
 

 

 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2021/A, de 1 de abril 

Regulamenta a aplicação, na Região Autónoma dos Açores, do Decreto do Presidente da República n.º 31-

A/2021, de 25 de março, prevendo medidas específicas, de carácter preventivo, para o período da Páscoa. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: das 00:00 h de 02/04/2021 às 23:59 horas de 04/04/2021. 

 

 

Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril 

Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: às 00:00 h de 05/04/2021. 

 

 

Despacho n.º 3516-A/2021, de 3 de abril 

Determina os pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: entre as 00h00 de 06/04/2021 até às 23h59 de 15/04/2021. 

 

 

Lei n.º 13-A/2021, de 5 de abril 

Renova a imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, prorrogando, 

pela segunda vez, a vigência da Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 06/04/2021. 

 

https://dre.pt/application/conteudo/160686628
https://dre.pt/application/conteudo/160801889
https://dre.pt/application/conteudo/160772354
https://dre.pt/application/conteudo/160772362


 

 

 

Lei n.º 13-B/2021, de 5 de abril 

Cessa o regime de suspensão de prazos processuais e procedimentais adotado no âmbito da pandemia 

da doença COVID-19, alterando a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 06/04/2021. 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2021, de 6 de abril 

Aprova a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 11/04/2021. 

 

 

Lei n.º 15/2021, de 7 de abril 

Alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro, que estabelece 

mecanismos de apoio no âmbito do estado de emergência. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 08/04/2021. 

 

 

Lei n.º 16/2021, de 7 de abril 

Alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 8-B/2021, de 22 de janeiro, que estabelece um 

conjunto de medidas de apoio no âmbito da suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 08/04/2021. 

 

 

Portaria n.º 80/2021, de 7 de abril 

Regulamenta as condições e procedimentos relativos ao pagamento em prestações à segurança social 

para regularização de dívida de contribuições e quotizações. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 08/04/2021. 

 

https://dre.pt/application/conteudo/160893638
https://dre.pt/application/conteudo/160893669
https://dre.pt/application/conteudo/160994171
https://dre.pt/application/conteudo/160994172
https://dre.pt/application/conteudo/161014478


 

 

 

Lei n.º 18/2021, de 8 de abril 

Estende o regime jurídico aplicável à transmissão de empresa ou estabelecimento às situações de 

transmissão por adjudicação de fornecimento de serviços que se concretize por concurso público, ajuste 

direto ou qualquer outro meio, alterando o Código do Trabalho. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 09/04/2021. 

 

 

Aviso n.º 6700/2021, de 13 de abril 

Apoio financeiro a projetos direcionados a uma nova cultura ambiental, no âmbito da Estratégia Nacional 

de Educação Ambiental 2020 — Produção e consumo sustentáveis. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 18/04/2021. 

 

 

Decreto-Lei n.º 26-B/2021, de 13 de abril 

Define a natureza dos apoios sociais de resposta à pandemia da doença COVID-19. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 14/04/2021. 

 

 

Decreto-Lei n.º 26-C/2021, de 13 de abril 

Procede à regulamentação do apoio extraordinário ao rendimento e à redução da atividade de 

trabalhador. 

Entrada em Vigor: 14/04/2021 (com produção de efeitos nos termos do artigo 7.º). 

 

 

Despacho n.º 125/2021-XXII, de 14 de abril 

Contratos de locação financeira - moratória legal. 

Entrada em vigor: 14 de abril. 

 

https://dre.pt/application/conteudo/161091058
https://dre.pt/application/conteudo/161291937
https://dre.pt/application/conteudo/161351312
https://dre.pt/application/conteudo/161351313
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_125_2021_XXII.pdf


 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 43/2021, de 14 de abril 

Prevê a redefinição das atribuições do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 15/04/2021. 

 

 

Despacho n.º 3803-A/2021, de 14 de abril 

Limita as margens de lucro do equipamento de proteção individual, álcool e testes COVID-19 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 15/04/2021. 

