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Legislação - Coronavírus - COVID-19  

Geral: apoios aos trabalhadores e empregadores       

Decreto-Lei n.º 27-B/2020 
19/06/2020 
Reforça o apoio ao emprego e retoma concretizando o ponto 2.2 (Apoio ao Emprego na 
Retoma) previsto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020 que aprova o Programa 
de Estabilização Económica e Social:  
 - Prorroga o apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em situação de crise 

empresarial (layoff simplificado), procedendo à 2ª alteração ao Decreto-Lei n.º 10-G/2020. 
 - Cria um complemento de estabilização para os trabalhadores com retribuição base igual ou 

inferior a duas vezes a retribuição mínima mensal garantida (RMMG); 
 - Cria um incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial. 
Data de produção de efeitos: 20/06/2020 
Data de cessação de efeitos: 31/12/2020 

 
Geral: fiscalização do cumprimento das regras da DGS – COVID-19 

Despacho n.º 6344/2020 
16/06/2020 
Determina que compete à ACT fiscalizar o cumprimento das regras específicas da DGS, no que 
respeita à prevenção da transmissão da infeção por SARS-CoV-2, designadamente nos locais de 
trabalho, incluindo áreas comuns e instalações de apoio, bem como nas deslocações em 
viaturas de serviço, em particular, nas áreas da construção civil e das cadeias de abastecimento, 
transporte e distribuição, caracterizadas por grande rotatividade de trabalhadores e onde se 
tem verificado maior incidência e surtos da doença COVID-19, especialmente nos concelhos de 
Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e Sintra 

http://www.aeportugal.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/136260572
https://dre.pt/application/conteudo/135391594
https://dre.pt/application/conteudo/135711365
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Agricultura: apoios - PAC / Pagamentos Diretos aos Agricultores 

Portaria n.º 148-B/2020 
19/06/2020 
Estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da doença COVID-19, 
aplicáveis ao regime da pequena agricultura e ao regime de pagamento redistributivo, previstos 
na Portaria n.º 57/2015  
Data de produção de efeitos: 01/01/2020 

 
Indústria Química: produção de álcool para fins industriais ou energéticos       

Portaria n.º 148-A/2020 
19/06/2020 
Estabelece, para o território nacional, as normas complementares de execução para o apoio às 
medidas de destilação de vinho em caso de crise para produção de álcool destinado a fins 
industriais, ou para fins energéticos, e de armazenamento de vinho em situação de crise, 
previstas nos n.ºs 3 e 4 do Regulamento Delegado (UE) 2020/592 
Data de produção de efeitos: 20/06/2020 

 
Setor Financeiro: proteção dos créditos das famílias, empresas e outras instituições  

Decreto-Lei n.º 26/2020 
16/06/2020 
Altera as 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 adotadas no Decreto-Lei n.º 10-J/2020 
Principais alterações: 
- o prazo de vigência da moratória é prorrogado de forma genérica até 31 de março de 2021; 
- as entidades beneficiárias que tenham aderido à moratória ficam automaticamente abrangidas pelo 

período adicional do diploma, exceto quando comuniquem a sua oposição até ao dia 20/09/2020.  
- as famílias, empresas e demais entidades beneficiárias que ainda não tenham aderido à moratória, mas 

o pretendam fazer, devem comunicar a sua intenção às instituições até ao dia 30/06/2020. 
- o regime passa a ser aplicável também a cidadãos que não tenham residência em Portugal, abrangendo 

assim os cidadãos emigrantes. 
- estabelece que os fatores de quebra de rendimentos podem verificar-se, não apenas no mutuário, mas 

também em qualquer dos membros do seu agregado familiar, prevendo um novo fator de elegibilidade 
associado à quebra comprovada de rendimento global do agregado; 

- clarifica-se ainda que requisito da regularidade da situação contributiva e tributária apenas é exigível 
quando a entidade beneficiária esteja sujeita a essa obrigação; 

- procede-se à ampliação da moratória a todos os contratos de crédito hipotecário, bem como ao crédito 
aos consumidores para finalidade de educação, incluindo para formação académica e profissional. 

