
 

 

 

 

Portaria n.º 135/2020, de 2 de junho 

Alteração ao Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE), aprovado pela 

Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro. 

Altera: Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro. 

Entrada em Vigor: 01/08/2020. 

 

 

Declaração de Retificação n.º 23-A/2020, de 4 de junho 

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 40 -A/2020, de 29 de maio, que prorroga a declaração 

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

República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 105, de 29 de maio de 2020. 

Entrada em Vigor: 00:00h de 01/06/2020 até às 23:59h de 14/06/2020. 

 

 

Despacho n.º 6087-A/2020, de 4 de junho 

Determina o modo de implementação pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P., das 

ações previstas no plano de formação cumulável com o apoio extraordinário à manutenção de contrato 

de trabalho em situação de crise empresarial, previsto no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, 

na sua redação atual. 

Entrada em Vigor: 09/06/2020 (com produção de efeitos a 26 de março de 2020). 

 

https://dre.pt/application/file/a/134987468
https://dre.pt/application/conteudo/135170517
https://dre.pt/application/conteudo/135170502


 

 

 

Ofício Circulado n.º 20224, de 05 de Junho 

 IRC – alteração das taxas de derrama municipal incidentes sobre o lucro tributável do período fiscal de 

2019. 

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

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho 

Aprova o Programa de Estabilização Económica e Social. 

Entrada em Vigor/Produção de efeitos: 07/06/2020. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 43-A/2020, de 12 de junho 

Prorroga a reposição, a título excecional e temporário, do controlo de pessoas nas fronteiras, no âmbito 

da pandemia da doença COVID-19. 

Entrada em Vigor/Produção de efeitos: às 00:00 horas do dia 15/06/2020. 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 43-B/2020, de 12 de junho 

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

Entrada em Vigor: às 00:00 horas do dia 15/06/2020. 

 

Decreto-Lei n.º 26/2020, de 16 de junho 

Altera as medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições particulares 

de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem como um regime especial de 

garantias pessoais do Estado. 

Entrada em Vigor/Produção de efeitos: 17/06/2020 e vigora até 31 de março de 2021. 

 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20224_2020.pdf
https://dre.pt/application/file/a/135391690
https://dre.pt/application/conteudo/135707100
https://dre.pt/application/conteudo/135711302
https://dre.pt/application/conteudo/135844795


 

 

 

Despacho n.º 6344/2020, de 16 de junho 

Determina que compete à ACT fiscalizar o cumprimento das regras específicas da DGS, no que respeita à 

prevenção da transmissão da infeção por SARS-CoV-2, designadamente nos locais de trabalho, incluindo 

áreas comuns e instalações de apoio, bem como nas deslocações em viaturas de serviço, em particular, 

nas áreas da construção civil e das cadeias de abastecimento, transporte e distribuição, caracterizadas 

por grande rotatividade de trabalhadores e onde se tem verificado maior incidência e surtos da doença 

COVID-19, especialmente nos concelhos de Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e Sintra.  

Entrada em Vigor: 21/06/2020 (com produção de efeitos a 03/06/2020). 

 

 

Despacho n.º 6345/2020, de 16 de junho 

Constituição e regulamentação dos Conselhos Sectoriais para a Qualificação. 

Entrada em Vigor: 21/06/2020 (com produção de efeitos a 28/05/2020). 

 

 

Portaria n.º 148/2020, de 19 de junho 

Terceira alteração à Portaria n.º 64/2009, de 22 de janeiro, que estabelece o regime de credenciação de 

entidades para a emissão de pareceres e para a realização de vistorias e de inspeções das condições de 

segurança contra incêndio em edifícios. 

Altera: Portaria n.º 64/2009, de 22 de janeiro. 

Entrada em Vigor: 19/07/2020. 

 

 

Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho 

Prorroga o apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em situação de crise 

empresarial e cria outras medidas de proteção ao emprego, no âmbito do Programa de Estabilização 

Económica e Social. 

