
emergência decretado pelo Presidente da República.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020. A Assembleia da República autoriza a renovação
do estado de emergência.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020. Procede à segunda renovação da declaração de
estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 76, 1º Suplemento, Série I, de 17 de abril de 2020.
Despacho n.º 4586-A/2020. Estabelece para o transporte aéreo outros casos em que não se aplica o
previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do Decreto n.º 2-B/2020 e que não estavam previstos no
Despacho n.º 4328-A/2020, de 7 de abril.
DR 74, 2º Suplemento, Série II, de 15 de abril de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 22/2020. Prorroga a reposição, a título excecional e temporário,
do controlo de pessoas nas fronteiras, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Altera os n.ºs 1, 4,
5 e 7 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, de 16 de março, que 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. A presente
Resolução produz efeitos a partir do dia 15 de abril de 2020.
DR 73, Série I, de 14 de abril de 2020.
Despacho n.º 4396/2020. Prorroga os efeitos do Despacho n.º 3301/2020, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 52, de 15 de março de 2020, que estabelece regras aplicáveis aos profissionais
de saúde, com filho ou outros dependentes a cargo menores de 12 anos. O presente Despacho produz
efeitos no dia da sua assinatura e vigora enquanto não houver retoma das atividades letivas e não letivas
presenciais, de acordo com o determinado pelo Governo.
DR 71-A, Série II, de 10 de abril de 2020.
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Despacho n.º 4394-D/2020. Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e

tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais. O presente Despacho produz efeitos a partir das
00:00 horas do dia 10 de abril de 2020 até às 24:00 horas do dia 30 de abril de 2020, podendo ser
prorrogado em função da evolução da situação epidemiológica.
DR 71, 3º Suplemento, Série II, de 9 de abril.

Portaria n.º 90/2020. Altera o n.º 3 da Portaria n.º 80-A/2020, de 25 de março, que veio estabelecer

o regime de prestação de serviços essenciais de inspeção de veículos. A presente Portaria entra em
vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
DR 71, Série I, de 9 de abril de 2020.
Despacho n.º 4328-F/2020. Procede à prorrogação das 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. O
presente diploma produz efeitos a partir da data da sua publicação.
DR 70, 3º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.
Despacho n.º 4328-D/2020. Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália. O presente

Despacho produz efeitos a partir das 00:00 horas do dia 8 de abril de 2020.
DR 70, 3º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.

Despacho n.º 4328-C/2020. Altera o Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, que assegura o

funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais.
DR 70, 2º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.

Despacho n.º 4328-A/2020. Revoga e substitui o Despacho n.º 4270-A/2020, de 7 de abril, que estabelece

