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JANEIRO A MARÇO 

2021 

Edição n.º 1  

PARTE 1 

PÁG. 2 

Nesta página poderão encontrar a 

legislação de caráter Regional 

publicada entre janeiro e março 

deste ano, começando pela I e II 

Séries do JORAM Jornal Oficial da 

Região Autónoma da Madeira. 

PÁG. 10 

Nesta página encontrarão de 

seguida legislação publicada a 

nível nacional, referente aos 

meses de janeiro a março, na 

Série I e Série II do Diário da 

República Eletrónico. 

PÁG. 25 

Apresenta legislação Comunitária 

com relevância para a área do 

Ambiente – JOUE – Jornal Oficial 

da União Europeia. 

 

 

NEWSLETTER JURÍDICA DRAAC 
COMPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO REGIONAL, NACIONAL E EUROPEIA NA ÁREA DO 

AMBIENTE 

   Tendo em conta que a área do Direito é muitas vezes vista como um labirinto, e algo 

complexo de compreender e de manusear, a Divisão de Contraordenações e Apoio Jurídico 

(DCAJ) lançou a ideia de se criar esta newsletter, que é um boletim informativo que vem 

compilar de forma breve e sucinta a legislação que foi publicada na Região, a nível nacional 

e a nível europeu, na área do Ambiente, cujo objetivo é permitir uma consulta rápida 

através das hiperligações associadas a cada documento, nela inseridas. 

   Pretende ainda, um fácil acesso a este documento por parte de todos os trabalhadores 

desta Direção Regional, que a ela queiram aceder, e que será disponibilizada mensalmente 

no sítio da internet da DRAAC. 

   Esta primeira edição, sairá em duas partes, de janeiro a março e de abril e junho, por ser 

a primeira, compilando assim, a legislação publicada desde janeiro de 2021 a junho de 

2021. As próximas edições serão mensais. 

   Boa consulta! 

 Os Juristas da DCAJ. 



Newsletter Jurídica – Divisão de Contraordenações e Apoio Jurídico da DRAAC 
 

2 
 

JO
R

A
M

 
           

 

JORAM – JORNAL OFICIAL DA REGIÃO AUTÓNOMA DA 

MADEIRA 
 

SÉRIE I 
 

» JORAM, n.º 1, Série I, Suplemento de 04/01/2021 

• Decreto Legislativo Regional n.º 18/2020/M 

           Aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2021. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-001-2021-01-04sup.pdf 

 

• Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 45/2020/M 

           Aprova o Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da 

Região Autónoma da Madeira para o ano de 2021 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-001-2021-01-04sup.pdf 

 

» JORAM, n.º 1, Série I, 2.º Suplemento de 04/01/2021 

• Resolução n.º 1/2021 

            Procede ao ajustamento e reforço as medidas para proteção e segurança sanitária da população e 

comunidade madeirense e dos cidadãos que se deslocam ao território da RAM, na sequência da emergência 

de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde no dia 30 de janeiro 

de 2020, bem como a classificação, no dia 11 de março de 2020, da doença COVID-19 como pandemia 

internacional, atendendo ao aumento do número de casos. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-001-2021-01-04sup2.pdf 

 

» JORAM, n.º 3, Série I de 06/01/2021 

• Decreto Legislativo Regional n.º 1/2021/M 

             Adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 162/2019, de 25 de outubro, que aprova o 

regime jurídico aplicável ao autoconsumo de energia renovável 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-003-2021-01-06.pdf 

 

» JORAM, n.º 5, Série I, 2.º Suplemento de 08/01/2021 

• Resolução n.º 16/2021 

            Aprova a proposta de Decreto Legislativo Regional, que aprova o valor da retribuição mínima mensal 

garantida para vigorar na Região Autónoma da Madeira, em € 682,00, com efeitos a 1 de janeiro de 2021, a 

enviar à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-005-2021-01-08sup2.pdf 

 

» JORAM, N.º 7, Série I de 12/01/2021 

• Resolução n.º 19/2021 

             Determina o ajustamento, reforço e implementação de novas medidas na Região Autónoma da 

Madeira para controlar e conter a doença COVID-19, declarada pela Organização Mundial como pandemia, 

contribuindo para a proteção e segurança sanitária da população e comunidade madeirense e dos cidadãos 

que se deslocam ao território da Região Autónoma, em conformidade com a necessidade, adequação e 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-001-2021-01-04sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-001-2021-01-04sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-001-2021-01-04sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-003-2021-01-06.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-005-2021-01-08sup2.pdf
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imprescindibilidade da defesa da saúde pública, nomeadamente quanto à circulação na via pública, bem 

como às atividades de natureza comercial, industrial e de serviços, entre outras. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-007-2021-01-12.pdf  

 

» JORAM, n.º 10, Série I, 2.º Suplemento de 15/01/2021 

• Resolução n.º 35/2021 

             Altera a redação do n.º 5 da Resolução n.º 19/2021, de 12 de janeiro que determina o ajustamento, 

reforço e implementação de novas medidas na Região Autónoma da Madeira para controlar e conter a 

doença COVID-19, declarada pela Organização Mundial como pandemia, contribuindo para a proteção e 

segurança sanitária da população e comunidade madeirense e dos cidadãos que se deslocam ao território da 

Região Autónoma, em conformidade com a necessidade, adequação e imprescindibilidade da defesa da 

saúde pública, nomeadamente quanto à circulação na via pública, bem como às atividades de natureza 

comercial, industrial e de serviços, entre outras. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-010-2021-01-15sup2.pdf 

 

» JORAM, n.º 13, Série I de 20/01/2021 

• Resolução n.º 38/2021 

             Prorroga até 31 de janeiro as medidas constantes da Resolução n.º 1/2021, de 4 de janeiro, que 

tenham vigência definida até 15 de janeiro e desde que não tenham sido objeto de prorrogação, aditamento 

ou alteração por Resoluções posteriores, designadamente pela Resolução n.º 19/2021, de 12 de janeiro. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-013-2021-01-20.pdf 

 

» JORAM, n.º 19, Série I de 29/01/2021 

• Resolução n.º 66/2021 

             Cria o Sistema Regional de Inventário de Emissões por Fontes e 

Remoção por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos, abreviadamente 

designado por SRIERPA. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-

019-2021-01-29.pdf 

 

