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ABRIL A JUNHO 2021 

Edição n.º 1  

PARTE 2 

PÁG. 2 

Nesta página encontrarão a 

legislação Regional publicada 

entre abril e junho deste ano, nas 

I e II Séries do JORAM - Jornal 

Oficial da Região Autónoma da 

Madeira. 

PÁG. 9 

Aqui encontrarão a legislação 

publicada a nível nacional, na 

Série I e Série II do Diário da 

República Eletrónico, referente 

aos meses de Abril a Junho deste 

ano. 

PÁG. 16 

Expõe a legislação Comunitária 

com relevância para a área do 

Ambiente publicada no JOUE – 

Jornal Oficial da União Europeia, 

entre Abril e Junho do ano em 

curso. 

 

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

AMBIENTE 

                              “Pensador 

A preservação do meio ambiente 

começa com pequenas atitudes diárias, 

que fazem toda a diferença. 

Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. 

Natalia Alves...Nathy 

 

  De modo, a poder-se cumprir com esta linha de pensamento, cumpre às entidades 

europeias, nacionais e regionais, legislar e fazer aplicar essas normas na realidade social e 

punir quem não as seguir. 

   Esta primeira edição, por ser tão densa, teve de sair em duas partes. Esta segunda parte 

compila a legislação regional, nacional e europeia, publicada nos meses de abril a junho de 

2021.  

   Boa consulta!  

 Os Juristas da DCAJ. 
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JORAM – JORNAL OFICIAL DA REGIÃO AUTÓNOMA DA 

MADEIRA 

SÉRIE I 

 

» JORAM, n.º 60, Série I de 01/04/2021 

• Resolução n.º 216/2021 

             Prorroga até ao dia 12 de abril de 2021, as medidas constantes da Resolução n.º 1/2021, de 4 de janeiro, que 

procede ao 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 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 

mesma. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-060-2021-04-01.pdf 

 

» JORAM, n.º 61, Série I de 05/04/2021 

• Portaria n.º 152/2021 

             Autoriza a distribuição dos encargos orçamentais referentes à aquisição de serviços 

com pessoa singular, na modalidade de avença, para apoio à implementação das ações 

previstas no projeto LIFE DUNAS, cofinanciado por fundos comunitários, através do 

Programa LIFE, no valor total de 39.245,90 EUR. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-061-2021-04-

05.pdf 

 

» JORAM, n.º 63, Série I de 08/04/2021 

• Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2021/M 

             Aprova o Estatuto do Provedor da Administração Pública Regional. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-063-2021-04-08.pdf 

 

» JORAM, n.º 64, Série I, 2.º Suplemento, de 09/04/2021 

• Resolução n.º 231/2021 

             Aprova o Decreto Regulamentar Regional que põe em execução o Orçamento da Região Autónoma da Madeira 

para 2021. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-064-2021-04-09sup2.pdf 

 

• Resolução n.º 236/2021 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-060-2021-04-01.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-061-2021-04-05.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-061-2021-04-05.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-063-2021-04-08.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-064-2021-04-09sup2.pdf
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             Aprova a proposta de decreto legislativo regional, que estabelece o regime 

para a instalação e exploração de centrais de produção de energia através de 

biomassa florestal, pelos municípios e por entidades públicas que têm nas suas 

competências as áreas das florestas ou dos resíduos, com o objetivo fundamental 

da defesa da floresta, do ordenamento e preservação florestais e do combate aos 

incêndios. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-064-2021-04-09sup2.pdf 

 

• Resolução n.º 245/2021 

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

Região, em conformidade com a necessidade, adequação e imprescindibilidade da defesa da saúde pública, perante a 

evolução da situação epidemiológica da doença COVID-19, uma vez que continuam a registar-se, diariamente, casos de 

COVID-19, na Região, não obstante as medidas restritivas adotadas pelo Governo Regional, baseadas na orientação das 

Autoridades de Saúde competentes. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-064-2021-04-09sup2.pdf 

 

» JORAM, n.º 68, Série I de 16/04/2021 

• Resolução n.º 262/2021 

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

Região, cuja entrada em vigor ocorre pelas 0:00 horas do dia 20 de abril de 2021 e termina às 23:59 horas do dia 26 de 

abril de 2021, em conformidade com a necessidade, adequação e imprescindibilidade da defesa da saúde pública, 

perante a evolução da situação epidemiológica da doença COVID-19, uma vez que continuam a registar-se, diariamente, 

casos da referida doença, na Região.  

