Tipo

Portaria

Decreto-Lei

Resolução do Conselho de
Ministros

Legislação

Descrição

Disponibilizado

N.º 28/2021

Determina as medidas de caráter extraordinário,
temporário e transitório, destinadas ao setor social e
solidário

08/02/2021

N.º 10 B/2021

Estabelece medidas excecionais e temporárias na
área da educação, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19, para 2021

04/02/2021

N.º 8 B/2021

Autoriza a realização da despesa com a aquisição
de computadores e conectividade

04/02/2021

N.º 26-A/2021

Portaria

N.º 10-A/2021

Decreto-Lei

N.º 4-B/2021

Lei

N.º 3-D/2021

Decreto

Decreto
Regional

Portaria

Regulamentar

N.º 1-D/2021/A

N.º 25-A/2021

Procede à primeira alteração da Portaria n.º
91/2020, de 14 de abril, que define, em execução do
disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 4-C/2020,
de 6 de abril, um regime excecional para as
situações de mora no pagamento das rendas
atendendo à situação epidemiológica provocada
pelo coronavírus SARS-CoV-2 e doença COVID-19,
os termos em que é efetuada a demonstração da
quebra de rendimentos para efeito de aplicação
daquele regime excecional a situações de
incapacidade
de
pagamento
das
rendas
habitacionais devidas a partir de 1 de abril de 2020
e até ao mês subsequente ao termo da vigência do
estado de emergência

02/02/2021

Estabelece mecanismos excecionais de gestão de
profissionais de saúde para realização de atividade
assistencial, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19

02/02/2021

Estabelece um regime de suspensão de prazos
processuais e procedimentais decorrente das
medidas adotadas no âmbito da pandemia da
doença COVID-19, alterando a Lei n.º 1-A/2020, de
19 de março

01/02/2021

Regulamenta o estado de emergência decretado
pelo Presidente da República

29/01/2021

Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a
aplicação do Decreto do Presidente da República
n.º 9-A/2021, de 28 de janeiro, que renova o estado
de emergência

29/01/2021

Estabelece os serviços relevantes para efeitos de
acolhimento, nos estabelecimentos de ensino, dos
filhos ou outros dependentes a cargo dos
respetivos profissionais

29/01/2021

Portaria

Portaria

Decreto do Presidente da
República

Resolução da Assembleia
da República

Portaria

Portaria

Declaração de Retificação

N.º 22/2021

N.º 23/2021

N.º 9-A/2021

N.º 14-A/2021

N.º1 9-A/2021

N.º19/2021

N.º1/2021/A

Procede à primeira alteração da Portaria n.º
285/2020, de 11 de dezembro, que cria a Medida
de Apoio Excecional aos Artesãos e às Unidades
Produtivas Artesanais

28/01/2021

Procede à terceira alteração da Portaria n.º
214/2019, de 5 de julho, que define a Medida de
Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal, no
âmbito do Programa Regressar

28/01/2021

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

28/01/2021

Autorização da renovação do estado de emergência

28/01/2021

Regulamenta os procedimentos de atribuição do
apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores,
criado com o objetivo de assegurar a continuidade
dos rendimentos das pessoas em situação de
particular desproteção económica causada pela
pandemia da doença COVID-19

25/01/2021

Regulamenta o mecanismo de conversão previsto nos
n.os 2 e 3 da Resolução do Conselho de Ministros n.º
101/2020, de 20 de novembro, e no n.º 3
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2020,
de 30 de dezembro («Mecanismo de conversão»)

22/01/2021

Retifica o Decreto Regulamentar Regional n.º 1B/2021/A, de 14 de janeiro, publicado no Diário da
República, 1.ª série, n.º 9 (2.º suplemento), de 14 de
janeiro de 2021, que regulamenta na Região
Autónoma dos Açores a aplicação do Decreto do
Presidente da República n.º 6-B/2021, de 13 de
janeiro, que renova o estado de emergência

22/01/2021

Decreto-Lei

Decreto-Lei

Decreto

Decreto
Regional

Altera o regime contraordenacional no âmbito da
situação de calamidade, contingência e alerta e
procede à qualificação contraordenacional dos
deveres impostos pelo estado de emergência