» JORAM, n.º 21, Série I de 02/02/2021 

• Declaração de Retificação n.º 6/2021 

             Procede à retificação da Resolução n.º 69/2021, de 29 de janeiro que prorroga até 21 de fevereiro as 

medidas constantes da Resolução n.º 1/2021, de 4 de janeiro, na redação que lhe foi conferida pela Resolução 

n.º 5/2021, de 4 de janeiro 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-021-2021-02-02.pdf 

 

» JORAM, n.º 24, Série I, Suplemento de 05/02/2021 

• Resolução n.º 80/2021 

             Aprova a Estratégia de Resíduos da Região Autónoma da Madeira, abreviadamente designada de 

“Estratégia Resíduos Madeira”, cujo Sumário Executivo consta do Anexo Único à presente Resolução e que 

desta faz parte integrante, ficando a versão integral do referido documento disponível no sítio na internet da 

Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-024-2021-02-05sup.pdf 

 

» JORAM, n.º 25, Série I, Suplemento de 08/02/2021 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-007-2021-01-12.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-010-2021-01-15sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-013-2021-01-20.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-019-2021-01-29.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-019-2021-01-29.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-021-2021-02-02.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-024-2021-02-05sup.pdf
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• Resolução n.º 86/2021 

              Autoriza a Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, no âmbito das 

suas atribuições legais, a celebrar um contrato para planeamento para elaboração do Plano de Urbanização 

da Frente Mar - Sul da Ilha do Porto Santo, entre o Sítio do Ribeiro Cochino e o Sítio do Penedo do Sono. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-025-2021-02-08sup.pdf 

 

» JORAM, n.º 26, Série I de 10/02/2021 

• Declaração de Retificação n.º 7/2021 

             Procede a publicação do anexo que faz parte integrante da 

Resolução n.º 80/2021, de 5 de fevereiro, que aprova a Estratégia de 

Resíduos da Região Autónoma da Madeira, abreviadamente designada de 

“Estratégia Resíduos Madeira”. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-

026-2021-02-10.pdf 

 

» JORAM, n.º 32, Série I, 5.º Suplemento de 19/02/2021 

• Resolução n.º 116/2021 

             Determina a obrigatoriedade dos viajantes que embarquem no Porto do Funchal com destino à Ilha 

do Porto Santo, serem portadores do teste PCR de despiste da infeção por SARS-CoV-2, com resultado 

negativo, realizado no período máximo de 72 horas anteriores ao embarque. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-032-2021-02-19sup5.pdf 

 

» JORAM, n.º 36, Série I, 2.º Suplemento de 26/02/2021 

• Resolução n.º 124/2021 

             Isenta temporariamente o pagamento das rendas e taxas referentes ao mês de março de 2021, 

aplicando-se as regras da proporcionalidade nas dívidas com vencimento não mensal, decorrentes dos 

contratos de concessão e títulos de utilização privativa de domínio público marítimo, à exceção dos títulos de 

utilização temporária dos recursos hídricos, tutelados pelos serviços que integram a Administração Regional 

Direta da Região Autónoma da Madeira com competências de administração do litoral, no âmbito das 

medidas aprovada pela Resolução n.º 137/2020, de 27 de março, com o objetivo de minimizar o impacto da 

pandemia COVID-19. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-036-2021-02-26sup2.pdf 

 

» JORAM, n.º 36, Série I, 3.º Suplemento de 26/02/2021 

• Resolução n.º 132/2021 

             Procede ao reajustamento das medidas para controlar e conter a pandemia da doença COVID-19, em 

conformidade com a necessidade, adequação e imprescindibilidade da defesa da saúde pública, a vigorarem 

a partir das 0:00 horas do dia 2 de março de 2021 e terminarem às 23:59 horas do dia 8 de março de 2021. 

Mantém em vigor várias medidas destinadas a conceder apoios, com o objetivo de atenuar as consequências 

a nível económico e social da pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2. 

Determina a retoma da prática desportiva federada, em contexto não competitivo, das modalidades 

individuais, da atividade desportiva e competições nacionais dos Atletas de Alto Rendimento, dos Praticantes 

de Elevado Potencial (PEP) e dos Atletas integrados nas seleções nacionais das respetivas modalidades 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-036-2021-02-26sup3.pdf 

 

» JORAM, n.º 40, Série I de 04/03/2021 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-025-2021-02-08sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-026-2021-02-10.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-026-2021-02-10.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-032-2021-02-19sup5.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-036-2021-02-26sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-036-2021-02-26sup3.pdf
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• Resolução n.º 136/2021 

             Aprova a proposta de Decreto Regulamentar Regional que aprova o Estatuto do Provedor da 

Administração Pública Regional. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-040-2021-03-04.pdf 

 

» JORAM, n.º 41, Série I, Suplemento de 05/03/2021 

• Resolução n.º 144/2021 

              Aprova a Agenda da Região Autónoma da Madeira para a 

Economia Circular, abreviadamente designada de “Agenda Madeira 

Circular”, cujo Sumário Executivo consta do Anexo Único à presente 

Resolução e que desta faz parte integrante, ficando a versão integral 

do referido documento disponível no sítio na internet da Direção 

Regional do Ambiente e Alterações Climática 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-041-2021-03-05sup.pdf 

 

» JORAM, n.º 41, Série I, 2.º Suplemento de 05/03/2021 

• Resolução n.º 146/2021 

              Procede ao reajustamento das medidas para controlar e conter a pandemia da doença COVID-19, em 

conformidade com a necessidade, adequação e imprescindibilidade da defesa da saúde pública, a vigorarem 

a partir das 0:00 horas do dia 9 de março de 2021, as quais terminam às 23:59 horas do dia 15 de março de 

2021. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%20202 

 

» JORAM, n.º 45, série I, 2.º Suplemento de 11/03/2021 

• Decreto Legislativo Regional n.º 5/2021/M 

              Aprova o regime legal da carreira especial de vigilante da natureza. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-045-2021-03-11sup2.pdf 

 

