
 
 

 

 

 

EM DESTAQUE 

 

 

 

 

IVA - Prorrogação de prazos e prorrogação do prazo 

para entrega da IES, anexos e mapas 

recapitulativos. 

 

Em 12 de maio de 2020, a AT publicou o Ofício Circulado nº 30221 

que veio esclarecer sobre o IVA, a prorrogação dos prazos para 

entrega de declarações e da prorrogação dos prazos para entrega 

da IES, anexos e mapas recapitulativos. 

 

Medidas tomadas no âmbito da Pandemia COVID 19 

No âmbito do surgimento da Pandemia COVID 19 têm vindo a 

surgir diversas medidas de apoio aos cidadãos e empresas, 

para fazer face aos prejuízos decorrentes das medidas que 

foram necessárias tomar seguindo as orientações da OMS e 

Autoridades de Saúde Pública (DGS). 
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LEGISLAÇÃO FISCAL 

Benefícios Fiscais – Estatuto do Mecenato 

O Despacho nº 157/2020-XXII, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 4 de maio, vem 

prorrogar o prazo até 31 de julho de 2020 da aplicabilidade dos benefícios fiscais previstos no 

Estatuto do Mecenato e exclusão de tributação em Imposto do Selo (COVID 19). 

Despacho nº 157/2020-XXII, do Secretário de Estados dos Assuntos Fiscais, de 4 de maio 

Reabertura dos juízos especializados dos tribunais administrativos e fiscais 

A Portaria nº 121/2020, de 22 de maio, determina o dia 1 de setembro de 2020 para a entrada em 

funcionamento dos juízos especializados dos tribunais administrativos e fiscais. 

Portaria nº 121/2020 - Diário da República nº 100/2020, Série I de 2020-05-22 

Durante o mês de maio a restante legislação fiscal publicada está inserida nas Medidas tomadas 

no âmbito da Pandemia COVID 19. 

OUTRA LEGISLAÇÃO 

Valor do m2 de construção 2020 – Região Autónoma da Madeira 

O Decreto Regulamentar Regional nº 34/2020/M, de 19 de maio, vem fixar o valor do metro 

quadrado de construção para o ano de 2020, na Região Autónoma da Madeira. 

Decreto Regulamentar Regional n.º 34/2020/M - Diário da República n.º 97/2020, Série I de 

2020-05-19 

Programas operacionais / Apoio 

A Portaria nº 122/2020, de 22 de maio, vem proceder à terceira alteração ao Regulamento que 

criou o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E), aprovado pela 

Portaria n.º 105/2017, de 10 de março. 

Portaria n.º 122/2020 - Diário da República n.º 100/2020, Série I de 2020-05-22 

A Portaria nº 128/2020, de 26 de maio, procede à primeira alteração ao Regulamento do Sistema de 

Apoios ao Emprego e ao Empreendedorismo - +CO3SO Emprego, aprovado em anexo à Portaria n.º 

52/2020, de 28 de fevereiro. 

Portaria nº 128/2020 - Diário da República nº 102/2020, Série I de 2020-05-26  

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_157_2020_XXII.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134305981/details/maximized?serie=I&day=2020-05-22&date=2020-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133917631/details/maximized?serie=I&day=2020-05-19&date=2020-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133917631/details/maximized?serie=I&day=2020-05-19&date=2020-05-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106579662/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134305982/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/129643758/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/129643758/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134505608/details/maximized?serie=I&day=2020-05-26&date=2020-05-01


 
 

 

Procede à sétima alteração ao Regulamento que estabelece Normas Comuns sobre o Fundo Social 

Europeu, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março 

Portaria nº 127/2020 - Diário da República nº102/2020, Série I de 2020-05-26 

CONTABILIDADE  

COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO CONTABILISTICA (CNC)  

A Comissão de Normalização Contabilística emitiu em 6 de maio uma recomendação sobre o 

tratamento dos impactos do COVID-19 no relato financeiro das empresas e entidades em SNC dos 

exercícios que encerram após 31 de dezembro de 2019. 

Recomendação CNC no âmbito do COVID-19, no relato financeiro de empresas e/ou entidades cujo 

exercício termina após 31 de dezembro 2019 

A Comissão de Normalização Contabilística emitiu em de maio uma recomendação sobre o 

tratamento dos apoios governamentais no âmbito da pandemia COVID-19. 