para o transporte aéreo os casos em que não se aplica o previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do
Decreto n.º 2-B/2020.
DR 70, 1º Suplemento, Série II, de 8 de abril de 2020.
Despacho n.º 4270-C/2020. Determina as medidas de caráter excecional e temporário de fornecimento
de medicamentos dispensados por farmácia hospitalar em regime de ambulatório, a pedido do utente,
através da dispensa em farmácia comunitária ou da entrega dos medicamentos no domicílio. O presente
Despacho produz efeitos durante o período de vigência do estado de emergência, renovado pelo Decreto
do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, e das suas eventuais novas renovações.
DR 69, 3º Suplemento, Série II, de 7 de abril de 2020.
Decreto-Lei n.º 14-C/2020. Estabelece a definição de procedimentos de atribuição de financiamento e
compensações aos operadores de transportes essenciais, no âmbito da pandemia COVID-19.
DR 69, 1º Suplemento, Série I, de 7 de abril de 2020.
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Deliberação n.º 441-A/2020. Adoção de procedimento simplificado que permita a instalação de
separadores entre o espaço do condutor e o dos passageiros para proteção dos riscos inerentes à
transmissão do COVID-19. A presente Deliberação entra em vigor no dia da sua aprovação.
DR 69, 1º Suplemento, Série II, de 7 de abril de 2020.
Despacho n.º 4270-A/2020. Estabelece para o transporte aéreo os casos em que não se aplica o previsto
na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do Decreto n.º 2-B/2020.
DR 69, 1º Suplemento, Série II, de 7 de abril de 2020.
Despacho n.º 4235-D/2020. Determina a aplicação do artigo 6.º do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril,
aos ministros do culto. O presente despacho produz efeitos entre as 00:00h do dia 9 de abril de 2020 e
as 24:00h do dia 13 de abril de 2020.
DR 68, 2º Suplemento, Série II, de 6 de abril de 2020.
Despacho n.º 4148/2020. Regulamenta o exercício de comércio por grosso e a retalho de distribuição
alimentar e determina a suspensão das atividades de comércio de velocípedes, veículos automóveis e
motociclos, tratores e máquinas agrícolas, navios e embarcações.
Diário da República n.º 67-A/2020, Série II, de 5 de abril de 2020.
Despacho n.º 4146-A/2020. Estabelece os serviços essenciais e as medidas necessárias para garantir
as condições de normalidade na produção, transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços
agrícolas e pecuários, e os essenciais à cadeia agroalimentar, no quadro das atribuições dos organismos
e serviços do Ministério da Agricultura. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.
DR 67, 1º Suplemento, Série II, de 3 de abril de 2020.
Decreto n.º 2-B/2020. Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente
da República. Revoga o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. O presente diploma entra em vigor às
00h de 3 de abril de 2020.
DR 66, 2º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020. Autorização da renovação do estado de
emergência.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020. Renova a declaração de estado de emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 66, 1º Suplemento, Série I, de 2 de abril de 2020.
Despacho n.º 4031/2020. Permite, ao abrigo do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, o funcionamento
de estabelecimentos de manutenção e reparação de velocípedes, bem como venda de peças e
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acessórios. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura e mantém-se em vigor
enquanto se mantiver a declaração de estado de emergência.
DR 66, Série II, de 2 de abril de 2020.
Despacho n.º 4024-A/2020. Adota medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, de
resposta à epidemia SARS-CoV-2 no âmbito da atividade de transporte de doentes. O presente despacho
produz efeitos a partir da data da publicação.
DR 65, 2º Suplemento, Série II, de 1 de abril de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-E/2020. Retifica a Portaria n.º 80-A/2020, de 25 de março, das
Infraestruturas e Habitação, que regula o regime de prestação de serviços essenciais de inspeção de
veículos, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 60, suplemento, de 25 de março de 2020.