» JORAM, n.º 46, Série I, 3.º Suplemento de 12/03/2021 

• Resolução n.º 158/2021 

             Prorroga, as medidas constantes da Resolução n.º 1/2021, de 4 de janeiro, bem como o estabelecido 

nos n.ºs 1 a 18 da Resolução do Conselho do Governo n.º 19/2021, de 12 de janeiro, as quais vigoram a partir 

das 0:00 horas do dia 16 de março de 2021, e terminam às 23:59 horas do dia 22 de março de 2021, no âmbito 

do ajustamento e reforço das medidas para proteção e segurança sanitária da população e comunidade 

madeirense e dos cidadãos que se deslocam ao território da RAM, na sequência da emergência de saúde 

pública, declarada pela Organização Mundial de Saúde no dia 30 de janeiro de 2020, bem como a classificação, 

no dia 11 de março de 2020, da doença COVID-19 como pandemia internacional. Todavia, prorroga a vigência 

do estipulado nos n.ºs 9 e 10 da Resolução n.º 91/2021, publicada de 11 de fevereiro que determina a 

proibição de circulação na via pública, entre as 18 horas e as 5 horas do dia seguinte, e o encerramento das 

as atividades de natureza comercial, pelas 17:00 horas. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-046-2021-03-12sup3.pdf 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-040-2021-03-04.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-041-2021-03-05sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%20202
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-045-2021-03-11sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-046-2021-03-12sup3.pdf
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» JORAM, n.º 48, Série I, Suplemento de 16/03/2021 

• Decreto Legislativo Regional n.º 7/2021/M 

             Cria a Rede de Monumentos Naturais da Região Autónoma da 

Madeira. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-

048-2021-03-16.pdf 

 

» JORAM, n.º 52, Série I, Suplemento de 22/03/2021 

• Resolução n.º 178/2021 

             Procede ao reforço e reajustamento das medidas necessárias para o controle e contenção da 

pandemia na RAM, em conformidade com a necessidade, adequação e imprescindibilidade da defesa da 

saúde pública, atendendo a que se mantêm os pressupostos que justificam a prorrogação das mesmas, as 

quais entram em vigor às 0:00 horas do dia 23 de março de 2021 e terminam às 23:59 horas do dia 29 de 

março de 2021. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-052-2021-03-22sup.pdf 

 

» JORAM, n.º 52, Série I, 4.º Suplemento de 22/03/2021  

• Despacho Normativo n.º 1/2021 

             Aprova as normas e especificações técnicas aplicáveis à cartografia topográfica vetorial e de imagem 

em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de julho, na sua redação atual. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-052-2021-03-22sup4.pdf 

 

» JORAM, n.º 53, Série I, Suplemento de 23/03/2021 

• Declaração de Retificação n.º 13/2021 

              Procede à retificação do Sumário da Resolução n.º 158/2021, de 12 de março que prorroga, as 

medidas constantes da Resolução n.º 1/2021, de 4 de janeiro, bem como o estabelecido nos n.ºs 1 a 18 da 

Resolução do Conselho do Governo n.º 19/2021, de 12 de janeiro, as quais vigoram a partir das 0:00 horas do 

dia 16 de março de 2021, e terminam às 23:59 horas do dia 22 de março de 2021, no âmbito do ajustamento 

e reforço das medidas para proteção e segurança sanitária da população e comunidade madeirense e dos 

cidadãos que se deslocam ao território da RAM e na sequência da emergência de saúde pública, declarada 

pela Organização Mundial de Saúde no dia 30 de janeiro de 2020, bem como a classificação, no dia 11 de 

março de 2020, da doença COVID-19 como pandemia internacional. Todavia, prorroga a vigência do 

estipulado nos n.ºs 9 e 10 da Resolução n.º 91/2021, de 11 de fevereiro. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-053-2021-03-23sup.pdf 

 

» JORAM, n.º 54, Série I, Suplemento de 24/03/2021 

• Portaria n.º 129/2021 

             Aprova o Regulamento do Programa de Incentivo ao Abate de Veículos da Região Autónoma da 

Madeira, no âmbito do “PRIAV-RAM” 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-054-2021-03-24sup.pdf 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-048-2021-03-16.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-048-2021-03-16.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-052-2021-03-22sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-052-2021-03-22sup4.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-053-2021-03-23sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-054-2021-03-24sup.pdf
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» JORAM, n.º 55, Série I, Suplemento de 25/03/2021 

*Declaração de Retificação n.º 14/2021 

             Procede à retificação da Portaria n.º 129/2021, de 24 

de março que aprova o Regulamento do Programa de 

Incentivo ao Abate de Veículos da Região Autónoma da 

Madeira, no âmbito do “PRIAV-RAM” 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-055-2021-03-25sup.pdf 

 

» JORAM, n.º 56, Série I, Suplemento de 26/03/2021 

• Resolução n.º 201/2021 

   Procede ao ajustamento e reforço as medidas para proteção e segurança sanitária da população e 

comunidade madeirense e dos cidadãos que se deslocam ao território da RAM, na sequência da emergência 

de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde no dia 30 de janeiro 

de 2020, bem como a classificação, no dia 11 de março de 2020, da doença COVID-19 como pandemia 

internacional, atendendo à evolução da situação epidemiológica, na Região. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-056-2021-03-26sup.pdf 

 

SÉRIE II 

» JORAM n.º 44, Série II de 15/03/2021 

• Despacho n.º 101/2021 

             Procede à atualização dos valores de contrapartida financeira da recolha seletiva e indiferenciada a pagar pelas 

entidades gestoras do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens para o ano de 2021, na Região Autónoma 

da Madeira 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202021/IISerie-044-2021-03-15.pdf 

 

» JORAM, n.º 46, Série II, Suplemento de 17/03/2021 

• Despacho n.º 104/2021 

              Concede a extensão à Região Autónoma da Madeira da licença concedida pelo Despacho n.º 1172/2021, do 

Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor e da Secretária de Estado do Ambiente, de 29 de 

janeiro, à entidade denominada SOGILUB - Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Usados, Lda.. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202021/IISerie-046-2021-03-17Supl.pdf 

 

» JORAM, n.º 48, Série II, Suplemento de 22/03/2021 

• Despacho n.º 107/2021 

             Dá nova redação ao Anexo Único do Despacho n.º 123/2019, de 22 de maio, que concedeu a extensão à Região 

