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Portugal Continental - 1.ª Série 
Decreto-Lei n.º20/2020 01/05/2020 Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19  

Portaria n.º106/2020 02/05/2020 
Estabelece para o transporte aéreo um limite máximo de passageiros, bem como as exceções a esse limite e respetivos requisitos, por form a a 

garantir a distância conveniente entre os passageiros e a garantir a sua segurança, quer nos voos regulares, quer nos voos ex cecionados à 
regra geral sobre lotação  

Portaria n.º107-A/2020 04/05/2020 
Estabelece a lotação máxima no transporte em táxi e no transporte em veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrónica, no âmbito das 

medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia COVID-19  

Portaria n.º108/2020 05/05/2020 
Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre a RENA - Associação das Companhias Aéreas em Portugal e o Sindicato dos 

Trabalhadores da Aviação e Aeroportos - SITAVA e outro 
Declaração de Retificação 

n.º18-C/2020 
05/05/2020 

Retifica o Decreto-Lei n.º20/2020, de 1 de maio, da Presidência do Conselho de Ministros, que altera as medidas excecionais e temporárias 
relativas à pandemia da doença COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 85-A, de 1 de maio de 2020  

Lei n.º11/2020  07/05/2020 
Regime excecional e transitório para a celebração de acordos de regularização de dívida no âmbito do setor da água e do saneamento d e águas 

residuais 

Lei n.º12/2020 07/05/2020 
Promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19, procedendo à primeira 

alteração às Leis n.º-B/2020, de 6 de abril, e n.º6/2020, de 10 de abril 

Lei n.º13/2020  07/05/2020 
Estabelece medidas fiscais, alarga o limite para a concessão de garantias, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e procede à primeira 

alteração à Lei n.º2/2020, de 31 de março, Orçamento do Estado para 2020  

Decreto-Lei n.º20-A/2020  06/05/2020 
Estabelece um regime excecional e temporário de aquisição de espaço para publicidade institucional aos órgãos de comunicação social, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Decreto-Lei n.º20-B/2020  06/05/2020 
Estabelece um apoio extraordinário e temporário, a título de compensação salarial, aos profissionais da pesca, em resultado da pandemia da 

doença COVID-19  
Decreto-Lei n.º20-C/2020 07/05/2020 Estabelece medidas excecionais de proteção social, no âmbito da pandemia da doença COVID-19  

Lei n.º14/2020 09/05/2020 
Terceira 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 
Resolução da Assembleia 
da República n.º24/2020  

11/05/2020 Recomenda ao Governo medidas de salvaguarda dos direitos dos trabalhadores do setor da vigilância e limpeza  

Decreto-Lei n.º20-D/2020 12/05/2020 
Estabelece medidas excecionais e temporárias para o equipamento de espaços de atendimento presencial sob gestão dos municípios e das 

freguesias 
Decreto-Lei n.º20-E/2020 12/05/2020 Estabelece um regime excecional e temporário para as práticas comerciais com redução de preço 
Decreto-Lei n.º20-F/2020 12/05/2020 Estabelece um regime excecional e temporário relativo aos contratos de seguro  

Decreto Regulamentar 
Regional n.º32/2020/M  

13/05/2020 Aprova a Orgânica da Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas  

Resolução do Conselho 
de Ministros n.º34-A/2020  

13/05/2020 Prorroga a reposição, a título excecional e temporário, do controlo de pessoas nas fron teiras, no âmbito da pandemia da doença COVID-19  
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Decreto-Lei n.º20-G/2020 14/05/2020 Estabelece um sistema de incentivos à segurança nas micro, pequenas e médias empresas, no contexto da doença COVID-19  

Decreto-Lei n.º20-H/2020 14/05/2020 
Estabelece medidas excecionais de organização e funcionamento das atividades educativas e format ivas, no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19  
Declaração de Retificação 

n.º20/2020 
15/05/2020 

Retifica a Lei n.º1-A/2020, de 19 de março, «Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo 
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19» 

