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COVID-19
Despacho n.º 3046-B/2021, de 19 de março
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 aos passageiros de voos com origem inicial na África
do Sul que tenham feito escala ou transitado em países cujo tráfego aéreo com
destino a Portugal se encontra autorizado.

Decreto-Lei n.º 22-C/2021, de 22 de março
Presidência do Conselho de Ministros
Prorroga os períodos de carência de capital em empréstimos com garantia do setor
público e aprova um regime especial de concessão de garantias pelo Fundo de
Contragarantia Mútuo, no âmbito da pandemia da doença COVID-19

Decreto-Lei n.º 22-D/2021, de 22 de março
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19 na área da educação.

Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março
Educação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação
Determina a aprovação do Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das
Provas de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e Secundário para o ano
letivo 2020/2021.

Portaria n.º 69/2021, de 23 de março
Finanças, Defesa Nacional, Administração Interna, Justiça,
Modernização do Estado e da Administração Pública e Saúde
Define os termos de atribuição do subsídio extraordinário de risco no combate à
pandemia da doença COVID-19 e revoga a Portaria n.º 67-A/2021, de 17 de março.

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2021/A, de 24 de março
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Aprova o programa extraordinário de apoio ao serviço público de transporte em táxi.
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Decreto-Lei n.º 23-A/2021, de 24 de março
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece medidas de apoio aos trabalhadores e empresas, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2021, de 24 de
março
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece medidas de apoio no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Portaria n.º 69-A/2021, de 24 de março
Economia e Transição Digital, Finanças e Planeamento
Altera o Regulamento do Programa APOIAR.

Decreto do Presidente da República n.º 31-A/2021, de 25 de
março
Presidência 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 90-A/2021, de 25 de
março
Assembleia da República
Autoriza a renovação do estado de emergência.

Despacho n.º 3287-A/2021, de 25 de março
Economia e Transição Digital - Gabinete do Ministro de Estado, da
Economia e da Transição Digital
Prorroga a remuneração mensal fixa ou mínima a pagar pelos lojistas de
estabelecimentos abertos ao público inseridos em centros comerciais.

Decreto-Lei n.º 24/2021, de 26 de março
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece um regime excecional e temporário em matéria de obrigações e dívidas
fiscais e de contribuições à Segurança Social.
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Portaria n.º 71/2021, de 26 de março
Agricultura
Altera (segunda alteração) a Portaria n.º 207-A/2017, de 11 de julho, que estabelece
para o território do continente as normas complementares do apoio a atribuir aos
destiladores que transformem os subprodutos da vinificação.

Decreto n.º 5/2021, de 28 de março
Presidência do Conselho de Ministros
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

Decreto-Lei n.º 25-A/2021, de 30 de março
Presidência do Conselho de Ministros
Prorroga o regime excecional e transitório de reorganização do trabalho e de
minimização de riscos de transmissão da infeção da doença COVID-19 no âmbito
das relações laborais.

Despacho n.º 3436-A/2021, de 30 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.

Decreto Regulamentar Regional n.º 2-C/2021/A, de 31 de março
Região Autónoma dos Açores – Presidência do Governo
Regulamenta a aplicação, na Região Autónoma dos Açores, do Decreto do
Presidente da República n.º 31-A/2021, de 25 de março.

Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2021/A, de 1 de abril
Região Autónoma dos Açores – Presidência do Governo
Regulamenta a aplicação, na Região Autónoma dos Açores, do Decreto do
Presidente da República n.º 31-A/2021, de 25 de março, prevendo medidas
específicas, de carácter preventivo, para o período da Páscoa.
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ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Despacho n.º 3204/2021, de 25 de março
Administração Interna - Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária
Aprova a ministração à distância de ações de formação de segurança rodoviária.

Decreto-Lei n.º 25-B/2021, de 30 de março
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece um regime transitório de reconhecimento e troca das cartas de condução
emitidas pelo Reino Unido.

AGRICULTURA
Portaria n.º 73/2021, de 30 de março
Agricultura
Altera (sexta alteração) a Portaria n.º 107/2015, de 13 de abril, que estabelece o
regime de aplicação da operação 3.2.2, «Pequenos investimentos na exploração
agrícola», e da operação 3.3.2, «Pequenos investimentos na transformação e
comercialização de produtos agrícolas».

AMBIENTE
Decreto-Lei n.º 25/2021, de 29 de março
Presidência do Conselho de Ministros
Altera (terceira alteração) o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.

Portaria n.º 76/2021, de 1 de abril
Ambiente e Ação Climática
Estabelece os elementos instrutórios dos pedidos de licença de produção e de
licença de exploração das centrais a biomassa.
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DESPORTO E JUVENTUDE
Decreto-Lei n.º 22-B/2021, de 22 de março
Presidência do Conselho de Ministros
Determina a titularidade de direitos de transmissão dos campeonatos de futebol das I
e II Ligas e estabelece regras relativas à sua comercialização.

ECONOMIA
Despacho n.º 3046-A/2021, de 19 de março
Economia e Transição Digital - Gabinete do Ministro de Estado, da
Economia e da Transição Digital
Determina limites à comercialização de determinados produtos.

Portaria n.º 68/2021, de 23 de março
Economia e Transição Digital, Negócios Estrangeiros, Finanças e
Educação
Aprova as percentagens do mecanismo de correção cambial criado pelo Decreto-Lei
n.º 35-B/2016, de 30 de junho, para o segundo semestre de 2020.

EDUCAÇÃO
Portaria n.º 73-A/2021, de 30 de março
Finanças, Modernização do Estado e da Administração Pública e
Educação
Altera (segunda alteração) a Portaria n.º 272-A/2017, de 13 de setembro, que
regulamenta os critérios e a respetiva fórmula de cálculo para a determinação da
dotação máxima de referência do pessoal não docente, por agrupamento de escolas
ou escolas não agrupadas.

ENERGIA
Despacho n.º 3163/2021, de 24 de março
Ambiente e Ação Climática - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e
da Energia
Determina a tarifa social de fornecimento de gás natural em 2021-2022.
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ENTIDADES REGULADORAS
Regulamento n.º 273/2021, de 23 de março
Autoridade da Mobilidade e dos Transportes
Altera o Regulamento n.º 430/2019, de 16 de maio, que aprova regras gerais
tarifárias e procedimentos de recolha e transmissão de informação à Autoridade da
Mobilidade e dos Transportes.

HABITAÇÃO
Decreto-Lei n.º 26/2021, de 31 de março
Presidência do Conselho de Ministros
Procede à criação da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário.

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Aviso n.º 19/2021, de 25 de março
Negócios Estrangeiros
Comunica o cumprimento das formalidades constitucionais internas de aprovação do
Acordo entre a República Portuguesa e os Estados Unidos Mexicanos Relativo à
Cooperação em Matéria de Redução da Procura e Luta contra o Tráfico Ilícito de
Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas.

PLANEAMENTO
Portaria n.º 72/2021, de 30 de março
Planeamento
Altera (décima alteração) o Regulamento Específico do Domínio da Competitividade
e Internacionalização.
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REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES

Decreto Legislativo Regional n.º 6/2021/A, de 29 de março
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Altera (primeira alteração) o Decreto Legislativo Regional n.º 12/2016/A, de 8 de
julho, que estabelece medidas de controlo da população de animais de companhia
ou errantes.
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Avalie a nossa Newsletter e dê-nos a sua sugestão
através do e-mail:
digesto@jurisapp.gov.pt