Autónoma da Madeira, da licença concedida pelo Despacho n.º 5848/2018, de 1 de junho, do Secretário de Estado 

Adjunto e do Comércio e do Secretário de Estado do Ambiente, à sociedade denominada VALORPNEU - Sociedade de 

Gestão de Pneus, Lda., para a gestão de um Sistema Integrado de Gestão de Pneus Usados. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-055-2021-03-25sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-056-2021-03-26sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202021/IISerie-044-2021-03-15.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202021/IISerie-046-2021-03-17Supl.pdf
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https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202021/IISerie-048-2021-03-22Supl.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Fonte: site do JORAM, ano de 2021 
https://joram.madeira.gov.pt/joram/ 
 
 
   

 
 

 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202021/IISerie-048-2021-03-22Supl.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/
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DRE - DIÁRIO DA REPÚBLICA 

PORTUGUESA 

DRE - Iª SÉRIE 

JANEIRO 

» DR n.º 3/2021, 1º Suplemento, Série I de 06/01/2021: 

• Decreto do Presidente da República n.º 6-A/2021 

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

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153138220/details/maximized?serie=I&day=2021-01-06&date=2021-01-01 

 

• Resolução da Assembleia da República n.º 1-A/2021 

             Autorização da renovação do estado de emergência 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153138221/details/maximized?serie=I&day=2021-01-06&date=2021-01-01 

 

» DR n.º 4/2021, 2.º Suplemento, Série I de 07/01/2021 

• Decreto n.º 2-A/2021 

             Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo presidente da república 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153341303/details/maximized?serie=I&day=2021-01-07&date=2021-01-01 

 

» DR n.º 5/2021, Série I de 08/01/2021 

• Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 3/2021/M 

             Aprova o orçamento da ALRAM para o ano de 2021 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153341283/details/maximized?serie=I&day=2021-01-08&date=2021-01-01 

 

» DR n.º 7/2021, Série I de 12/01/2021 

• Portaria n.º 13/2021 

             Fixa os valores das taxas devidas no âmbito dos procedimentos administrativos relativos 

às atividades de produção de gases de origem renovável, de gases de baixo teor de carbono assim 

como de comercialização de gás e revoga a Portaria n.º 83/2013, de 26 de fevereiro 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153663457/details/maximized?serie=I&day=2021-01-

12&date=2021-01-01 

  

» DR n.º 8/2021, 2.º Suplemento, Série I, de 13/01/2021 

• Decreto do Presidente da República n.º 6-B/2021 

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

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153917314/details/maximized?serie=I&day=2021-01-13&date=2021-01-01 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153138220/details/maximized?serie=I&day=2021-01-06&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153138221/details/maximized?serie=I&day=2021-01-06&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153341303/details/maximized?serie=I&day=2021-01-07&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153341283/details/maximized?serie=I&day=2021-01-08&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153663457/details/maximized?serie=I&day=2021-01-12&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153663457/details/maximized?serie=I&day=2021-01-12&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153917314/details/maximized?serie=I&day=2021-01-13&date=2021-01-01
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• Resolução da Assembleia da República n.º 1-B/2021 

             Modificação da declaração do estado de emergência e autorização da sua renovação 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153917315/details/maximized?serie=I&day=2021-01-13&date=2021-01-01 

 

» DR n.º 12/2021, Série I de 19/1/2021 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/2021 

             Aprova o modelo do projeto-piloto relativo à avaliação prévia de impacto legislativo na ação climática 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154513235/details/maximized?serie=I&day=2021-01-19&date=2021-01-01 

 

» DR n.º 12/2021, 1.º Suplemento, Série I de 19/01/2021 

• Decreto n.º 3-B/2021 

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

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154483156/details/maximized?serie=I&day=2021-01-19&date=2021-01-01 

 

» DR n.º 14/2021, Série I de 21/01/2021 

• Declaração de Retificação n.º 3/2021 

             Retifica o Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, do Ambiente e Ação Climática, que aprova o regime geral da gestão de 

resíduos, o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos, transpondo 

as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154820684/details/maximized?serie=I&day=2021-01-21&date=2021-01-01 

 

» DR n.º 15/2021, 1.ºSsuplemento, Série I de 22/01/2021 

• Decreto-lei n.º 8-A/2021 

             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 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154946851/details/maximized?serie=I&day=2021-01-22&date=2021-01-01 

 

• Decreto-lei n.º 8-B/2021 

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

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154946852/details/maximized?serie=I&day=2021-01-22&date=2021-01-01 

 

» DR N.º 19/2021, 1.º Suplemento, Série I de 28/01/2021 

• Decreto do Presidente da República n.º 9-A/2021 

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

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155737377/details/maximized?serie=I&day=2021-01-28&date=2021-01-01 

 

• Resolução da Assembleia da República n.º 14-A/2021 

             Autorização da renovação do estado de emergência 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153917315/details/maximized?serie=I&day=2021-01-13&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154513235/details/maximized?serie=I&day=2021-01-19&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154483156/details/maximized?serie=I&day=2021-01-19&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154820684/details/maximized?serie=I&day=2021-01-21&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154946851/details/maximized?serie=I&day=2021-01-22&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154946852/details/maximized?serie=I&day=2021-01-22&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155737377/details/maximized?serie=I&day=2021-01-28&date=2021-01-01
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155737378/details/maximized?serie=I&day=2021-01-28&date=2021-01-01 

 

» DR n.º 20/2021, 1.º Suplemento, Série I de 29/01/2021 

• Decreto n.º 3-D/2021 

             Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155739190/details/maximized?serie=I&day=2021-01-29&date=2021-01-01 

 

FEVEREIRO 

» DR n.º 21/2021, 1.º Suplemento, Série I de 01/02/2021 

• Lei n.º 4-B/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 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156125156/details/maximized?serie=I&day=2021-02-01&date=2021-02-01 

 

» DR n.º 27/2021, Série I de 09/02/2021 

• Declaração de Retificação n.º 05/2021 

             Retifica o Decreto Legislativo Regional n.º 1/2021/M, de 6 de janeiro, que adapta à Região Autónoma da Madeira o regime jurídico 

aplicável ao autoconsumo de energia renovável 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156848061/details/maximized?serie=I&day=2021-02-09 

 