Recomendação da CNC sobre o tratamento contabilístico dos apoios governamentais no âmbito da 

pandemia COVID-19 

INTERPRETAÇÕES/ORIENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL 

O Ofício Circulado nº 30221, de 12 de maio 2020, vem esclarecer no que respeita ao IVA – 

Prorrogação do prazo para entrega da declaração periódica e pagamento do respetivo imposto, 

apuramento do imposto com base no E-Fatura, prorrogação do prazo para entrega da declaração de 

informação contabilística e fiscal, anexos e mapas recapitulativos. 

Oficio Circulado nº 30221, de 12 de maio 

O Oficio Circulado nº 15767/2020, de 22 de maio, refere as taxas de câmbio para determinação do 

valor aduaneiro, a partir de 1 de junho. 

Oficio Circulado nº 15767/2020, de 22 de maio 

O Ofício Circulado nº 30222, de 25 de maio 2020, vem esclarecer no que respeita ao IVA - Isenção 

Aplicável aos Bens Necessários no Combate ao Surto de COVID-19, quando Adquiridos pelo Estado, 

Outros Organismos Públicos ou Por Organizações sem Fins Lucrativos. Aplicação da Taxa Reduzida do 

Imposto. 

Oficio Circulado nº 30222, de 25 de maio 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66639546/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134505607/details/maximized
http://www.cnc.min-financas.pt/COVID19.html
http://www.cnc.min-financas.pt/COVID19.html
http://www.cnc.min-financas.pt/ApoiosCOVID19.html
http://www.cnc.min-financas.pt/ApoiosCOVID19.html
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_30221_2020.pdf
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio-circulado_15767_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_30222_2020.pdf


 
 

 

Medidas tomadas no âmbito da Pandemia COVID 19 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE 

O Decreto-Lei nº 20/2020, de 1 de maio, altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 

pandemia da doença COVID-19. Este decreto-lei procede à sétima alteração ao Decreto-Lei nº 10-

A/2020, de 13 de março. De acordo com este diploma, a partir das 00 horas de dia 2 de maio, o 

Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, deixa de vigorar, uma vez que o Decreto do Presidente da 

República n.º 20-A/2020, de 17 de abril, que este vem regulamentar, também deixa de estar em 

vigor. 

DECRETO-LEI N.º 20/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 85-A/2020, SÉRIE I DE 2020-05-01 

O Despacho nº 5373-A/2020, de 8 de maio, determina a composição da Estrutura de monitorização 

do estado de emergência. 

DESPACHO N.º 5373-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 90/2020, 1,º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 

2020-05-08 

A Declaração de retificação nº 381-A/2020, de 8 de maio, retifica o Despacho n.º 5373-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.º 381-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 90/2020, 2.º 

SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-05-08 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 40-A/2020, de 29 de maio, prorroga a declaração da 

situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 40-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 105/2020, 1.º 

SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-05-29 

MEDIDAS RELATIVAS À PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO DE 

INFEÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR COVID-19 

O Despacho nº 5186/2020, de 5 de maio, vem estipular o dever de comunicação no portal dos 

contratos públicos, dos contratos celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 13 de março. 

DESPACHO N.º 5186/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 87/2020, SÉRIE II DE 2020-05-05 

  

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130241777/view?w=2020-05-01
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130241777/view?w=2020-05-01
https://data.dre.pt/eli/dec/2-c/2020/p/cons/20200430/pt/html
https://data.dre.pt/eli/decpresrep/20-A/2020/04/17/p/dre
https://data.dre.pt/eli/decpresrep/20-A/2020/04/17/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/20/2020/05/01/p/dre
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133318888/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133318888/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/133318888/details
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321849/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321849/details/maximized
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/40-A/2020/05/29/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/40-A/2020/05/29/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-a/2020/p/cons/20200505/pt/html
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/132936771/details


 
 

 

O Decreto-Lei nº 20-A/2020, de 6 de maio, 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.º 20-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 88/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-

05-06 

A Lei nº 12/2020, de 7 de maio, promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19, procedendo à primeira alteração às Lei n.ºs 4-B/2020, de 

6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril. 

LEI N.º 12/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 89/2020, SÉRIE I DE 2020-05-07 

A Lei nº 14/2020, de 9 de maio, produz a terceira alteração à Lei n.º 1-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. 

LEI N.º 14/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 90-A/2020, SÉRIE I DE 2020-05-09 

A Declaração de Retificação nº 20/2020, de 15 de maio, retifica a Lei n.º 1-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». 

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 20/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 93/2020, SÉRIE I DE 2020-05-

15 

O Decreto-Lei nº 22/2020, de 16 de maio, altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 

pandemia da doença COVID-19, e procede à décima alteração ao Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de 

março. 

