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Período abrangido: 3 a 16 de abril de 2021

Newsletter Digesto n.º 8/2021

COVID-19
Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

Despacho n.º 3516-A/2021, de 3 de abril
Administração Interna - Gabinete do Ministro
Determina os pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre.

Lei n.º 13-A/2021, de 5 de abril
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Determina a renovação da imposição transitória da obrigatoriedade do uso de
máscara em espaços públicos, prorrogando, pela segunda vez, a vigência da Lei n.º
62-A/2020, de 27 de outubro.

Lei n.º 13-B/2021, de 5 de abril
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Altera (décima alteração) a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que estabelece
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada
pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 que faz cessar o regime de
suspensão de prazos processuais e procedimentais adotado no âmbito da pandemia
da doença COVID-19.

Decreto-Lei n.º 26-A/2021, de 5 de abril
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Altera as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença
COVID-19 no âmbito cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos não
realizados.

Lei n.º 14/2021, de 6 de abril
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Estabelece um regime transitório para a emissão de atestado médico de
incapacidade multiuso para os doentes oncológicos.
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Lei n.º 15/2021, de 7 de abril
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Altera (segunda alteração) o Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro, que
estabelece mecanismos de apoio no âmbito do estado de emergência.

Lei n.º 16/2021, de 7 de abril
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Altera (segunda alteração) o Decreto-Lei n.º 8-B/2021, de 22 de janeiro, que
estabelece um conjunto de medidas de apoio no âmbito da suspensão das
atividades letivas e não letivas presenciais.

Lei n.º 17/2021, de 7 de abril
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Altera, por apreciação parlamentar, o Decreto-Lei n.º 10-A/2021, de 2 de fevereiro,
que estabelece mecanismos excecionais de gestão de profissionais de saúde para
realização de atividade assistencial, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Portaria n.º 80-A/2021, de 7 de abril
CULTURA
Altera (primeira alteração) o Regulamento das Medidas de Apoio à Cultura no
contexto de resposta à pandemia da doença COVID-19, aprovado em anexo à
Portaria n.º 37-A/2021, de 15 de fevereiro, que republica na redação atual.

Despacho n.º 3679-A/2021, de 9 de abril
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
Altera o Despacho n.º 3358/2021, de 26 de março, que define as medidas aplicáveis
ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal continental.

Decreto-Lei n.º 26-B/2021, de 13 de abril
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Define e clarifica a natureza dos apoios sociais de resposta à pandemia da doença
COVID-19.
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Decreto-Lei n.º 26-C/2021, de 13 de abril
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Procede à regulamentação do apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores,
criado pela Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, na sua redação atual, e do apoio
extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador, nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro, na sua redação atual.

Decreto do Presidente da República n.º 41-A/2021, de 14 de abril
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 114-A/2021, de 14 de abril
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Concede autorização para a renovação do estado de emergência.

Despacho n.º 3803-A/2021, de 14 de abril
Economia e Transição Digital e Saúde - Gabinetes do Ministro de
Estado, da Economia e da Transição Digital e da Ministra da Saúde
Determina a percentagem de lucro na comercialização, por grosso e a retalho, de
dispositivos médicos e de equipamentos de proteção individual identificados no
anexo ao Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril, bem como de álcool etílico e de
gel desinfetante cutâneo de base alcoólica, limitada ao máximo de 15 % e ainda é
igualmente limitada ao máximo de 15 % a percentagem de lucro na comercialização,
por grosso e a retalho, de testes rápidos para SARS-CoV-2 destinados ao leigo
(autotestes), com marcação CE ou sujeitos a autorização excecional atribuída pelo
INFARMED.

Despacho n.º 3803-B/2021, de 14 de abril
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.
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Decreto n.º 6-A/2021, de 15 de abril
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Regulamenta a renovação do estado de emergência efetuada pelo Decreto do
Presidente da República n.º 41-A/2021, de 14 de abril.
Prorroga a vigência do Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril, que regulamenta a
renovação do estado de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da
República n.º 31-A/2021, de 25 de março.

Despacho n.º 3838-A/2021, de 15 de abril
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 3838-B/2021, de 15 de abril
Administração Interna - Gabinete do Ministro
Determina os pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre.

