
 

 

 

 

Portaria n.º 184/2020, de 5 de agosto 

Prorrogação da suspensão de 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, determinado através da Portaria n.º 94 -B/2020, de 17 de abril. 

Entrada em Vigor: 06/08/2020 (com produção de efeitos de 01/03/2020 a 31/12/2020). 

 

 

Decreto-Lei n.º 51/2020, de 7 de agosto 

Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19, procedendo à 2.ª 

alteração ao Decreto-Lei n.º 10 -F/2020, de 26 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 20-C/2020, de 7 

de maio, que estabelece um regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e 

contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

Entrada em Vigor: 08/08/2020 (com produção de efeitos nos termos do seu artigo 5.º). 

 

 

Despacho n.º 7812/2020, de 7 de agosto 

Revisão no âmbito das competências e regras de funcionamento da comissão de acompanhamento da 

aplicação do regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios. 

Revoga: Despacho n.º 5533/2010, de 15 de março. 

Entrada em Vigor: 08/08/2020. 

https://dre.pt/application/conteudo/139563957
https://dre.pt/application/conteudo/139804819
https://dre.pt/application/file/a/139804502


 

 

 

 

Lei n.º 31/2020, de 11 de agosto 

Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, que altera as 

medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 (alterando o Decreto-Lei 

n.º 10-A/2020, de 13 de março). 

Entrada em Vigor: 12/08/2020 (com produção de efeitos nos termos do seu artigo 4.º). 

 

 

Decreto-Lei n.º 52/2020, de 11 de agosto 

Estabelece o responsável pelo tratamento dos dados e regula a intervenção do médico no sistema 

STAYAWAY COVID. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 12/08/2020. 

 

 

Despacho n.º 7900-A/2020, de 12 de agosto 

Fixa a interpretação dos princípios e orientações aplicáveis à realização de eventos corporativos. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 17/08/2020. 

 

Portaria n.º 195/2020, de 13 de agosto 

Regulamentar os requisitos de criação do código de barras bidimensional (código QR) e do código único 

de documento (ATCUD), previstos no n.º 3 do art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro. 

Entrada em Vigor: 01/01/2021. 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/140013516
https://dre.pt/application/conteudo/140013521
https://dre.pt/application/conteudo/140210528
https://dre.pt/application/conteudo/140210523


 

 

 

 

Despacho n.º 330/2020-XXII SEAAF, de 13 de agosto 

Determina a prorrogação, sem quaisquer acréscimos ou penalidades, do prazo de entrega de declarações 

periódicas de IVA e respetivo pagamento. 

Entrada em Vigor: 14/08/2020. 

 

 

Decreto-Lei n.º 58/2020, de 13 de agosto 

Procede à alteração das áreas de jurisdição dos Tribunais Administrativos e Fiscais de Castelo Branco e de 

Viseu. 

Entrada em Vigor: 14/08/2020 (com produção de efeitos a 01/09/2020, aplicando-se aos processos 

entrados em juízo a partir desta data). 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 63-A/2020, de 14 de agosto 

Prorroga a declaração da situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 00:00h de 15/08/2020 até 23:59h de 31/08/2020. 

 

 

Decreto-Lei n.º 58-A/2020, de 14 de agosto 

Clarifica as medidas excecionais e temporárias no âmbito do Programa de Estabilização Económica e 

Social, alterando a redação do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 27 -B/2020, de 19 de junho (complemento de 

estabilização). 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 15/08/2020. 

 

 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_330_2020_XXII.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/140210521
https://dre.pt/application/conteudo/140346324
https://dre.pt/application/conteudo/140431112


 

 

 

 

Despacho n.º 8001-A/2020, de 14 de agosto 

Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: das 00:00 h de 16/08/2020 até às 23:59h de 31/08/2020. 

 

 

Lei n.º 41/2020, de 18 de agosto 

Terceira alteração à Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, e primeira alteração à Lei n.º 2/2018, de 29 de 

janeiro, com republicação da Lei de Enquadramento Orçamental. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 22/08/2020. 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2020, de 18 de agosto 

Aprova o Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora. 

Entrada em Vigor: 23/08/2020 (com produção de efeitos a 23/07/2020). 

 

 

Lei n.º 45/2020, de 20 de agosto 

Altera o regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda nos contratos de 

arrendamento não habitacional, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, procedendo à segunda 

alteração à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 21/08/2020. 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/140431117
https://dre.pt/application/conteudo/140431167
https://dre.pt/application/conteudo/140431171
https://dre.pt/application/conteudo/140631236


 

 

 

 

Despacho n.º 8148/2020, de 21 de agosto 

Define medidas excecionais e temporárias que salvaguardem a viabilidade das empresas e outras 

entidades empregadoras beneficiárias dos apoios financeiros públicos. 