Data de produção de efeitos: 16/06/2020       
 

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

  

 

 

http://www.aeportugal.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/136237690
https://dre.pt/application/file/66622095
https://dre.pt/application/conteudo/136237689
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0592&from=PT
https://dre.pt/application/conteudo/135844795
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Legislação - Geral  

Geral: incentivos do Portugal 2020 

Portaria n.º 140/2020 
15/06/2020 
8ª alteração à Portaria n.º 57-A/2015, de 27/02, que aprova o Regulamento Específico do 
Domínio da Competitividade e Internacionalização. 
Data de produção de efeitos: 16/06/2020 

 
Geral: IRC - Taxas de derrama municipal 

Ofício-circulado n.º 20224/2020 
05/06/2020 
Por ter sido publicado com incisões o Ofício Circulado nº 20218/2020, de 19/02, com as taxas 
de derrama municipal incidentes sobre o lucro tributável do período fiscal de 2019, publica-se 
agora novo ofício com as taxas corrigidas e com a republicação da tabela integral. 

 
Agricultura: combate a pragas e a doenças pecuárias - medidas de proteção fitossanitária 

Portaria n.º 142/2020  
17/06/2020 
Estabelece medidas de proteção fitossanitária adicionais destinadas à erradicação no território 
nacional do inseto de quarentena Trioza erytreae Del Guercio (inseto picador-sugador, 
originário da África subsariana, da família Triozidae, constitui um praga agrícola, causadora de 
danos graves nos citrinos) 
Data de produção de efeitos: 18/06/2020        

 
Pescas: interdição parcial à pesca       

Portaria n.º 143/2020 
17/06/2020 
Estabelece uma interdição parcial à atividade da pesca na zona de elevação submarina 
denominada «Monte (Pico) Gonçalves Zarco» com o objetivo a garantia de que as atividades da 
pesca e da aquicultura sejam ambientalmente sustentáveis. 
Data de produção de efeitos: 18/06/2020       

 
Setor Energético: Projeto Importante de Interesse Europeu Comum (IPCEI) Hidrogénio 

Despacho n.º 6403-A/2020 
17/06/2020 
Abertura de período para manifestação de interesse para participação no futuro Projeto 
Importante de Interesse Europeu Comum (IPCEI) Hidrogénio 

A publicação do convite à manifestação de interesse em integrar o futuro IPCEI Hidrogénio, incluindo 
toda a informação relevante, encontra-se no site https://www.portugalenergia.pt/ 
A manifestação de interesse é feita em formato pré-definido, disponibilizado naquele sítio, até 17 de 
julho de 2020, devendo o resultado da admissão estar concluído até 27 de julho de 2020.       

 
 

http://www.aeportugal.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/135711318
https://dre.pt/application/file/66622102
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20224_2020.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/135951163
https://dre.pt/application/conteudo/135951164
https://dre.pt/application/conteudo/136057130
https://www.portugalenergia.pt/
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Transporte Aéreo: Drones - emissão de licenças de piloto       

Regulamento n.º 533/2020 
18/06/2020 
Define as condições para a emissão de licenças de piloto remoto militar de aeronaves não 
tripuladas - categoria I a militares das Forças Armadas Portuguesas na efetividade de serviço. 
Data de produção de efeitos: 18/12/2020 

 
Proteção Civil:  
Segurança contra incêndio       

Portaria n.º 148/2020 
19/06/2020 
3ª alteração à Portaria n.º 64/2009, de 22/01, que estabelece o regime de credenciação de 
entidades para a emissão de pareceres e para a realização de vistorias e de inspeções das 
condições de segurança contra incêndio em edifícios, republicando-a. 
Data de produção de efeitos: 19/07/2020       

e 
Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNDFCI) 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-A/2020 
16/06/2020 
Aprova o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNDFCI) onde estabelece as 
competências e responsabilidades de cada uma das entidades que com põem o Sistema 
Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (SGIFR) e ainda a cadeia de processos, 
constituída por 6 fases e 21 processos, permitindo o exato conhecimento de quem tem o que 
tipo de responsabilidade em cada ação do SGIFR. 
Data de produção de efeitos: 17/06/2020       