Decreto-Lei n.º21/2020 16/05/2020 Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19, no âmbito das inspeções técnicas periódicas 
Decreto-Lei n.º22/2020 16/05/2020 Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 
Portaria n.º116/2020 16/05/2020 Procede à primeira alteração à Portaria n.º185/2015, de 23 de junho, que regulamenta a Lei n.º14/2014, de 18 de março  

Resolução do Conselho 
de Ministros n.º38/2020 

17/05/2020 Prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19  

Decreto Regulamentar 
Regional n.º34/2020/M 

19/05/2020 Fixação do valor do metro quadrado de construção para o ano de 2020  

Resolução do Conselho 
de Ministros n.º38-B/2020 

19/05/2020 
Estabelece uma medida excecional e temporária de aquisição de espaço para a difusão de ações de publicidade institucional do Estado, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19  
Decreto-Lei n.º23/2020 22/05/2020 Estabelece as regras para a celebração de contratos de parceria de gestão na área da saúde 

Decreto-Lei n.º24/2020  25/05/2020 
Regula o acesso, a ocupação e a utilização das praias de banhos, no contexto da pandemia da doença COVID -19, para a época balnear de 

2020 
Portaria n.º125/2020  25/05/2020 Revoga a Portaria n.º106/2020, de 2 de maio, que estabelece para o transporte aéreo um limite máximo de passageiros  

Portaria n.º126/2020  26/05/2020 
Determina a isenção de taxa de registo e de contribuição regulatória para quaisquer estruturas de natureza extraordinária e temporariam ente 
criadas para a prestação de cuidados de saúde, ou temporariamente dedicadas à prestação de cuidados de saúde, no âmbito da re sposta à 

epidemia por SARS-CoV-2 e à doença COVID-19 

Declaração de Retificação 
n.º22/2020 

28/05/2020 
Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º38-B/2020, de 19 de maio, que estabelece uma medida excecional e temporária de aquisição 
de espaço para a difusão de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID -19, publicada no Diário da 

República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 97, de 19 de maio de 2020 

Lei n.º15/2020 29/05/2020 
Procede à vigésima quarta alteração ao Decreto-Lei n.º15/93, de 22 de janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas, aditando-lhes novas substâncias, em transposição da Diretiva Delegada (UE) n.º2019/369 da 
Comissão, de 13 de dezembro de 2018 

Lei n.º16/2020 29/05/2020 
Altera as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID -19, procedendo à quarta alteração à Lei n.º1-A/2020, de 

19 de março, à primeira alteração à Lei n.º9/2020, de 10 de abril, e à décima segunda alteração ao Decreto -Lei n.º10-A/2020, de 13 de março 

Lei n.º17/2020 29/05/2020 
Altera o 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, procedendo à primeira alteração à Lei n.º4-C/2020, de 6 de abril 

Lei n.º18/2020  29/05/2020 
Prorroga os prazos das medidas de apoio às famílias no contexto da atual crise de saúde pública, procedendo à primeira altera ção à Lei n.º 

7/2020, de 10 de abril, que estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2 
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Lei n.º19/2020  29/05/2020 
Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito cultural e artístico, procedendo à 

segunda alteração ao Decreto-Lei n.º10-I/2020, de 26 de março 
Declaração de Retificação 

n.º23/2020 
29/05/2020 Retifica a Lei n.º2/2020, de 31 de março, «Orçamento do Estado para 2020»  

Decreto-Lei n.º24-A/2020  29/05/2020 Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 
Resolução do Conselho 

de Ministros n.º40-A/2020 
29/05/2020 Prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19  

Portugal Continental - 2.ª Série 

Despacho n.º5176-A/2020 04/05/2020 
Delega competência no Instituto de Mobilidade e dos Transportes, I. P., enquanto autoridade administrativa, para processament o das 

contraordenações e a aplicação das coimas referentes às contraordenações decorrentes do não uso de máscaras ou viseiras na utilização dos 
transportes coletivos de passageiros, como medida de resposta à situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID-19 

