
Diploma Data de publicação Sumário 

PORTUGAL CONTINENTAL – 1ª Série 

Resolução do Conselho de Ministros n.º18-A/2020 01/04/2020 Autoriza a emissão de dívida pública, em execução do Orçamento do Estado para 2020  

Decreto do Presidente da República n.º17-A/2020 02/04/2020 Renova a declaração de estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública 

Resolução da Assembleia da República n.º22-A/2020 02/04/2020 Autorização da renovação do estado de emergência 

Decreto n.º2-B/2020 02/04/2020 Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente d a República 

Resolução do Conselho de Ministros n.º18-B/2020 02/04/2020 
Resolução do Conselho de Ministros que prorroga os efeitos da declaração de situação de calamidade no município de 

Ovar, na sequência da pandemia COVID-19 

Portaria n.º85/2020 03/04/2020 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º390/2019, de 29 de outubro (Procede à quarta alteração à Portaria 

n.º224/2015, de 27 de julho - estabelece o regime jurídico a que obedecem as regras de prescrição e dispensa de 
medicamentos e produtos de saúde e define as obrigações de informação a prestar aos utentes)  

Portaria n.º85-A/2020  03/04/2020 

Define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos apoios de caráter extraordinário, temporário e 

transitório, destinados ao setor social e solidário, em razão da situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID 19, 
tendo em vista apoiar as instituições particulares de solidariedade social, cooperativas de solidariedade social, 

organizações não-governamentais das pessoas com deficiência e equiparadas no funcionamento das respostas sociais 

Decreto-Lei n.º12/2020 06/04/2020 
Estabelece o regime jurídico aplicável ao comércio de licenças e emissão de gases com efeito de estufa, transpondo a 

Diretiva (UE) n.º2018/410 

Portaria n.º88-A/2020  06/04/2020 
Aprova as instruções de preenchimento da Declaração Mensal de Remunerações (DMR), aprovada pela Portaria 

n.º40/2018, de 31 de janeiro 

Portaria n.º88-C/2020  06/04/2020 
Procede ao aumento, para o ano de 2020, da comparticipação financeira da segurança social, no âmbito da aplicação do 

regime jurídico da cooperação previsto na Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, na sua redação atual 

Lei n.º4-A/2020 06/04/2020 

Procede à primeira alteração à Lei n.º1-A/2020, de 19 de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de 

resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, e à segunda 
alteração ao Decreto-Lei n.º10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à 

situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19 

Lei n.º4-B/2020 06/04/2020 
Estabelece um regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos Programas de Ajustamento Municipal e de 
endividamento das autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e procede à segunda alteração à Lei 

n.º1-A/2020, de 19 de março 

Lei n.º4-C/2020 06/04/2020 
Regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento 

urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19 

Decreto-Lei n.º12-A/2020 06/04/2020 Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 

Decreto-Lei n.º13/2020 07/04/2020 Altera a certificação por via eletrónica de micro, pequena e média empresas 

Portaria n.º89/2020 07/04/2020 
Adota medidas excecionais, decorrentes da epidemia COVID-19, relativas às formalidades aplicáveis à produção, 

armazenagem e comercialização, com isenção do imposto, de álcool destinado aos fins previstos no n.º 3 do artigo 67.º 

do Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC) 

Decreto-Lei n.º 14-A/2020 07/04/2020 Altera o prazo de implementação da faturação eletrónica nos contratos públicos 

Decreto-Lei n.º14-B/2020 07/04/2020 
Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia COVID-19, no âmbito dos sistemas de 

titularidade estatal de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais 

Decreto-Lei n.º14-C/2020 07/04/2020 
Estabelece a definição de procedimentos de atribuição de financiamento e compensações aos operadores de transportes 

essenciais, no âmbito da pandemia COVID-19 

Declaração de Retificação n.º16-A/2020 07/04/2020 

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º7-A/2020, de 7 de fevereiro, que aprova a estratégia e calendarização 

da distribuição da quinta geração de comunicações móveis, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º27, 1.º 
suplemento, de 7 de fevereiro de 2020 

Portaria n.º90/2020 09/04/2020 
Procede à primeira alteração à Portaria n.º80-A/2020, de 25 de março, que veio estabelecer o regime de prestação de 

serviços essenciais de inspeção de veículos 
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Portaria n.º90-A/2020  09/04/2020 
Cria um regime excecional e temporário relativo à prescrição eletrónica de medicamentos e respetiva receita médica, 

durante a vigência do estado de emergência em Portugal, motivado pela pandemia da COVID-19 

Lei n.º5/2020  10/04/2020 
Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas 

excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19 

Lei n.º6/2020 10/04/2020 
Regime excecional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19 

Lei n.º7/2020 10/04/2020 
Estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS -CoV-2, e procede à primeira alteração ao 

Decreto-Lei n.º10-I/2020, de 26 de março, e à quarta alteração à Lei n.º27/2007, de 30 de julho 

Lei n.º 8/2020 10/04/2020 

Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º10-J/2020, de 26 de março, que 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 pa ndemia 

da doença COVID-19 

Lei n.º 9/2020 10/04/2020 
Regime excecional de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça, no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19 

Decreto-Lei n.º14-D/2020 13/04/2020 
Reforça a proteção na parentalidade, dos trabalhadores que exercem funções públicas integrados no regime de proteção 

social convergente 

Decreto-Lei n.º14-E/2020 13/04/2020 
Estabelece um regime excecional e temporário para a conceção, o fabrico, a importação, a comercialização nacional e a 

utilização de dispositivos médicos para uso humano e de equipamentos de proteção individual  

Decreto-Lei n.º14-F/2020 13/04/2020 Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 

Decreto-Lei n.º14-G/2020 13/04/2020 Estabelece as medidas excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Resolução do Conselho de Ministros n.º22/2020 14/04/2020 
Prorroga a reposição, a título excecional e temporário, do controlo de pessoas nas fronteiras, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19 