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-068-2021-04-16.pdf 

 

» JORAM, n.º 72, Série I de 22/04/2021 

• Resolução n.º 308/2021 

             Isenta temporariamente o pagamento das rendas e taxas referentes ao mês de abril 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. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-072-2021-04-22.pdf 

 

» JORAM, n.º 73, Série I, Suplemento de 23/04/2021 

• Resolução n.º 323/2021 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-064-2021-04-09sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-064-2021-04-09sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-068-2021-04-16.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-072-2021-04-22.pdf
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             Procede ao reforço e reajustamento das medidas necessárias para o controle e contenção da situação 

epidemiológica, provocada pela doença COVID-19, na Região, 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 entra em vigor às 0:00 horas do dia 27 de abril de 2021 e 

terminam às 23:59 horas do dia 3 de maio de 2021. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-073-2021-04-23sup.pdf 

 

» JORAM, n.º 74, Série I, 3.º Suplemento de 26/04/2021 

• Resolução n.º 325/2021 

             Determina que a partir das 00:00h do dia 27 de abril são permitidas as atividades culturais e artísticas, incluindo 

eventos culturais e conferências, em espaços interiores e exteriores, atendendo à evolução da situação epidemiológica 

da doença COVID-19. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-074-2021-04-26sup3.pdf 

 

» JORAM, n.º 78, Série I, 4.º Suplemento de 30/04/2021 

• Resolução n.º 362/2021 

Declara a situação de calamidade na Região Autónoma da Madeira, nos termos do artigo 8.º 

do Decreto Legislativo Regional n.º 16/2009/M, de 30 de junho, que aprova o regime jurídico 

do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira, por razões de saúde pública 

com o escopo de contenção da pandemia COVID-19. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-078-2021-04-

30sup4.pdf 

 

» JORAM, n.º 79, Série I de 03/05/2021 

• Portaria n.º 204/2021 

             Autoriza a redistribuição dos encargos orçamentais previstos na Portaria n.º 

19/2019, de 6 de fevereiro, referentes à aquisição de serviços de “Elaboração do 

Programa da Orla Costeira da Madeira”, no valor global de € 329.700,00. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-079-2021-

05-03.pdf 

 

» JORAM, n.º 80, Série I de 05/05/2021 

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

             Estabelece as disposições necessárias à execução do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o ano de 

2021 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-080-2021-05-05.pdf 

 

• Resolução n.º 373/2021 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-073-2021-04-23sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-074-2021-04-26sup3.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-078-2021-04-30sup4.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-078-2021-04-30sup4.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-079-2021-05-03.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-079-2021-05-03.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-080-2021-05-05.pdf


Newsletter Jurídica – Divisão de Contraordenações e Apoio Jurídico da DRAAC 
 

5 
 

              Isenta temporariamente o pagamento das rendas e taxas referentes ao mês de maio 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. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-080-2021-

05-05sup4.pdf 

 

» JORAM, n.º 82, Série I, 5.º Suplemento de 07/05/2021 

• Resolução n.º 395/2021 

             Procede a alteração da Resolução n.º 362/2021, de 30 de abril, que declara a situação de calamidade na Região 

Autónoma da Madeira, nos termos do artigo 8.º do Decreto Legislativo Regional n.º 16/2009/M, de 30 de junho, que 

aprova o regime jurídico do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira, por razões de saúde pública com 

o escopo de contenção da pandemia COVID-19, a qual produz efeitos a partir às 0:00 horas do dia 8 de maio de 2021 e 

mantém-se em vigor enquanto perdurar a situação de calamidade na Região. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-082-2021-05-07sup5.pdf 

 

• Resolução n.º 499/2021 

               Autoriza a criação do Programa de Incentivo à Produção e Armazenamento de Energia a partir de Fontes 