» DR n.º 29/2021, 1.º Suplemento, Série I de 11/02/2021 

• Decreto do Presidente da República n.º 11-A/2021 

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

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157236766/details/maximized?serie=I&day=2021-02-11&date=2021-02-01 

 

• Resolução da Assembleia da República n.º 63-A/2021 

             Autorização da renovação do estado de emergência 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157236767/details/maximized?serie=I&day=2021-02-11&date=2021-02-01 

 

» DR n.º 30/2021, 2.º Suplemento, Série I de 12/02/2021 

• Decreto n.º 3-E/2021 

             Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157397591/details/maximized?serie=I&day=2021-

02-12&date=2021-02-01 

 

» DR n.º 39/2021, 2.º Suplemento, Série I de 25/02/2021 

• Decreto do Presidente da República n.º 21-A/2021 

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

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158368125/details/maximized?serie=I&day=2021-02-25&date=2021-02-01 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155737378/details/maximized?serie=I&day=2021-01-28&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155739190/details/maximized?serie=I&day=2021-01-29&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156125156/details/maximized?serie=I&day=2021-02-01&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156848061/details/maximized?serie=I&day=2021-02-09
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157236766/details/maximized?serie=I&day=2021-02-11&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157236767/details/maximized?serie=I&day=2021-02-11&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157397591/details/maximized?serie=I&day=2021-02-12&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157397591/details/maximized?serie=I&day=2021-02-12&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158368125/details/maximized?serie=I&day=2021-02-25&date=2021-02-01
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• Resolução da Assembleia da República n.º 69-A/2021 

            Autorização da renovação do estado de emergência 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158368126/details/maximized?serie=I&day=2021-02-25&date=2021-02-01 

 

» DR n.º 40/2021, 3.º Suplemento, Série I de 26/02/2021 

• Decreto n.º 3-F/2021 

              Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158507655/details/maximized?serie=I&day=2021-02-26&date=2021-02-01 

 

MARÇO  

» DR 41/2021, 1.º Suplemento, Série I de 01/03/2021 

• Portaria n.º 45-B/2021 

               Primeira alteração à Portaria n.º 178-B/2016, de 1 de julho, que estabelece os procedimentos, o modelo e as demais condições 

necessárias à aplicação da tarifa social de fornecimento de energia elétrica a clientes economicamente vulneráveis 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158545440/details/maximized?serie=I&day=2021-03-01&date=2021-03-01 

 

» DR n.º 49/2021, Série I de 11/03/2021 

• Portaria n.º 55/2021 

             Estabelece regras sobre os critérios e procedimentos de avaliação a observar na seleção e hierarquização das candidaturas aos 

concursos no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia (PPEC), e revoga a Portaria n.º 26/2013, de 24 de janeiro 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159219301/details/maximized?serie=I&day=2021-03-11&date=2021-03-01 

 

• Decreto Legislativo Regional n.º 5/2021/M 

             Aprova o regime legal da carreira especial de vigilante da natureza 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159219302/details/maximized?serie=I&day=2021-03-11&date=2021-03-01 

 

» DR n.º 49/2021, 2.º Suplemento, Série I de 11/03/2021 

• Decreto do Presidente da República n.º 25-A/2021 

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

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159304330/details/maximized?serie=I&day=2021-03-11&date=2021-03-01 

 

• Resolução da Assembleia da República n.º 77-B/2021 

             Autorização da renovação do estado de emergência 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159304331/details/maximized?serie=I&day=2021-03-11&date=2021-03-01 

 

» DR n.º 50-A/2021, Série I de 13/03/2021 

• Decreto n.º 4/2021 

             Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158368126/details/maximized?serie=I&day=2021-02-25&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158507655/details/maximized?serie=I&day=2021-02-26&date=2021-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158545440/details/maximized?serie=I&day=2021-03-01&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159219301/details/maximized?serie=I&day=2021-03-11&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159219302/details/maximized?serie=I&day=2021-03-11&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159304330/details/maximized?serie=I&day=2021-03-11&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159304331/details/maximized?serie=I&day=2021-03-11&date=2021-03-01
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159432418/details/maximized?serie=I&day=2021-03-13&date=2021-03-01 

 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021 

             Estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159432419/details/maximized?serie=I&day=2021-03-13&date=2021-03-01 

 

» DR n.º 52/2021, Série I de 16/03/2021 

• Decreto Legislativo Regional n.º 7/2021/M 

             Cria a Rede de Monumentos Naturais da Região Autónoma da Madeira 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159539841/details/maximized?serie=I&day=2021-

03-16&date=2021-03-01 

 

 

» DR n.º 53/2021, Série I de 17/03/2021 

• Portaria n.º 67/2021 

             Aprova o conjunto mínimo obrigatório de indicadores de realização a integrar nos planos de cogestão das áreas protegidas 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159614844/details/maximized?serie=I&day=2021-03-17&date=2021-03-01 

 

» DR n.º 53/2021, 1.º Suplemento, Série I de 17/03/2021 

• Decreto-lei n.º 22-A/2021 

             Prorroga prazos e estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159707135/details/maximized?serie=I&day=2021-03-17&date=2021-03-01 

 

» DR n.º 56/2021, Série I de 22/03/2021 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2021 

             Aprova o Projeto de Promoção da Cogestão em Áreas Protegidas de Âmbito Nacional 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159841270/details/maximized?serie=I&day=2021-03-22&date=2021-03-01 

 

» DR n.º 58/2021, 1.º Suplemento, Série I de 24/03/2021 

• Declaração de Retificação n.º 9-B/2021 

              Retifica o Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, da Presidência do Conselho de Ministros, que regulamenta a prorrogação do estado 

de emergência decretado pelo Presidente da República, publicado do Diário da República, 1.ª série, n.º 50-A, de 13 de março de 2021 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160149403/details/maximized?serie=I&day=2021-03-24&date=2021-03-01 

 

