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Portaria n.º55/2021 11/03/2021 
Estabelece regras sobre os critérios e procedimentos de avaliação a observar na seleção e 

hierarquização das candidaturas aos concursos no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no 
Consumo de Energia (PPEC), e revoga a Portaria n.º26/2013, de 24 de janeiro 

Decreto do 
Presidente da 

República n.º25-
A/2021 

11/03/2021 
Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 

calamidade pública 

Resolução da 
Assembleia da 

República n.º77-
B/2021 

11/03/2021 Autorização da renovação do estado de emergência  

Decreto 
Regulamentar 
Regional n.º2-

B/2021/A 

12/03/2021 
Regulamenta a aplicação, na Região Autónoma dos Açores, do Decreto do Presidente da República 

n.º25-A/2021, de 11 de março  

Resolução 
n.º158/2021 

12/03/2021 

Prorroga, as medidas constantes da Resolução n.º1/2021, de 4 de janeiro, bem como o estabelecido nos 
n.ºs 1 a 18 da Resolução do Conselho do Governo n.º19/2021, de 12 de janeiro, as quais vigoram a partir 
das 0:00 horas do dia 16 de março de 2021, e terminam às 23:59 horas do dia 22 de março de 2021, no 

âmbito do ajustamento e reforço das medidas para proteção e segurança sanitária da população e 
comunidade madeirense e dos cidadãos que se deslocam ao território da RAM, na sequência da 

emergência de saúde pública, declarada pela Organização Mundial de Saúde no dia 30 de janeiro de 
2020, bem como a classificação, no dia 11 de março de 2020, da doença COVID-19 como pandemia 
internacional. Todavia, prorroga a vigência do estipulado nos n.ºs 9 e 10 da Resolução n.º91/2021, 

publicada , de 11 de fevereiro que determina a proibição de circulação na via pública, entre as 18 horas e 
as 5 horas do dia seguinte, e o encerramento das as atividades de natureza comercial, pelas 17:00 horas. 
Mantém em vigor, até o dia 22 de março de 2021, o n.º 5 da Resolução n.º116/2021, de 19 de fevereiro, 

que determina a obrigatoriedade dos viajantes que embarquem no Porto do Funchal com destino à Ilha do 
Porto Santo, serem portadores do teste PCR de despiste da infeção por SARS-CoV-2, com resultado 

negativo, realizado no período máximo de 72 horas anteriores ao embarque. 

Decreto n.º4/2021 13/03/2021 Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros n.º19/2021 
13/03/2021 

Estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à 
pandemia da doença COVID-19  

Decreto Legislativo 
Regional 

n.º6/2021/M 
15/03/2021 Aprova o valor da retribuição mínima mensal garantida para vigorar na Região Autónoma da Madeira  

Decreto-Lei n.º22-
A/2021 

17/03/2021 
Prorroga prazos e estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19 

Decreto-Lei n.º22-
D/2021 

22/03/2021 
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 na área da 

educação  

Declaração de 
Retificação 
n.º13/2021 

23/03/2021 

 Procede à retificação do Sumário da Resolução n.º158/2021, de 12 de março que prorroga, as medidas 
constantes da Resolução n.º 1/2021, de 4 de janeiro, bem como o estabelecido nos n.ºs 1 a 18 da 

Resolução do Conselho do Governo n.º 19/2021, de 12 de janeiro, as quais vigoram a partir das 0:00 
horas do dia 16 de março de 2021, e terminam às 23:59 horas do dia 22 de março de 2021, no âmbito do 

ajustamento e reforço das medidas para proteção e segurança sanitária da população e comunidade 
madeirense e dos cidadãos que se deslocam ao território da RAM e na sequência da emergência de 

saúde pública, declarada pela Organização Mundial de Saúde no dia 30 de janeiro de 2020, bem como a 
classificação, no dia 11 de março de 2020, da doença COVID-19 como pandemia internacional. Todavia, 
prorroga a vigência do estipulado nos n.ºs 9 e 10 da Resolução n.º 91/2021, de 11 de fevereiro. Mantém 

em vigor, até o dia 22 de março de 2021, o n.º 5 da Resolução n.º 116/2021, de 19 de fevereiro, que 
determina a obrigatoriedade dos viajantes que embarquem no Porto do Funchal com destino à Ilha do 
Porto Santo, serem portadores do teste PCR de despiste da infeção por SARS-CoV-2, com resultado 

negativo, realizado no período máximo de 72 horas anteriores ao embarque. 

Decreto-Lei n.º23-
A/2021 

24/03/2021 
Estabelece medidas de apoio aos trabalhadores e empresas, no âmbito da pandemia da doença COVID-

19 

Resolução do 
Conselho de 

Ministros n.º33-
A/2021 

24/03/2021 Estabelece medidas de apoio no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Declaração de 
Retificação n.º9-

B/2021 
24/03/2021 

Retifica o Decreto n.º4/2021, de 13 de março, da Presidência do Conselho de Ministros, que regulamenta 
a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, publicado do Diário da 

República, 1.ª série, n.º 50-A, de 13 de março de 2021  

Decreto do 
Presidente da 

República n.º31-
A/2021 

25/03/2021 
Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 

calamidade pública 

Resolução da 
Assembleia da 

República n.º90-
A/2021 

25/03/2021 Autorização da renovação do estado de emergência  

Resolução 
n.º201/2021 

26/03/2021 
Procede ao ajustamento e reforço as medidas para proteção e segurança sanitária da população e 
comunidade madeirense e dos cidadãos que se deslocam ao território da RAM, na sequência da 

emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde no 
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dia 30 de janeiro de 2020, bem como a classificação, no dia 11 de março de 2020, da doença COVID-19 
como pandemia internacional, atendendo à evolução da situação epidemiológica, na Região. 

Decreto n.º5/2021 28/03/2021 Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República  

Decreto-Lei n.º25-
A/2021 

30/03/2021 
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 

Decreto 
Regulamentar 
Regional n.º2-

C/2021/A 

31/03/2021 
Regulamenta a aplicação, na Região Autónoma dos Açores, do Decreto do Presidente da República 

n.º31-A/2021, de 25 de março 

 


