
 

 

 

 

Despacho n.º 10712-F/2020, de 30 de outubro 

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

Entrada em vigor|Produção de efeitos: das 00h00 do dia 01/11/2020 às 23h59 do 14/11/2020. 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020, de 2 novembro 

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

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 00:00 h de 04/11/2020 até às 23:59 h de 19/11/2020. 

 

 

Decreto-Lei n.º 94-A/2020, de 3 de novembro 

Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19. 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 04/11/2020. 

 

 

Lei n.º 68/2020, de 5 de novembro 

Autoriza o Governo a alterar a Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, que estabelece as bases gerais da política 

pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, e a aprovar o regime jurídico de 

arrendamento forçado. 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 10/11/2020 (a presente autorização legislativa tem a duração de 

180 dias). 

https://dre.pt/application/conteudo/147228360
https://dre.pt/application/conteudo/147412974
https://dre.pt/application/conteudo/147412974
https://dre.pt/application/conteudo/147533155
https://dre.pt/application/conteudo/147664201


 

 

 

Portaria n.º 262/2020, 6 de novembro 

Estabelece as condições de funcionamento e identificação dos estabelecimentos de alojamento local. 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 04/02/2021. 

 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 83-A/2020, de 6 de novembro 

Autorização da declaração do estado de emergência. 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 06/11/2020. 

 

 

Decreto do Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro  

Declara o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 06/11/2020. 

 

 

Decreto n.º 8/2020, de 8 de novembro 

Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República. 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 09/11/2020 e 23/11/2020. 

 

 

Despacho n.º 10944/2020, de 8 de novembro 

Alarga o âmbito de aplicação do Despacho n.º 3863-B/2020, de 27 de março. 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 09/11/2020. 

 

 

Despacho n.º 437/2020-XXII, de 9 de novembro 

Prorroga e ajusta o calendário fiscal 2020/2021, sem quaisquer acréscimos ou penalidades. 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 10/11/2020 . 

https://dre.pt/application/conteudo/147814581
https://dre.pt/application/conteudo/147933284
https://dre.pt/application/conteudo/147933283
https://dre.pt/application/conteudo/147968348
https://dre.pt/application/conteudo/147933307
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_437_2020_XXII.pdf


 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 96-B/2020, de 12 de novembro 

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

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 00:00 h de 13/11/2020 (sem prejuízo do disposto no n.º 4). 

 

 

Despacho n.º 11231-A/2020, de 13 de novembro 

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

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 00h00 de 15/11/2020 até às 23h59 de 30/11/2020. 

 

 

Lei n.º 72/2020, de 16 de novembro 

Estabelece um regime transitório de simplificação de procedimentos administrativos e altera o Código do 

Procedimento Administrativo. 

Entrada em vigor: 17/11/2020 (com produção de efeitos nos termos do seu artigo 11.º). 

 

 

Decreto-Lei n.º 98/2020, de 18 de novembro 

Procede à alteração excecional e temporária das regras de sequencialidade dos apoios à manutenção dos 

postos de trabalho. 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 19/11/2020. 

 

 

Portaria n.º 266/2020, de 18 de novembro 

Procede à quarta alteração do regulamento do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao 

Emprego, aprovado pela Portaria n.º 105/2017, de 10 de março, na sua versão atual. 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 19/11/2020. 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/148444017
https://dre.pt/application/conteudo/148444008
https://dre.pt/application/conteudo/148599583
https://dre.pt/application/conteudo/148853501
https://dre.pt/application/conteudo/148853504


 

 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2020/A, de 19 de novembro 

Regulamenta a execução da alínea e) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto n.º 8/2020, de 8 de novembro, nas 

deslocações para o território da Região Autónoma dos Açores por via aérea. 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 20/11/2020 (vigora enquanto vigorar o Decreto n.º 8/2020, de 8 

de novembro, que procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto do 

Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro). 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2020, de 20 de novembro 

Aprova um conjunto de medidas destinadas às empresas no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

(lançamento de novos instrumentos de apoio à situação de tesouraria das empresas). 

