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Diploma Data Sumário 

Lei n.º13-A/2021 05/04/2021 
Renova a imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, 

prorrogando, pela segunda vez, a vigência da Lei n.º62-A/2020, de 27 de outubro  

Lei n.º19/2021 08/04/2021 

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 

Decreto 
Regulamentar 
Regional n.º3-

A/2021/A  

15/04/2021 
Regulamenta a aplicação, na Região Autónoma dos Açores, do Decreto do Presidente da República 

n.º41-A/2021, de 14 de abril  

Decreto n.º6-A/2021  15/04/2021 Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República  

Lei n.º20/2021 16/04/2021 
Alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º92/2020, de 23 de outubro, que altera o regime 

geral da gestão de resíduos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º178/2006, de 5 de setembro 

Decreto n.º7/2021 17/04/2021 Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República  

Decreto-Lei 
n.º28/2021 

20/04/2021 
Assegura a execução do Regulamento (UE) n.º2017/1369, que estabelece um regime de etiquetagem 

energética 

Declaração de 
Retificação n.º12-

A/2021 
21/04/2021 

Retifica o Decreto n.º7/2021, de 17 de abril, da Presidência do Conselho de Ministros, que regulamenta 
o estado de emergência decretado pelo Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª 

série, n.º 74-A, de 17 de abril de 2021  

Decreto Legislativo 
Regional n.º12/2021/A 

22/04/2021 
Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º26/2019/A, de 22 de novembro - Regime Jurídico 

do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma dos Açores 

Decreto-Lei n.º29-
A/2021 

29/04/2021 
Cria um regime excecional e temporário de registo diário de trabalhadores de explorações agrícolas e do 

setor da construção  

Decreto Legislativo 
Regional n.º8/2021/M 

30/04/2021 
Adapta à Região Autónoma da Madeira o regime aplicável à construção, modificação, colocação em 

serviço, exploração e fiscalização das instalações por cabo para o transporte de pessoas 

Resolução do 
Conselho de Ministros 

n.º45-C/2021 
30/04/2021 Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19  

Despacho 
n.º830/2021  

26/04/2021 Aprova o modelo de «Declaração para efeitos de isolamento profilático». 

Resolução do 
Conselho do Governo 

n.º93/2021 
30/04/2021 

Declara a ilha de São Miguel em situação de calamidade pública e as restantes ilhas do arquipélago em 
situação de alerta. 

Resolução 
n.º362/2021 

30/04/2021 

Declara a situação de calamidade na Região Autónoma da Madeira, nos termos do artigo 8.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º16/2009/M, de 30 de junho, que aprova o regime jurídico do Sistema de Proteção 

Civil da Região Autónoma da Madeira, por razões de saúde pública com o escopo de contenção da 
pandemia COVID-19. 

 