Resolução do Conselho de Ministros n.º24/2020  14/04/2020 
Determina a adoção de medidas extraordinárias de resposta à pandemia da doença COVID-19, no âmbito da ciência e 

inovação 

Portaria n.º 91/2020 14/04/2020 

Define, em execução do disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º4-C/2020, de 6 de abril, que estabelece um regime 
excecional para as situações de mora no pagamento das rendas atendendo à situação epidemiológica provocada pelo 

coronavírus SARS-CoV-2 e doença COVID-19, os termos em que é efetuada a demonstração da quebra de rendimentos 
para efeito de aplicação daquele regime excecional a situações de incapacidade de pagamento das rendas habitacionais 

devidas a partir de 1 de abril de 2020 e até ao mês subsequente ao  termo da vigência do estado de emergência 

Decreto-Lei n.º15/2020  15/04/2020 Cria uma linha de crédito com juros bonificados dirigida aos operadores do setor da pesca  

Decreto-Lei n.º16/2020  15/04/2020 
Estabelece normas excecionais e temporárias destinadas à prática de atos por meios de comunicação à distância, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Portaria n.º92/2020  15/04/2020 
Estabelece os valores das taxas a cobrar aos operadores sujeitos a registo na plataforma eletrónica a que se refere o n.º 

1 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º145/2017, de 30 de novembro 

Portaria n.º94-A/2020  16/04/2020 

Regulamenta os procedimentos de atribuição dos apoios excecionais de apoio à família, dos apoios extraordinários à 

redução da atividade económica de trabalhador independente e à manutenção de contrato de trabalho em situação de 
crise empresarial, do diferimento das contribuições dos trabalhadores independentes e do reconhecimento do direito à 

prorrogação de prestações do sistema de segurança social 

Lei n.º9-A/2020 17/04/2020 Regime excecional e temporário de processo orçamental na sequência da pandemia da doença COVID-19 

Portaria n.º94-B/2020 17/04/2020 
Suspende a verificação do requisito de não existência de dívidas de entidades candidatas ou promotoras ao IEFP, I. P., 

para a aprovação de candidaturas e realização de pagamentos de apoios financeiros pelo IEFP, I. P., às respetivas 

entidades, no âmbito das medidas de emprego e formação profissional em vigor  

Portaria n.º97/2020  18/04/2020 
Altera a Portaria n.º82/2020, de 29 de março, que estabelece os serviços essenciais pa ra efeitos de acolhimento, nos 

estabelecimentos de ensino, dos filhos ou outros dependentes a cargo dos respetivos profissionais 
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Lei n.º10/2020 18/04/2020 
Regime excecional e temporário quanto às formalidades da citação e da notificação postal, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19 

Portaria n.º95/2020 18/04/2020 Cria o Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva no contexto da COVID-19 

Portaria n.º96/2020  18/04/2020 
Cria o «Sistema de Incentivos a Atividades de Investigação e Desenvolvimento e ao Investimento em Infraestruturas de 

Ensaio e Otimização (upscaling) no contexto da COVID-19» 

Decreto n.º2-C/2020 17/04/2020 Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º30/2020  21/04/2020 Aprova o Plano de Ação para a Transição Digital 

Resolução do Conselho de Ministros n.º31/2020 21/04/2020 Cria a Estrutura de Missão Portugal Digital.  

Resolução do Conselho de Ministros n.º32/2020 22/04/2020 
Autoriza a realização da despesa pelas Administrações Regionais de Saúde do  Norte, do Centro e de Lisboa e Vale do 

Tejo, nomeadamente no âmbito do plano nacional de vacinação, higiene e limpeza e vigilância e segurança  

Portaria n.º100/2020 22/04/2020 
Procede à primeira alteração à Portaria n.º341/2019, de 1 de outubro, e à quarta alteração à Portaria n.º380/2017, de 19 

de dezembro 

Declaração de Retificação n.º17/2020 23/04/2020 
Declaração de Retificação à Lei n.º10/2020, de 18 de abril, «Regime excecional e temporário quanto às formalidades da 

citação e da notificação postal, no âmbito da pandemia da doença COVID-19» 

Decreto-Lei n.º17/2020 23/04/2020 
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas ao setor do turismo, no âmbito da pandemia da doença COVID-

19 

Decreto-Lei n.º18/2020 23/04/2020 Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 

Portaria n.º101/2020 23/04/2020 
Procede à primeira alteração à Portaria n.º357/2019, de 8 de outubro, que regulamenta as comunicações eletrónicas 

entre os tribunais judiciais e as escolas da rede pública tuteladas pelo Ministério da Educação  

Decreto-Lei n.º18-A/2020 23/04/2020 Estabelece as medidas excecionais e temporárias na área do desporto, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Portaria n.º104/2020 29/04/2020 
Define os requisitos aplicáveis aos operadores de aeronaves que realizam operações especializadas de aplicação de 

produtos fitofarmacêuticos no âmbito de trabalhos agrícolas e florestais e aos pilotos que operam as aeronaves 

envolvidas na aplicação dos mencionados produtos  

Declaração de Retificação n.º18/2020 30/04/2020 
Retifica a Lei n.º7/2020, de 10 de abril, «Estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS -

CoV-2, e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º10-I/2020, de 26 de março, e à quarta alteração à Lei n.º 

27/2007, de 30 de julho» 

Decreto-Lei n.º19/2020 30/04/2020 
Estabelece um regime temporário e excecional de apoio às associações humanitárias de bombeiros, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19 

Portaria n.º105/2020 30/04/2020 

Procede à prorrogação, até 31 de dezembro de 2020, do prazo de vigência previsto no artigo 5.º da Portaria n.º 89/2020, 

de 7 de abril, que adota medidas excecionais, decorrentes da epidemia COVID-19, relativas às formalidades aplicáveis à 
produção, armazenagem e comercialização, com isenção do imposto, de álcool destinado aos fins previstos no n.º 3 do 

artigo 67.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC)  