Despacho n.º5176-B/2020 04/05/2020 
Procede à prorrogação das medidas excecionais e temporárias relativas à suspensão do ensino da condução, exames e da atividade de 

formação presencial de certificação de profissionais  
Despacho n.º5298-A/2020 06/05/2020 Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália  
Despacho n.º5335-A/2020  07/05/2020 COVID-19 - gel desinfetante - taxa reduzida de IVA 
Despacho n.º5373-A/2020  08/05/2020 Determina a composição da Estrutura de monitorização do estado de emergência 

Despacho n.º5373-B/2020 08/05/2020 
Designa as autoridades que coordenam, ao nível das regiões do território continental, a execução da situação de calamidade declarada pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril  
Declaração de Retificação 

n.º381-A/2020 
08/05/2020 

Retifica o Despacho n.º5373-A/2020, da Presidência do Conselho de Ministros, Gabinete do Primeiro-Ministro, que determina a composição da 
Estrutura de monitorização da situação de calamidade, publicado no Diário da República, 2.ª série, 1.º suplemento, n.º 90, de  8 de maio de 2020  

Declaração de Retificação 
n.º386-A/2020 

12/05/2020 Retificação ao Despacho n.º5335-A/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 7 de maio de 2020  

Deliberação n.º555-
A/2020  

13/05/2020 Revogação do Despacho DGTT n.º21994/99 de 19 de outubro - atualização do modelo de contrato de transporte/guia de transporte 

Despacho n.º5503-B/2020 13/05/2020  Contragarantia Mútuo, no âmbito do apoio às empresas nacionais decorrentes da pandemia da doença COVID-19 
Despacho n.º5503-

C/2020  
13/05/2020 

Prorrogação da interdição do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de e para países que não integ ram a União 
Europeia, com determinadas exceções  

Recomendação n.º2/2020  14/05/2020 Prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas no âmbito das medidas de resposta ao surto pandémico da COVID-19 

Despacho n.º5503-A/2020 13/05/2020 
Determina que a percentagem de lucro na comercialização, por grosso e a retalho, de dispositivos médicos e de equipamentos de pro teção 

individual identificados no anexo ao Decreto-Lei n.º 14-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 %  

Despacho n.º5545-
C/2020  

15/05/2020 
Define orientações e recomendações relativas à organização e funcionamento dos espaços físicos de atendimento e de trabalho na 

Administração Pública, no âmbito do levantamento das medidas de mitigação da pandemia da doença COVID -19  
Despacho n.º5546/2020 16/05/2020 Procede à retoma do ensino da condução e da atividade de formação presencial de certificação de profissionais  



Diploma 
Data de 

publicação 
Sumário 

Despacho n.º5612-A/2020  19/05/2020 Determina procedimentos de controlo de fronteira por parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)  
Despacho n.º5638-A/2020  20/05/2020 Aprova as listas das entidades que beneficiam da isenção de IVA na aquisição de bens necessários para o combate à COVID -19 
Despacho n.º5638-B/2020 20/05/2020 Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália  

Despacho n.º5638-
C/2020 

20/05/2020 
Determina a prorrogação da suspensão de ações de formação presenciais, no âmbito da pandemia da doença COVID -19, entre o dia 1 e o dia 

17 de maio de 2020  
Aviso n.º8293/2020  28/05/2020 Pedido de exploração de serviços aéreos regulares extra-União Europeia, na rota Lisboa-Orlando-Lisboa 

Despacho n.º5886/2020 28/05/2020 Concessão da autorização de exploração de serviços aéreos regulares extra-União Europeia, na rota Lisboa-Maceió-Lisboa 
 