Portaria n.º 85/2021, de 16 de abril
ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL, FINANÇAS, CULTURA E
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Define as atividades dos setores do turismo, cultura, eventos e espetáculos
abrangidas pelas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 23-A/2021, de 24 de
março, ao Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, e Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de
15 de janeiro.

Portaria n.º 86/2021, de 16 de abril
FINANÇAS, JUSTIÇA E MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Regulamenta a organização, a gestão e o funcionamento do Sistema Público de
Apoio à Conciliação no Sobre-Endividamento (SISPACSE), criado pelo Decreto-Lei
n.º 105/2020, de 23 de dezembro, bem como define as regras essenciais de
funcionamento da plataforma eletrónica de suporte e estabelece as regras sobre a
inscrição, remuneração e formação de conciliadores a prestarem atividade no
referido Sistema, bem como a organização das listas públicas do SISPACSE.
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ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Resolução do Conselho de Ministros n.º 43/2021, de 14 de abril
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Prevê a redefinição das atribuições do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF),
determinando nomeadamente: a criação do Serviço de Estrangeiros e Asilo (SEA),
que sucede ao SEF, com atribuições de natureza técnico-administrativa na
concretização de políticas em matéria migratória; a transição do SEF para a Guarda
Nacional Republicana (GNR) e para a Polícia de Segurança Pública (PSP) das
atribuições de natureza policial; assim como para o Instituto dos Registos e
Notariado, I. P. (IRN, I. P.), a competência para emitir passaportes e renovar as
autorizações de residência.

AMBIENTE
Lei n.º 20/2021, de 16 de abril
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Altera (primeira alteração), por apreciação parlamentar, o Decreto-Lei n.º 92/2020,
de 23 de outubro, que altera o regime geral da gestão de resíduos, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro.

ECONOMIA
Portaria n.º 83/2021, de 15 de abril
ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO
INTERNA, JUSTIÇA, SAÚDE E AGRICULTURA
Define requisitos e procedimentos relativos à concessão de autorizações para o
exercício de atividades relacionadas com o cultivo, fabrico, comércio por grosso,
transporte, circulação, importação e exportação de medicamentos, preparações e
substâncias à base da planta da canábis.
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EDUCAÇÃO
Despacho Normativo n.º 10-B/2021, de 14 de abril
Educação - Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto e da Educação e
da Secretária de Estado da Educação
Altera (segunda alteração) o Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, com a
redação dada pelo Despacho Normativo n.º 5/2020, de 21 de abril, que estabelece
os procedimentos da matrícula e respetiva renovação e as normas a observar na
distribuição de crianças e alunos, e define o calendário de matrículas e respetiva
renovação para o ano escolar de 2021-2022 e republica-o em anexo.

ENSINO SUPERIOR
Portaria n.º 84/2021, de 15 de abril
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Altera a Portaria n.º 375/2017, de 18 de dezembro, que criou o curso de póslicenciatura de especialização em Enfermagem Comunitária na Escola Superior de
Saúde da Universidade do Algarve.

Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Adequa e moderniza o regime de incentivos à cooperação das instituições de ensino
superior com a Administração Pública e as empresas e o apoio à diversificação da
oferta formativa e a aprendizagem ao longo da vida.

ENTIDADES REGULADORAS
Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2021, de 8 de abril
Banco de Portugal
Define o enquadramento regulamentar aplicável à atividade das instituições de
pagamento e às instituições de moeda eletrónica, sem prejuízo do disposto em
quaisquer normas regulamentares que prevejam expressamente a aplicação do
respetivo regime a estas instituições.
Procede à revisão e à revogação dos Avisos do Banco de Portugal n.ºs 10/2009, de
23 de novembro e 4/2014, de 20 de agosto.
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Regulamento n.º 341/2021, de 14 de abril
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
Aprova e publica o Regulamento de Operação das Infraestruturas do setor do gás.

Diretiva n.º 6/2021, de 15 de abril
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
Aprova a devolução de existências e aquisição de gás de enchimento da Rede
Nacional de Transporte de Gás (RNTG).