Decreto-Lei n.º19-A/2020 30/04/2020 
Estabelece um regime excecional e temporário de reequilíbrio financeiro de contratos de execução duradoura, no âmbito 

da pandemia da doença COVID-19 

Decreto-Lei n.º19-B/2020 30/04/2020 Altera o regime da organização e funcionamento do XXII Governo Constitucional 

Decreto n.º2-D/2020 30/04/2020 Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período entre 1 e 3 de maio de 2020  

Resolução do Conselho de Ministros n.º33-A/2020 30/04/2020 Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Resolução do Conselho de Ministros n.º33-B/2020 30/04/2020 Repõe, a título excecional e temporário, um ponto de passagem autorizado na fronteira terrestre  

Resolução do Conselho de Ministros n.º33-C/2020  30/04/2020 
Estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à  pandemia da doença 

COVID 19 

Declaração de Retificação n.º18-A/2020 30/04/2020 

Retifica o Decreto n.º2-C/2020, de 17 de abril, da Presidência do Conselho de Ministros, que regulamenta a prorrogação 

do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º 
suplemento, n.º 76, de 17 de abril de 2020 
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PORTUGAL CONTINENTAL – 2ª Série 

Despacho n.º 4024-A/2020 01/04/2020 
Adota medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, de resposta à epidemia SARS -CoV-2 no âmbito da 

atividade de transporte de doentes 

Despacho n.º 4024-B/2020 01/04/2020 
Determina que, até ao termo do período do estado de emergência, a taxa de gestão de resíduos, nos sistemas de gestão 

de resíduos urbanos, incide sobre a quantidade de resíduos destinados a operações de eliminação e valorização no 

período homólogo de 2019 

Despacho n.º4097-B/2020  02/04/2020 
Determina as competências de intervenção durante a vigência do estado de emergência, ao Comandante Operacional 
Distrital da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), ao Centro Distrital de Segurança Social e à 

Autoridade de Saúde de âmbito local territorialmente competente, em colaboração com os municípios 

Despacho n.º4146-A/2020 03/04/2020 
Estabelece os serviços essenciais e as medidas necessárias para garantir as condições de normalidade na produção, 

transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços agrícolas e pecuários, e os essenciais à cadeia 

agroalimentar, no quadro das atribuições dos organismos e serviços do Ministério da Agricultura 

Despacho n.º4146-C/2020 03/04/2020 

Determina-se que no período de tempo em que os elementos das forças e serviços de segurança fiquem em 
confinamento obrigatório em estabelecimento de saúde ou no respetivo domicílio, devido a perigo de contágio pelo 

SARS-CoV-2, não se verifica a perda de qualquer remuneração nem de tempo de serviço, em moldes idênticos ao 
período de férias 

Despacho n.º4148/2020 05/04/2020 

Regulamenta o exercício de comércio por grosso e a retalho de distribuição alimentar e determina a suspensão das 

atividades de comércio de velocípedes, veículos automóveis e motociclos, tratores e máquinas agrícolas, navios e 
embarcações 

Despacho n.º 4148-A/2020 05/04/2020 
Esclarece o âmbito de aplicação do ponto iv) da alínea b) do n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 18 -B/2020, 

de 2 de abril 

Despacho n.º4235-A/2020 06/04/2020 
Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas na vigência da situa ção de calamidade no 

município de Ovar 

Despacho n.º4235-B/2020 - 06/04/2020 
Procede à nomeação das autoridades que coordenam a execução da declaração do estado de emergência no território 

continental 

Despacho n.º4235-C/2020  06/04/2020 
Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas na vigência da situação de calamidade no 

município de Ovar 

Despacho n.º4270-A/2020 07/04/2020 
Estabelece para o transporte aéreo os casos em que não se aplica o previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Decreto n.º2-B/2020 

Deliberação n.º441-A/2020 07/04/2020 
Adoção de procedimento simplificado que permita a instalação de separadores entre o espaço do condutor e o dos 

passageiros para proteção dos riscos inerentes à transmissão do COVID-19 

Despacho n.º4270-B/2020 07/04/2020 
Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas na vigência da situação de calamidade no 

município de Ovar 

Despacho n.º4270-C/2020 07/04/2020 

Determina as medidas de caráter excecional e temporário de fornecimento de medicamentos dispensados por farmácia 

hospitalar em regime de ambulatório, a pedido do utente, através da dispensa em farmácia comunitária ou da entrega dos 
medicamentos no domicílio 

Despacho n.º4328-A/2020 08/04/2020 
Substitui o Despacho n.º4270-A/2020, de 7 de abril, que estabelece para o transporte aéreo os casos em que não se 

aplica o previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do Decreto n.º 2-B/2020 

Despacho n.º4328-C/2020 08/04/2020 
Alteração do Despacho n.º3547-A/2020, de 22 de março, que assegura o funcionamento das cadeias de abastecimento 

de bens e dos serviços públicos essenciais 

Despacho n.º4328-D/2020  08/04/2020 Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália 

Despacho n.º4328-F/2020 08/04/2020 
Procede à prorrogação das medidas excecionais e temporárias relativas à suspensão do ensino da condução e da 

atividade de formação presencial de certificação de profissionais como forma de combate à situação epidemiológica do 

novo coronavírus - COVID-19 
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Regulamento n.º356-A/2020 08/04/2020 Aprova o regulamento que estabelece medidas excecionais no âmbito do SEN e do SNGN 

Despacho n.º4394-A/2020  09/04/2020 

Determina que nos casos em que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deva garantir o atendimento, mediante 

pedido de agendamento, podem ser afetos a esses atendimentos os postos do SEF localizados nas Lojas de Cidadão de 
Coimbra e de Aveiro 