 
Ensino: vagas para ingresso no ensino superior      

Despacho n.º 6343-B/2020 
15/06/2020 
Estabelece, para o ano letivo de 2020/2021, as vagas para ingresso nos ciclos de estudos de 
licenciatura e integrados de mestrado em cada par instituição/ciclo de estudos, através de 
concursos especiais para acesso e ingresso no ensino superior e dos concursos de mudança de 
curso e de transferência para o 1.º ano curricular. 
Data de produção de efeitos: 20/06/2020 

 
Atividade Desportiva: formação de treinador de desporto       

Portaria n.º 141/2020  
16/06/2020 
Procede à definição dos aspetos relativos às ações de formação contínua obrigatória para a 
revalidação do título profissional de treinador de desporto (TPTD) em cumprimento dos s n.ºs 2 
e 3 do artigo 8.º da Lei n.º 40/2012, de 28/08, que estabelece o regime de acesso e exercício da 
atividade de treinador de desporto. 
Data de produção de efeitos: 01/07/2020 

 

http://www.aeportugal.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/136047794
https://dre.pt/application/conteudo/136168879
https://dre.pt/application/conteudo/135843143
https://dre.pt/application/conteudo/135843118
https://dre.pt/application/conteudo/135844797
https://dre.pt/application/conteudo/174781
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Resumo dos Flash diários  

 
FLASH Nº 41 
 
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 
 
DGS - Espaços de Lazer, Atividade Física e Desporto e Outras Instalações Desportivas – NOVA 
ATUALIZAÇÃO 
A Direção-Geral da Saúde atualizou dia 12 de junho mais uma vez 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. 
 

------------------------------  
 
FLASH Nº 42 
 
 
Isenção de taxa de registo e de contribuição regulatória – estabelecimentos para a prestação de 
cuidados de saúde- COVID-19 
A ERS – Entidade Reguladora da Saúde disponibilizou ontem um documento com explicações do 
funcionamento da Portaria n.º 126/2020, que determinou 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 
 

------------------------------  
 
FLASH Nº 43 
 
Medida Extraordinária de Apoio à Manutenção dos Contratos de Trabalho (layoff simplificado) - 
Formulário online na Segurança Social Direta  
O formulário online agora disponibilizado aplica-se a novos pedidos ou a pedidos de prorrogação e 
substitui os formulários físicos Mod. RC 3056-DGSS e o Anexo, bem como Mod. RC 3057–DGSS e o Anexo. 
Informe-se e consulte o Manual Passo-a-Passo - Layoff Registo de Pedido na Segurança Social Directa.  
 
Re-Open EU - Relançamento seguro das viagens e do turismo em toda a Europa 
A Comissão Europeia lançou em 15 de junho de 2020 a plataforma «Re-open EU», de maio de 2020. Esta 
plataforma Web pretende ser um instrumento de apoio ao relançamento seguro das viagens e do 
turismo em toda a Europa e, fornecerá informação em tempo real sobre as fronteiras e os meios de 
transporte e serviços turísticos disponíveis nos Estados-Membros. As informações estão disponíveis nas 
24 línguas oficiais da UE. 

http://www.aeportugal.pt/
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
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx
https://www.ers.pt/media/3279/alerta-supervisão-10_2020.pdf
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/layoff-formulario-online-na-seguranca-social-direta
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/Manual+Passo+a+Passo+Layoff+-+Seg.+Social+Direta_17062020.pdf/a9f176f4-af1f-4dd8-9c47-dfd746484993
https://reopen.europa.eu/en#/pt