Entrada em Vigor: 20/06/2020 (com produção de efeitos até 31/12/2020, e com as especificidades 

constantes do seu artigo 11.º). 

https://dre.pt/application/conteudo/135711365
https://dre.pt/application/conteudo/135711371
https://dre.pt/application/file/a/135957656
https://dre.pt/application/conteudo/136260572


 

 

 

 

Portaria n.º 149/2020, de 22 de junho 

Define e regulamenta os termos em que é efetuada a demonstração da quebra de rendimentos para 

efeito da não suspensão do fornecimento de água, energia elétrica, gás natural e comunicações 

eletrónicas. 

Entrada em Vigor: 23/06/2020 (com produção de efeitos até 30 de setembro de 2020). 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-B/2020, de 22 de junho 

Define regras especiais para a Área Metropolitana de Lisboa no âmbito da situação de calamidade 

declarada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 40 -A/2020, de 29 de maio, na sua redação atual, 

alterando a mesma. 

Entrada em Vigor/Produção de efeitos: às 00:00 h do dia 23 de junho de 2020. 

 

 

Despacho n.º 6573-A/2020, de 23 de junho 

Identifica equipamentos escolares para intervenções de remoção e substituição do amianto 

Entrada em Vigor: 19/06/2020. 

 

 

Despacho n.º 6608-B/2020, de 24 de junho 

Determina os horários de funcionamento dos estabelecimentos autorizados a funcionar 24 horas e dos 

postos de abastecimento de combustíveis na Área Metropolitana de Lisboa. 

Entrada em Vigor/Produção de efeitos: 24/06/2020 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/136237680
https://dre.pt/application/conteudo/136365123
https://dre.pt/application/file/a/136368156
https://dre.pt/application/conteudo/136476392


 

 

 

 

Despacho n.º 6601/2020, de 24 de junho 

Tabelas de taxas e preços da APA, I. P. 

Revoga: Despacho n.º 12008/2020, de 18 de setembro. 

Entrada em Vigor: 29/06/2020. 

 

 

Despacho do SEAF n.º 229, de 24 de junho 

Altera os prazos de entrega das declarações periódicas de IVA  

Entrada em Vigor/Produção de efeitos: 25/06/2020. 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-A/2020, de 26 de junho 

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

Entrada em Vigor/Produção de efeitos: 00:00 h de 01/07/2020 (com exceção do n.º 15 que produz 

efeitos no dia seguinte ao da sua publicação). 

 

 

Decreto-Lei n.º 28-B/2020 de 26 de junho, de 26 de junho 

Estabelece o regime contraordenacional aplicável ao incumprimento dos deveres estabelecidos por 

declaração da situação de alerta, contingência e calamidade e ao incumprimento dos artigos 12.º, 13.º, 

13.º-A e 13.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. 

Entrada em Vigor/Produção de efeitos: 27/06/2020. 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/136473179
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_229_2020.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/136788888
https://dre.pt/application/conteudo/136788887


 

 

 

Decreto-Lei n.º 30-A/2020, de 29 de junho 

Prorroga a vigência das normas excecionais e temporárias destinadas à prática de atos por meios de 

comunicação à distância, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

Entrada em Vigor/Produção de efeitos: 30/06/2020. 

 

 

Despacho n.º 6756-B/2020, de 30 de junho 

Institui controlos móveis a viaturas de transporte coletivo de passageiros, autocaravanas nos termos da 

deliberação n.º 281/2019, do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P., e a viaturas ligeiras, com 

vista a informar os cidadãos nacionais de regresso a território nacional, e os cidadãos estrangeiros, dos 

deveres a que estão sujeitos. 

Entrada em Vigor/Produção de efeitos: 30/06/2020. 

 

 

Despacho n.º 6756-C/2020, de 30 de junho 

Prorrogação das medidas restritivas do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal, com 

determinadas exceções. 

Cf. Declaração de Retificação n.º 480-A/2020, de 1 de julho. 

Entrada em Vigor/Produção de efeitos: 01/07/2020. 

 

 

 

 

 

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/136909457
https://dre.pt/application/conteudo/136997537
https://dre.pt/application/conteudo/136997545
https://dre.pt/application/conteudo/137027857
mailto:geral@aiccopn.pt