DECRETO-LEI N.º 22/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 95-A/2020, SÉRIE I DE 2020-05-16 

A Lei nº 16/2020, de 29 de maio, altera as medidas excecionais e temporárias de resposta à 

pandemia da doença COVID-19, nomeadamente no que se refere ao atos processuais e 

funcionamento dos tribunais, procedendo à quarta alteração à Lei n.º 1-A/2020 , de 19 de março, à 

primeira alteração à Lei n.º 9/2020, de 10 de abril, e à décima segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 

10-A/2020, de 13 de março. 

LEI N.º 16/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 105/2020, SÉRIE I DE 2020-05-29 

O Decreto-Lei nº 24-A/2020, de 29 de maio, altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 

pandemia da doença COVID-19, dando assim início à terceira fase do desconfinamento, sendo 

levantadas algumas das medidas anteriormente tomadas. Este decreto-lei procede á sétima 

alteração ao Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de março. 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/20-A/2020/05/06/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/20-A/2020/05/06/p/dre
https://data.dre.pt/eli/lei/4-b/2020/p/cons/20200507/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/6/2020/p/cons/20200507/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/12/2020/05/07/p/dre
https://data.dre.pt/eli/lei/1-a/2020/p/cons/20200406/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/14/2020/05/09/p/dre
https://data.dre.pt/eli/lei/1-a/2020/p/cons/20200515/pt/html
https://data.dre.pt/eli/declretif/20/2020/05/15/p/dre
https://data.dre.pt/eli/declretif/20/2020/05/15/p/dre
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130241777/view?w=2020-05-16
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130241777/view?w=2020-05-16
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/22/2020/05/16/p/dre
https://data.dre.pt/eli/lei/1-a/2020/p/cons/20200529/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/9/2020/p/cons/20200529/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-a/2020/p/cons/20200529/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-a/2020/p/cons/20200529/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/16/2020/05/29/p/dre
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130241777/view?w=2020-05-29


 
 

 

 

DECRETO-LEI N.º 24-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 105/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 

2020-05-29 

MEDIDAS DE APOIO À SUSTENTABILIDADE DA ECONOMIA E DAS EMPRESAS 

MEDIDAS GENÉRICAS 

A Lei nº 13/2020, de 7 de maio, 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. 

LEI N.º 13/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 89/2020, SÉRIE I DE 2020-05-07 

O Despacho nº 5335-A/2020, de 7 de maio, no contexto do COVID 19, regula sobre a aplicação da 

taxa reduzida de IVA ao gel desinfetante. 

DESPACHO Nº 5335-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA Nº 89/2020, 2º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-

05-07 

A Declaração de Retificação nº 386-A/2020, de 12 de maio, vem retificar o Despacho n.º 5335-

A/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 7 de maio de 2020. 

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 386-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 92/2020, 1.º 

SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-05-12 

O Despacho nº 5503-A/2020, de 13 de maio, vem determinar 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.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.º 5503-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 92/2020, 2.º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 

2020-05-13 

O Despacho nº 5503-B/2020, de 13 de maio, diz respeito á concessão de uma garantia pessoal do 

Estado ao Fundo de Contragarantia Mútuo, no âmbito do apoio às empresas nacionais decorrentes 

da pandemia da doença COVID-19. 

DESPACHO N.º 5503-B/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 92/2020, 3.º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 

2020-05-13 

O Decreto-Lei nº 20-G/2020, de 14 de maio, estabelece um sistema de incentivos à segurança nas 

micro, pequenas e médias empresas, no contexto da doença COVID-19 – PROGRAMA ADAPTAR. 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/24-A/2020/05/29/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/24-A/2020/05/29/p/dre
https://data.dre.pt/eli/lei/2/2020/p/cons/20200507/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/2/2020/p/cons/20200507/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/13/2020/05/07/p/dre
https://dre.pt/home/-/dre/133321088/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/133321088/details/maximized
https://backoffice.dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321088/details/maximized
https://backoffice.dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321088/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133509567/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133509567/details/maximized
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/14-E/2020/04/13/p/dre
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133528491/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133528491/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133626314/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133626314/details/maximized


 
 

 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização 

Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação, no dia 11 de março de 

2020, da doença COVID-19 como uma pandemia, o Governo tem vindo a aprovar um conjunto de 

medidas extraordinárias e de caráter urgente, em diversas matérias. 

 

O Programa ADAPTAR aplica-se a todo o continente e serão dados apoios às microempresas e às 

pequenas e médias empresas. 