Despacho n.º5897-A/2020 
28/05/2020 

Medidas concertadas entre o Governo da República Portuguesa e o Governo do Reino de Espanha relativas à autorização exceciona l de 
passagem de fronteiras terrestres por curtos períodos de tempo 

Despacho n.º5897-B/2020 28/05/2020 
Define regras complementares aos Despachos n.º3485-C/2020, de 17 de março, e n.º4395/2020, de 8 de abril, e necessárias adaptações 

decorrentes da situação de calamidade, no âmbito da pandemia de COVID-19, declarada na Resolução do Conselho de Ministros n.º33-A/2020, 
de 30 de abril 

Despacho n.º5615/2020  20/05/2020 
Altera os apêndices dos Despachos n.º14202-D/2016 e n.º14202-E/2016, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 227, de 25 de 

novembro de 2016, e do Despacho n.º6907/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 153, de 9 de agosto de 201 7, referentes às 
licenças para a gestão de um sistema integrado de resíduos de embalagens 

Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) 
Regulamento de 
Execução (UE) 

n.º2020/616  
06/05/2020 

Regulamento de Execução (UE) n.º2020/616 da Comissão, de 5 de maio de 2020, que renova a aprovação da substância ativa foramsulfurão em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação dos produtos fitofa rmacêuticos 

no mercado, e que altera o anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º540/2011 da Comissão  

Regulamento de 
Execução (UE) 

n.º2020/617  
06/05/2020 

Regulamento de Execução (UE) n.º2020/617 da Comissão, de 5 de maio de 2020, que renova a aprovação da substância ativa metalaxil-M e 
restringe a utilização de sementes tratadas com produtos fitofarmacêuticos que a contenham, em conformidade com o Regulamento (CE) 

n.º1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação dos produtos fitofarmacêu ticos no mercado, e que altera o anexo do 
Regulamento de Execução (UE) n.º540/2011 da Comissão  

Comunicação da 
Comissão 2020/C156/01  

08/05/2020 
Comunicação da Comissão «Orientações sobre a livre circulação de profissionais de saúde e a har monização mínima da formação em relação 

às medidas de emergência em resposta à COVID 19 — recomendações relativas à Diretiva n.º2005/36/CE» 2020/C 156/01 

Regulamento de 
Execução (UE) 

n.º2020/633 
11/05/2020 

Regulamento de Execução (UE) n.º2020/633 da Comissão, de 8 de maio de 2020 que estabelece medidas temporárias para a aceitação de 
cópias eletrónicas dos originais dos documentos oficiais para os pedidos relativos aos contingentes pautais de importação de produtos agrícolas 

geridos através de um sistema de certificados de importação e para os pedidos de certificados de importação de arroz Basmati descascado, 
devido à pandemia de COVID-19  

Regulamento de 
Execução (UE) 

n.º2020/642  
13/05/2020 

Regulamento de Execução (UE) n.º2020/642 da Comissão, de 12 de maio de 2020, que aprova a substância de base L -cisteína em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação dos produtos fitofa rmacêuticos 

no mercado e que altera o anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º540/2011 da Comissão 
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Regulamento de 
Execução (UE) 

n.º2020/646 
14/05/2020 

Regulamento de Execução (UE) n.º2020/646 da Comissão de 13 de maio de 2020 que aprova a substância ativa senecioato de lavandulil como 
substância de baixo risco em conformidade com o Regulamento (CE) n.º1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação 

dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o Regulamento de Execução (UE) n.º540/2011 da Comissão (Texto relevante para 
efeitos do EEE) 

Recomendação (UE) 
n.º2020/648  

14/05/2020 
Recomendação (UE) n.º2020/648 da Comissão de 13 de maio de 2020 relativa aos vales propostos aos passageiros e viajantes em a lternativa 

ao reembolso de serviços de transporte e de viagens organizadas cancelados no contexto da pandemia de COVID -19 
Comunicação da 