DR 60, 2º Suplemento, Série I, de 25 de março de 2020.
Portaria n.º 80-A/2020. Regula o regime de prestação de serviços essenciais de inspeção de veículos
DR 60, 1º Suplemento, Série I, de 25 de março de 2020.
Despacho n.º 3614-G/2020. Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral
de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos durante o estado de emergência.
DR 58, 1º Suplemento, Série II, de 23 de março de 2020.
Despacho n.º 3659-B/2020. Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália.
DR 59, 1º Suplemento, Série II, de 24 de março 2020.
Despacho n.º 3659-A/2020. Determina procedimentos de controlo de fronteira por parte do SEF: a) Na
fronteira externa aérea o SEF exerce o controlo de fronteira dos voos provenientes de países terceiros
que não tenham sido suspensos; b) Na fronteira marítima aplica-se o Despacho n.º 3298-C/2020, datado
de 13 de março e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, datada de 16 de março; c) Na
fronteira terrestre aplica-se a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, datada de 16 de março.
Os passageiros autorizados a entrar em território nacional estão obrigados a cumprir as orientações
emanadas pela Direção-Geral de Saúde. A entrada em vigor dos presentes procedimentos fica
submetida a um período transitório de 24 horas a contar da sua publicação, de forma a acautelar os
direitos dos passageiros que, entretanto, já tenham efetuado o embarque no ponto de origem.
DR 59, 1º Suplemento, Série II, de 24 de março de 2020.
Despacho n.º 3614-A/2020. Regula, nos termos do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, o
funcionamento das máquinas de vending, e o exercício das atividades de vendedores itinerantes e de
aluguer de veículos de mercadorias e passageiros. O presente despacho produz efeitos a partir da data
da entrada em vigor do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março.
DR 58, 1º Suplemento, Série II, de 23 de março de 2020.
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Decreto-Lei n.º 10-D/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia da
doença COVID-19 relacionadas com o setor das comunicações eletrónicas. O presente decreto-lei
produz efeitos desde o dia 20 de março e até à data de cessação das medidas de prevenção, contenção,
mitigação e tratamento da infeção epidemiológica do SARS-Cov2 e da doença COVID-19, conforme
determinada pela autoridade nacional de saúde pública. O presente diploma entra em vigor no dia
seguinte ao da sua publicação.
DR 58, 1º Suplemento, Série I, de 23 de março de 2020.
Decreto-Lei n.º 10-C/2020. Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia da
doença COVID-19 no âmbito das inspeções técnicas periódicas de veículos a motor e seus reboques. O
presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de junho de
2020.
DR 58, 1º Suplemento, Série I, de 23 de março de 2020.
Despacho n.º 3547-A/2020. Regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o
funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais, bem como as
condições de funcionamento em que estes devem operar. O presente despacho entra em vigor e produz
efeitos às 00:00 de 23 de março de 2020.
DR 57-B, 1º Suplemento, Série II, de 22 de março de 2020.
Despacho n.º 3545/2020. Determina a composição da Estrutura de Monitorização do Estado de
Emergência. O presente despacho produz efeitos na data da sua publicação.
DR 57-A, Série II, de 21 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 11-D/2020. Retifica o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, da Presidência
do Conselho de Ministros que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 57, 20 de março
de 2020.
DR 57, 2º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Decreto n.º 2-A/2020. Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. O presente decreto entra em vigor
às 00:00 do dia 22 de março de 2020.
DR 57, 1º Suplemento, Série I, de 20 de março de 2020.
Portaria n.º 77-A/2020. Altera o artigo 2.º e revoga o n.º 2 do artigo 7.º da Portaria n.º 73-A/2020, de 17
de março que reconhece a necessidade de se proceder à requisição civil dos trabalhadores portuários
em situação de greve até ao dia 30 de março de 2020. A presente portaria produz efeitos no dia da

