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Portugal Continental - 1.ª Série 

Decreto Regulamentar n.º2/2020 04/08/2020 Estabelece o regime de autorização do cultivo e exploração industrial de variedades de cânhamo 

Portaria n.º184/2020 05/08/2020 
Prorrogação da suspensão de verificação do requisito de não existência de dívidas de entidades candidatas ou promotoras ao IEFP, I. P., p ara a aprovação de candidaturas e 

realização de pagamentos de apoios financeiros pelo IEFP, I. P., às respetivas entidades, no âmbi to das medidas de emprego e formação profissional em vigor, determinado através 

da Portaria n.º94-B/2020, de 17 de abril 

Decreto-Lei n.º51/2020 07/08/2020 Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 

Lei n.º31/2020 11/08/2020 
Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º20/2020, de 1 de maio, que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-

19 

Portaria n.º195-A/2020 13/08/2020 
Altera a Portaria n.º41/2020, de 13 de fevereiro, adequando o período de transição do regime remuneratório garantido, aplicável aos centros eletroprodutores que utilizam resíduos 

urbanos como fonte de produção de eletricidade 

Resolução do Conselho de 
Ministros n.º63/2020 

14/08/2020 Aprova o Plano Nacional do Hidrogénio 

Decreto-Lei n.º58-A/2020 14/08/2020 Clarifica as medidas excecionais e temporárias no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social  

Decreto-Lei n.º58-B/2020 14/08/2020 Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 

Resolução do Conselho de 
Ministros n.º63-A/2020 

14/08/2020 Prorroga a declaração da situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Decreto-Lei n.º60/2020 17/08/2020 
Estabelece o mecanismo de emissão de garantias de origem para gases de baixo teor de carbono e para gases de origem renovável, atualizan do as metas de energia de fontes 

renováveis 

Lei n.º45/2020 20/08/2020 
Altera o regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda nos contratos de arrendamento não habitacional, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, 

procedendo à segunda alteração à Lei n.º4-C/2020, de 6 de abril 

Portaria n.º203/2020 21/08/2020 Altera a Portaria n.º102/2015, de 7 de abril, que estabelece os critérios de atribuição da autorização para a instalação do sobre -equipamento de centros eletroprodutores eólicos 

Lei n.º48/2020 24/08/2020 Altera o Código do IRS e a Lei n.º119/2019, de 18 de setembro  

Lei n.º47/2020 24/08/2020 
Transpõe os artigos 2.º e 3.º da Diretiva (UE) 2017/2455 do Conselho, de 5 de dezembro de 2017, e a Diretiva (UE) 2019/1995 d o Conselho, de 21 de novembro de 2019, alterando 

o Código do IVA, o Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias e legislação complementar relativa a este imposto, no âmbito do tratamento do comércio eletrónico 

Lei n.º49/2020 24/08/2020 

Harmoniza e simplifica determinadas regras no sistema do imposto sobre o valor acrescentado no comércio intracomunitário, transpondo as  Diretivas (UE) n.º2018/1910 do 

Conselho, de 4 de dezembro de 2018, e n.º2019/475 do Conselho, de 18 de fevereiro de 2019, e altera ndo o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o Regime do IVA nas 
Transações Intracomunitárias e o Código dos Impostos Especiais de Consumo 

Decreto-Lei n.º62/2020 28/08/2020 Estabelece a organização e o funcionamento do Sistema Nacional de Gás e o respetivo regime jurídico e procede à transposição da Diretiva n.º2019/692  

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º68-A/2020 
28/08/2020 Prorroga a declaração da situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia d a doença COVID-19 

Portugal Continental - 2.ª Série - 

Despacho n.º7710-B/2020 05/08/2020 Declaração da situação de alerta entre as 00h00 de 6 de agosto de 2020 e as 23h59 de 7 de agosto de 2020, para todos os distritos de Por tugal continental 

Despacho n.º7632-A/2020 03/08/2020 Declaração da situação de alerta entre as 20h00 de 2 de agosto de 2020 e as 23h59 de 4 de agosto de 2020, para todos os distritos de Portugal continental  

