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COVID-19
Decreto-Lei n.º 14-B/2021, de 22 de fevereiro
Presidência do Conselho de Ministros
Alarga o apoio excecional à família no âmbito da suspensão das atividades letivas e
não letivas presenciais.

Despacho n.º 1945/2021, de 22 de fevereiro
Agricultura - Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
Determina medidas excecionais associadas à emergência sanitária da COVID-19.

Decreto-Lei n.º 15/2021, de 23 de fevereiro
Presidência do Conselho de Ministros
Cria um regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas
para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e
Social.

Portaria n.º 45/2021, de 24 de fevereiro
Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde
Estabelece o regime de definição de preços e de responsabilidade na repartição e
assunção dos encargos pelas diferentes entidades envolvidas.

Decreto do Presidente da República n.º 21-A/2021, de 25 de
fevereiro
Presdidência da República
Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de
uma situação de calamidade pública.

Resolução da Assembleia da República n.º 69-A/2021, de 25 de
fevereiro
Assembleia da República
Autoriza a renovação do estado de emergência.

Decreto Regulamentar Regional n.º 2-A/2021, de 26 de fevereiro
Região Autónoma dos Açores – Presidência do Governo
Regulamenta a aplicação, na Região Autónoma dos Açores, do Decreto do
Presidente da República n.º 21-A/2021, de 25 de fevereiro.
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Decreto n.º 3-F/2021, de 26 de fevereiro
Presidência do Conselho de Ministros
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

Despacho n.º 2207-A/2021, de 26 de fevereiro
Negócios Estrangeiros, Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e
Infraestruturas e Habitação - Gabinetes do Ministro de Estado e dos
Negócios Estrangeiros, dos Ministros da Defesa Nacional e da
Administração Interna, da Ministra da Saúde e do Ministro das
Infraestruturas e da Habitação
Define as medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal
continental.

Despacho n.º 2207-B/2021, de 26 de fevereiro
Administração Interna - Gabinete do Ministro
Determina os pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre.

Despacho n.º 2263/2021, de 1 de março
Ambiente e Ação Climática - Gabinete da Secretária de Estado do
Ambiente
Fixa a metodologia de cálculo da taxa de gestão de resíduos para o período do
estado de emergência de 2020.

Despacho n.º 2300-A/2021, de 1 de março
Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e
Habitação - Gabinetes dos Ministros da Defesa Nacional e da
Administração Interna, da Ministra da Saúde e do Ministro das
Infraestruturas e da Habitação
Prorroga a proibição do desembarque e licenças para terra de passageiros e
tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais.

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores n.º 10/2021, de 5 de março
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Prolonga isenções de taxas, tarifas e licenças em instalações portuárias e
aeroportuárias.
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ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Despacho n.º 2082-B/2021, de 24 de fevereiro
Administração Interna - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da
Administração Interna
Determina condições com vista à receção de armas em qualquer unidade territorial
da Guarda Nacional Republicana ou da Polícia de Segurança Pública para
legalização ou regularização.

AGRICULTURA
Portaria n.º 45-A/2021, de 26 de fevereiro
Agricultura
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 298/2020, de 23 de dezembro, que
estabelece as regras do prolongamento dos compromissos agroambientais no ano
de 2021.

Despacho n.º 2300-D/2021, de 1 de março
Agricultura - Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural
Fixa a nível nacional para o ano de 2021 as regras e os critérios de elegibilidade e de
prioridade e os procedimentos administrativos a observar na distribuição de
autorizações para novas plantações de vinha.

Portaria n.º 49/2021, de 4 de março
Agricultura
Altera (oitava alteração) a Portaria n.º 31/2015, de 12 de fevereiro, e (terceira
alteração) a Portaria n.º 118/2018, de 30 de abril, do Programa de Desenvolvimento
Rural do Continente (PDR2020).

Portaria n.º 51/2021, de 5 de março
Agricultura
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 157/2016, de 7 de junho, que estabelece o
regime de aplicação do apoio às operações desenvolvidas no âmbito do plano de
ação da Rede Rural Nacional (RRN) para o período de 2014-2020.
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ANIMAIS
Despacho n.º 1946/2021, de 22 de fevereiro
Agricultura - Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
Define as normas técnicas de execução regulamentar do Programa Nacional de Luta
e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e Outras Zoonoses (PNLVERAZ).

ECONOMIA
Lei n.º 10/2021, de 5 de março
Assembleia da República
Garante o acesso a dados por parte de entidades públicas para a confirmação de
requisitos de concessão de apoios no âmbito do Programa APOIAR.

EDUCAÇÃO
Portaria n.º 47/2021, de 2 de março
Educação
Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia causada
pela doença COVID-19 no âmbito dos apoios financeiros atribuídos às associações
de jovens no ano de 2021.

ELEIÇÕES
Mapa n.º 1/2021, de 1 de março
Administração Interna - Secretaria-Geral
Aprova o mapa com o número de eleitores inscritos no recenseamento eleitoral,
apurados de acordo com as circunscrições de recenseamento.
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ENERGIA
Portaria n.º 39/2021, de 22 de fevereiro
Finanças, Modernização do Estado e da Administração Pública e
Ambiente e Ação Climática
Determina o procedimento de marcação do gasóleo profissional utilizado para
abastecimento nas instalações de consumo próprio.

