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Legislação - Coronavírus - COVID-19  

 
Geral: prorrogação do estado de calamidade 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 43-B/2020 
12/06/2020 
Prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
alterando a Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, de 29/05, bem como o seu 
anexo, e republicando-a. 
Data de produção de efeitos: 15/06/2020 
Data de cessação de efeitos: 29/06/2020 

 
Geral: controlo documental nas fronteiras / interdição do desembarque       

Resolução do Conselho de Ministros n.º 43-A/2020 
12/06/2020 
Prorroga até às 23:59 horas do dia 30 de junho de 2020 a reposição, a título excecional e 
temporário, do controlo de pessoas nas fronteiras imposto pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 10-B/2020, de 16/03, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, mantendo a 
proibição de desembarque de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos 
nacionais, com exceção dos cidadãos nacionais e residentes em Portugal, determinada pelo 
Despacho n.º 3298-C/2020, de 13/03. 
Data de produção de efeitos: 15/06/2020 
Data de cessação de efeitos: 01/07/2020 
 
 
 

http://www.aeportugal.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/135711302
https://dre.pt/application/conteudo/134889278
https://dre.pt/application/conteudo/135707100
https://dre.pt/application/conteudo/130326108
https://dre.pt/application/conteudo/130326108
https://dre.pt/application/conteudo/130243049
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Transporte Marítimo: interdição do desembarque       

Despacho n.º 6251-B/2020 
12/06/2020 
Prorroga, até 30 de junho, a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e 
tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais, imposto no Despacho n.º 5520-B/2020, 
de 14/05. 
Data de produção de efeitos: 15/06/2020 
Data de cessação de efeitos: 30/06/2020 

 
Transporte Aéreo: suspensão de vôos de e para países extracomunitários       

Despacho n.º 6251-A/2020 
12/06/2020 
Prorroga, até 30 de junho, a 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, imposto no Despacho n.º 3427-A/2020, de 18/03. 
Data de produção de efeitos: 15/06/2020 
Data de cessação de efeitos: 30/06/2020 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Legislação - Geral  

Setor Energético: consumo de gás natural - perfis de consumo       

Diretiva n.º 10/2020 ERSE 
08/06/2020 
Aprova os perfis de consumo de gás natural e consumos médios diários para vigorarem no ano 
gás de 2020-2021 
Data de produção de efeitos: 01/07/2020 

 
Transporte Terrestre: de mercadorias perigosas 

Decreto-Lei n.º 24-B/2020 
08/06/2020 
6ª alteração ao Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29/04, relativo ao transporte terrestre de 
mercadorias perigosas, transpondo a Diretiva 2018/1846 (UE), republicando a totalidade dos 
seus anexos. 
Data de produção de efeitos: 09/06/2020       

 
Seguros: atualização de capitais «Incêndio e elementos da natureza»       

Norma Regulamentar n.º 4/2020-R 
12/06/2020 
Estabelece os índices trimestrais de atualização de capitais para as apólices do ramo «Incêndio 
e elementos da natureza» com início ou vencimento no terceiro trimestre de 2020. 
Data de produção de efeitos: 01/07/2020 
Data de cessação de efeitos: 30/09/2020 

http://www.aeportugal.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/135711325
https://dre.pt/application/conteudo/133626359
https://dre.pt/application/conteudo/135711324
https://dre.pt/application/conteudo/130376669
https://dre.pt/application/conteudo/135368964
https://dre.pt/application/conteudo/135391590
http://dre.pt/pdfdia1s/08301.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/135532473
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Turismo: qualificação das praias  

Portaria n.º 139-A/2020 
12/06/2020 
1ª alteração à Portaria n.º 136/2020, de 4/06, que 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, e à qualificação, como praias de banhos, das praias marítimas e 
das praias de águas fluviais e lacustres, bem como à identificação das praias de uso limitado 
Data de produção de efeitos: 13/06/2020 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

Resumo dos Flash diários  

 
FLASH Nº 38 
 
Segurança Social – Novas Datas – Requerimento de Apoios 
No âmbito da extensão dos apoios excecionais e extraordinários previstos no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 
de 13 de março, a Segurança Social vem informar sobre os prazos de entrega dos próximos 
requerimentos. 
 
CNPD – Prazos de resposta  
A CNPD publicou uma nota a informar que tendo cessado a suspensão dos procedimentos de 
contraordenação, bem como dos prazos para a prática de atos pelos particulares nos procedimentos 
administrativos, os prazos de resposta aos projetos de deliberação, anteriormente notificados pela CNPD, 
terminam no dia 3 de julho. 
      

------------------------------------------------ 
 
FLASH Nº 39 
 
DGS - GUIA DE RECOMENDAÇÕES POR TEMA E SETOR DE ATIVIDADE  
A Direção-Geral da Saúde (DGS) publicou um guia de recomendações por tema e setor de atividade, 
onde apresenta uma tabela com os documentos técnicos publicados que podem ser adaptados aos 
diferentes setores de atividade. O objetivo é facilitar a procura de orientações próprias para cada 
setor/tema, através da equiparação com outros setores para os quais já existem documentos técnicos 
elaborados. 
 
DGS - Espaços de Lazer, Atividade Física e Desporto e Outras Instalações Desportivas. - ATUALIZAÇÃO 
A Direção-Geral da Saúde atualizou a 08 de junho a Orientação nº 030/2020 de 29/05/2020   relativa aos 
Procedimentos de Prevenção e Controlo para Espaços de Lazer, Atividade Física e Desporto e Outras 
Instalações Desportivas. 
 
CNPD - Instalação de câmaras nas praias 
A CNPD deu parecer positivo à instalação de câmaras que tiram fotografias nas praias portuguesas para 
ajudar a controlar a pandemia do Covid-19. A informação recolhida só será utilizada para determinar a 

http://www.aeportugal.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/135707101
https://dre.pt/application/conteudo/135169752
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/covid-19-novas-datas-requerimento-de-apoios
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/covid-19-novas-datas-requerimento-de-apoios
https://www.cnpd.pt/home/covid19/informacao_cessacao_interrupcao_prazos.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/06/Tab-equivale%CC%82ncia-novo-formato-V5.11.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx
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lotação das praias e poderá ser consultada através de aplicações móveis, mas o seu uso deve ser limitado 
à época balnear de 2020. Aceda à Deliberação/2020/251 
      

------------------------------------------------ 
 
FLASH Nº 40 
 
DGS - Medidas de Prevenção e Controlo em Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL)  
A Direção-Geral da Saúde publicou a Orientação n.º  032/2020 de 14 de Junho respeitante às Medidas de 
Prevenção e Controlo em Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL) 
 
DGS – ESTABELECIMENTOS TERMAIS 
A Direção-Geral da Saúde (DGS) publicou este sábado a Orientação n.º 031/2020, com os procedimentos 
a adotar na reabertura e funcionamento dos estabelecimentos termais 

 
 

http://www.aeportugal.pt/
https://www.cnpd.pt/home/decisoes/Delib/DEL_2020_251.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0322020-de-14062020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0312020-de-13062020-pdf.aspx

