
 

Síntese de Legislação Nacional n.º 1667 

Semana de 17 a 21 de fevereiro de 2020 

 Regulamentação Coletiva de Trabalho  

Atividades de apoio social desenvolvidas por IPSS - instituições particulares de solidariedade social (CAE 86 / 87) 

Portaria n.º 44/2020, de 17/02/2020 
Determina a extensão do contrato coletivo entre a CNIS - Confederação Nacional das 
Instituições de Solidariedade e a FEPCES - Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, 
Escritórios e Serviços e outros, publicado no BTE 41/2019, de 08/11/2019 
Aplica-se: 
a) às relações de trabalho entre Instituições Particulares de Solidariedade Social não filiadas na CNIS que prossigam 

as atividades reguladas pela convenção e trabalhadores ao seu serviço das profissões e categorias profissionais nela 
previstas; 

b) às relações de trabalho entre Instituições Particulares de Solidariedade Social filiadas na CNIS que prossigam as 
atividades reguladas pela convenção e trabalhadores ao seu serviço, das referidas profissões e categorias 
profissionais, não representados pelas associações sindicais outorgantes. 

Não se aplica: 
a) aos trabalhadores filiados em sindicados representados pela FNSTFPS - Federação Nacional dos Sindicatos dos 

Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. 
b) às Instituições Particulares de Solidariedade Social filiadas na UMP - União das Misericórdias Portuguesas 

A tabela salarial e cláusulas de natureza pecuniária previstas na convenção produzem efeitos a 
partir de 1 de dezembro de 2019 

 
Indústria de lanifícios, têxteis-lar, têxtil algodoeira e fibras, rendas, bordados, passamanarias e tapeçaria. 

Declaração de Retificação n.º 8/2020, de 19/02/2020 
Retifica a Portaria n.º 12/2020, de 22/01, sobre a portaria de extensão das alterações do 
contrato coletivo entre a ANIL - Associação Nacional dos Industriais de Lanifícios e outra e a 
COFESINT - Federação de Sindicatos da Indústria, Energia e Transportes e outra. 

 
Atividade de retalhista de comércio de produtos alimentares, designadamente, bebidas, frutos e produtos 
hortícolas e sementes 

BTE 6/2020, de 15/02/2020 
Contrato coletivo entre a ADIPA - Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares e o 
SITESE - Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo - 
Alteração salarial e outras (trabalho em regime de turnos, subsídio de domingo, subsídio de refeição), 
publicado no BTE 14/2019, de 15/04/2019  
A tabela de remunerações e as cláusulas de expressão pecuniária produzem efeitos a 1 de 
janeiro de 2020. 
 
 

 

http://www.aeportugal.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/129208060
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2019/bte41_2019.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/129341447
https://dre.pt/application/conteudo/128355818
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2020/bte6_2020.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2019/bte14_2019.pdf


 
Legislação  

Geral: Orçamento Madeira 

Declaração de Retificação n.º 9/2020 
20/02/2020 
Retifica o Decreto Legislativo Regional n.º 1-A/2020/M, de 31/01, que aprova o Orçamento da 
Região Autónoma da Madeira. 

 
Geral: Estatuto do Cuidador Informal 

Declaração de Retificação n.º 7/2020  
18/02/2020 
Retifica a Portaria n.º 2/2020, de 10/01, que regulamenta os termos do reconhecimento e 
manutenção do Estatuto do Cuidador Informal, aprovado em anexo à Lei n.º 100/2019, de 6/09. 

 
Geral: IRC - Taxas de Derrama Municipal Incidentes sobre o Lucro Tributável do período fiscal de 2019 

Ofício-Circulado n.º 20218/2020 
19/02/2020 
A AT divulga a lista de Municípios com a indicação dos códigos de Distrito/Concelho, das taxas 
de derrama lançadas sobre o lucro tributável do IRC do período de 2019, bem como o âmbito 
das respetivas isenções necessárias ao preenchimento da Declaração de Rendimentos Mod.22. 