 

 

Decreto do Presidente da República n.º 41-A/2021, de 14 de abril 

Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 

calamidade pública. 

Entrada em Vigor: 14/04/2021 (com produção de efeitos durante 15 dias, iniciando-se às 00h00 de 

16/04/2021 e cessando às 23h59 de 30/04/2021, sem prejuízo de eventuais renovações, nos termos da 

lei). 

 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 114-A/2021, de 14 de abril 

Autorização da renovação do estado de emergência. 

Entrada em Vigor: 14/04/2021 (com produção de efeitos durante 15 dias, iniciando-se às 00h00 de 

16/04/2021 e cessando às 23h59 de 30/04/2021, sem prejuízo de eventuais renovações, nos termos da 

lei). 

 

Despacho n.º 3803-A/2021, de 14 de abril 

Limita as margens de lucro do equipamento de proteção individual, álcool e testes COVID-19. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 15/04/2021. 

 

https://dre.pt/application/conteudo/161386481
https://dre.pt/application/conteudo/161430879
https://dre.pt/application/conteudo/161433529
https://dre.pt/application/conteudo/161433530
https://dre.pt/application/conteudo/161430879


 

 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 3-A/2021/A, de 15 de abril 

Regulamenta a aplicação, na Região Autónoma dos Açores, do Decreto do Presidente da República n.º 41-

A/2021, de 14 de abril. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: às 00:00 h de 16/04/2021 até às 23:59 horas de 30/04/2021. 

 

 

Decreto n.º 6-A/2021, de 15 de abril 

Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: às 00:00 h de 16/04/2021.  

 

 

Despacho n.º 3838-A/2021, de 15 de abril 

Define as medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal continental. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: entre 00h00 de 16/04/2021 até às 23h59 de 18/04/2021). 

 

 

Despacho n.º 3838-B/2021, de 15 de abril 

Determina os pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos:  entre as 00h00 de 16/04/2021 até às 23h59 de 30/04/2021. 

 

 

Lei n.º 20/2021, de 16 de abril  

Alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 92/2020, de 23 de outubro, que altera o regime 

geral da gestão de resíduos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro. 

Entrada em Vigor: 19/04/2021 (com produção de efeitos à data de 01/01/2021). 

 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/161518649
https://dre.pt/application/conteudo/161521806
https://dre.pt/application/conteudo/161521811
https://dre.pt/application/conteudo/161521812
https://dre.pt/application/file/a/161434412


 

 

 

Decreto n.º 7/2021, de 17 de abril 

Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República. 

Cf. Declaração de Retificação n.º 12-A/2021, de 21 de abril 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: às 00:00 h de 19/04/2021. 

 

 

Despacho n.º 3894-A/2021, de 17 de abril 

Aprova a lista dos países (e das competições desportivas internacionais) a que se aplicam as regras em 

matéria de tráfego aéreo, aeroportos e fronteiras terrestres, previstas nos artigos 34.º a 37.º do Decreto 

n.º 7/2021, de 17 de abril. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: a partir das 00h00 de 19/04/2021 até às 23h59 de 30/04/2021. 

 

 

Lei n.º 21/2021, de 20 de abril 

Altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais, o Código do Imposto do Selo, o Código Fiscal do Investimento, o 

Código do Imposto sobre os Veículos e o Código do Imposto Único de Circulação e cria uma medida 

extraordinária de contagem de prazos no âmbito do IRC. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 21/04/2021. 

 

 

Decreto-Lei n.º 28/2021, de 20 de abril 

Assegura a execução do Regulamento (UE) 2017/1369, que estabelece um regime de etiquetagem 

energética. 

Entrada em Vigor: 21/0/2021 (com produção de efeitos nos termos do artigo 13.º/2). 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/161663896
https://dre.pt/application/conteudo/161904536
https://dre.pt/application/conteudo/161663900
https://dre.pt/application/conteudo/161766414
https://dre.pt/application/conteudo/161766416


 

 

 

Despacho nº. 133/2021-XXII, de 22 de abril 

Reajuste do calendário fiscal de 2021. 