Comissão 2020/C169/02 
15/05/2020 

Comunicação da Comissão Orientações sobre o restabelecimento progressivo dos serviços de transporte e da conectividade — COVID-19 
2020/C 169/02 

Comunicação da 
Comissão 2020/C169/03 

15/05/2020 
Comunicação da Comissão Para uma abordagem faseada e coordenada do restabelecimento da livre circulação e da supressão dos controlos 

nas fronteiras internas — COVID-19 2020/C 169/03 
Regulamento (UE) 

n.º2020/672 
20/05/2020 

Regulamento (UE) n.º2020/672 do Conselho, de 19 de maio de 2020, relativo à criação de um instrumento europeu de apoio temporário para 
atenuar os riscos de desemprego numa situação de emergência (SURE) na sequência do surto de COVID -19 

Regulamento (UE) 
n.º2020/696 

27/05/2020 
Regulamento (UE) n.º2020/696 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio de 2020, que altera o Regulamento (CE) n.º1008/200 8 

relativo a regras comuns de exploração dos serviços aéreos na Comunidade no contexto da pandemia COVID-19 ( 1 ) 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Resolução do Conselho 
do Governo n.º126/2020  

04/05/2020 Prorroga as cercas sanitárias no Concelho do Nordeste. 

Resolução do Conselho 
do Governo n.º123/2020 

04/05/2020 Aprova as medidas de levantamento gradual das restrições em vigor na Região Autónoma dos Açores, no âmbito da pandemia de COV ID-19. 

Resolução do Conselho 
do Governo n.º129/2020 

05/05/2020 Cria a Medida Extraordinária de Qualificação e aprova o respetivo regulamento. 

Resolução do Conselho 
do Governo n.º128/2020 

05/05/2020 Cria a Medida Extraordinária de Estabilização de Trabalhadores (MEET) e aprova o respetivo regulamento.  

Portaria n.º51/2020 05/05/2020 
Altera a Portaria n.º81/2019, de 10 de dezembro.(Institui uma compensação financeira temporária ao transporte marítimo de  resíduos 

provenientes de exploração agrícola ou pecuária ou similar, concretamente plástico rígido e misto e filme plástico, gerados n a Região Autónoma 
dos Açores.). 

Portaria n.º55/2020  12/05/2020 
Aprova o regulamento de acesso aos apoios a atribuir pela Região Autónoma dos Açores, durante a aplicação das medidas de redução 

temporária do período normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho em situação de crise empresarial, quando os tra balhadores 
frequentem cursos de formação profissional. 

Resolução do Conselho 
do Governo n.º131/2020  

13/05/2020 Cria o “Programa de apoio à adaptação das empresas ao contexto da COVID -19”. 

Resolução do Conselho 
do Governo n.º132/2020 

13/05/2020 
Altera o artigo 4.º do Regulamento anexo à Resolução do Conselho do Governo n.º120/2020, de 28 de abril.(Aprova o regulamento da medida 

excecional de incentivo à manutenção da atividade das empresas artesanais.). 
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Resolução do Conselho 
do Governo n.º134/2020  

13/05/2020 Prorroga até 30 de junho de 2020, o calendário para a recolha do Relatório Único respeitante à informação social das entidade s empregadoras. 

Portaria n.º57/2020 14/05/2020 Definição da plataforma eletrónica no âmbito do Programa de Eficiência Energética na Administração Pública da Região Autónoma  dos Açores. 

Portaria n.º56/2020  14/05/2020 
Altera a Portaria n.º79/2019, de 20 de novembro.(Aprova o Regulamento do Serviço de Suporte Imediato de Vida da Região Autónoma dos 

Açores - SIV.). 
Resolução do Conselho 
do Governo n.º140/2020 

18/05/2020 Altera a Resolução do Conselho do Governo n.º66/2014, de 14 de abril, que cria o Fundo Regional de Ação Social.  