Microempresa — empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negócios anual ou 

balanço total anual não exceda 2 milhões de euros. 

Pequena e média empresa (PME) — empresa que emprega menos de 250 pessoas e cujo volume de 

negócios anual não exceda 50 milhões de euros ou cujo balanço total anual não exceda 43 milhões 

de euros e que detenha a correspondente Certificação Eletrónica. 

Os apoios são atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável. 

A taxa de incentivo a atribuir é de 80% sobre as despesas elegíveis para as microempresas e de 50% 

para as PME. 

São consideradas despesas elegíveis, por exemplo: 

- Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários, nomeadamente máscaras, 

luvas, viseiras e outros; 

- Aquisição e instalação de dispositivos de pagamento automático, abrangendo os que 

utilizem tecnologia contactless; 

- Reorganização e adaptação de locais de trabalho e de lay-out de espaços às orientações e 

boas práticas do atual contexto; 

- Contratação de serviços de desinfeção das instalações, por um período máximo de 6 meses; 

- Despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou revisores oficiais de contas, na 

validação da despesa dos pedidos de pagamento. 

A prioridade continua a ser o combate à pandemia, mas é fundamental iniciar gradualmente o 

levantamento das medidas de confinamento com vista a iniciar a fase de recuperação e revitalização 

da vida em sociedade e da economia. 

Este decreto-lei pretende apoiar as empresas no esforço de adaptação e de investimento nos seus 

estabelecimentos, ajustando os métodos de organização do trabalho e de relacionamento com 

clientes e fornecedores às novas condições de contexto da pandemia da doença COVID-19, 



 
 

 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades 

competentes. Este decreto-lei entrou em vigor no dia 15 de maio de 2020. 

DECRETO-LEI N.º 20-G/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 92/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-

05-14 

O Despacho nº 5638-A/2020, de 20 de maio, aprova as listas das entidades que beneficiam da 

isenção de IVA na aquisição de bens necessários para o combate à COVID-19. 

DESPACHO N.º 5638-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 98/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 

2020-05-20 

A Portaria nº 122/2020, de 22 de maio, procede à terceira alteração ao Regulamento que criou o 

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E), aprovado pela Portaria n.º 

105/2017, de 10 de março. 

PORTARIA N.º 122/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 100/2020, SÉRIE I DE 2020-05-22 

A Lei nº 18/2020, de 29 de maio, prorroga os prazos das medidas de apoio às famílias no contexto da 

atual crise de saúde pública, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, que 

estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-CoV-2. 

LEI N.º 18/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 105/2020, SÉRIE I DE 2020-05-29 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

ÁGUA E SANEAMENTO 

A Lei nº 11/2020, de 7 de maio, estabelece um regime excecional e transitório para a celebração de 

acordos de regularização de dívida no âmbito do setor da água e do saneamento de águas residuais. 

Relativamente à regularização das dívidas das autarquias locais no âmbito do setor da água e do 

saneamento de águas residuais, sugere-se a consulta do Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro. 

LEI N.º 11/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 89/2020, SÉRIE I DE 2020-05-07 

AGRICULTURA E PESCAS 

A Portaria nº 107/2020, de 4 de maio, respeita á primeira alteração à Portaria n.º 86/2020, de 4 de 

abril, que estabelece um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação 

epidemiológica da doença COVID-19, no âmbito da operação 10.2.1.4, «Cadeias curtas e mercados 

locais», da ação n.º 10.2, «Implementação das estratégias», integrada na medida n.º 10, «LEADER», 

da área n.º 4, «Desenvolvimento local», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente. 

PORTARIA N.º 107/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 86/2020, SÉRIE I DE 2020-05-04 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/20-G/2020/05/14/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/20-G/2020/05/14/p/dre
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134022027/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134022027/details/maximized
https://data.dre.pt/eli/port/105/2017/p/cons/20200522/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/105/2017/p/cons/20200522/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/122/2020/05/22/p/dre
https://data.dre.pt/eli/lei/7/2020/p/cons/20200529/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/18/2020/05/29/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/5/2019/01/14/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/11/2020/05/07/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/86/2020/p/cons/20200504/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/107/2020/05/04/p/dre


 
 

 

O Decreto-Lei nº 20-B/2020, de 6 de maio, 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.º 20-B/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 88/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-

05-06 

A Portaria nº 114/2020, de 9 de maio, aprova, para 2020, o Regulamento do Regime de Apoio à 

Cessação Temporária das Atividades de Pesca com Recurso a Artes de Cerco. 