Despacho n.º4394-C/2020 09/04/2020 Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais no município de Ovar 

Despacho n.º4394-D/2020  09/04/2020 
Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro nos 

portos nacionais 

Despacho n.º4395/2020  10/04/2020 
Define regras complementares ao Despacho n.º3485-C/2020, de 17 de março, publicado no Diário da República, 2.ª 

série, n.º 56, 1.º suplemento, de 19 de março de 2020 

Despacho n.º4396/2020  10/04/2020 

Prorroga os efeitos do Despacho n.º3301/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52, de 15 de março de 

2020, que estabelece regras aplicáveis aos profissionais de saúde, com filho ou outros dependentes a cargo menores de 
12 anos 

Despacho n.º4460-A/2020 13/04/2020 

Define as orientações no âmbito da eventualidade doença e no âmbito da frequência de ações de formação à distância, 

bem como os termos em que os trabalhadores da administração central podem exercer funções na administração local e 
em que os trabalhadores da administração central e da administração local podem exercer funções em instituições 

particulares de solidariedade social ou outras instituições de apoio às populações mais vulneráveis 

Despacho n.º4698-C/2020  17/04/2020 
Prorrogação da interdição do 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 

Despacho n.º4698-A/2020  17/04/2020 
Fixa os preços máximos, durante o período em que vigorar o estado de emergência, para o gás de petróleo liquefeito 

(GPL) engarrafado, em taras standard em aço, nas tipologias T3 e T5 

Despacho n.º4640-C/2020  17/04/2020 

Determina, para efeitos de financiamento, gestão e acompanhamento da Política Agrícola Comum (PAC), qu e a situação 

de pandemia COVID-19 pode ser reconhecida como «caso de força maior», nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do 
Regulamento (UE) n.º1306/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, do qual resulta a 

impossibilidade de dar cumprimento a obrigações estabelecidas nos regimes de apoio aplicáveis nesse âmbito  

Despacho n.º4698-F/2020 17/04/2020 
Determina a prorrogação da suspensão das atividades formativas presenciais, no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19 

Despacho n.º4699/2020 18/04/2020 

Determina que 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.º14-E/2020, de 13 de abril, bem como de 
álcool etílico e de gel desinfetante cutâneo de base alcoólica, é limitada ao máximo de 15 % 

Aviso n.º6658/2020  20/04/2020 
Pedido de autorização de exploração de serviços aéreos regulares extra -União Europeia, na rota Ponta Delgada-Toronto-

Ponta Delgada 

Despacho n.º4745/2020 20/04/2020 
Concessão de autorização para a exploração de serviços aéreos regulares extra-União Europeia, na rota Lisboa-Cancun-

Lisboa 

Despacho n.º4756-A/2020 20/04/2020 

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à suspensão do ensino da condução, dos exames e da atividade 

de formação presencial de certificação de profissionais como forma de combate à situação epidemiológica do novo 
coronavírus - COVID-19 

Diretiva n.º7/2020  21/04/2020 Aprova a primeira alteração ao Manual de Procedimentos de Acesso às Infraestruturas de gás natural  

Despacho n.º4808-B/2020 21/04/2020 Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália 

Despacho n.º4946-A/2020 23/04/2020 
Procede ao alargamento do universo dos destinos admissíveis para os produtos retirados, de modo que, a par das 

organizações caritativas, possam também beneficiar da referida ação as instituições penitenciárias, as colónias de férias 

infantis, os hospitais e os lares de idosos  

Regulamento n.º428/2020 24/04/2020 
Regulamenta o método de avaliação relativo à demonstração da proficiência linguística dos pilotos de aeronaves, bem 

como os requisitos de certificação das organizações de avaliação de tal pro ficiência 
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Despacho n.º5023-C/2020 27/04/2020 
Altera a alínea g) do n.º 4 do Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, sobre prestação de serviços de atendimento ao 

público  

JOUE 

Decisão (UE) n.º2020/491 03/04/2020 
Decisão (UE) n.º2020/491 da Comissão de 3 de abril de 2020 relativa à franquia aduaneira e à isenção de IVA sobre a 

importação dos bens necessários para combater os efeitos do surto de COVID-19 em 2020  

Regulamento de Execução (UE) n.º2020/469  03/04/2020 

Regulamento de Execução (UE) n.º2020/469 da Comissão de 14 de fevereiro de 2020 que altera o Regulamento (UE) 

n.º923/2012, o Regulamento (UE) n.º139/2014 e o Regulamento (UE) n.º2017/373 no que respeita aos requisitos 
aplicáveis aos serviços de gestão do tráfego aéreo/de navegação aérea, à conceção das estruturas do espaço aéreo e à 

qualidade dos dados, à segurança da pista, e que revoga o Regulamento (UE) n.º73/2010 (Texto relevante para efeitos 
do EEE) 

Comunicação da Comissão 2020/C111I/01 03/04/2020 
Orientações sobre a assistência de emergência da UE em matéria de cooperação transfronteiriça no domínio dos 

cuidados de saúde no contexto da crise da COVID-19 2020/C 111 I/01 

Comunicação da Comissão 2020/C112I/01 04/04/2020 
Alteração ao Quadro Temporário relativo a medidas de auxílio estatal em apoio da economia no atual contexto do surto 

de COVID-19  

Retificação do Regulamento de Execução (UE) 
n.º2020/469  

06/04/2020 

Retificação do Regulamento de Execução (UE) n.º2020/469 da Comissão, de 14 de fevereiro de 2020, que altera o 

Regulamento (UE) n.º923/2012, o Regulamento (UE) n.º139/2014 e o Regulamento (UE) n.º2017/373 no que respeita aos 
requisitos aplicáveis aos serviços de gestão do tráfego aéreo/de navegação aérea, à conceção das estruturas do espaço 

aéreo e à qualidade dos dados, à segurança da pista, e que revoga o Regulamento (UE) n.º73/2010 