» DR n.º 59/2021, 1.º Suplemento, Série I de 25/03/2021 

• Decreto do Presidente da República n.º 31-A/2021 

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

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160316741/details/maximized?serie=I&day=2021-03-25&date=2021-03-01 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159432418/details/maximized?serie=I&day=2021-03-13&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159432419/details/maximized?serie=I&day=2021-03-13&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159539841/details/maximized?serie=I&day=2021-03-16&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159539841/details/maximized?serie=I&day=2021-03-16&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159614844/details/maximized?serie=I&day=2021-03-17&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159707135/details/maximized?serie=I&day=2021-03-17&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159841270/details/maximized?serie=I&day=2021-03-22&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160149403/details/maximized?serie=I&day=2021-03-24&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160316741/details/maximized?serie=I&day=2021-03-25&date=2021-03-01
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• Resolução da Assembleia da República n.º 90-A/2021 

             Autorização da renovação do estado de emergência 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160316742/details/maximized?serie=I&day=2021-03-25&date=2021-03-01 

 

» DR n.º 60-A/2021, Série I de 28/03/2021 

• Decreto-lei n.º 5/2021 

             Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160422311/details/maximized?serie=I&day=2021-03-28&date=2021-03-01 

 

» DR n.º 62/2021, 1.º Suplemento, Série I de 30/03/2021 

• Decreto-lei n.º 25-A/2021 

             Prorroga o regime excecional e transitório de reorganização do trabalho e de 

minimização de riscos de transmissão da infeção da doença COVID-19 no âmbito das 

relações laborais 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160534623/details/maximized?serie=I&day=2021-

03-30&date=2021-03-01 

 

IIª SÉRIE 

JANEIRO 

» DR n.º 20/2021, 2.º Suplemento, Série II de 29/01/2021 

• Despacho n.º 1242-C/2021 

             Prorroga a proibição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155882530/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-01-29&date=2021-01-

01&dreId=155882527 

 

FEVEREIRO 

• Aviso n.º 2348/2021 

             Abertura de procedimento de constituição da Rede Cidades Circulares - Urbanismo e Construção 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156565681/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-05&date=2021-02-

01&dreId=156547116 

 

• Aviso n.º 2349/2021 

             Aprovação da Carta Administrativa Oficial de Portugal, versão de 2020 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156565682/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-05&date=2021-02-

01&dreId=156547116 

 

• Aviso n.º 2350/2021 

              Abertura de procedimento de constituição da Rede Cidades Circulares - Ciclo Urbano da Água 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160316742/details/maximized?serie=I&day=2021-03-25&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160422311/details/maximized?serie=I&day=2021-03-28&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160534623/details/maximized?serie=I&day=2021-03-30&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160534623/details/maximized?serie=I&day=2021-03-30&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155882530/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-01-29&date=2021-01-01&dreId=155882527
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155882530/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-01-29&date=2021-01-01&dreId=155882527
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156565681/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-05&date=2021-02-01&dreId=156547116
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156565681/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-05&date=2021-02-01&dreId=156547116
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156565682/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-05&date=2021-02-01&dreId=156547116
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156565682/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-05&date=2021-02-01&dreId=156547116
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https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/156565683/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-

05&date=2021-02-01&dreId=156547116 

 

• Aviso n.º 2351/2021 

             Abertura de procedimento de constituição da Rede Cidades Circulares - Relações 

Urbano-Rurais 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156565684/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-05&date=2021-02-

01&dreId=156547116 

 

• Aviso n.º 2352/2021 

             Abertura de procedimento de constituição da Rede Cidades Circulares - Economia Urbana 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156565685/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-05&date=2021-02-

01&dreId=156547116 

 

» DR n.º 31/2021, 1.º Suplemento, Série II de 15/02/2021 

• Despacho n.º 1733-A/2021 

              Prorroga a proibição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos 

navios de cruzeiro nos portos nacionais 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/157397600/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-15&date=2021-02-

01&dreId=157397598 

 

» DR n.º 39/2021, Série II de 25/02/2021 

• Despacho n.º 2118/2021 

             Autoriza a Valorsul a proceder à receção, recolha e transporte de resíduos orgânicos provenientes de fontes alternativas às previstas 

no contrato de concessão em vigor 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158314431/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-25&date=2021-02-

01&dreId=158288451 

 

» DR n.º 40/2021, Série II de 26/02/2021 

• Aviso n.º 3576/2021 

             Lista das organizações não governamentais de ambiente (ONGA) e equiparadas com a inscrição ativa no Registo Nacional, até 31 

de dezembro de 2020 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158398613/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-26&date=2021-02-

01&dreId=158396215 

 

• Aviso n.º 3577/2021  

             Registo Nacional das Organizações não Governamentais de Ambiente (ONGA) e Equiparadas 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156565683/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-05&date=2021-02-01&dreId=156547116
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156565683/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-05&date=2021-02-01&dreId=156547116
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156565683/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-05&date=2021-02-01&dreId=156547116
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156565684/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-05&date=2021-02-01&dreId=156547116
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156565684/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-05&date=2021-02-01&dreId=156547116
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156565685/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-05&date=2021-02-01&dreId=156547116
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156565685/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-05&date=2021-02-01&dreId=156547116
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157397600/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-15&date=2021-02-01&dreId=157397598
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157397600/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-15&date=2021-02-01&dreId=157397598
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157397600/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-15&date=2021-02-01&dreId=157397598
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158314431/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-25&date=2021-02-01&dreId=158288451
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158314431/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-25&date=2021-02-01&dreId=158288451
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158398613/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-26&date=2021-02-01&dreId=158396215
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158398613/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-26&date=2021-02-01&dreId=158396215
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158398614/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-26&date=2021-02-

01&dreId=158396215 

 

MARÇO 

» DR n.º 41/2021, Série II de 01/03/2021 

• Despacho n.º 2263/2021  

             Fixa a metodologia de cálculo da taxa de gestão de resíduos para o período do estado de emergência de 2020 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158480004/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-01&date=2021-03-

01&dreId=158479500 

 

» DR n.º 45/2021, Série II de 05/03/2021 

• Despacho n.º 2535/2021  

             Regulamento de atribuição do incentivo pela introdução no consumo de veículos de baixas emissões 2021 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158872587/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-05&date=2021-03-

01&dreId=158866793 

 

» DR n.º 51/2021, 2.º Suplemento, Série II de 15/03/2021 

• Despacho n.º 2807-C/2021  

             Prorroga a proibição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159539829/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-15&date=2021-03-

01&dreId=159539827 

 