sua publicação.

DR 56, 2º Suplemento, Série I, de 19 de março de 2020.
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Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020. Declara o estado de emergência, com fundamento
na verificação de uma situação de calamidade pública.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020. Autorização da declaração do estado de
emergência. A presente resolução entra em vigor com o Decreto do Presidente da República, produzindo
efeitos nos mesmos termos.
DR 55, 3º Suplemento, Série I, de 18 de março de 2020.
Despacho n.º 3427-A/2020. 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: a) Os países
associados ao Espaço Schengen (Liechenstein, Noruega, Islândia e Suíça); b) Os 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; c) O Reino Unido, os Estados Unidos da América, a Venezuela, o Canadá
e a África do Sul, dada a presença de importantes comunidades portuguesas.
Este diploma não é aplicável a aeronaves de Estado e às Forças Armadas, voos para transporte
exclusivo de carga e correio, bem como a voos de caráter humanitário ou de emergência médica e a
escalas técnicas para fins não comerciais.
O presente despacho produz efeitos a partir das 24 horas do dia 18 de março de 2020, sem prejuízo dos
voos que, por razões estritamente operacionais, só consigam regressar a Portugal no dia seguinte, e
vigora pelo prazo de 30 dias.
DR 55, 1º Suplemento, Série II, de 18 de março de 2020.
Portaria n.º 73-A/2020. Reconhece a necessidade de se proceder à requisição civil dos trabalhadores
portuários em situação de greve até ao dia 30 de março de 2020. A Resolução do Conselho de Ministros
n.º 10-C/2020, de 17 de março, reconheceu a necessidade de se proceder à requisição civil dos
trabalhadores portuários em situação de greve, declarada pelo Sindicato Nacional dos Estivadores,
Trabalhadores do Tráfego, Conferentes Marítimos e Outros (SETC) das 8 horas do dia 9 de março de
2020 às 8 horas do dia 30 de março de 2020 e das 8 horas do dia 16 de março de 2020 às 8 horas do
dia 30 de março de 2020. Ao abrigo do disposto na referida resolução, decreta-se, com efeito imediato,
a requisição civil dos trabalhadores portuários aderentes à greve nas empresas em que se encontra
comprovado o incumprimento dos serviços decretados pelo Despacho n.º 9/2020, do Secretário de
Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional e do Secretário de Estado Adjunto e das
Comunicações, de 6 de março de 2020. A presente portaria entra imediatamente em vigor.
DR 54, 1º Suplemento, Série I, de 17 de março de 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-C/2020. Reconhece a necessidade de se proceder à
requisição civil dos trabalhadores portuários em situação de greve até ao dia 30 de março de 2020. O
caráter excecional da presente requisição civil é fundado no atual quadro de contingência decorrente do
surto do novo Coronavírus (COVID-19), declarado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como
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uma pandemia internacional, que tem vindo a disseminar-se rápida e globalmente, no âmbito do qual se
constatou já uma afluência de pessoas aos supermercados e farmácias, sendo necessário garantir a
existência de stocks. Determinar que a presente resolução produz efeitos imediatos.
DR 54, 1º Suplemento, Série I, de 17 de março de 2020.
Declaração de Retificação n.º 260-A/2020. Retificação do Despacho n.º 3301-D/2020, de 15 de março,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52-B/2020, 2.º suplemento, de 15 de março de 2020.
DR 53, 1º Suplemento, Série II, de 16 de março de 2020.
Despacho n.º 3301-D/2020. Determina a adoção de medidas adicionais de natureza excecional para
fazer face à prevenção e contenção da pandemia COVID-19: a) Interdição da realização de eventos,
reuniões ou ajuntamento de pessoas, independentemente do motivo ou natureza, com 100 ou mais
pessoas; b) Proibição do consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso público,
excetuando-se as áreas exteriores dos estabelecimentos de restauração e bebidas, devidamente
licenciados para o efeito; c) Suspensão dos serviços regulares, dos serviços regulares especializados e
dos serviços ocasionais de transporte internacional de passageiros, à exceção das excursões efetuadas
por cidadãos nacionais ou dos titulares de autorização de residência em Portugal que tenham saído do
País e que pretendam regressar; d) Suspensão do ensino da condução, da atividade de formação
presencial de certificação de profissionais e da realização de provas no âmbito da condução, nos termos
definidos no despacho do membro do Governo responsável pela área das infraestruturas. O presente
despacho produz efeitos imediatamente, até 9 de abril de 2020, podendo ser prorrogado em função da
evolução da situação epidemiológica.
DR 52-B/2020, 2º Suplemento, Série II, de 15 de março de 2020.
Despacho n.º 3301-B/2020. 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.
DR 52-B, 1º Suplemento, Série II, de 15 de março de 2020.
Despacho n.º 3298-C/2020. Determina a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros
e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais.
DR 52, 1º Suplemento, Série II, de 13 de março de 2020.
Despacho n.º 3186-D/2020. Suspensão de voos de Itália.
DR 49, 1º Suplemento, Série II, 10 de março de 2020.
Despacho n.º 3186-C/2020. Suspensão de voos das zonas de Itália mais afetadas - Emilia-Romagna,
Piemonte, Lombardia e Veneto.
DR 49, 1º Suplemento, Série II, 10 de março de 2020.
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17.3