Regulamento (UE) n.º2020/507 08/04/2020 
Regulamento (UE) n.º2020/507 da Comissão de 7 de abril de 2020 que altera o Regulamento (CE) n.º1907/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à percentagem de dossiês de registo a selecionar para fins de 

verificação da conformidade (Texto relevante para efeitos do EEE) 

Decisão de Execução (UE) n.º2020/495 08/04/2020 
Decisão de Execução (UE) n.º2020/495 da Comissão, de 24 de março de 2020, que adota a décima terceira atualização 
da lista dos sítios de importância comunitária da região biogeográfica atlântica [notificada com o número C(2020) 1811] 

Recomendação (UE) n.º2020/518  14/04/2020 
Recomendação (UE) n.º2020/518 da Comissão de 8 de abril de 2020 relativa a um conjunto de instrumentos comuns a 

nível da União com vista à utilização de tecnologias e dados para combater a crise da COVID-19 e sair da crise, 

nomeadamente no respeitante às aplicações móveis e à utilização de dados de mobilidade anonimizados 

Decisão (UE) n.º2020/519 14/04/2020 

Decisão (UE) n.º2020/519 da Comissão, de 3 de abril de 2020, relativa ao documento de referência setorial sobr e as 
melhores práticas de gestão ambiental, indicadores de desempenho ambiental setoriais e indicadores de excelência para 

o setor da gestão de resíduos nos termos do Regulamento (CE) n.º1221/2009 relativo à participação voluntária de 
organizações num sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS) (Texto relevante para efeitos do EEE)  

Regulamento (UE) n.º2020/521  15/04/2020 
Regulamento (UE) n.º2020/521 do Conselho de 14 de abril de 2020 que ativa o apoio de emergência nos termos do 

Regulamento (UE) n.º2016/369 e que altera as suas disposições tendo em conta o surto de COVID-19 

Comunicação da Comissão n.º2020/C122I/01 15/04/2020 
Comunicação da Comissão Orientações sobre os testes de diagnóstico in vitro para a COVID-19 e o respetivo 

desempenho 

Inf 2020/C 124/05 17/04/2020 

Publicação das decisões de concessão, suspensão ou revogação de licenças de exploração tomadas pelos Estados-

Membros, em conformidade com o artigo 10.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1008/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo a regras comuns de exploração dos serviços aéreos na Comunidade (Texto relevante para efeitos do 

EEE) 2020/C 124/05 

Regulamento (UE) n.º2020/535  21/04/2020 

Regulamento (UE) n.º2020/535 da Comissão de 8 de abril de 2020 que altera o Regulamento (CE) n.º748/2009 relativo à 
lista de operadores de aeronaves que realizaram uma das atividades de aviação enumeradas no anexo I da Diretiva 

2003/87/CE em ou após 1 de janeiro de 2006, inclusive, com indicação do Estado -Membro responsável em relação a 
cada operador de aeronave (Texto relevante para efeitos do EEE) 

Regulamento de Execução (UE) n.º2020/568  24/04/2020 
Regulamento de Execução (UE) n.º2020/568 da Comissão de 23 de abril de 2020 que sujeita a exportação de 

determinados produtos à apresentação de uma autorização de exportação 
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Regulamento Delegado (UE) n.º2020/570 27/04/2020 

Regulamento Delegado (UE) n.º2020/570 da Comissão de 28 de janeiro de 2020 que altera e corrige o Regula mento (UE) 

n.º748/2012 no que respeita ao alinhamento das regras relativas à aeronavegabilidade permanente das aeronaves e dos 
produtos, peças e equipamentos aeronáuticos com o Regulamento (UE) n.º1321/2014  

Regulamento de Execução (UE) n.º2020/587  30/04/2020 

Regulamento de Execução (UE) n.º2020/587 da Comissão, de 29 de abril de 2020, que altera o Regulamento de 

Execução (UE) n.º1206/2011 que estabelece os requisitos aplicáveis à identificação das aeronaves para efeitos da 
vigilância no céu único europeu e o Regulamento de Execução (UE) n.º1207/2011 que estabelece requisitos para o 

desempenho e a interoperabilidade da vigilância no céu único europeu 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Resolução do Conselho do Governo n.º 90/2020  01/04/2020 Aprova um conjunto de medidas para o Sistema Educativo Regional no âmbito da situação de pandemia COVI-19. 

Despacho n.º506/2020  03/04/2020 
Suspensão do tratamento mecânico dos resíduos provenientes da recolha indiferenciada na ilha do Faial no âmbito da 

confirmação de casos positivos de Covid-19 - Prorrogação de Prazo. 

Despacho n.º505/2020  03/04/2020 
Eliminação em aterro de resíduos urbanos indiferenciados do sistema de recolha do Município de Santa Cruz da 

Graciosa. 

Despacho n.º504/2020  03/04/2020 
Suspensão de toda e qualquer atividade clínica privada das especialidades médicas de Estomatologia, Oftalmologia e 

Otorrinolaringologia. 

Despacho n.º507/2020 06/04/2020 
Autoriza, para efeitos de candidatura ao apoio à manutenção do emprego para antecipação de liquidez nas empresas no 

mês de abril de 2020, a aceitação da constituição de depósito caução a favor do Fundo Regional do Emprego. 

Despacho n.º508/2020 06/04/2020 

Autoriza, para efeitos de candidatura ao complemento regional ao apoio extraordinário à manutenção de contrato de 

trabalho em situação de crise empresarial, a aceitação da constituição de depósito caução a favor do Fundo Regional do 
Emprego, que garanta o cumprimento das obrigações assumidas pela aprovação do apoio financeiro solicitado, bem 

como o respetivo reembolso ou restituição quando aplicáveis.  

