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Portaria n.º54/2020 03/03/2020 
Aprovação do modelo de cartão de identificação profissional e de livre-trânsito das entidades credenciadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

(ANEPC), para emissão de pareceres, realização de vistorias e de inspeções 

Portaria n.º61/2020  05/03/2020 
Alteração ao Regulamento do Seguro de Colheitas e da Compensação de Sinistralidade, adiante designado por Regulamento, aprovado em anex o à Portaria 

n.º65/2014, de 12 de março, alterado pelas Portarias n.º132/2017, de 10 de abril, e n.º109/2018, de 23 de abril 

Decreto-Lei n.º8/2020  09/03/2020 
Estabelece as especificações técnicas para a marcação de armas de fogo e dos seus componentes essenciais, bem como para as armas de alarme, starter, gás e 

sinalização, transpondo as Diretivas de Execução (UE) n.º2019/68 e n.º2019/69 

Aviso n.º17/2020 11/03/2020 Acordo de Supressão de Vistos entre a República Portuguesa e a República Popular da China para Titulares de Passaportes Diplomáticos.  

Decreto-Lei n.º10-A/2020 13/03/2020 Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19 

Resolução do Conselho 

de Ministros n.º10-A/2020 
13/03/2020 Aprova um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19 

Portaria n.º71/2020 15/03/2020 Restrições no acesso e na afetação dos espaços nos estabelecimentos comerciais e nos de restauração ou de bebidas  

Declaração de Retificação 

n.º11-A/2020 
15/03/2020 Retificação à Portaria n.º71/2020, sobre restrições no acesso e na afetação dos espaços nos estabelecimentos comerciais e nos  de restauração ou de bebidas 

Portaria n.º71-A/2020 15/03/2020 
Define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos apoios imediatos de caráter extraordinário, temporário e transitório, destinados aos trabalhadores e 

empregadores afetados pelo surto do vírus COVID-19, tendo em vista a manutenção dos postos de trabalho e mitigar situações de crise empresarial 

Decreto Regulamentar 
n.º1/2020 

16/03/2020 Classifica como zonas especiais de conservação os sítios de importância comunitária do território nacional 

Portaria n.º73/2020 16/03/2020 Requisitos não exaustivos para ligação dos módulos geradores à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) 

Resolução do Conselho 
de Ministros n.º10-B/2020 

16/03/2020 
Repõe, a título excecional e temporário, o controlo documental de pessoas nas fronteiras no âmbito da situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus 

SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 

Declaração de Retificação 

n.º 11-B/2020  
16/03/2020 

Retifica o Decreto-Lei n.º10-A/2020, de 13 de março, da Presidência do Conselho de Ministros, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à 

situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º52, de 13 de março de 2020 

Declaração de Retificação 

n.º11-C/2020 
16/03/2020 Retifica a Portaria n.º71-A/2020, de 15 de março, publicada no 1.º suplemento ao Diário da República, 1.ª série, n.º 52-A/2020, de 15 de março de 2020 

Decreto-Lei n.º9/2020 10/03/2020 Adota as medidas necessárias ao cumprimento da obrigação de manter o livro de reclamações eletrónico.  

Portaria n.º76-B/2020 18/03/2020 Alteração à Portaria n.º71-A/2020 

Decreto do Presidente da 

República n.º14-A/2020 
18/03/2020 Declara o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública 

Resolução da Assembleia 

da República n.º15-A/2020 
18/03/2020 Autorização da declaração do estado de emergência 

Resolução da Assembleia 

da República n.º16/2020 
18/03/2020 

Cessação de vigência do Decreto-Lei n.º170/2019, de 4 de dezembro, que procede à décima primeira alteração ao Código dos Contratos Públicos, aprovado em 

anexo ao Decreto-Lei n.º18/2008, de 29 de janeiro, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º111/2012, de 23 de maio 

Lei n.º1-A/2020  19/03/2020 Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 