JORNAL OFICIAL UNIÃO EUROPEIA

Regulamento 2020/698 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio. Estabelece medidas
específicas e temporárias face ao surto de COVID-19 relativas à renovação ou prorrogação de
determinados certificados, licenças e autorizações e ao adiamento de determinados controlos periódicos
e formação contínua em determinados domínios da legislação em matéria de transportes.
JOUE L 165, de 27 de maio de 2020.
Regulamento 2020/697 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio. Adita o n.º 3 ao artigo
21.º do Regulamento 2017/352 para permitir à entidade gestora de um porto ou à autoridade competente
maior flexibilidade na cobrança das taxas de utilização da infraestrutura portuária no contexto do surto
de COVID-19.
JOUE L 165, de 27 de maio de 2020.
Regulamento 2020/696 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio. Altera artigo 1.º n.º 1.
Adita vários números ao artigo 9.º, o 21.º-A, CAPÍTULO IV-A, o artigo 25.º-A, o artigo 25.º-B todos por
referência ao Regulamento 1008/2008 relativo a regras comuns de exploração dos serviços aéreos na
Comunidade no contexto da pandemia COVID-19.
JOUE L 165, de 27 de maio de 2020.
Regulamento de Execução 2020/683 da Comissão, de 15 de abril. Executa o Regulamento 2018/858 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos requisitos administrativos para a
homologação e a fiscalização do mercado dos veículos a motor e seus reboques e dos sistemas,
componentes e unidades técnicas destinados a esses veículos.
JOUE L 163, de 26 de maio de 2020.
Recomendação 2020/648 da Comissão, de 13 de maio. Relativa aos vales propostos aos passageiros e
viajantes em alternativa ao reembolso de serviços de transporte e de viagens organizadas cancelados
no contexto da pandemia de COVID-19.
JOUE L 15, de 14 de maio de 2020.
Comunicação da Comissão. Roteiro Europeu Comum com vista a levantar as medidas de contenção da
COVID-19.
JOUE C 126, de 17 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Orientações em matéria de proteção da saúde, repatriamento e
formalidades de viagem dos marítimos, passageiros e outras pessoas a bordo dos navios.
JOUE C 119, de 14 de abril de 2020.
Comunicação da Comissão. Orientações sobre a assistência de emergência da UE em matéria de
cooperação transfronteiriça no domínio dos cuidados de saúde no contexto da crise da COVID-19.
JOUE C 111I, publicado a 3 de abril de 2020.
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Regulamento 2020/459 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de março. Altera o Regulamento
95/93 do Conselho relativo às normas comuns aplicáveis à atribuição de faixas horárias nos aeroportos
da Comunidade.
JOUE L 99, publicado a 31 de março de 2020.
Comunicação da Comissão. Sobre a implementação de corredores verdes ao abrigo das orientações
relativas às medidas de gestão das fronteiras para proteger a saúde e garantir a disponibilidade de bens
e serviços essenciais.
JOUE C 96I, publicado em 24 de março de 2020.
Aviso da Comissão. Orientações para a interpretação dos regulamentos da UE em matéria de direitos
dos passageiros no contexto do desenvolvimento da situação da Covid-19.
JOUE C 089I, publicado em 18 de março de 2020.
Comunicação da Comissão Europeia. Orientações relativas às medidas de gestão das fronteiras para
proteger a saúde e garantir a disponibilidade de bens e serviços essenciais 2020/C 86 I/01.
JOUE C 86I, publicado em 16 de março de 2020.
Regulamento de Execução 2020/402 da Comissão, 14 de março. Sujeita a exportação de determinados
produtos à apresentação de uma autorização de exportação. É exigida uma autorização de exportação
estabelecida de acordo com o formulário constante do anexo II para a exportação para fora da União do
equipamento de proteção individual enumerado no anexo I, originário ou não da União. A autorização é
concedida pelas autoridades competentes do Estado-Membro em que o exportador está estabelecido e
é emitida por escrito ou através de meios eletrónicos. É proibida a exportação sem a apresentação da
autorização de exportação.
JOUE L 77I, publicado em 15 de março de 2020.
17.4