Portaria n.º42/2020 de 6 de abril de 2020 06/04/2020 
Proibição da emissão de roles de tripulação, bem como a alteração dos roles de tripulação já emitidos, referentes às 

embarcações com registo ou porto de armamento na ilha de São Miguel. 

Decreto Legislativo Regional n.º10/2020/A 08/04/2020 
Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º2/2020/A, de 22 de janeiro, que aprova o Plano Regional Anual 

para 2020 

Despacho n.º538/2020 08/04/2020 
Prorrogação da suspensão do tratamento mecânico dos resíduos provenientes da recolha indiferenciada na ilha de São 

Jorge devido à existência de casos positivos de infeção por COVID-19. 

Resolução do Conselho do Governo n.º97/2020  08/04/2020 Aprova o Programa Açoriano de Apoio aos Empresários em Nome Individual. 

Resolução do Conselho do Governo n.º111/2020 14/04/2020 
Antecipa o pagamento de 15% do valor do apoio financeiro atribuído no âmbito do Programa Estabilidade Laboral 

Permanente – ELP. 

Resolução do Conselho do Governo n.º110/2020 14/04/2020 

Altera os artigos 4.º, 10.º e 11.º do Regulamento anexo à Resolução do Conselho do Governo n.º 80/2020, de 30 março.( 

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.). 

Aviso n.º20/2020 15/04/2020 Suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Angra do Heroísmo e estabelecimento de medidas preventivas 

Resolução do Conselho do Governo n.º112/2020 17/04/2020 Aprova a medida de apoio financeiro complementar e pontual aos estudantes deslocados da sua ilha de residência. 

Resolução do Conselho do Governo n.º113/2020  17/04/2020 
Aprova o Programa de Manutenção do Emprego. Revoga a Resolução do Conselho do Governo n.º87/2020, de 31 de 

março. 

Resolução do Conselho do Governo n.º114/2020 17/04/2020 Prorroga as medidas de restrição por motivos sanitários na Ilha de São Miguel. 

Resolução do Conselho do Governo n.º115/2020 20/04/2020 
Autoriza a concessão de apoios financeiros no domínio dos transportes, destinados a projetos de desenvolvimento da 

frota do tráfego local. 

Portaria n.º46/2020  23/04/2020 
Fixa as margens de comercialização de dispositivos médicos e equipamentos de p roteção individual, bem como de álcool 

etílico e gel desinfetante cutâneo de base alcoólica. 

Resolução do Conselho do Governo n.º119/2020 24/04/2020 
Determina o cancelamento, no ano 2020, do serviço público da operação sazonal de transpo rte marítimo de passageiros 

e viaturas. 
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Decreto Regulamentar Regional n.º10/2020/A  24/04/2020 Determina a cessação de vigência de decretos regulamentares regionais publicados entre 1997 e 2018  

Declaração de Retificação n.º5/2020 28/04/2020 

Retifica a Resolução do Conselho do Governo n.º81/2020 de 30 de março, publicada no Jornal Oficial, I sé rie, n.º 47, de 

30 de março de 2020. (Aprova o novo regulamento da medida extraordinária de apoio à manutenção do emprego para 
antecipação de liquidez nas empresas 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.). 

Resolução do Conselho do Governo n.º122/2020 29/04/2020 

Altera os artigos 4.º e 10.º do Regulamento anexo à Resolução do Conselho do Governo n.º80/2020, de 30 março, na 
redação da Resolução do Conselho do Governo n.º 110/2020, de 14 de abril. (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.). 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

Resolução n.º152/2020  01/04/2020 

Determina estabelecer e implementar um primeiro conjunto de medidas de apoio suplementar aos setores agrícola e 

agroalimentar da Região, face à situação epidemiológica do novo Coronavírus COVID-19, nomeadamente, instar as 
autoridades nacionais e europeias competentes, a reforçar em 2020 o POSEI RAM - Medidas de Apoio às Produções 

Locais, em pelo menos mais € 5.000.000,00, propor a derrogação a título excecional, de algumas normas de gestão do 
POSEI RAM, bem como criar, junto das entidades bancárias, parceiras para apoio aos produtores e empresas dos 

setores agrícola e agroalimentar, entre outras providências.  

Resolução n.º153/2020  02/04/2020 

Determina que a admissão de novos hóspedes, a partir das 00.00 horas do dia 3 de abril de 2020,  fique suspensa em 
todos os empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento loca l da Região, não sendo permitidas novas 

admissões de hóspedes, com exceção das que venham a ser requisitadas pelo Governo Regional, com o escopo de 
conter a transmissão da doença infeciosa provocada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e a propagação da infeção 

COVID-19.  

Resolução n.º156/2020   03/04/2020 
Sumário: Procede à criação de uma linha de apoio excecional e temporária destinada às entidades culturais sem fins 

lucrativos e artistas com sede na Região Autónoma da Madeira, designada por Linha de A poio de Emergência ao Sector 

das Artes e da Cultura na Região Autónoma da Madeira. 

Resolução n.º161/2020   03/04/2020 

Sumário: Prorroga até ao dia 15 de abril todas as medidas associadas ao combate à pandemia da COVID-19 constantes 
das Resoluções de Conselho de Governo que tivessem como prazo máximo de execução e vigência o dia 31 de março, 

sem prejuízo da sua futura reavaliação, se as circunstâncias de evolução da pandemia ou da declaração de Estado de 
Emergência assim o justificarem. 

Resolução n.º162/2020   03/04/2020 

Procede à aprovação das medidas excecionais impostas pela Deliberação da Comissão Interministerial de Coordenação 

do Acordo de Parceria - CIC Portugal 2020 e, bem assim, estabelecer outras orientações de âmbito regional, de modo a 
responder aos novos cenários decorrentes da pandemia que se verificam na Região, e atenuar, assim, as consequências 

a nível económico e social da pandemia COVID-19, junto dos beneficiários. 