Resolução do Conselho 
do Governo n.º141/2020 

18/05/2020 
Aprova a declaração de situação de calamidade pública nas ilhas de São Miguel e  Terceira, com o fim de prevenir o contágio e a propagação da 
pandemia do COVID-19. Revoga a Resolução do Conselho do Governo n.º77/2020, de 17 de março e as alíneas c) e d), na parte relativa à Ilha 

Terceira, do n.º 2 e a alínea e) do n.º 3 da Resolução do Conselho do Governo n.º123/2020, de 4 de maio. 
Resolução do Conselho 
do Governo n.º142/2020  

18/05/2020 Aprova o Apoio Social Extraordinário aos Consumidores Domésticos de Eletricidade dos Açores.  

Resolução do Conselho 
do Governo n.º143/2020 

18/05/2020 Aprova o complemento regional aos trabalhadores abrangidos pelo regime do lay-off simplificado. 

Resolução do Conselho 
do Governo n.º144/2020  

18/05/2020 
Isenta do pagamento das taxas de ocupação das licenças de utilização do domínio público aeroportuário previstas no Decreto Legislati vo 

Regional n.º35/2002/A, de 21 de novembro e fixadas na Portaria n.º82/2006, de 9 de novembro, na sua atual redação.  
Portaria n.º59/2020 18/05/2020 Altera a Portaria n.º53/2019, de 23 de julho, que aprovou o Calendário Escolar para 2019/2020.  

Resolução do Conselho 
do Governo n.º145/2020  

19/05/2020 
Aprova a adesão da Região Autónoma dos Açores, à Linha de Apoio à Economia Covid-19, mediante uma linha de crédito específica, com a 

designação “Linha Específica Covid-19 – Apoio às Empresas dos Açores”, no montante global de € 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões 
de euros). 

Portaria n.º60/2020  20/05/2020 
Aprova a taxa destinada a suportar os encargos administrativos pela apreciação dos processos de delimitação de domínio público hídrico por 

iniciativa dos interessados. 
Resolução do Conselho 
do Governo n.º146/2020 

20/05/2020 
Altera os artigos 4.º e 10.º do Regulamento da medida extraordinária de apoio à manutenção do emprego para antecipação de liq uidez nas 

empresas no mês de abril de 2020, aprovada pela Resolução do Conselho do Governo n.º81/2020, de 30 de março.  
Portaria n.º61/2020 20/05/2020 Aprova o modelo base de constituição das comissões de delimitação em processos de delimitação realizados por iniciativa dos interessados 

Portaria n.º62/2020  20/05/2020 
Define os elementos necessários à instrução dos procedimentos de delimitação do domínio público hídrico por iniciativa pública e por iniciativa 

dos interessados, de terrenos integrados em áreas confinantes com o domínio público hídrico.  

Despacho n.º811/2020 22/05/2020 
Prorroga o período de candidaturas aos apoios previstos no Regulamento da medida extraordinária de apoio à manutenção do emprego para 

antecipação de liquidez nas empresas no mês de abril de 2020. 
Resolução do Conselho 
do Governo n.º152/2020  

28/05/2020 
Aprova os procedimentos a adotar pelos passageiros provenientes do exterior da Região Autónoma dos Açores. Revoga os números 2 a 10 da 

Resolução do Conselho do Governo n.º141/2020, de 18 de maio. 
Resolução do Conselho 
do Governo n.º159/2020 

29/05/2020 
Aprova as medidas de desconfinamento na Região Autónoma dos Açores para o mês de junho. Revoga a Resolução do Conselho do Gov erno 

n.º65/2020, de 19 de março, bem como os n.os 1, 3, 4 e 5 da Resolução do Conselho do Governo n.º76/2020, de 25 de março.  
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Despacho Normativo 
n.º18/2020 

29/05/2020 
Fixa os preços máximos de venda ao público do fuelóleo para a produção de eletricidade. Revoga o Despacho Normativo n.º13/202 0, de 24 de 

abril 
Despacho Normativo 

n.º19/2020 
29/05/2020 

Fixa os preços máximos de venda ao público dos combustíveis líquidos e dos gases de petróleo liquefeitos. Revoga o Despacho N ormativo n.º 
15/2020, de 27 de abril  