Portaria n.º78/2020 20/03/2020 Aprova as instruções de preenchimento da declaração modelo 30, aprovada pela Portaria n.º372/2013, de 27 de dezembro 

Decreto n.º2-A/2020  20/03/2020 Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º14-A/2020, de 18 de março 

Decreto-Lei n.º10-B/2020  20/03/2020 Atualiza a base remuneratória e o valor das remunerações base mensais da Administração Pública 
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Decreto-Lei n.º10-C/2020 23/03/2020 
Presidência do Conselho de Ministros 

Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia da doença COVID-19 no âmbito das inspeções técnicas periódicas 

Decreto-Lei n.º10-D/2020 23/03/2020 Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia da doença COVID-19 relacionadas com o setor das comunicações eletrónicas 

Resolução do Conselho 

de Ministros n.º11-A/2020 
23/03/2020 

Alarga o diferimento de prestações vincendas no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional ou no Portugal 2020 a todas as empresas, devido à situação 

epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19 

Decreto-Lei n.º10-E/2020  24/03/2020 
Cria um regime excecional de autorização de despesa para resposta à pandemia da doença COVID-19 e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º10-A/2020, 

de 13 de março 

Portaria n.º80/2020 25/03/2020 
Estabelece a tarifa de referência e o respetivo prazo de duração aplicável aos produtores de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, bem como a quota 

máxima anual para atribuição de remuneração garantida 

Portaria n.º80-A/2020 25/03/2020 Regula o regime de prestação de serviços essenciais de inspeção de veículos 

Declaração de Retificação 

n.º11-E/2020  
25/03/2020 

Retifica a Portaria n.º80-A/2020, de 25 de março, das Infraestruturas e Habitação, que regula o regime de prestação de serviços essenciais de inspeção de veículos, 

publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 60, suplemento, de 25 de março de 2020 

Decreto-Lei n.º10-F/2020 26/03/2020 Estabelece um regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Decreto-Lei n.º10-G/2020 26/03/2020 Estabelece uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, no âmbito da pandemia COVID -19 

Decreto-Lei n.º10-H/2020 26/03/2020 Estabelece medidas excecionais e temporárias de fomento da aceitação de pagamentos baseados em cartões, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Decreto-Lei n.º10-I/2020 26/03/2020 
Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos não 

realizados 

Decreto-Lei n.º10-J/2020 26/03/2020 
Estabelece 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, no âmbito da pandemia da doença COVID -19 

Decreto-Lei n.º10-K/2020 26/03/2020 Estabelece um regime excecional e temporário de faltas justificadas motivadas por assistência à família, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Decreto-Lei n.º10-L/2020 26/03/2020 Altera as regras gerais de aplicação dos fundos europeus estruturais e de investimento, de forma a permitir a antecipação dos pedidos de pagamento 

Declaração de Retificação 

n.º13/2020 
28/03/2020 

Retifica o Decreto-Lei n.º10-F/2020, de 26 de março, das Finanças, que estabelece um regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e 

contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 61, 1.º suplemento, de 26 de março de 2020 

Declaração de Retificação 
n.º14/2020 

28/03/2020 
Retifica o Decreto-Lei n.º10-G/2020, de 26 de março, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que estabelece uma medida excecional e temporária de 

proteção dos postos de trabalho, no âmbito da pandemia COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 61, 1.º suplemento, de 26 de março de 2020 

Portaria n.º82/2020  29/03/2020 
Estabelece os serviços essenciais para efeitos de acolhimento, nos estabelecimentos de ensino, dos filhos ou outros dependentes a cargo dos respetivos 

profissionais 

Lei n.º2/2020 31/03/2020 Orçamento do Estado para 2020 

Lei n.º3/2020 31/03/2020 Grandes Opções do Plano para 2020 

Lei n.º4/2020 31/03/2020 Quadro plurianual de programação orçamental para os anos de 2020 a 2023 