 
Geral: Fundo Ambiental - orçamento 2020    

Despacho n.º 2269-A/2020 
17/02/2020 
Aprova o orçamento do Fundo Ambiental para o ano de 2020, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 42-
A/2016, de 12/08, que criou o Fundo Ambiental. 
Data de produção de efeitos: 22/02/2020 

 
Agricultura:  
Incentivos e apoios 

Portaria n.º 47/2020 
21/02/2020 
6ª alteração à Portaria n.º 201/2015, de 10/07, que estabelece o regime de aplicação da 
operação n.º 3.4.2, «Melhoria da eficiência dos regadios existentes», inserido na ação n.º 3.4, 
«Infraestruturas coletivas», da medida n.º 3, «Valorização da produção agrícola», integrada na 
área n.º 2, «Competitividade e organização da produção», do Programa de Desenvolvimento 
Rural do Continente 
Data de produção de efeitos: 22/02/2020       

e 
Taxas DGADR 

Despacho n.º 2371/2020 
19/02/2020 
Aprovação da tabela de preços praticados em 2020 pela DGADR - Direção-geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural. 
Data de produção de efeitos: 24/02/2020 

http://www.aeportugal.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/129399904
https://dre.pt/application/conteudo/128771582
https://dre.pt/application/conteudo/129300064
https://dre.pt/application/conteudo/127957590
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20218_2020.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/129302089
https://dre.pt/application/conteudo/129475783
https://dre.pt/application/conteudo/69782194
https://dre.pt/application/conteudo/129360275


 
Setor Energético:  
Tarifas e preços de energia elétrica 

Diretiva n.º 3/2020 ERSE 
17/02/2020 
Aprova as tarifas e preços de energia elétrica a vigorar em 2020, bem como os parâmetros para 
a sua definição. 
Data de produção de efeitos: 01/01/2020 

e 
Combustíveis derivados do petróleo e de GPL - dever de informação       

Regulamento n.º 141/2020  
20/02/2020 
Regulamento relativo ao regime de cumprimento do dever de informação do Comercializador 
de Combustíveis Derivados do Petróleo e de GPL ao Consumidor, ao abrigo dos artºs 14.º e 23.º 
da Lei n.º 5/2019, de 11/01, que estabelece o dever de informação do comercializador de 
energia ao consumidor. 
Data de produção de efeitos: 20/05/2020 

 
Abastecimento Público de Água: taxa de Recursos Hídricos (TRH) 

Despacho n.º 2344/2020 
19/02/2020 
Fixa em € 0,01 por m3 de água captada ou utilizada, o valor de base da componente «S» da taxa 
de recursos hídricos para os sistemas de água de abastecimento público, ao abrigo do Decreto-
Lei n.º 46/2017, de 3/05, que estabelece o regime económico e financeiro dos recursos hídricos. 

Data de produção de efeitos: 01/01/2020 

 
Atividades espaciais - Açores: licenciamento de atividades espaciais       

Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2020/A 
17/02/2020 
Aprova o Regulamento do Licenciamento das Atividades Espaciais na Região Autónoma dos 
Açores criado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 9/2019/A, de 9/05 (regime jurídico de 

licenciamento das atividades espaciais, de qualificação prévia e de registo e transferência de objetos espaciais na 

Região Autónoma dos Açores, bem como o respetivo regime económico e financeiro) 
Data de produção de efeitos: 18/02/2020        
 
 

http://www.aeportugal.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/129260742
https://dre.pt/application/conteudo/129413161
https://dre.pt/application/conteudo/117714174
https://dre.pt/application/conteudo/129359990
https://dre.pt/application/conteudo/106960762
https://dre.pt/application/conteudo/106960762
https://dre.pt/application/conteudo/129208062
https://dre.pt/application/conteudo/122253268