Renováveis na Região Autónoma da Madeira, abreviadamente designado por “PRIPAER-RAM”, destinado a conceder um 

apoio financeiro ao investimento em equipamentos que contribuem para a melhoria da certificação energética dos 

edifícios, fixando como montante máximo a consagrar para a atribuição do apoio financeiro ao abrigo do PRIPAER-RAM, 

o valor de € 1 000 000,00, para o ano de 2021. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-098-2021-05-31sup.pdf 

 

» JORAM n.º 98, Série I, 5.º Suplemento de 31/05/2021 

• Resolução n.º 511/2021 

             Declara a situação de calamidade na Região Autónoma da Madeira por razões de saúde pública, com o escopo 

de contenção da pandemia COVID-19, com efeitos a partir das 0:00 horas do dia 31 de maio de 2021 até às 23:59 horas 

do dia 29 de junho de 2021. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-098-2021-05-31sup5.pdf 

 

» JORAM, n.º 99, Série I, 3.º Suplemento de 01/06/2021 

• Portaria n.º 294/2021  

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-080-2021-05-05sup4.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-080-2021-05-05sup4.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-082-2021-05-07sup5.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-098-2021-05-31sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-098-2021-05-31sup5.pdf
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               Define a gestão das operações de cargas e descargas, conforme 

estabelecido no n.º 1 do artigo 13.º do Decreto Legislativo Regional n.º 

22/2018/M, de 12 de dezembro, na sua redação atual, o qual estabelece o 

regime jurídico da extração comercial de materiais inertes no leito das águas 

costeiras, territoriais e das águas interiores sujeitas à influência das marés da 

Região Autónoma da Madeira, ao mesmo tempo que cria uma disciplina 

indispensável destinada a garantir a gestão sustentável destes recursos. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-099-2021-06-01sup3.pdf 

 

» JORAM, n.º 100, Série I, Suplemento de 02/06/2021 

• Portaria n.º 296/2021 

             Aprova o Regulamento do Programa de Incentivo à Produção e Armazenamento de Energia a partir de Fontes 

Renováveis, na Região Autónoma da Madeira (“PRIPAER-RAM”) 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-100-2021-06-02sup.pdf 

 

» JORAM, n.º 100, Série 1, 2.º Suplemento de 02/06/2021 

• Resolução n.º 513/2021 

             Procede à alteração do número 17 da Resolução do Conselho n.º 511/2021, de 31 de maio que declara a situação 

de calamidade na Região Autónoma da Madeira por razões de saúde pública, com o escopo de contenção da pandemia 

COVID-19, com efeitos a partir das 0:00 horas do dia 31 de maio de 2021 até às 23:59 horas do dia 29 de junho de 2021. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-100-2021-06-02sup2.pdf 

 

» JORAM, n.º 101, Série I, 2.º Suplemento de 07/06/2021 

• Resolução n.º 516/2021 

             Isenta temporariamente o pagamento das rendas e taxas referentes ao mês de junho 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. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-101-2021-06-07sup2.pdf 

 

» JORAM, n.º 103, Série I, Suplemento de 9/06/2021 

• Declaração de retificação n.º 23/2021 

              Retifica a assinatura das Resoluções aprovadas em Conselho do Governo Regional de 2 de junho de 2021, 

publicadas no 2.º suplemento do Jornal Oficial, I série, n.º 100/2021, de 2 de junho (Resolução n.º 513/2021), e no 2.º 

suplemento do Jornal Oficial, I série, n.º 101/2021, de 7 de junho (Resolução n.º 514/2021 a Resolução n.º 522/2021) 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-103-2021-06-09sup.pdf 

 

» JORAM, n.º 105, Série I, 3.º Suplemento de 14/06/2021 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-099-2021-06-01sup3.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-100-2021-06-02sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-100-2021-06-02sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-101-2021-06-07sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-103-2021-06-09sup.pdf
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• Resolução n.º 560/2021  

             Procede à alteração do quadro referido na alínea d) do n.º 3, e dos n.ºs 2, 3, 5, 6, 13, 14, 16, 22, 23, 25, 27, 28, 

33, 34, 35, 40 e 41, da Resolução n.º 511/2021, de 31 de maio, (declara a situação de calamidade na Região Autónoma 

da Madeira por razões de saúde pública, com o escopo de contenção da pandemia COVID-19, com efeitos a partir das 