Portaria n.º82-C/2020 31/03/2020 

Cria uma medida de apoio ao reforço de emergência de equipamentos sociais e de saúde, de natureza temporária e excecional, para as segurar a capacidade de 

resposta das instituições públicas e do setor solidário com atividade na área social e da saúde, durante a pandemia da doença COVID-19, e introduz um regime 

extraordinário de majoração das bolsas mensais do «Contrato emprego-inserção» (CEI) e do «Contrato emprego-inserção+» (CEI+) em projetos realizados nestas 

instituições 

Portaria n.º79/2020 24/03/2020 Primeira alteração à Portaria n.º77-C/2014, de 1 de abril, que estabelece os aeroportos e os aeródromos nos quais é devida a taxa de segurança.  

Despacho n.º2875-A/2020 03/03/2020 
Adota medidas para acautelar a proteção social dos beneficiários que se encontrem impedidos, temporariamente, do exercício da sua atividade profissional por 

ordem da autoridade de saúde, devido a perigo de contágio pelo COVID-19 
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Despacho n.º2836-A/2020 02/03/2020 
Ordena aos empregadores públicos a elaboração de um plano de contingência alinhado com as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito da 

prevenção e controlo de infeção por novo Coronavírus (COVID-19) 

Aviso n.º3749/2020  04/03/2020 Regulamento do «Programa Sê-lo Verde 2020» e abertura de candidaturas à atribuição de apoio pelo Fundo Ambiental 

Despacho n.º3103-A/2020 09/03/2020 Operacionaliza os procedimentos previstos no Despacho n.º2875-A/2020, no âmbito do contágio pelo COVID-19.  

Despacho n.º3186-C/2020 10/03/2020 Suspensão de voos das zonas de Itália mais afetadas — Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto.  

Despacho n.º3186-B/2020 10/03/2020 Cria, na dependência da diretora-geral da Saúde, enquanto autoridade de saúde nacional, a Linha de Apoio ao Médico (LAM), sediada na Direção-Geral da Saúde.  

Regulamento n.º 234/2020 13/03/2020 Aprova o Código de Conduta, Deontologia e Ética da Autoridade Nacional da Aviação Civil.  

Despacho n.º3298-B/2020 13/03/2020 Declaração de situação de alerta em todo o território nacional 

Despacho n.º3299/2020 14/03/2020 Determina o encerramento dos bares todos os dias às 21 horas 

Despacho n.º3427-A/2020 18/03/2020 Interdita o 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 

Regulamento n.º255-

A/2020 
18/03/2020 Aprova o Regulamento Que estabelece Medidas Extraordinárias no Setor Energético por Emergência Epidemiológica Covid-19 

Regulamento n.º266/2020 20/03/2020 Aprova o Regulamento do Autoconsumo de Energia Elétrica 

Despacho n.º3547-A/2020 22/03/2020 
Regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serv iços públicos essenciais, bem 

como as condições de funcionamento em que estes devem operar 

Despacho n.º3614-A/2020  23/03/2020 
Regula, nos termos do Decreto n.º2-A/2020, de 20 de março, o funcionamento das máquinas de vending, e o exercício das atividades de vendedores itinerantes e de 

aluguer de veículos de mercadorias e passageiros 

Despacho n.º3614-D/2020 23/03/2020 
Define orientações para os serviços públicos em cumprimento do Decreto n.º2-A/2020, de 20 de março, em execução da declaração do estado de emergência 

efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março 

JOUE 

Regulamento de 

Execução (UE) 

n.º2020/359  

05/03/2020 

Regulamento de Execução (UE) n.º2020/359 da Comissão de 4 de março de 2020 que altera o Regulamento (UE) n.º1178/2011 que estabelece os requisitos 

técnicos e os procedimentos administrativos para as tripulações da aviação civil, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º216/2008 do Parlamento Europeu e 

do Conselho 

Decreto-Lei n.º7/2020 03/03/2020  Revê o modelo de prestação dos serviços de atribuição de faixas horárias e de horários facilitados nos aeroportos nacionais.  