22/01/2021

N.º8-B/2021

Estabelece um conjunto de medidas de apoio no
âmbito da suspensão das atividades letivas e não
letivas presenciais

22/01/2021

N.º3-C/2021

Altera a regulamentação do estado de emergência
decretado pelo Presidente da República

22/01/2021

Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a
aplicação do Decreto do Presidente da República n.º
6-B/2021, de 13 de janeiro, que renova o estado de
emergência

22/01/2021

N.º8-A/2021

Regulamentar

De Decreto

Portaria

Resolução de Conselho de
Ministros

N.º1-C/2021/A

N.º3-B/2021

N.º15-B/2021

N.º4-A /2021

Altera a regulamentação do estado de emergência
decretado pelo Presidente da República

19/01/2021

Altera o Regulamento do Programa APOIAR

15/01/2021

Alarga o Programa APOIAR, estabelece um programa
de apoio ao setor cultural e medidas de apoio ao setor
social e solidário

15/01/2021

Decreto-Lei

Decreto-Lei

Decreto-Lei

Estabelece mecanismos de apoio no âmbito do
estado de emergência

15/01/2021

N.º6-D /2021

Prorroga o prazo dos regimes excecionais de medidas
aplicáveis às autarquias locais no âmbito da
pandemia da doença COVID-19

15/01/2021

N.º6-C /2021

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

15/01/2021

Prolonga a vigência das regras de atribuição de
financiamento e compensações aos operadores de
transportes essenciais, no âmbito da pandemia
COVID-19

15/01/2021

Altera o regime contraordenacional no âmbito da
situação de calamidade, contingência e alerta e
agrava a contraordenação relativa ao teletrabalho
obrigatório durante o estado de emergência

14/01/2021

Regulamenta o estado de emergência decretado
pelo Presidente da República

14/01/2021

Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a
aplicação do Decreto do Presidente da República n.º
6-B/2021, de 13 de janeiro, que renova o estado de
emergência

14/01/2021

N.º6-B /2021

Decreto-Lei

N.º6-A /2021

Decreto-Lei

N.º3-A /2021

Decreto

Decreto
Regional

N.º6-E/2021

Regulamentar

N.º1-B /2021/A

Lei

N.º 1-A/2021

Decreto do Presidente da
República

N.º 6-B/2021

Resolução da Assembleia
da República

N.º1-B /2021

Portaria

Declaração de Retificação

Decreto Regulamentar
Regional

Decreto

N.º11 /2021

N.º1/2021

N.º1-A/2021/A

N.º2-A/2021

Alarga até 30 de junho de 2021 o prazo para a
realização por meios de comunicação à distância
das reuniões dos órgãos das autarquias locais e das
entidades intermunicipais, alterando a Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, que aprova medidas
excecionais e temporárias de resposta à situação
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da doença COVID-19

13/01/2021

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

13/01/2021

Modificação da declaração do estado de
emergência e autorização da sua renovação
Alteração do Regulamento do Regime de Compensação
aos Aquicultores pela Suspensão ou Redução
Temporárias da Produção e das Vendas em
consequência do surto de COVID-19, aprovado
pela Portaria n.º 162-B/2020, de 30 de junho
Retifica a Portaria n.º 269/2020, de 19 de novembro,
que procede à primeira alteração à Portaria n.º
178/2020, de 28 de julho, que estabelece um sistema de
incentivos à adaptação da atividade das respostas
sociais ao contexto da doença COVID-19, designado
Programa Adaptar Social +

13/01/2021

08/01/2021

07/01/2021

Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a
aplicação do Decreto do Presidente da República n.º 6A/2021, de 6 de janeiro, que renova o estado de
emergência

07/01/2021

Regulamenta a prorrogação do estado de emergência
decretado pelo Presidente da República

07/01/2021

Portaria

N.º4/2021

Segunda alteração à Portaria n.º 390/2019, de 29 de
outubro, que procede à quarta alteração à Portaria n.º
224/2015, de 27 de julho (estabelece o regime jurídico
a que obedecem as regras de prescrição e dispensa
de medicamentos e produtos de saúde e define as
obrigações de informação a prestar aos utentes)

04/01/2021