Despacho n.º7822-A/2020 07/08/2020 Declaração da situação de alerta entre as 00h00 de 8 de agosto de 2020 e as 23h59 de 9 de agosto de 2020, para to dos os distritos de Portugal continental 

Despacho n.º7900-A/2020 12/08/2020 Fixa a interpretação dos princípios e orientações aplicáveis à realização de eventos corporativos 

Despacho n.º8001-A/2020 14/08/2020 Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal  

Despacho n.º8029-A/2020 - 17/08/2020 Concessão de uma garantia pessoal do Estado ao Fundo de Contragarantia Mútuo, no âmbito do apoio às empresas naciona is decorrentes da pandemia da doença COVID-19 

Despacho n.º8391-A/2020 31/08/2020 Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal  

Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) 

Regulamento (UE) n.º2020/1149 04/08/2020 
Regulamento (UE) n.º2020/1149 da Comissão de 3 de agosto de 2020 que altera o anexo XVII do Regulamento (CE) n.º1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 

registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH) no que respeita a diisocianatos 
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Regulamento de Execução (UE) 
n.º2020/1159 

06/08/2020 
Regulamento de Execução (UE) n.º2020/1159 da Comissão de 5 de agosto de 2020 que altera os Regulamentos (UE) n.º1321/2014 e ( UE) n.º2015/640 no que diz respeito à 

introdução de novos requisitos adicionais em matéria de aeronavegabilidade  

Regulamento de Execução (UE) 

n.º2020/1160 
06/08/2020 

Regulamento de Execução (UE) n.º2020/1160 da Comissão de 5 de agosto 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 sulfato de alumínio e amónio, silicato de alumínio, farin ha de sangue, carbonato de cálcio, dióxido de carbono, extrato de Melaleuca 
alternifolia, resíduos de destilação de gorduras, ácidos gordos C7 a C20, extrato de alho, ácido giberélico, giberelinas, pro teínas hidrolisadas, sulfato de ferro, terra de diatomáceas 

(Kieselgur), óleos vegetais/óleo de colza, hidrogenocarbonato de potássio, areia de quartzo, óleo de peixe, repulsivos olfati vos de origem animal ou vegetal/gordura de ovino, 
feromonas lepidópteras de cadeia linear, tebuconazol e ureia  

Regulamento de Execução (UE) 

n.º2020/1176 
10/08/2020 

Regulamento de Execução (UE) n.º2020/1176 da Comissão de 7 de agosto de 2020 que altera o Regulamento de Execução (UE) n.º2019/1387 no que diz respeito à prorrogação 

das datas de aplicação de certas medidas no contexto da pandemia COVID-19 

Regulamento de Execução (UE) 
n.º2020/1177 

10/08/2020 
Regulamento de Execução (UE) n.º2020/1177 da Comissão de 7 de agosto de 2020 que altera o Regulamento de Execução (UE) n.º2020/469 no que diz respeito à prorrogação das 

datas de aplicação de certas medidas no contexto da pandemia COVID-19 

Regulamento Delegado (UE) 

n.º2020/1182 
11/08/2020 

Regulamento Delegado (UE) n.º2020/1182 da Comissão, de 19 de maio de 2020, que altera, para efeitos de adaptação ao progresso técnico e científico, o anexo VI, parte 3, do 

Regulamento (CE) n.º1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substânc ias e misturas 

Regulamento Delegado (UE) 
n.º2020/1203 

18/08/2020 
Regulamento Delegado (UE) n.º2020/1203 da Comissão, de 9 de junho de 2020, que altera o anexo I do Regulamento (UE) n.º2019/1 021 do Parlamento Europeu e do Conselho no 

respeitante à entrada Ácido perfluoro-octanossulfónico e seus derivados (PFOS) 

Regulamento Delegado (UE) 

