
 

 

 

 

Regulamento n.º 180/2021 (ERSE), de 2 de março 

Aprova o regulamento que estabelece medidas excecionais no âmbito do Sistema Elétrico Nacional e do 

Sistema Nacional de Gás Natural.  

Entrada em Vigor: 03/03/2021 (com produção de efeitos a 01/01/2021). 

 

Lei n.º 10/2021, de 5 de março 

Acesso a dados por parte de entidades públicas para a confirmação de requisitos de concessão de apoios 

no âmbito do Programa APOIAR.  

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 06/03/2021. 

 

Despacho n.º 2556-A/2021, de 5 de março 

Estabelece regras específicas para passageiros de voos cuja origem inicial seja o Reino Unido ou o Brasil e 

que apenas tenham efetuado escala ou transitado em aeroportos de países cujo tráfego aéreo com 

destino a Portugal continental se encontra autorizado pelo Despacho n.º 2207-A/2021, de 26 de fevereiro.  

Entrada em Vigor: 10/03/2021 (com produção de efeitos a partir das 00h00 de 07/03/2021 e até às 23:59 

de 16/03/2021). 

 

Decreto Regulamentar n.º 1/2021, de 8 de março 

Procede à fixação do universo dos contribuintes abrangidos pela declaração automática de rendimentos 

Produção de efeitos: 01/01/2020. 



 

 

 

Lei n.º 11/2021, de 9 de março 

Suspensão excecional de prazos associados à sobrevigência e caducidade de convenção coletiva de 

trabalho. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 10/03/2021. 

 

Portaria n.º 52/2021, de 9 de março 

Estabelece os níveis diferenciados de acesso à informação registada no Portal Nacional de Fornecedores 

do Estado.  

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 10/03/2021. 

 

Portaria n.º 53/2021, de 10 de março 

Estabelece a idade normal de acesso à pensão de velhice do regime geral de segurança social em 2022 

(em 66 anos e 7 meses) e revoga a Portaria n.º 50/2019, de 8 de fevereiro.  

Entrada em Vigor: 15/03/2021 (com produção de efeitos a 01/01/2021). 

 

Despacho n.º 72/2021-XXII, de 10 de março 

Calendário fiscal 2020/2021: Ajustamento - Faturas em PDF e DMR. 

Produção de efeitos: 11/03/2021. 

 

Decreto do Presidente da República n.º 25-A/2021, de 11 de março 

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

calamidade pública. 

Entrada em Vigor: 11/03/2021 (com produção de efeitos entre 17/03/2021 e 31/03/2021). 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 77-B/2021, de 11 de março 

Autorização da renovação do estado de emergência. 

Entrada em Vigor: 11/03/2021 (com produção de efeitos entre 17/03/2021 e 31/03/2021). 

 



 

 

 

Portaria n.º 56/2021, de 12 de março 

Estabelece um regime excecional e temporário para a realização em autoteste de testes rápidos de 

antigénio, destinados, pelos seus fabricantes, a serem realizados em amostras da área nasal anterior 

interna. 

Entrada em Vigor: 13/03/2021 (com produção de efeitos a 11/03/2021). 

 

Decreto n.º 4/2021, de 13 de março 

Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República (no período compreendido 

entre 15 a 31 de março de 2021). 

Cf. Declaração de Retificação n.º 9-B/2021, de 24 de março 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: às 00:00 h de 15/03/2021. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março 

Estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à 

pandemia da doença COVID-19. 

Entrada em Vigor: 18/03/2021 (com produção de efeitos a 11/03/2021). 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 6/2021/M, de 15 de março 

Aprova o valor da retribuição mínima mensal garantida para vigorar na Região Autónoma da Madeira (€ 

682,00). 

Entrada em Vigor: 20/03/2021 (com produção de efeitos a 01/01/2021). 

 

Despacho n.º 2807-A/2021, de 15 de março 

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

Entrada em Vigor: 20/03/2021 (com produção de efeitos a partir das 00h00 do dia 17 de março de 2021 

e até às 23h59 do dia 31 de março de 2021). 

 

 



 

 

 

Despacho n.º 2807-B/2021, de 15 de março 

Determina os pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre 

Entrada em Vigor: 20/03/2021 (com produção de efeitos a partir das 00h00 do dia 17 de março de 2021, 

vigorando até às 23h59 do dia 5 de abril de 2021, caso seja renovada a declaração do estado de 

emergência). 

 

Portaria n.º 58/2021, de 16 de março 

Aprova o modelo de declaração mensal global destinado ao cumprimento da obrigação 

declarativa prevista no n.º 11 do artigo 28.º do Código do IVA 

Entrada em vigor: 01/07/2021. 

 

Despacho n.º 90/2021-XXII, de 16 de março 

Flexibilização das obrigações previstas no artigo 98.º do Código do IRS, no artigo 94.º do Código do IRC e 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º do Código do IVA. 