» DR n.º 52/2021, 1.º Suplemento, Série II de 16/03/2021 

• Portaria n.º 120-A/2021  

             Procede à reprogramação orçamental dos encargos autorizados pela Portaria n.º 731-B/2020, publicada no Diário da República, 2.ª 

série, n.º 241 (suplemento), de 14 de dezembro de 2020 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159614833/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-16&date=2021-03-

01&dreId=159614831 

 

» DR n.º 54/2021, Série II de 18/03/2021 

• Despacho n.º 2921/2021  

             Determina o valor de base da componente «S» da taxa de recursos 

hídricos para os sistemas de água de abastecimento público 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/159607152/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-18&date=2021-03-01&dreId=159607149 

 

» DR n.º 58/2021, Série II de 24/03/2021 

• Despacho n.º 3163/2021  

             Determina a tarifa social de fornecimento de gás natural em 2021-2022 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158398614/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-26&date=2021-02-01&dreId=158396215
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158398614/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-02-26&date=2021-02-01&dreId=158396215
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158480004/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-01&date=2021-03-01&dreId=158479500
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158480004/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-01&date=2021-03-01&dreId=158479500
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158872587/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-05&date=2021-03-01&dreId=158866793
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158872587/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-05&date=2021-03-01&dreId=158866793
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159539829/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-15&date=2021-03-01&dreId=159539827
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159539829/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-15&date=2021-03-01&dreId=159539827
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159614833/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-16&date=2021-03-01&dreId=159614831
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159614833/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-16&date=2021-03-01&dreId=159614831
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159607152/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-18&date=2021-03-01&dreId=159607149
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159607152/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-18&date=2021-03-01&dreId=159607149
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160071999/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-24&date=2021-03-

01&dreId=160068316 

 

» DR n.º 62/2021, 2.º Suplemento, Série II de 30/03/2021 

• Despacho n.º 3436-A/2021  

             Prorroga a proibição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160631113/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-30&date=2021-03-

01&dreId=160631111 

 

• Despacho n.º 3465/2021  

             Mantém em vigor os regulamentos validamente aprovados pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, 

designadamente o Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160626833/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-31&date=2021-03-

01&dreId=160589761 

 

• Aviso n.º 6106/2021  

            Apoio a uma nova cultura ambiental, no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020, assente na proteção da vida 

terrestre 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160626835/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-31&date=2021-03-

01&dreId=160589761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://dre.pt/ 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160071999/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-24&date=2021-03-01&dreId=160068316
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160071999/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-24&date=2021-03-01&dreId=160068316
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160631113/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-30&date=2021-03-01&dreId=160631111
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160631113/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-30&date=2021-03-01&dreId=160631111
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160626833/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-31&date=2021-03-01&dreId=160589761
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160626833/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-31&date=2021-03-01&dreId=160589761
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160626835/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-31&date=2021-03-01&dreId=160589761
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160626835/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-31&date=2021-03-01&dreId=160589761
https://dre.pt/
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JOUE – JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

 

» JOUE, L 1 de 1 de janeiro de 2021 

             ★ Informação relativa à aplicação provisória do Acordo de Comércio e Cooperação entre a União Europeia e a Comunidade Europeia 

da Energia Atómica, por um lado, e o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, por outro, do Acordo entre a União Europeia e 

o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte sobre os procedimentos de segurança para o intercâmbio e a proteção de informações 

classificadas e do Acordo entre o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte e a Comunidade Europeia da Energia 

Atómica para a Cooperação no domínio das Utilizações Seguras e Pacíficas da Energia Nuclear .  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:001:FULL&from=PT 

 

» JOUE, L 12 de 15 de janeiro de 2021 

*Retificação do Regulamento (UE) 2019/1939 da Comissão, de 7 de novembro de 2019, que 

altera o Regulamento (UE) n.º 582/2011 no que se refere às estratégias auxiliares em matéria 

de emissões (AES), ao acesso às informações do sistema OBD dos veículos e às informações 

relativas à reparação e manutenção de veículos, à medição das emissões durante os períodos 

de arranque do motor a frio e à utilização de sistemas portáteis de medição de emissões 

(PEMS) para medir o número de partículas, no que diz respeito aos veículos pesados ( JO L 303 

de 25.11.2019 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:012:FULL&from=PT 

 

» JOUE, L 15 de 18 de janeiro de 2021 

★ Decisão de Execução (UE) 2021/32 da Comissão, de 13 de janeiro de 2021, relativa à prorrogação da ação empreendida pelo Agência do 

Ambiente do Luxemburgo para autorizar a disponibilização no mercado e a utilização do produto biocida BIOBOR JF em conformidade com 

o artigo 55.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:015:FULL&from=PT 

 

» JOUE, L 34 de 1 de fevereiro de 2021 

★ Regulamento (Euratom) 2021/100 do Conselho, de 25 de janeiro de 2021, que estabelece um programa financeiro específico para o 

desmantelamento de instalações nucleares e a gestão de resíduos radioativos e que revoga o Regulamento (Euratom) n.º 1368/2013 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:034:FULL&from=PT 

 

» JOUE, L 36 I de 2 de fevereiro de 2021 

★ Recomendação (UE) 2021/119 do Conselho, de 1 de fevereiro de 2021, que altera a Recomendação (UE) 2020/1475 sobre uma 

abordagem coordenada das restrições à liberdade de circulação em resposta à pandemia de COVID-19. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:036I:FULL&from=PT 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:001:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:012:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:015:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:034:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:036I:FULL&from=PT
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» JOUE, L 41 de 4 de fevereiro de 2021 

★ Recomendação (UE) 2021/132 do Conselho, de 2 de fevereiro de 2021, que altera a Recomendação (UE) 2020/912 do Conselho relativa 

à restrição temporária das viagens não indispensáveis para a UE e ao eventual levantamento de tal restrição 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:041:FULL&from=PT 

 

» JOUE, L 51 de 15 de fevereiro de 2021 

★ Decisão de Execução (UE) 2021/162 da Comissão, de 21 de janeiro de 2021, que adota a nona atualização da lista dos sítios de 

importância comunitária da região biogeográfica da macaronésia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:051:FULL&from=PT 

 

» JOUE, L 53 de 16 de fevereiro de 2021 

★ Regulamento (UE) 2021/177 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de fevereiro de 2021, que altera o Regulamento (UE) n.o 

223/2014 no que respeita à introdução de medidas específicas para fazer face à crise associada ao surto de COVID-19 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:053:FULL&from=PT 

 

» JOUE, L 54 de fevereiro de 2021 

★ Decisão (UE) 2021/176 do Conselho, de 5 de fevereiro de 2021, relativa à celebração das alterações do Acordo respeitante à cooperação 

na luta contra a poluição do Mar do Norte por hidrocarbonetos e outras substâncias perigosas (Acordo de Bona) relativas ao alargamento 

do âmbito de aplicação do acordo e sobre a adesão do Reino de Espanha ao mesmo acordo.  