2020/1204 
18/08/2020 

Regulamento Delegado (UE) 2020/1204 da Comissão, de 9 de junho de 2020, que altera o anexo I do Regulamento (UE) 2019/102 1 do Parlamento Europeu e do Conselho no 

respeitante à inscrição do dicofol ( 1 ) 

Regulamento Delegado (UE) 
n.º2020/1234 

31/08/2020 
Regulamento Delegado (UE) n.º2020/1234 da Comissão de 9 de junho de 2020 que altera o Regulamento (UE) n .º139/2014 no que se refere às condições e aos procedimentos de 

declaração das organizações responsáveis pela prestação de serviços de gestão da placa de estacionamento  

Região Autónoma dos Açores 

Resolução do Conselho do Governo 
n.º231/2020 

12/08/2020 Prorroga a declaração da situação de calamidade pública, nas Ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Pico e Faial.  

Decreto Legislativo Regional 

n.º21/2020/A 
12/08/2020 Segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º2/2020/A, de 22 de janeiro, que procede à aprovação do Plano Regional Anual pa ra 2020. 

Decreto Legislativo Regional 
n.º22/2020/A 

13/08/2020 Segunda alteração ao Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2020. 

Decreto Regulamentar Regional 

n.º19/2020/A 
17/08/2020 Sexta alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º19/2014/A, de 22 de setembro, e quinta alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º21/2014/A, de 10 de outubro. 

Resolução da Assembleia 
Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores n.º36/2020/A 

17/08/2020 1.º Orçamento Suplementar da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Aço res para o ano de 2020. 

Portaria n.º115/2020 18/08/2020 
Regulamenta o Decreto Legislativo Regional n.º29/2019/A, de 27 de novembro, que estabelece o regime jurídico de licenciamento  a que estão sujeitas as instalações elétricas de 

serviço particular na Região Autónoma dos Açores. 

Região Autónoma da Madeira 

Resolução n.º556/2020 03/08/2020 

Isenta temporariamente o pagamento das rendas e taxas referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2020 aos clientes empresariais, particulares e instituições de caráter 
social, desportivo e cultural, com exceção das entidades oficiais nacionais, regionais e municipais, devidas à Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A., à Sociedade 

Metropolitana de Desenvolvimento, S.A., à Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A. e à Sociedade de Desenvolvimento do 
Porto Santo, S.A.. 

Resolução n.º563/2020 03/08/2020 

Revoga a Resolução n.º 379/2020, aprovada na reunião do Conselho do Governo de 28 de maio a qual aprova o Decreto Regulamenta r Regional que determina as normas de 

adaptação do sistema fiscal nacional às especificidades regionais, aprovando as taxas do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singu lares e do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Coletivas a vigorar no ano de 2020, procedendo-se à adaptação das normas decorrentes da Lei do Orçamento do Estado para 2020, publicada no passado dia 31 de 

março, Lei n.º 2/2020. 
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Decreto Legislativo Regional 
n.º12/2020/M 

10/08/2020 
Procede à primeira alteração do Decreto Legislativo Regional n.º1 -A/2020/M, de 31 de janeiro, que aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2020 -  - Orçamento 

Suplementar da Região Autónoma da Madeira para 2020. 

Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma da 
Madeira  n.º35/2020/M 

10/08/2020 Procede à primeira alteração ao Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma d a Madeira para o ano de 2020. 

Decreto Legislativo Regional 

n.º13/2020/M 
14/08/2020 

Altera o Decreto Legislativo Regional n.º18/2017/M, de 27 de junho, que desenvolve as bases da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo na Região 

Autónoma da Madeira e define o respetivo sistema regional de gestão territorial. 

Resolução n.º623/2020 28/08/2020 
Declara, na sequência da situação epidemiológica da COVID-19, a situação de calamidade em todo o território da Região Autónoma da Madeira, com o intuito de promover a 

contenção da pandemia COVID-19, e prevenir o contágio e a propagação da doença, com efeitos a partir das 0:00 horas do dia 1 de setembro de 2020 até às 23:59 horas do dia 30 

de setembro de 2020, bem como define o âmbito material, temporal e territorial da mesma 

 