Produção de efeitos: 17/03/2021. 

 

Decreto-Lei n.º 22-A/2021, de 17 de março 

Prorroga prazos e estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19.  

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 18/03/2021. 

 

Despacho n.º 2922/2021, de 18 de março 

Determina a constituição de uma task force para a promoção do «Plano de Operacionalização da 

Estratégia de Testagem em Portugal», integrada por um núcleo de coordenação e por entidades de apoio 

técnico. 

Entrada em Vigor: 23/03/2021 (com produção de efeitos a 01/03/2021). 

 

 



 

 

 

Despacho n.º 3046-A/2021, de 19 de março  

Determina limites à comercialização de determinados produtos. 

Entrada em Vigor: 24/03/2021 (com produção de efeitos a 19/03/2021). 

 

Despacho n.º 3046-B/2021, de 19 de março  

Define as medidas aplicáveis aos passageiros de voos com origem inicial na África do Sul que tenham feito 

escala ou transitado em países cujo tráfego aéreo com destino a Portugal se encontra autorizado. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: entra em vigor às 00h00 de 20/03/2021 e produz efeitos até às 

23h59 de 31/03/2021. 

 

Regulamento n.º 280/2021, de 23 de março 

Alteração ao Regulamento de Redução de Taxas Urbanísticas. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 24/03/2021. 

 

Decreto-Lei n.º 23-A/2021, de 24 de março 

Estabelece medidas de apoio aos trabalhadores e empresas, no âmbito da pandemia da doença COVID-

19.  

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 25/03/2021 (com exceção do previsto no n.º 2 do artigo 8.º 

quanto à produção de efeitos). 

 

Portaria n.º 69-A/2021, de 24 de março 

Altera o Regulamento do Programa APOIAR 

Entrada em vigor: 25/03/2021. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Decreto do Presidente da República n.º 31-A/2021, de 25 de março 

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

calamidade pública.  

Entrada em Vigor: 25/03/2021 (com produção de efeitos desde as 00h00 de 01/04/2021 até as 23h59 de 

15/04/2021). 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 90-A/2021, de 25 de março  

Autorização da renovação do estado de emergência. 

Entrada em Vigor: 25/03/2021 (com produção de efeitos desde as 00h00 de 01/04/2021 até as 23h59 de 

15/04/2021). 

 

Decreto-Lei n.º 24/2021, de 26 de março 

Estabelece um regime excecional e temporário em matéria de obrigações e dívidas fiscais e de 

contribuições à Segurança Social.  

Entrada em Vigor: 27/03/2021 (com produção de efeitos nos termos do seu artigo 6.º). 

 

Despacho n.º 99/2021-XXII, de 26 de março 

Depreciações (flexibilização da comunicação a que se refere o n.º 5 do art.º 31.º-A do Código do IRC) 

Produção de efeitos: 27/03/2021. 

 

Decreto n.º 5/2021, de 28 de março 

Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: às 00:00 h de 01/04/2021. 

 

Despacho n.º 3358/2021, de 28 de março 

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

Entrada em Vigor:  02/04/2021 (com produção de efeitos a partir das 00h00 de 01/04/2021 até às 23h59 

de 15/04/2021). 



 

 

 

Decreto-Lei n.º 25/2021, de 29 de março 

Altera o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.  

Entrada em Vigor|Produção de efeitos: 01/04/2021 (com ressalva da alteração feita ao n.º 2 do artigo 

199.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, a qual produz efeitos a 09/01/2021). 

 

Decreto-Lei n.º 25-A/2021, de 30 de março 

Prorroga o regime excecional e transitório de reorganização do trabalho e de minimização de riscos de 

transmissão da infeção da doença COVID-19 no âmbito das relações laborais.  

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 31/03/2021. 

 

Decreto-Lei n.º 25-B/2021, de 30 de março 

Estabelece um regime transitório de reconhecimento e troca das cartas de condução emitidas pelo Reino 

Unido. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 31/03/2021 (até 31/12/2021). 

 

Despacho n.º 3403/2021, de 30 de março 

Procede à identificação das freguesias prioritárias para efeitos de fiscalização da gestão de combustível 

em 2021.  

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 19/03/2021. 

 

Decreto-Lei n.º 26/2021, de 31 de março  

Procede à criação da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário.  

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: 01/04/2021 (o disposto no capítulo IV vigora até ao dia 31 de 

agosto de 2026). 

 

 

 

 



 

 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 2-C/2021/A, de 31 de março 

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

A/2021, de 25 de março. 

Entrada em Vigor| Produção de efeitos: das 00:00 h de 01/04/2021 às 23:59 h de 15/04/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de necessidade de algum esclarecimento complementar, contacte: 

 

Serviços da AICCOPN 

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