Despacho n.º133/2020  02/04/2020 
Determina a suspensão de toda e qualquer atividade de medicina dentária, de estomatologia e de odontologia, com 

exceção das situações comprovadamente urgentes e inadiáveis.  

Portaria n.º120/2020 06/04/2020 
Determina a implementação de medidas temporárias e excecionais decorrentes da situação epidemiológica provocada 

pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2.  

Portaria n.º121/2020  06/04/2020 

Define e regulamenta os novos métodos de pagamento dos apoios financeiros relativos às diversas medidas de emprego, 
promovidas pela Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, através do Instituto de Emprego da Madeira, IP -

RAM, abreviadamente designado por IEM, IP-RAM, na sequência da adoção de medidas, temporárias e excecionais  
para fazer face às exigências decorrentes da situação epidemiológica provocada pela COVID-19.  

Portaria n.º 124/2020  13/04/2020 
Aplica os princípios orientadores da prática da Proteção Integrada e da implementação da Produção Integrada de culturas 

agrícolas e de espécies pecuárias na Região Autónoma da Madeira.  

Resolução n.º191/2020  14/04/2020 
Aprova, a título excecional, um conjunto de disposições aplicáveis as Instituições Particulares de Segu rança Social e 

outras entidades de apoio social na RAM que mantêm instrumentos de cooperação com o ISSM, IP -RAM, cujo 
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funcionamento seja afetado pela aplicação de medida transitória de encerramento, parcial ou total, das suas respostas 

sociais, decorrente da situação epidemiológica provocada pela COVID-19.  

Resolução n.º195/2020  14/04/2020 

Aprova a proposta de Decreto Legislativo Regional que adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto -Lei n.º10-
A/2020, de 13 de março, retificado pela Declaração de Retificação n.º11-B/2020, de 16 de março, ratificado pela Lei n.º1-

A/2020, de 19 de março, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º4 -A/2020, de 6 de abril, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º10-E/2020, de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º12-A/2020, de 6 de abril, que estabelece medidas excecionais e 

temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19.  

Resolução n.º196/2020  14/04/2020 

Procede à retificação da Resolução n.º137/2020, do Conselho de Governo de 26 de março que 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. 

Resolução n.º197/2020 14/04/2020 

 Prorroga até ao dia 30 de abril todas as medidas associadas ao combate à pandemia da COVID-19, constantes das 
Resoluções de Conselho de Governo que tivessem como prazo máximo de execução e vigência o dia 31 de março e/ou o 

dia 15 de abril, assim como as medidas adotadas no âmbito da Resolução n.º 149/2020, de 30 de março, sem prejuízo da 
sua futura reavaliação, se as circunstâncias de evolução da pandemia ou da declaração de Estado de Emergência assim 

o justificarem.  

 Resolução n.º198/2020  14/04/2020 

Suspende a aplicação do acréscimo remuneratório de 0,3%, previsto no Decreto-Lei n.º 10-B/2020, de 20 de março, aos 
vencimentos dos membros do Governo Regional, ao pessoal dos Gabinetes dos membros do Governo Regional, aos 

cargos de direção superior da administração pública regional, aos órgãos de direção de institutos públicos, do setor 
empresarial da Região Autónoma da Madeira, dos serviços e fundos autónomos e, ainda, a outros cargos de nomeação 

política legalmente equiparados a qualquer dos acima enunciados.  

Portaria n.º130/2020  15/04/2020 

Regula a constituição, a composição e o funcionamento das comissões consultivas da elaboração, da revisão e da 
alteração dos planos diretores intermunicipais (PDIM) e dos planos diretores municipais (PDM), doravante designadas 

comissões consultivas, nos termos do Sistema Regional de Gestão Territorial (SRGT), aprovado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º18/2017/M, de 27 de junho.  

Despacho n.º147/2020  16/04/2020 

Dispensa a exigência de código de dispositivo médico (CDM) do INFARMED constante da respetiva base de dados, 

durante o período em que perdurarem as medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo 
Coronavírus - COVID 19, consignadas no Capítulo II do Decreto-Lei n.º10-A/2020, de 13 de março, na sua atual redação, 

nos procedimentos de contratação de dispositivos médicos dinamizados pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da 
Madeira, E.P.E..  

Resolução n.º205/2020    

Determina prorrogar até ao dia 30 de abril todas as medidas de natureza excecional associadas ao combate à pandemia 

da COVID-19 constantes dos pontos 1 a 4 da Resolução n.º133/2020, de 19 de março, com efeitos desde o dia 10 de 
abril, podendo vir a ser alteradas caso as circunstâncias que lhe deram origem se modifiquem.   

Resolução n.º207/2020  18/04/2020 

Determina o uso obrigatório de máscara de proteção da doença COVID-19, a partir das 00.00 horas do dia 22 de abril de 

2020, em todos os setores comerciais e atividades económicas na Região Autónoma da Madeira, atendendo à situação 
epidemiológica provocada pela COVID-19 e da declaração do Estado de Emergência decretado pelo Presidente da 

República.  

Resolução n.º208/2020 18/04/2020 

  Recomenda o uso de máscaras por parte de toda a população, nos espaços e vias públicas, ou em espaços e vias 
privadas equiparadas a vias públicas, bem como nos transportes públicos, no interior dos espaços comerciais e em 

qualquer situação que implique a circulação na via pública, com exceção das deslocações de curta duração para efeitos 
de atividade física, bem como e regula o funcionamento da atividade do setor da construção civil e obras públicas, 
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compreendendo a atividade pública e privada, que deverá manter a sua laboração conforme as regras, procedimentos e 

planos de contingência, a partir das 00.00 horas do dia 20 de abril de 2020, atendendo à situação epidemiológica 
provocada pela COVID-19 e à declaração do Estado de Emergência decretado pelo Presidente da República.   