RESOLUÇÕES E COMUNICAÇÕES DE OUTROS ORGANISMOS OFICIAIS

17.4.1 Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.
Covid-19 | Transportes e mobilidade - IMT, I.P. | novo microsite com aplicação para motoristas
profissionais
Regime Excecional que Prorroga Prazo das Inspeção de Veículos Informação no âmbito dos
procedimentos de prevenção, controlo e vigilância de infeção pelo Sars-cov-2 (Covid-19)
Redução de Contacto Social para o Pessoal Afeto ao Transporte em Veículos Descaracterizados a Partir
de Plataforma Electrónica – TVDE [Transportes em Veículos Descaracterizados a Partir de Plataforma
Electrónica – TVDE]
Redução de Contacto Social para o Pessoal Afeto ao Transporte Público em Táxi – [Transportes Públicos
em Táxi]
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Novas Regras de Atendimento
Centro de Documentação e Arquivo do IMT
Suspensão do Ensino da Condução, Exames de Condução e Entidades Formadoras
Redução de Contacto Social para o Pessoal Afeto ao Transporte Público Rodoviário
Setor da Mobilidade e dos Transportes
Centros de Formação; Centros de Exame; Escolas de Condução; Centros de Inspeção Técnica de
Veículos
C o m u n i c a d o 23 | Regime excecional e temporário que prorroga o prazo de validade dos
certificados de conselheiros de segurança e a validade das inspeções às cisternas para transporte
ferroviário de mercadorias perigosas
C o m u n i c a d o 22 | Regime excecional e temporário aplicável às inspeções periódicas dos
recipientes sob pressão para o transporte de gases, das cisternas móveis e dos contentores para gases
de elementos múltiplos (CGEM)
C o m u n i c a d o 21 | Suspensão do Ensino da Condução, Exames de Condução, Entidades
Formadoras e do Sistema de Informação de Parcerias OnLine (SIPOL)
C o m u n i c a d o 20 | Implementação de Corredores Verdes
Co m u n i c a d o 19 | Esclarecimento sobre Redução do Número Máximo de Passageiros por Veículo.
Substitui o Comunicado 7 e o Comunicado 8
C o m u n i c a d o 18 | Extensão da validade dos certificados CEMT 6 (Certificados de Controlo Técnico)
até ao dia 30.06.2020
C o m u n i c a d o 17 | INSTRUÇÃO Nº 02/20 Dispensa da utilização do apito na transmissão do Sinal
de Partida no âmbito do Estado Epidémico (Coronavírus SARS-CoV-2)
C o m u n i c a d o 16 | INSTRUÇÃO Nº 01/20 Notificação e envio de informação ao IMT no âmbito do
Estado de Emergência Nacional (Coronavírus SARS-CoV-2)
C o m u n i c a d o 15 | Medida extraordinária e temporária para os carregadores e para as empresas
que prestam serviços de consolidação de cargas e que utilizam o Método 2 para a obtenção do peso
bruto verificado de contentores
C o m u n i c a d o 14 | Medidas de Carácter Extraordinário, Atividade de Transporte de Doentes
C o m u n i c a d o 13 | Deliberação do Conselho Diretivo do IMT, I.P. que autoriza a instalação em táxis
e em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (TVDE) de separadores entre o espaço
do condutor e o dos passageiros transportados no banco da retaguarda
C o m u n i c a d o 12 | Regime Excecional que prorroga o prazo de validade dos certificados ADR de
condutores, de conselheiros de segurança e de veículos
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C o m u n i c a d o 11 - versão atualizada | Derrogação das normas previstas no Regulamento (CE)
n.º 561/2006, de 15 de março que estabelece Regras em Matéria de Tempos de Condução, Pausas e
Períodos de Repouso para os Condutores Envolvidos no Transporte Rodoviário de Mercadorias
C o m u n i c a d o 10 | Despacho n.º 3547-A/2020 Regulamenta a declaração do estado de emergência.
Na área dos transportes de passageiros, determina as medidas necessárias para garantir os serviços
indispensáveis em termos de mobilidade. Assegura o funcionamento das cadeias de abastecimento de
bens e dos serviços públicos essenciais, bem como as condições de funcionamento em que estes devem
operar.
C o m u n i c a d o 9 | Informação no âmbito dos procedimentos de prevenção, controlo e vigilância de
infeção pelo Sars-cov-2 (Covid-19) | Regime Excecional que Prorroga Prazo das Inspeção de
Veículos
C o m u n i c a d o 8 | Redução de Contacto Social para o Pessoal Afeto ao Transporte em Veículos
Descaracterizados a Partir de Plataforma Electrónica – TVDE [Transportes em Veículos
Descaracterizados a Partir de Plataforma Electrónica – TVDE]
C o m u n i c a d o 7 | Redução de Contacto Social para o Pessoal Afeto ao Transporte Público em Táxi
– [Transportes Públicos em Táxi]
C o m u n i c a d o 6 | Novas Regras de Atendimento
C o m u n i c a d o 5 | Centro de Documentação e Arquivo do IMT
C o m u n i c a d o 4 | Suspensão do Ensino da Condução, Exames de Condução e Entidades
Formadoras
C o m u n i c a d o 3 | Redução de Contacto Social para o Pessoal Afeto ao Transporte Público
Rodoviário
C o m u n i c a d o 2 | Setor da Mobilidade e dos Transportes
C o m u n i c a d o 1 | Centros de Formação; Centros de Exame; Escolas de Condução; Centros de
Inspeção Técnica de Veículos
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A presente compilação normativa tem valor exclusivamente informativo e não compreende
versões consolidadas. URÍA MENÉNDEZ-PROENÇA DE CARVALHO não se responsabiliza pelo
facto de algumas das regras incluídas neste documento poderem ter sido modificadas ou
revogadas por outras posteriores, nem garante a exaustividade completa da compilação. A atual
versão do documento foi concluída às 15:00 de 8 de junho de 2020.
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