Regulamento de 

Execução (UE) 

n.º2020/421  

20/03/2020 

Regulamento de Execução (UE) n.º2020/421 da Comissão de 18 de março de 2020 que altera o Regulamento de Execução (UE) n.º540/ 2011 no que se refere à 

prorrogação dos períodos de aprovação das substâncias ativas abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) estirpe QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 

estirpes ABTS-1857 e GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serótipo H-14) estirpe AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki estirpes ABTS 351, PB 
54, SA 11, SA12 e EG 2348, Beauveria bassiana estirpes ATCC 74040 e GHA, clodinafope, clopiralide, vírus da granulose de Cydia pomonella (CpGV), ciprodinil, 

diclorprope-P, fenepiroximato, fosetil, Lecanicillium muscarium (anteriormente Verticillium lecanii) estirpe Ve6, mepanipirime, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) 

estirpe BIPESCO 5/F52, metconazol, metrafenona, Phlebiopsis gigantea estirpes FOC PG 410.3, VRA 1835 e VRA 1984, pirimicarbe,  Pseudomonas chlororaphis 

estirpe MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfurão, spinosade, Streptomyces K61 (anteriormente S. griseoviridis), Trichoderma asperellum 

(anteriormenteT. harzianum) estirpes ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (anteriormente T. harzianum) estirpes IMI 206040 e T11, Trichoderma gamsii 

(anteriormente T. viride) estirpe ICC080, Trichoderma harzianum estirpes T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapace, triticonazol e zirame (Texto relevante para efeitos 

do EEE) 

Comunicação da 

Comissão 2020/C 91 I/01 
20/03/2020 

Comunicação da Comissão 2020/C 91 I/01 Quadro temporário relativo a medidas de auxílio estatal em apoio da economia no atual contexto do surto de COVID -19 

2020/C 91 I/01 

Comunicação da 

comissão 2020/C 96 I/01 
24/03/2020 

Comunicação da comissão sobre a implementação de corredores verdes ao abrigo das orientações relativas às medidas de gestão das fronteiras para proteger a 

saúde e garantir a disponibilidade de bens e serviços essenciais 2020/C 96 I/01 
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Comunicação da 

Comissão 2020/C102I/02 
30/03/2020 

Comunicação da Comissão COVID-19 Orientações sobre a aplicação da restrição temporária das viagens não indispensáveis para a UE, sobre a facilitação de 

regimes de trânsito para o repatriamento de cidadãos da UE e sobre os efeitos na política de vistos  

Comunicação da 

Comissão 2020/C102I/03 
30/03/2020 Comunicação da Comissão Orientações sobre o exercício da livre circulação de trabalhadores durante o surto de COVID -19  

Regulamento (UE) 

n.º2020/459  
31/03/2020 

Regulamento (UE) n.º2020/459 do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de março de 2020 que altera o Regulamento (CEE) n.º95/ 93 do Conselho relativo às 

normas comuns aplicáveis à atribuição de faixas horárias nos aeroportos da Comunidade (Texto relevante para efeitos do EEE) 

Regulamento (UE) 

n.º2020/460  
31/03/2020 

Regulamento (UE) n.º2020/460 do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de março de 2020 que altera os Regulamentos (UE) n.º1301/2013, (UE) n.º303/2013 e 

(UE) n.º508/2014 no respeitante a medidas específicas para mobilizar investimentos nos sistemas de saúde dos Estados-Membros e noutros setores das suas 
economias em resposta ao surto de COVID-19 (Iniciativa de Investimento Resposta ao Coronavírus) 

Região Autónoma dos Açores 

Despacho n.º331/2020 05/03/2020 Empregador Público - Plano de Contingência - Coronavírus (COVID-19). 

Resolução do Conselho 

do Governo n.º49/2020 
05/03/2020 Aprova os valores e condições para atribuição de incentivos financeiros para aquisição de veículos elétricos novos.  