PORTARIA N.º 114/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 90-A/2020, SÉRIE I DE 2020-05-09 

A Portaria nº 113/2020, de 9 de maio, aprova, para 2020, o Regulamento do Regime de Apoio à 

Cessação Temporária das Atividades de Pesca de Arrasto Costeiro. 

PORTARIA N.º 113/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 90-A/2020, SÉRIE I DE 2020-05-09 

A Portaria nº 112/2020, de 9 de maio, aprova, para 2020, o Regulamento do Regime de Apoio à 

Cessação Temporária das Atividades de Pesca das Embarcações Polivalentes. 

PORTARIA N.º 112/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 90-A/2020, SÉRIE I DE 2020-05-09 

ARRENDAMENTO 

A Lei nº 17/2020, de 29 de maio, 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.º 4-C/2020, de 6 de abril. 

Lei nº 17/2020 - Diário da República nº 105/2020, Série I de 2020-05-29 

BANCA 

O Aviso do Banco de Portugal nº 2/2020, de 7 de maio, impõe deveres de prestação de informação 

aos clientes bancários sobre a moratória pública, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de 

março, e sobre moratórias privadas. 

AVISO DO BANCO DE PORTUGAL N.º 2/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 89/2020, SÉRIE II DE 2020-

05-07 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

O Decreto-Lei nº 20-F/2020, de 12 de maio, estabelece um regime excecional e temporário relativo 

aos contratos de seguro. 

DECRETO-LEI N.º 20-F/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 92/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-

05-12 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/20-B/2020/05/06/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/20-B/2020/05/06/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/114/2020/05/09/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/113/2020/05/09/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/112/2020/05/09/p/dre
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131193441/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134762424/details/maximized
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-j/2020/p/cons/20200410/pt/html
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/133226635/details
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/133226635/details
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/20-F/2020/05/12/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/20-F/2020/05/12/p/dre


 
 

 

O Decreto-Lei nº 20-E/2020, de 12 de maio, estabelece um regime excecional e temporário para as 

práticas comerciais com redução de preço. 

DECRETO-LEI N.º 20-E/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 92/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-

05-12 

CULTURA 

A Lei nº 19/2020, de 29 de maio, 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.º 10-I/2020, de 26 de março. 

Lei nº 19/2020 - Diário da República nº 105/2020, Série I de 2020-05-29 

PROTEÇÃO SOCIAL 

O Decreto-Lei nº 20-C/2020, de 7 de maio, estabelece medidas excecionais de proteção social, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19. Este Decreto-Lei procede à nona alteração ao Decreto-Lei 

nº 10-A/2020,de 13 de março. 

DECRETO-LEI N.º 20-C/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 89/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-

05-07 

MEDIDAS QUE COMPORTAM RESTRIÇÕES A ATIVIDADES ECONÓMICAS 

MEDIDAS RELATIVAS ÀS RESTRIÇÕES DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

O Despacho nº 5176-A/2020, de 4 de maio, veio delegar competência no Instituto de Mobilidade e 

dos Transportes, I. P., enquanto autoridade administrativa, para processamento 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.º 5176-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 86/2020, 2.º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 

2020-05-04 

O Despacho nº 5503-C/2020, de 13 de maio, prorroga a 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.º 5503-C/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 92/2020, 3.º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 

2020-05-13 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/20-E/2020/05/12/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/20-E/2020/05/12/p/dre
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779508/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134762426/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130241777/view?w=2020-05-07
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130241777/view?w=2020-05-07
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321093/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321093/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132965092/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132965092/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133626315/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133626315/details/maximized


 
 

 

O Decreto-Lei nº 21/202, de 16 de maio, altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 

pandemia da doença COVID-19, no âmbito das inspeções técnicas periódicas, este decreto-lei 

procede à primeira alteração ao Decreto-Lei nº 10-C/2020, de 23 de março. 

DECRETO-LEI N.º 21/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 95-A/2020, SÉRIE I DE 2020-05-16 

 

 

Link útil 

Estamos On - Resposta de Portugal ao COVID 19  

 

 

 

 

 
A presente informação destina-se a ser distribuída entre clientes e colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e 

abstrata, não devendo servir base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso 

concreto. O conteúdo desta informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem expressa autorização do editor. 

Caso deseje obter esclarecimentos adicionais contacte sroc@mca.pt 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/133911083/view?w=2020-05-16
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/21/2020/05/16/p/dre
https://covid19estamoson.gov.pt/?fbclid=IwAR3JTCRmx_7BtcnU5G9q2HG2fsw8sJkC6CNefHAKBdg3jCJ1vBD78303oAU