Portaria n.º66/2020  29/05/2020 
Aprova a lista das águas balneares costeiras e duração da época balnear das respetivas zonas balneares, para o ano 2020, na Região 

Autónoma dos Açores. 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

Resolução n.º273/2020  01/05/2020 

Aprova as medidas de desconfinamento, relativamente aos setores da economia e empresas, comércio e serviços, a partir das 00:00 ho ras do 
dia 4 de maio de 2020, atendendo a que declaração do estado de emergência, estabelecido pelo Decreto do Presidente da Repúbl ica n.º20-

A/2020, de 17 de abril, cessa às 23:59 horas, do dia 2 de maio de 2020, e, uma vez constatado o ponto da situação da pandemia  COVID-19, na 
Região, que apresenta uma evolução positiva, ao registar um número cada vez maior de casos recuperados, e sem registo de novos casos de 

manifestação da doença nos últimos 5 dias.  

Despacho conjunto 
n.º56/2020  

02/05/2020 
Estabelece o confinamento obrigatório, se necessário compulsivo, por um período de 14 dias, de todas as pessoas e respetivas bagagens, que 

desembarquem nos Aeroportos da Madeira e Porto Santo, bem como no Porto do Porto Santo, a partir das 0:00 horas do dia 3 de m aio de 2020, 
por forma a reduzir o risco de contágio e a progressão da doença COVID-19.  

Resolução n.º274/2020 04/05/2020 
Altera a Resolução n.º272/2020, de 30 de abril que declara a situação de calamidade, bem como define o âmbito material, tempo ral e territorial 

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

Resolução n.º279/2020  08/05/2020 
Determina as medidas a aplicar pelos operadores de serviço público de transporte rodoviário de passageiros, atendendo da evol ução da situação 

epidemiológica da COVID-19, bem como revoga o ponto 1 da Resolução 271/2020, de 4 de maio.  

Resolução n.º282/2020  10/05/2020 

Aprova as regras e o enquadramento das medidas de desconfinamento, tendo em atenção a evolução da epidemia COVID-19, as quais são 
aplicáveis à atividade comercial em estabelecimentos de comércio a retalho, ao uso e fruição da praia do Porto Santo, à serviços de tatuagem e 

similares, à atividade física e desportiva, às atividades lúdico desportivas em espaço florestal, aos percu rsos pedestres recomendados e à 
utilização de jardins e quintas, à abertura de ginásios, à reabertura de museus, galerias, arquivos, bibliotecas e outros esp aços congéneres, e 

ainda, ao uso de embarcações de recreio.  

Resolução n.º 325/2020  14/05/2020 
Limita até ao máximo de 15% 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.  

Resolução n.º326/2020 14/05/2020 
 Define medidas de desconfinamento adicionais em resultado da evolução positiva que a Região vem alcançando no combate à pandemia da 
COVID-19, bem como revoga a Resolução n.º119/2020, de 17 de março, e respetiva Declaração de Retificação n.º13/2020 de 18 de março.   

Resolução n.º334/2020  15/05/2020 

Procede à prorrogação da situação de calamidade na Região Autónoma da Madeira, nos termos do artigo 8.º do Decreto Legislativ o 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, declarada através da Resolução do Conselho de Governo n.º272/2020, publicada 
no Jornal Oficial, I Série, n.º 80, de 30 de abril de 2020, a partir das 0:00 horas do dia  18 de maio de 2020 até às 23:59 horas do dia 1 de junho 

de 2020.  
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Declaração de Retificação 
n.º23/2020 

16/05/2020 
Procede à retificação do n.º 1 da Resolução n.º 326/2020, de 14 de maio, que define medidas de desconfinamento adicionais em resultado da 
evolução positiva que a Região vem alcançando no combate à pandemia da COVID-19, bem como revoga a Resolução n.º119/2020, de 17 de 

março, e respetiva Declaração de Retificaçãon.º13/2020 de 18 de março 

Resolução n.º349/2020  22/05/2020 
Prorroga até 31 de outubro, o prazo de apresentação à inspeção periódica dos veículos a motor e seus reboques, ligeiros ou pe sados, que 

tivessem de fazé-lo no período de 1 de março de 2020 até 30 de outubro de 2020.  