Despacho n.º385/2020 13/03/2020 Declaração de Situação de Alerta - COVID-19. 

Resolução do Conselho 

do Governo n.º62/2020 
16/03/2020 

Governo resolve determinar um conjunto de medidas, ao abrigo do estado de alerta, decretado nos Açores pela Resolução do Cons elho do Governo n.º60/2020, de 

13 de março. 

Resolução do Conselho 

do Governo n.º63/2020  
17/03/2020 Declara a situação de contingência em todo o território da Região Autónoma dos Açores, até ao dia 31 de março.  

Portaria n.º30/2020 18/03/2020 
Aplica à Região Autónoma dos Açores a Portaria n.º71/2020, de 15 de março, que impõe restrições no acesso e na afetação dos espaços nos estabelecimentos 

comerciais e nos de restauração ou de bebidas. 

Portaria n.º33/2020  20/03/2020 
Suspensão do pagamento de taxas e preços previstos no regulamento geral de funcionamento das lotas, entrepostos, postos de recolha e veículos de recolha da 

Região Autónoma dos Açores. 

Resolução do Conselho 

do Governo n.º64/2020  
19/03/2020 Determina um conjunto de medidas a aplicar a todo o Arquipélago dos Açores, no âmbito da monitorização permanente feita à evolução da pandem ia COVID-19. 

Resolução do Conselho 

do Governo n.º65/2020 
19/03/2020 Determina um conjunto de medidas aplicáveis a todos os passageiros de voos do exterior que aterrem na Região Autónoma dos Açores.  

Portaria n.º30/2020 18/03/2020 
Aplica à Região Autónoma dos Açores a Portaria n.º71/2020, de 15 de março, que impõe restrições no acesso e na afetação dos espaços nos estabelecimentos 

comerciais e nos de restauração ou de bebidas. 

Resolução do Conselho 

do Governo n.º66/2020 
23/03/2020 Autoriza um aumento no capital da SATA Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, S.A.  

Resolução do Conselho 
do Governo n.º67/2020 

24/03/2020 
Aprova o regulamento da medida extraordinária que cria o complemento regional ao apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise 

empresarial. 

Resolução do Conselho 

do Governo n.º68/2020 
24/03/2020 Aprova o Programa de Manutenção do Emprego. 

Resolução do Conselho 

do Governo n.º69/2020 
24/03/2020 Aprova o regulamento da medida Eurodisseia. Revoga a Resolução n.º214/2002, de 26 de dezembro e o Despacho Normativo n.º25/2013, de 21 de maio. 

Resolução do Conselho 

do Governo n.º70/2020 
24/03/2020 Aprova o regulamento da medida extraordinária de apoio à manutenção do emprego para antecipação de liquidez nas empresas.  
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Resolução do Conselho 

do Governo n.º71/2020 
24/03/2020 Aprova um conjunto de medidas excecionais e especificas para os Açores em resposta às consequências económicas originadas pela pandemia COVID-19. 

Resolução do Conselho 

do Governo n.º72/2020 
24/03/2020 Aprova, no âmbito dos sistemas de incentivos, um conjunto de medidas relativas à pandemia COVID-19. 

Resolução do Conselho 

do Governo n.º76/2020 
25/03/2020 Determina um conjunto de medidas a aplicar a todo o Arquipélago dos Açores, no âmbito da monitorização permanente à evolução da pandemia COVID-19. 

Declaração de Retificação 

n.º2/2020 
25/03/2020 

Retifica a Resolução do Conselho do Governo n.º72/2020, de 24 de março, que aprova, no âmbito dos sistemas de incentivos, um conjunto de medidas relativas à 

pandemia COVID-19 e publicada no Jornal Oficial, I série, n.º 44, de 24 de março de 2020. 

Resolução do Conselho 

do Governo n.º78/2020 
30/03/2020 Aprova a medida de apoio extraordinário aos órgãos de comunicação social privados com sede na Região Autónomo dos Açores.  