Decreto Legislativo Regional n.º5/2020/M 22/04/2020 

Segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º3/2017/M, de 17 de janeiro, alterado pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º8/2018/M, de 30 de maio, que adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto -Lei n.º169/2009, de 31 de 
julho, que define o regime contraordenacional aplicável ao incumprimento das regras relativas à instalação e uso do 

tacógrafo estabelecidas no Regulamento (CEE) n.º3821/85, do Conselho, de 20 de dezembro, alterado pelo Regulamento 
(CE) n.º2135/98, do Conselho, de 24 de setembro, e pelo Regulamento (CE) n.º561/2006, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 15 de março  

Resolução n.º212/2020  21/04/2020 
Determina o confinamento obrigatório de todas as pessoas residentes na freguesia de Câmara de Lobos, município de 

Câmara de Lobos no respetivo domicílio ou noutro local a definir pelas autoridades de saúde competentes.  

Declaração de retificação n.º18/2020  22/04/2020 

Procede à retificação da Resolução n.º212/2020, do Conselho de Governo reunido extraordinariamente em plenário de 20 

de abril de 2020, que determina o confinamento obrigatório de todas as pessoas residentes na freguesia de Câmara de 
Lobos, município de Câmara de Lobos no respetivo domicílio ou noutro local a definir pelas autoridades de saúde 

competentes, a qual foi publicada no 2.º  Suplemento do Jornal Oficial, I Série, n.º 73, de 21 de abril de 2020.  

Portaria n.º133-B/2020 22/04/2020 

Estabelece a concessão de um apoio financeiro complementar, excecional e temporário, aos trabalhadores 
independentes, bem como aos sócios-gerentes de sociedades, e aos membros de órgãos estatutários de fundações, 

associações ou cooperativas, com funções equivalentes àqueles, sem trabalhadores por conta de outrem, em 
consequência do surto da COVID-19.  

Portaria n.º141/2020 23/04/2020 

Define e regulamenta novas medidas, excecionais e temporárias, de apoios financeiros aos parti cipantes integrados nas 

diversas medidas de emprego, promovidas pela Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, através do Instituto 
de Emprego da Madeira, IP-RAM, abreviadamente designado por IEM, IP-RAM, que se encontram impedidos de exercer 

a sua atividade devido à suspensão dos contratos de estágio ou acordos de atividade ocupacional, ou, conforme decorre 
da Resolução do Conselho de Governo n.º210/2020, de 18 de abril, retificada pelas Declarações de Retificação 

n.ºs16/2020, de 19 de abril e 17/2020, de 21 de abril, e da Resolução do Conselho de Governo n.º212/2020, de 21 de 
abril, retificada pela Declaração de Retificação n.º18/2020, de 22 de abril, devido à declaração da situação de calamidade 

na freguesia de Câmara de Lobos, município de Câmara de Lobos, atendendo à identificação, por parte da Autoridade de 
Saúde concelhia, de uma situação epidemiológica de transmissão local, da doença COVID-19, com risco de surgimento 

de cadeias de transmissão em outras freguesias do município, bem como em outros municípios da Região.  

Declaração de Retificação n.º21/2020  23/04/2020 

Procede à retificação da Portaria n.º133-B/2020, de 22 de abril, publicada no 3.º Suplemento do Jornal Oficial, I Serie, n.º 
74, de 22 de abril de 2020, a qual estabelece a concessão de um apoio financeiro complementar, excecional e 

temporário, aos trabalhadores independentes, bem como aos sócios-gerentes de sociedades, e aos membros de órgãos 
estatutários de fundações, associações ou cooperativas, com funções equivalentes àqueles, sem trabalhadores por conta 

de outrem, em consequência do surto da COVID-19.  

Declaração de Retificação n.º22/2020 23/04/2020 

 Procede à retificação do n.º 1 do artigo 2 da Portaria n.º133-B/2020, de 22 de abril, publicada no 3.º Suplemento do 
Jornal Oficial, I Serie, n.º 74, de 22 de abril de 2020, a qual estabelece a concessão de um apoio financeiro 

complementar, excecional e temporário aos trabalhadores independentes, bem como aos sócios-gerentes de sociedades 

e aos membros de órgãos estatutários de fundações, associações ou cooperativas, com funções equivalentes àqueles, 
sem trabalhadores por conta de outrem, em consequência do surto da COVID-19. Assegura, ainda a republicação da 

referida Portaria.  

Resolução n.º219/2020  24/04/2020 
Autoriza a celebração do Contrato de Dotação Financeira - Linha de Crédito INVESTE RAM COVID-19, com o Fundo de 

Contragarantia Mútuo, no valor de € 16.000.000,00.  

Despacho Conjunto n.º52/2020 27/04/2020 
 Determina o confinamento obrigatório, se necessário compulsivo, a todas as pessoas residentes na freguesia de Câmara 

de Lobos, município de Câmara de Lobos, no respetivo domicílio ou noutro local a indicar definir pela autoridade de 
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saúde, em conformidade com a Resolução n.º210/2020, de 18 de abril, que declarada a situação de calamidade, na 

freguesia de Câmara de Lobos, município de Câmara de Lobos, e com a Resolução n.º212/2020, de 20 de abril, de 21 de 
abril, que estabelece que as condições de confinamento domiciliário e de confinamento em unidades hoteleiras que 

sejam requisitadas para o efeito, bem como todas as medidas que se entendam por convenientes e adequadas tendo em 

vista a execução do referido confinamento serão definidas mediante despacho conjunto a proferir pelo Vice-Presidente do 
Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares, pelo Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil e pelo Secretário 

Regional de Turismo e Cultura.  

Resolução n.º272/2020  30/04/2020 
Declara a situação de calamidade, bem como define o âmbito material, temporal e territorial da mesma, por razões de 

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

 