★ Decisão das Partes Contratantes no Acordo respeitante à cooperação na luta contra a poluição do Mar do Norte por hidrocarbonetos e 

outras substâncias perigosas relativa ao alargamento do âmbito de aplicação do acordo a fim de melhorar a cooperação em matéria de 

vigilância no que respeita aos requisitos do anexo VI da Convenção MARPOL. 

★ Decisão das Partes Contratantes no Acordo respeitante à Cooperação na Luta contra a Poluição do Mar do Norte por Hidrocarbonetos 

e outras Substâncias Perigosas relativa à adesão do Reino de Espanha ao Acordo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:054:FULL&from=PT 

 

» JOUE, L 60 de 22 de fevereiro de 2021 

 ★ Regulamento Delegado (UE) 2021/268 da Comissão, de 28 de outubro de 2020, que altera o anexo IV do Regulamento (UE) 2018/841 

do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante aos níveis de referência florestais a aplicar pelos Estados-Membros para o período 

2021-2025. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:060:FULL&from=PT 

 

» JOUE, L 62 de 23 de fevereiro de 2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:041:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:051:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:053:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:054:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:060:FULL&from=PT
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★ Regulamento Delegado (UE) 2021/277 da Comissão, de 16 de dezembro de 2020, 

que altera o anexo I do Regulamento (UE) 2019/1021 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo a poluentes orgânicos persistentes, no respeitante ao 

pentaclorofenol e seus sais e ésteres. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:062:FULL&from=PT 

 

» JOUE, L 67 de 25 de fevereiro de 2021 

*Decisão do Comité Misto do EEE n.º 160/2018, de 6 de julho de 2018, que altera o anexo XX (Ambiente) do Acordo EEE [2021/221] 

*Decisão do Comité Misto do EEE n.º 161/2018, de 6 de julho de 2018, que altera o anexo XX (Ambiente) do Acordo EEE [2021/222] 

*Decisão do Comité Misto do EEE n.º 162/2018, de 6 de julho de 2018, que altera o anexo XX (Ambiente) do Acordo EEE [2021/223] 

*Decisão do Comité Misto do EEE n.º 163/2018, de 6 de julho de 2018, que altera o anexo XX (Ambiente) do Acordo EEE [2021/224] 

*Decisão do Comité Misto do EEE n.º 164/2018, de 6 de julho de 2018, que altera o anexo XX (Ambiente) do Acordo EEE [2021/225] 

*Decisão do Comité Misto do EEE n.º 165/2018, de 6 de julho de 2018, que altera o anexo XX (Ambiente) do Acordo EEE [2021/226] 

*Decisão do Comité Misto do EEE n.º 166/2018, de 6 de julho de 2018, que altera o anexo XX (Ambiente) do Acordo EEE [2021/227] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:067:FULL&from=PT 

 

» JOUE, L 68 de 26 de fevereiro de 2021 

★ Decisão (UE) 2021/355 da Comissão, de 25 de fevereiro de 2021, relativa às medidas nacionais de execução para a atribuição transitória 

a título gratuito de licenças de emissão de gases com efeito de estufa, em conformidade com o artigo 11.º , n.º 3, da Diretiva 2003/87/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:068:FULL&from=PT 

 

» JOUE, L 77 de 5 de março de 2021 

Retificação do Regulamento de Execução (UE) 2020/2151 da Comissão, de 17 de dezembro de 2020, 

que estabelece regras sobre as especificações de marcação harmonizadas dos produtos de plástico de 

utilização única enumerados na parte D do anexo da Diretiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeu 

e do Conselho relativa à redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente (JO 

L 428 de 18.12.2020) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:077:FULL&from=PT 

 

» JOUE, L 87 de 15 de março de 2021 

★ Regulamento de Execução (UE) 2021/447 da Comissão, de 12 de março de 2021, que determina os valores dos parâmetros de referência 

revistos para a atribuição de licenças de emissão a título gratuito entre 2021 e 2025, nos termos do artigo 10.o -A, n.º 2, da Diretiva 

2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:087:FULL&from=PT 

 

» JOUE, L 96 de 19 de março de 2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:062:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:062:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:067:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:068:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:077:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:087:FULL&from=PT
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★ Regulamento (UE) 2021/468 da Comissão, de 18 de março de 2021, que altera o anexo III do Regulamento (CE) n.º 1925/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às espécies botânicas que contenham derivados de hidroxiantracenos 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:096:FULL&from=PT 

 

» JOUE, L 98 de 19 de março de 2021 

★ Recomendação (UE) 2021/472 da Comissão, de 17 de março de 2021, relativa a 

uma abordagem comum para o estabelecimento de uma vigilância sistemática do 

SARS-CoV-2 e das suas variantes nas águas residuais na EU 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:098:FULL&from=PT 

 

» JOUE, L 105 de 25 de março de 2021 

★ Decisão do Comité Misto do EEE n.o 220/2018, de 26 de outubro de 2018, que altera o anexo XX (Ambiente) do Acordo EEE [2021/503] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:105:FULL&from=PT 

 

» JOUE, L 112 de 31 de março de 2021 

 Recomendação (UE) 2021/554 da Comissão, de 30 de março de 2021, sobre a forma, o conteúdo, os prazos e o grau de pormenor das 

notificações efetuadas ao abrigo dos procedimentos previstos nos artigos 32.o da Diretiva (UE) 2018/1972 do Parlamento Europeu e do 

Conselho que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:112:FULL&from=PT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EUR – Lex – Acesso ao direito da União Europeia 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
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