Portaria n.º 45-B/2021, de 1 de março
Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Ambiente e
Ação Climática
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 178-B/2016, de 1 de julho, que estabelece
os procedimentos, o modelo e as demais condições necessárias à aplicação da tarifa
social de fornecimento de energia elétrica a clientes economicamente vulneráveis.

ENTIDADES REGULADORAS
Regulamento n.º 180/2021, de 2 de março
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
Aprova o regulamento que estabelece medidas excecionais no âmbito do Sistema
Elétrico Nacional e do Sistema Nacional de Gás Natural.

Regulamento n.º 192/2021, de 5 de março
Autoridade Nacional da Aviação Civil
Define os requisitos para a instalação e a execução dos projetos de instalação ou de
modificação das estações radioelétricas a bordo de aeronaves.

HABITAÇÃO
Portaria n.º 40/2021, de 22 de fevereiro
Finanças e Infraestruturas e Habitação
Altera a regulamentação relativa ao registo de candidatura ao Programa de
Arrendamento Acessível.
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Portaria n.º 41/2021, de 22 de fevereiro
Infraestruturas e Habitação
Altera a regulamentação do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.

Portaria n.º 42/2021, de 22 de fevereiro
Infraestruturas e Habitação
Altera a regulamentação relativa à inscrição de alojamentos no Programa de
Arrendamento Acessível.

Portaria n.º 44/2021, de 23 de fevereiro
Infraestruturas e Habitação
Altera a regulamentação do regime que estabelece o Porta de Entrada - Programa
de Apoio ao Alojamento Urgente.

JUSTIÇA
Portaria n.º 46/2021, de 2 de março
Negócios Estrangeiros, Justiça e Modernização do Estado e da
Administração Pública
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 285/2017, de 28 de setembro, que
regulamenta as formas de entrega do Cartão de Cidadão e dos respetivos códigos
de ativação, do código pessoal (PIN) e do código pessoal para desbloqueio (PUK), a
cidadãos residentes no estrangeiro, bem como as condições de segurança exigidas
para essa entrega e fixa as taxas associadas.

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Aviso n.º 3334/2021, de 24 de fevereiro
Negócios Estrangeiros - Secretaria-Geral
Estabelece as taxas de câmbio adotadas na cobrança de emolumentos consulares a
efetuar a partir de 1 de março de 2021.
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PLANEAMENTO
Portaria n.º 43/2021, de 23 de fevereiro
Planeamento
Altera (nona alteração) o Regulamento que estabelece Normas Comuns sobre o
Fundo Social Europeu.

Portaria n.º 48/2021, de 4 de março
Finanças e Planeamento
Estabelece os procedimentos de antecipação de fundos europeus de inscrição
orçamental e de assunção de encargos plurianuais.

PODER LOCAL
Decreto-Lei n.º 16/2021, de 24 de fevereiro
Presidência do Conselho de Ministros
Altera os sistemas multimunicipais de recolha, tratamento e rejeição de efluentes e
introduz medidas relativas à geração e recuperação dos desvios de recuperação de
determinados gastos.

REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES

Decreto Legislativo Regional n.º 2/2021, de 1 de março
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Difere a obrigação da devolução de prestações vincendas relativas a incentivo
reembolsável concedido no âmbito dos sistemas de incentivo Competir+ e SIDER.

Decreto Legislativo Regional n.º 3/2021, de 1 de março
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Suspende o Sistema de Recolha e Gestão de Informação Cadastral.
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Decreto Legislativo Regional n.º 4/2021, de 3 de março
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Altera (segunda alteração) o Decreto Legislativo Regional n.º 7/2017/A, de 10 de
outubro, que estabelece o Regime Jurídico do Programa Regional de Apoio à
Comunicação Social Privada - PROMÉDIA 2020.

SAÚDE
Despacho n.º 2109/2021, de 25 de fevereiro
Saúde - Gabinete da Ministra
Determina que a utilização e o escoamento dos produtos adquiridos no contexto da
constituição de uma reserva estratégica nacional deve ser priorizada previamente
por parte das unidades hospitalares e restantes unidades de saúde do Serviço
Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde.

Despacho n.º 2302/2021, de 2 de março
Finanças, Modernização do Estado e da Administração Pública e Saúde Gabinetes do Ministro de Estado e das Finanças e dos Secretários de
Estado da Administração Pública e Adjunto e da Saúde
Determina que em 2021 podem exercer funções nos serviços e estabelecimentos de
saúde, do Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua natureza jurídica,
até 270 médicos aposentados, não podendo ultrapassar o total de 250 em 31 de
dezembro de 2021.

Portaria n.º 50/2021, de 5 de março
Finanças e Saúde
Aprova o modelo de declaração da contribuição extraordinária sobre os fornecedores
do Serviço Nacional de Saúde (modelo 56) a vigorar a partir do ano 2021.

SEGURANÇA SOCIAL
Decreto Regulamentar n.º 1-A/2021, de 22 de fevereiro
Presidência do Conselho de Ministros
Regulamenta a atualização extraordinária das pensões prevista na Lei do Orçamento
do Estado para 2021.

Centro de Competências Jurídicas do Estado – JurisAPP

Pág. 9

Newsletter Digesto n.º 5/2021

Decreto-Lei n.º 16-A/2021, de 25 de fevereiro
Presidência do Conselho de Ministros
Altera o regime de proteção nas eventualidades de invalidez e velhice dos
beneficiários do regime geral de segurança social.
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Avalie a nossa Newsletter e dê-nos a sua sugestão
através do e-mail:
digesto@jurisapp.gov.pt

