
 

 

 

 

Regulamento n.º 728/2020, de 31 de agosto 

Regulamento de Redução de Taxas Urbanísticas. 

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

 

 

Portaria nº 208/2020, de 1 de setembro 

Regime jurídico da segurança contra incendio em edifícios – alteração à Portaria n.º 773/2009, de 21 de 

julho. 

Altera: Portaria n.º 773/2009, de 21 de julho.  

Entrada em Vigor: 01/10/2020. 

 

 

Decreto-Lei n.º 62-A/2020, de 3 de setembro 

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

entre outras, à alteração do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. 

Entrada em Vigor: 04/09/2020 (com produção de efeitos nos termos do seu artigo 7.º). 

 

 

Decreto-Lei n.º 64/2020, de 10 de setembro 

Estabelece disposições em matéria de eficiência energética, transpondo a Diretiva (UE) 2018/2002 

Altera: Decreto-Lei n.º 68-A/2015, de 30 de abril; Decreto-Lei n.º 23/2010, de 25 de março. 

Entrada em Vigor: 11/10/2020. 

https://dre.pt/application/conteudo/141469658
https://dre.pt/application/file/a/141511710
https://dre.pt/application/conteudo/141967954
https://dre.pt/application/file/a/142486927


 

 

 

Portaria n.º 215/2020, de 10 de setembro 

Aprova o novo modelo da declaração recapitulativa a que se referem a alínea i) do n.º 1 do artigo 29.º do 

Código do IVA e a alínea c) do n.º 1 do artigo 30.º do Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias, 

bem como as respetivas instruções de preenchimento. 

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

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro 

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

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: de 15/09/2020 até 30/09/2020. 

 

 

Despacho n.º 8777-C/2020, de 11 de setembro 

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

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: de 15/09/2020 até 30/09/2020. 

 

 

Despacho n.º 8844-B/2020, de 14 de setembro 

Determina que a AT deverá disponibilizar oficiosamente aos contribuintes a faculdade de pagamento em 

prestações, sem necessidade de prestação de garantia nos termos do Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de 

dezembro, de dívidas de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) e de imposto sobre o 

rendimento das pessoas coletivas (IRC) de valor igual ou inferior, respetivamente, a € 5000 e € 10 000, 

independentemente da apresentação do pedido. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 19/09/2020. 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/142486929
https://dre.pt/application/conteudo/142601170
https://dre.pt/application/conteudo/142735578
https://dre.pt/application/conteudo/142735618


 

 

 

Despacho n.º 8902/2020, de 17 de setembro 

Aprovação da nota técnica n.º 14 – fontes abastecedoras de água para o serviço de incêndio. 

Revoga: Despacho n.º 13042/2013, de 14 de outubro. 

Entrada em Vigor: 18/09/2020. 

 

 

Despacho n.º 8903/2020, de 17 de setembro 

Aprovação da nota técnica n.º 8 – grau de prontidão dos meios de socorro. 

Revoga: Despacho n.º 12037/2013, de 19 de setembro. 

Entrada em Vigor: 18/09/2020. 

 

 

Despacho n.º 8904/2020, de 17 de setembro 

Aprovação da nota técnica n.º 13 – redes secas e húmidas. 

Revoga: Despacho n.º 12605/2013, 3 de outubro. 

Entrada em Vigor: 18/09/2020. 

 

 

Despacho n.º 8905/2020, de 17 de setembro  

Aprovação da nota técnica n.º 15 – centrais de bombagem para o serviço de incêndio. 

Revoga: Despacho n.º 14903/2013, de 18 de novembro. 

Entrada em Vigor: 18/09/2020. 

 

 

Despacho n.º 8998-C/2020, de 18 de setembro 

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

termos e para os efeitos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -A/2020, de 11 de setembro. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 23/09/2020. 

https://dre.pt/application/file/a/142950653
https://dre.pt/application/file/a/142950654
https://dre.pt/application/file/a/142950655
https://dre.pt/application/file/a/142950656
https://dre.pt/application/conteudo/143189715


 

 

 

Despacho n.º 8998-D/2020, de 18 de setembro 

Fixa a interpretação das regras relativas aos horários de funcionamento dos estabelecimentos, nos termos 

da Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -A/2020, de 11 de setembro. 

Entrada em Vigor: 23/09/2020 (com produção de efeitos a 15/09/2020). 

 

 

Portaria n.º 220/2020, de 21 de setembro 

Procede à atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados 

durante o ano de 2020. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 26/09/2020. 

 

 

Decreto-Lei n.º 72/2020, de 22 de setembro 

Prorroga a vigência das normas transitórias referentes ao acesso à profissão de técnico de instalação e 

manutenção de edifícios e sistemas e ao exercício de funções como técnico responsável ou como inspetor 

de instalações elétricas de serviço particular. 

Altera: Lei n.º 58/2013, de 20 de agosto e Lei n.º 14/2015, de 16 de fevereiro. 

Entrada em Vigor: 23/09/2020 e produz efeitos a 17/08/2020. 

 

 

Decreto-Lei n.º 74/2020, de 24 de setembro 

Altera a taxa de IVA aplicável aos fornecimentos de eletricidade em relação a determinados níveis de 

consumo e potências contratadas em baixa tensão normal. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 01/12/2020. 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/143189716
https://dre.pt/application/conteudo/143189705
https://dre.pt/application/file/a/143437529
https://dre.pt/application/file/a/143623397


 

 

 

Decreto-Lei n.º 76/2020, de 25 de setembro 

Adapta ao progresso técnico as novas definições das unidades de base do Sistema Internacional de 

Unidades, transpondo a Diretiva (UE) 2019/1258.  

Revoga: Decreto-Lei n.º 238/94, de 19 de setembro, Decreto-Lei n.º 254/2002, de 22 de novembro e 

Decreto-Lei n.º 128/2010, de 3 de dezembro. 

Entrada em Vigor: 26/09/2020. 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2020, de 29 de setembro 

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

 Entrada em Vigor | Produção de efeitos: das 00h00 de 01/10/2020 às 23h59 de 14/10/2020. 

 

 

Decreto-Lei n.º 78-A/2020 de 29 de setembro, de 29 de setembro 

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

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 30/09/2020. 

 

 

Lei n.º 58-A/2020, de 30 de setembro 

Alarga o regime extraordinário de proteção dos arrendatários, procedendo à sexta alteração à Lei n.º 1-

A/2020, de 19 de março. 

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: 01/10/2020. 

 

 

Despacho n.º 9373-A/2020, de 30 de setembro 

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

Entrada em Vigor | Produção de efeitos: a partir das 00h00 de 01/10/2020 às 23h59 de 14/10/2020. 

 

https://dre.pt/application/file/a/143745978
https://dre.pt/application/conteudo/144010961
https://dre.pt/application/conteudo/144010968
https://dre.pt/application/conteudo/144273514
https://dre.pt/application/conteudo/144246078


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de necessidade de algum esclarecimento complementar, contacte: 

 

 Serviços da AICCOPN 

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

mailto:geral@aiccopn.pt