Diretiva n.º 7/2021, de 15 de abril
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
Aprova a Diretiva relativa ao regime de gestão de riscos e garantias no Sistema
Elétrico Nacional (SEN e no Sistema Nacional de Gás (SNG), que constitui o Anexo
à presente deliberação e dela faz parte.

Regulamento n.º 343/2021, de 15 de abril
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
Aprova o Regulamento do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia
dos Setores Elétrico e Gás.

FINANÇAS
Portaria n.º 79/2021, de 7 de abril
FINANÇAS E MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Define os critérios a aplicar para efeitos da distribuição pelos municípios da
participação na receita do IVA cobrado nos setores do alojamento, restauração,
comunicações, eletricidade, água e gás.

JUSTIÇA
Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2021, de 6 de abril
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024.
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MAR
Portaria n.º 78/2021, de 6 de abril
MAR
Altera (primeira alteração) o Regulamento do Regime de Apoio à Armazenagem dos
Produtos da Pesca, aprovado pela Portaria n.º 215/2016, de 4 de agosto.

MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Lei n.º 19/2021, de 8 de abril
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Define as condições para a acumulação das prestações por incapacidade
permanente com a parcela da remuneração auferida pelos trabalhadores em caso de
incapacidade parcial resultante de acidente ou doença profissional, alterando o
Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, que aprova o regime jurídico dos
acidentes em serviço e das doenças profissionais no âmbito da Administração
Pública.

REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES
Decreto Legislativo Regional n.º 7/2021/A, de 5 de abril
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Altera (segunda alteração) o Decreto Legislativo Regional n.º 19/2011/A, de 16 de
junho, que regula o exercício da atividade dos profissionais de informação turística
na Região Autónoma dos Açores.

Decreto Legislativo Regional n.º 8/2021/A, de 5 de abril
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Aprova o Programa de Apoio à Restauração e Hotelaria para a Aquisição de
Produtos Açorianos.
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Decreto Legislativo Regional n.º 9/2021/A, de 5 de abril
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Procede à criação de um Programa de Apoio Extraordinário aos Órgãos de
Comunicação Social Privados.

Decreto Regulamentar Regional n.º 3-A/2021/A, de 15 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 41-A/2021, de 14 de abril.

MADEIRA
Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2021/M, de 8 de abril
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Aprova o Estatuto do Provedor da Administração Pública Regional.

SAÚDE
Portaria n.º 77/2021, de 6 de abril
SAÚDE
Fixa as normas regulamentares para a repartição dos resultados líquidos de
exploração dos jogos sociais atribuídos ao Ministério da Saúde.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 40/2021, de 14 de abril
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Autoriza a renovação do protocolo celebrado entre a Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. (ARSLVT, I. P.), e a Lusíadas - Parcerias
Cascais, S. A., em 8 de outubro de 2008, pelo período de um ano, de forma a
assegurar a prestação de cuidados em ambulatório a doentes com VIH/sida, no
Hospital de Cascais, durante o ano de 2021 (protocolo VIH/sida).

SEGURANÇA SOCIAL
Portaria n.º 80/2021, de 7 de abril
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Regulamenta as condições e procedimentos relativos ao pagamento em prestações
à segurança social para regularização de dívida de contribuições e quotizações.
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Portaria n.º 81/2021, de 8 de abril
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Fixa as normas regulamentares necessárias à repartição dos resultados líquidos de
exploração dos jogos sociais atribuídos ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social.

TRABALHO
Lei n.º 18/2021, de 8 de abril
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Altera o Código
estendendo o
estabelecimento
serviços que se
meio.

do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro,
regime jurídico aplicável à transmissão de empresa ou
às situações de transmissão por adjudicação de fornecimento de
concretize por concurso público, ajuste direto ou qualquer outro

TRIBUNAIS
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 123/2021, de 12 de abril
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Decide pronunciar-se pela inconstitucionalidade, da norma constante do n.º 1 do
artigo 2.º, do Decreto n.º 109/XIV da Assembleia da República, publicado no Diário
da Assembleia da República, Série II-A, n.º 76, de 12 de fevereiro de 2021 (Regula
as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código
Penal) e, em consequência, pela inconstitucionalidade das normas constantes dos
artigos 4.º, 5.º, 7.º e 27.º do mesmo Decreto.
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