Entrada em Vigor: 26/08/2020 (com produção de efeitos a 01/02/2020). 

 

 

Lei Orgânica n.º 1-A/2020, de 21 de agosto 

Nona alteração à Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, que regula a eleição dos titulares dos órgãos 

das autarquias locais. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 22/08/2020. 

 

 

Despacho n.º 338/2020-XXII do SEAAF, de 24 de agosto 

Estabelece um regime de suspensão temporária dos pagamentos por conta do IRC. 

Entrada em Vigor: 25/08/20. 

 

Lei n.º 47/2020, de 24 de agosto 

Transpõe os artigos 2.º e 3.º da Diretiva (UE) 2017/2455 do Conselho, de 5 de dezembro de 2017, e 

a Diretiva (UE) 2019/1995 do Conselho, de 21 de novembro de 2019, alterando o Código do IVA, o Regime 

do IVA nas Transações Intracomunitárias e legislação complementar relativa a este imposto, no âmbito 

do tratamento do comércio eletrónico. 

Entrada em Vigor: 01/01/2021.  

 

 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/140821042
https://dre.pt/application/conteudo/140950555
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_338_2020_XXII_SEAAF.pdf
https://dre.pt/application/file/a/140950588


 

 

 

 

Lei n.º 48/2020, de 24 de agosto 

Altera o Código do IRS e a Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro. 

Entrada em Vigor: 24/09/2021.  

 

 

Portaria n.º 206/2020, de 27 de agosto 

Regula a medida Estágios ATIVAR.PT, que consiste no apoio à inserção de jovens no mercado de trabalho 

ou à reconversão profissional de desempregados. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 28/08/2020. 

 

 

Portaria n.º 207/2020, de 27 de agosto 

Regula a medida Incentivo ATIVAR.PT, que consiste na concessão, à entidade empregadora, de um apoio 

financeiro à celebração de contrato de trabalho com desempregado inscrito no Instituto do Emprego e 

da Formação Profissional, I. P. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 28/08/2020. 

 

 

Despacho n.º 8320/2020, de 28 de agosto 

Regulamenta a suspensão temporária do pagamento por conta do imposto sobre o rendimento das 

pessoas coletivas, nos termos do artigo 2.º da Lei n.º 29/2020, de 31 de julho. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 02/09/2020. 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/140950589
https://dre.pt/application/conteudo/141259624
https://dre.pt/application/conteudo/141259625
https://dre.pt/application/conteudo/141358842


 

 

 

 

Decreto-lei n.º 62/2020, de 28 de agosto 

Estabelece a organização e o funcionamento do Sistema Nacional de Gás e o respetivo regime jurídico e 

procede à transposição da Diretiva 2019/692. 

Altera: Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto e sucessivas alterações. 

Revoga: Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de fevereiro e Decreto-Lei n.º 140/2006, de 26 de julho. 

Entrada em Vigor: 29/08/2020. 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 68-A/2020, de 28 de agosto 

Prorroga a declaração da situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 00:00h de 01/09/2020 até 23:59h de 14/09/2020. 

 

 

Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto 

Transpõe a Diretiva (UE) 2018/843, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que 

altera a Diretiva (UE) 2015/849, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de 

branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo e a Diretiva (UE) 2018/1673, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativa ao combate ao branqueamento 

de capitais através do direito penal, alterando diversas leis. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 01/09/2020. 

 

 

Despacho n.º 8363/2020, de 31 de agosto 

Aprova os modelos de formulários para efeitos de aplicação das convenções para evitar a dupla tributação 

internacional – mod. 21-RFI a mod. 24-RFI. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 05/09/2020. 

 

https://dre.pt/application/file/a/141378178
https://dre.pt/application/conteudo/141469892
https://dre.pt/application/conteudo/141382321
https://dre.pt/application/conteudo/141378048


 

 

 

 

Portaria n.º 535/2020, de 31 de agosto 

Autoriza o Fundo Ambiental a efetuar a repartição de encargos relativos ao Programa de Apoio a Edifícios 

Mais Sustentáveis. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 01/09/2020. 

 

 

Despacho n.º 8391-A/2020, de 31 de agosto 

Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 00:00 horas de 01/09/2020 de setembro de 2020 até às 23h59 

do dia 14/09/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de necessidade de algum esclarecimento complementar, contacte: 

 

 Serviços da AICCOPN 

T: +351 22 340 22 00 | geral@aiccopn.pt 

https://dre.pt/application/conteudo/141378052
https://dre.pt/application/conteudo/141378052
mailto:geral@aiccopn.pt