Entrada em vigor: 22 de abril. 

 

 

Despacho n.º 4208-B/2021, de 23 de abril 

Esclarece que, nos Municípios que se encontrem em nível II (de acordo com a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 19/2021, de 13 de março - nível em que se encontra, a maioria dos Municípios atualmente) 

as limitações horárias previstas no n.º 2 do artigo 17.º do Decreto n.º 7/2021, de 17 de abril 

(Regulamentação do Estado de Emergência), não se aplicam aos eventos de natureza familiar (incluindo 

casamentos e batizados) referidos no artigo 38.º/2, alínea b) daquele Decreto. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 23/04/2021. 

 

 

Despacho n.º 4225-A/2021, de 26 de abril 

Revoga os n.ºs 13.1 e 13.2 do Despacho n.º 1242-A/2021, de 29 de janeiro (levantamento da suspensão 

do dever de desempregados em efetuar procura ativa de emprego; levantamento da suspensão das 

convocatórias para sessões coletivas em formato presencial, no âmbito da concretização das ações 

previstas no plano pessoal de emprego). 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 27/04/2021. 

 

 

Aviso n.º 7759/2021, de 27 de abril 

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Baixa. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 02/05/2021. 

 

 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_133_2021_XXII.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/162067660
https://dre.pt/application/conteudo/162067656
https://dre.pt/application/conteudo/162172503
https://dre.pt/application/conteudo/162172503


 

 

 

 

Aviso n.º 7760/2021, de 27 de abril 

Sumário: Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Lordelo do Ouro. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 02/05/2021. 

 

 

Aviso n.º 7761/2021, de 27 de abril 

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Bonfim. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 02/05/2021. 

 

 

Aviso n.º 7762/2021, de 27 de abril 

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Foz Velha. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 02/05/2021. 

 

 

Aviso n.º 7763/2021, de 27 de abril 

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Lapa 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 02/05/2021. 

 

 

Aviso n.º 7850/2021, de 28 de abril 

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Massarelos. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 03/05/2021. 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/162172504
https://dre.pt/application/conteudo/162172505
https://dre.pt/application/conteudo/162172506
https://dre.pt/application/conteudo/162172507
https://dre.pt/application/conteudo/162244805


 

 

 

Decreto-Lei n.º 29-A/2021, de 29 de abril 

Cria um regime excecional e temporário de registo diário de trabalhadores de explorações agrícolas e do 

setor da construção. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 30/04/2021. 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-C/2021, de 30 de abril 

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

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: das 00:00 h de 01/05/2021 até às 23:59 h de 16/05/2021. 

 

 

Despacho n.º 4473-A/2021, de 30 de abril 

Determina o alargamento do âmbito dos Despachos n.ºs 3863-B/2020, de 27 de março, e 10944/2020, de 

8 de novembro, que determinam que a gestão dos atendimentos e agendamentos seja feita de forma a 

garantir inequivocamente os direitos de todos os cidadãos estrangeiros com processos pendentes no 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no âmbito da COVID-19. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 30/04/2021. 

 

 

Despacho n.º 4473-D/2021, de 30 de abril 

Aprova a lista dos países e das competições desportivas internacionais a que se aplicam as regras em 

matéria de tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras terrestres e fluviais. 

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: a partir das 00h00 de 01/05/2021 até às 23h59 de 16/05/2021. 

 

 

Em caso de necessidade de algum esclarecimento complementar, contacte: 
 

Serviços da AICCOPN 

T: +351 223 402 200 | geral@aiccopn.pt 

https://dre.pt/application/conteudo/162450400
https://dre.pt/application/conteudo/162570903
https://dre.pt/application/conteudo/162570897
https://dre.pt/application/conteudo/162570907
mailto:geral@aiccopn.pt