Entrada em vigor: 25/11/2020 (com produção de efeitos a 05/11/2020). 

 

 

Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, de 20 de novembro 

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

calamidade pública. 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 20/11/2020. 

 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 87-A/2020, de 20 de novembro 

Autorização da renovação do estado de emergência. 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 20/11/2020. 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/148963303
https://dre.pt/application/conteudo/149104781
https://dre.pt/application/conteudo/149106929
https://dre.pt/application/conteudo/149106930


 

 

 

Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro 

Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República. 

Cf. Declaração de Retificação n.º 47/2020, de 22 de novembro; 

Cf. Declaração de Retificação n.º 47-B/2020, de 24 de novembro; 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: das 00:00 h de 24/11/2020 até às 23:59 h de 08/12/2020. 

 

 

Decreto-Lei n.º 99/2020, de 22 de novembro 

Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19. 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 23/11/2020. 

 

 

Portaria n.º 271-A/2020, de 24 de novembro 

Aprova o Regulamento do Programa APOIAR. 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 25/11/2020. 

 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 25/2020/A, de 24 de novembro 

Altera o Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2020/A, de 19 de novembro, que regulamenta a execução 

da alínea e) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto n.º 8/2020, de 8 de novembro, nas deslocações para o 

território da Região Autónoma dos Açores por via aérea. 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 25/11/2020. 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/149103950
https://dre.pt/application/conteudo/149220109
https://dre.pt/application/conteudo/149595359
https://dre.pt/application/conteudo/149220108
https://dre.pt/application/conteudo/149532792
https://dre.pt/application/conteudo/149220158


 

 

 

Despacho n.º 452/2020-XXII, de 27 de novembro 

Possibilita a regularização do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) associado a créditos de cobrança 

duvidosa e a créditos incobráveis por revisor oficial de contas ou contabilista certificado independente 

quando não exceda 10.000 € por pedido de autorização prévia. 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 28/11/2020. 

 

 

Lei n.º 75/2020, de 27 de novembro 

Processo extraordinário de viabilização de empresas. 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 28/11/2020 (e vigora até 31 de dezembro de 2021). 

 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 26/2020/A, de 27 de novembro 

Segunda alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2020/A, de 19 de novembro, na redação 

dada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 25/2020/A, de 24 de novembro. 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 28/11/2020. 

 

 

Decreto-Lei n.º 101-A/2020, de 27 de novembro  

Altera o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise 

empresarial e clarifica o regime excecional e temporário de faltas justificadas motivadas por assistência à 

família. 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 28/11/2020. 

 

 

 

 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_452_2020_XXII.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/149861977
https://dre.pt/application/conteudo/149861979
https://dre.pt/application/conteudo/149971740


 

 

 

Aviso n.º 19530/2020, de 27 de novembro  

Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio referentes aos 

meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços 

a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. 

Entrada em vigor: 02/12/2020. 

 

 

Declaração de Retificação n.º 48-A/2020, de 30 de novembro 

Retifica o Decreto-Lei n.º 81/2020, de 2 de outubro, que adequa os instrumentos criados no âmbito da 

Nova Geração de Políticas de Habitação e a Lei Orgânica do IHRU, I. P., à lei de bases da habitação, no 

âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social. 

Entrada em vigor|Produção de efeitos: 02/11/2020 

 

 

Despacho n.º 11836-B/2020, de 30 de novembro  

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

Entrada em vigor|Produção de efeitos: produz efeitos a partir das 00h00 de 01/12/2020 e até às 23h59 

de 15/12/2020. 

 

 

 

 

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/file/a/149761232
https://dre.pt/application/conteudo/150109596
https://dre.pt/application/conteudo/150109588
mailto:geral@aiccopn.pt