Resolução do Conselho 
do Governo n.º79/2020 

30/03/2020 Aprova as Medidas Imediatas de Apoio ao Rendimento Disponível das Famílias no âmbito da pandemia COVID19. 

Resolução do Conselho 

do Governo n.º80/2020  
30/03/2020 

Aprova o novo regulamento da medida extraordinária que cria o complemento regional ao apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de 

crise empresarial. Revoga a Resolução do Conselho de Governo n.º67/2020, de 24 março. 

Resolução do Conselho 

do Governo n.º81/2020 
30/03/2020 

Aprovar, o novo regulamento da medida extraordinária de apoio à manutenção do emprego para antecipação de liquidez nas empres as e fazer face às despesas 

com as remunerações dos trabalhadores no mês de abril de 2020, destinada aos empregadores dos setores de atividade mais afetados.Revoga a Resolução do 

Conselho de Governo n.º70/2020, de 24 março. 

Resolução do Conselho 

do Governo n.º87/2020 
31/03/2020 Aprova um novo Programa de Manutenção do Emprego. Revoga a Resolução do Conselho do Governo n.º68/2020, de 24 de março.  

Resolução do Conselho 

do Governo n.º88/2020 
31/03/2020 Declara a prorrogação da situação de contingência em todo o território da Região Autónoma dos Açores, até ao dia 30 de abril. 

Região Autónoma da Madeira 

Decreto Legislativo 

Regional n.º2/2020/M 
03/03/2020  Aprova o valor da retribuição mínima mensal garantida para vigorar na Região Autónoma da Madeira 

Resolução n.º101/2020  13/03/2020 

Determina a implementação de medidas temporárias e excecionais no contexto regional, umas de orientação e outras de apoio em diferentes  áreas de atividade, 

medidas essas que têm que tomar em linha de conta os princípios da precaução e da proporcionalidade, e que, em função da evolução da pandemia de COVID-19 e 
no respeito desses enunciados princípios, podem vir a ser atualizadas no futuro.  

Despacho n.º 100/2020  13/03/2020 Declara a Situação de Alerta em todo o território da Região Autónoma da Madeira com efeitos imediatos, sendo válida por um período es timado de 30 dias.  

Despacho n.º101/2020  14/03/2020 
Adita novas medidas às constantes do Despacho n.º100/2020, de 13 de março que declarou a situação de Alerta em todo o território da Região Autónoma da 

Madeira 

Resolução n.º 115/2020  16/03/2020 

Aprova medidas ou recomendações acrescidas às já determinadas em Conselho do Governo Regional, de modo a responder aos novos cenários decorrentes da 

pandemia relacionada com a doença infeciosa provocada pelo novo Coronavírus  (SARS-CoV-2) e as declarações de risco elevado de disseminação do vírus e 

propagação da infeção COVID19 à escala global, originando declaração de uma Emergência de Saúde Pública de âmbito Internacional 

Resolução n.º116/2020  16/03/2020 

Aprova as medidas ou recomendações acrescidas às já determinadas através da Resolução n.º 101/2020, de 13 de março, de modo a responder aos novos cenários 

decorrentes da pandemia relacionada com a doença infeciosa provocada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e às declarações de risco elevado de disseminação 

do vírus e propagação da infeção COVID-19 à escala global, originando declaração de uma Emergência de Saúde Pública de âmbito Internacional 

Resolução n.º117/2020  16/03/2020 
Determina a aplicação de medidas a partir do dia 16 de março de 2020 até ao dia 31 de março de 2020, sem prejuízo de eventual reavaliação, tendo presente as 

restrições impostas na sequência da infeção COVID-19. 
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Resolução n.º 118/2020 16/03/2020 

 Determina aplicação de medidas suplementares mais restritivas de prevenção da transmissão viral direcionadas à salvaguarda da saúde dos profissionais do sector 

do turismo, bem como dos turistas, na sequência da declaração de Alerta em todo o território da Região Autónoma da Madeira de modo a responder aos novos 

cenários decorrentes da pandemia relacionada com a doença infeciosa provocada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e as declarações de risco elevado de 

disseminação do vírus e propagação da infeção COVID-19 à escala global, originando a declaração de uma Emergência de Saúde Pública de âmbito Internacional.  