Resolução n.º351/2020 23/05/2020 

 Altera o n.º 6 do Anexo VII e clarifica o Anexo III, da Resolução n.º 326/2020, de 14 de maio, que define medidas adicionais de desconfinamento 
em resultado da evolução positiva que a Região vem alcançando no combate à pandemia da COVID-19, bem como aprova as regras e 

orientações sobre o regresso ao regime presencial de atividades letivas e formativas e estabelece normas sobre a prática de a tividade física e 
desportiva. 

Despacho n.º185/2020 25/05/2020 
 Atualiza o fim das atividades letivas previsto no Anexo I, do Despacho n.º 192/2019, de 12 de agosto, que aprova o calendário escolar dos  

estabelecimentos de educação e ensino da Região Autónoma da Madeira.  

Resolução n.º357/2020  28/05/2020 

 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 púb lica com o 

intuito da contenção da pandemia COVID-19, a partir das 0:00 horas do dia 1 de junho de 2020 até às 23:59 horas do dia 30 de junho de 2020, 
bem como define o âmbito material, temporal e territorial da referida situação de calamidade.  

Resolução n.º358/2020  28/05/2020 

Revoga o Anexo VIII da Resolução n.º282/2020, de 10 de maio a qual aprova as regras e o enquadramento das medidas de desconfi namento, 
tendo em atenção a evolução da epidemia COVID-19, sendo aplicáveis à atividade comercial em estabelecimentos de comércio a retalho, ao uso 
e fruição da praia do Porto Santo, à serviços de tatuagem e similares, à atividade física e desportiva, às atividades lúdico desportivas em espaço 

florestal, aos percursos pedestres recomendados e à utilização de jardins e quintas, à abertura de ginásios, à reabertura de museus, galerias, 
arquivos, bibliotecas e outros espaços congéneres, e ainda, ao uso de embarcações de recreio.  

Declaração de Retificação 
n.º25/2020  

29/05/2020 

Procede à retificação da Resolução n.º358/2020, de 28 de maio, publicada no Jornal Oficial, I Série, n.º102/2020, de 28 de ma io de 2020, a qual 
revoga o Anexo VIII da Resolução n.º282/2020, de 10 de maio que aprova as regras e o enquadramento das medidas d e desconfinamento, 

tendo em atenção a evolução da epidemia  COVID-19, sendo aplicáveis à atividade comercial em estabelecimentos de comércio a retalho, ao 
uso e fruição da praia do Porto Santo, à serviços de tatuagem e similares, à atividade física e despo rtiva, às atividades lúdico desportivas em 
espaço florestal, aos percursos pedestres recomendados e à utilização de jardins e quintas, à abertura de ginásios, à reabert ura de museus, 

galerias, arquivos, bibliotecas e outros espaços congéneres, e ainda, ao uso de embarcações de recreio 

Despacho Conjunto 
n.º64/2020 

29/05/2020 

 Determina o confinamento, se necessário compulsivo, por um período de catorze dias, de todas as pessoas e respetivas bagagens  que 
desembarquem nos Aeroportos da Madeira Cristiano Ronaldo e do Porto Santo, e que não sejam portadoras de teste negativo para a doença 

COVID-19, efetuado nas 72 horas prévias ao desembarque, em laboratórios certificados pelas autoridades nacionais ou internacionais,  a partir 
das 0:00 horas do dia 1 de junho de 2020.  

 