Resolução n.º120/2020 17/03/2020 
 Determina a adoção de medidas suplementares mais restritivas para a salvaguarda da saúde pública, de modo a responder aos nov os cenários decorrentes da 
pandemia relacionada com a doença infeciosa provocada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e as declarações de risco elevado de disseminação do vírus e 

propagação da infeção COVID-19 à escala global. 

Resolução n.º121/2020 19/03/2020 

Propõe ao Representante da República para a Região Autónoma da Madeira que sejam adotadas, no espaço territorial desta Região Autónoma, medidas de 

prevenção e combate da epidemia provocada pela infeção COVID-19, e sem prejuízo das Resoluções do Conselho de Governo Regional n.º101/2020, de 13 de 

março, n.º115/2020, n.º116/2020, n.º117/2020, n.º118/2020, todas de 16 de março, n.º119/2020 e n.º120/2020, de 17 de março, ambas.  

Resolução n.º133/2020 20/03/2020 Determina medidas, excecionais e temporárias, relacionadas com a evolução da situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19.  

Portaria n.º86/2020  22/03/2020 

Procede à requisição das instalações-edifícios A10, A11, H2 e H3 e dos serviços de manutenção do estabelecimento hoteleiro Quinta do Lorde Resort Hotel Marina, 

situado no sítio da Piedade, freguesia do Caniçal, município de Machico, e das instalações e serviços de manutenção do estabelecimento hoteleiro Hotel Praia 

Dourada, situado na ilha de Porto Santo, município de Porto Santo para efeitos de confinamento obrigatório/isolamento profilático de todos passageiros que 

desembarquem no Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo e no Aeroporto do Porto Santo, com exceção dos doentes em tratamento, a partir das zero horas do dia 
23 de março de 2020, bem como passageiros sem residência no Porto Santo que desembarquem no Porto do Porto Santo, salvo por razões profissionais, com o 

escopo de mitigar a epidemia causada pela infeção COVID-19.  

Resolução n.º134/2020  23/03/2020 

Cria um Fundo de Emergência para Apoio Social, destinado à população das ilhas da Madeira e do Porto Santo, no montante de 5 milhões de euros, para fazer face 

o impacto negativo, quer do vírus COVID-19, quer das imprescindíveis medidas extraordinárias de mitigação e de contenção da disseminação do mesmo, sobre a 

economia regional e sobre os residentes da RAM.  

Resolução n.º135/2020  26/03/2020 
Determina a obrigatoriedade de todas as obras de construção civil públicas e privadas, que se encontrem a decorrer na Região,  terem um Plano de Contingência, no 

âmbito da infeção COVID-19 (SARS-CoV-2), devidamente implementado, que garanta condições de segurança preventiva de contágio entre os trabalhadores.  

Resolução n.º137/2020 27/03/2020 

 Aprova medidas excecionais de apoio às famílias e às empresas e empresário em nome individual residentes na Região, nas áreas  da Educação e da Economia e 

apoio ao setor produtivo, por forma a minimizar os prejuízos económicos decorrentes do atual Estado de Emergência declarado pelo Decreto do Presidente da 
República  n.º 14-A/2020, de 18 de março, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, em consequência da emergência de saúde 

pública ocasionada pela doença COVID-19, qualificada como uma pandemia internacional pela Organização Mundial de Saúde, no passado dia 11 de março de 

2020.  

Despacho n.º114/2020  26/03/2020 

Determina a suspensão temporária da venda e do consumo de café e de outros produtos à porta estabelecimentos de restauração e similares, em conformidade com 

o disposto no Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República 

n.º14-A/2020, de 18 de março. 

 