0:00 horas do dia 31 de maio de 2021 até às 23:59 horas do dia 29 de junho de 2021) alterada pela Resolução n.º 

513/2021, de 2 de junho (alteração do número 17 da Resolução do Conselho n.º 511/2021, de 31 de maio que declara 

a situação de calamidade na Região Autónoma da Madeira por razões de saúde pública, com o escopo de contenção da 

pandemia COVID-19, com efeitos a partir das 0:00 horas do dia 31 de maio de 2021 até às 23:59 horas do dia 29 de junho 

de 2021). 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-105-2021-06-14sup3.pdf 

 

» JORAM, n.º 108, Série I de 17/06/2021 

• Portaria n.º 324/2021 

             Distribui os encargos orçamentais referentes à aquisição de serviços de elaboração do “Plano de Gestão dos 

Riscos de Inundações da Região Autónoma da Madeira - PGRI- -RAM_2022-2027”, no valor global de € 308.500,00. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-108-2021-06-17.pdf 

 

» JORAM, N.º 115, Série I, Suplemento de 28/06/2021 

• Portaria n.º 347/2021 

             Fixa o valor da taxa devida pela extração de materiais inertes no leito das águas do mar, para vigorar durante o 

ano de 2021, é de € 0,91 por metro cúbico. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-115-2021-06-28sup.pdf 

 

» JORAM, N.º 115, Série I, 4.º Suplemento de 28/06/2021 

• Resolução n.º 608/2021 

             Declara a situação de calamidade e estabelece os âmbitos temporal, territorial e material da mesma, na Região 

Autónoma da Madeira por razões de saúde pública, com o escopo de contenção da pandemia COVID-19, com efeitos a 

partir das 0:00 horas do dia 30 de junho de 2021 até às 23:59 horas do dia 31 de julho de 2021. 

 

» JORAM, n.º 117, Série I, 2.º Suplemento de 30/06/2021 

• Resolução n.º 610/2021 

             Prorroga o período de isenção temporária do pagamento das rendas e taxas, 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 da Administração Regional Direta da Região Autónoma da Madeira com 

competências de administração do litoral, durante o período compreendido entre 1 de julho de 2021 e 30 de setembro 

de 2021. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-117-2021-06-30sup2.pdf 

 

SÉRIE II 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-105-2021-06-14sup3.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-108-2021-06-17.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-115-2021-06-28sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-117-2021-06-30sup2.pdf
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» JORAM, n.º 102, Série II, Suplemento de 14/06/2021 

• Despacho n.º 216/2021 

               Determina que nas ausências e impedimentos do Chefe do Gabinete as disposições estabelecidas no n.º 2 do 

Despacho n.º 456/2019, de 26 de novembro, alterado pelo Despacho n.º 80/2020, de 28 de fevereiro, serão exercidas 

pela Adjunta, Susana Maria Gouveia e Sá Ventura Fontinha, e, na ausência ou impedimento desta, pelo Adjunto, Nuno 

Dinarte Gouveia, e, na ausência ou impedimento deste, pelo Adjunto, Celso Orlando Neves Figueira. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202021/IISerie-102-2021-06-14Supl.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-102-2021-06-14Supl.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/
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DRE - DIÁRIO DA REPÚBLICA 

PORTUGUESA 

DRE - Iª SÉRIE 

ABRIL 

» DR n.º 64/2021, Série I de 01/04/2021 

• Portaria n.º 76/2021 

             Estabelece os elementos instrutórios dos pedidos de licença de produção e de licença de exploração das centrais a biomassa 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160686627/details/maximized?serie=I&day=2021-04-01&date=2021-03-01 

 

» DR n.º 64-A/2021, Série I de 3/4/2021 

• Decreto-lei n.º 6/2021 

             Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160801889/details/maximized?serie=I&day=2021-04-03&date=2021-03-01 

 

» DR n.º 65/2021, Série I, 1.º suplemento de 05/04/2021 

• Lei n.º 13-A/2021 

             Renova a imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, 

prorrogando, pela segunda vez, a vigência da Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160772362/details/maximized?serie=I&day=2021-04-

05&date=2021-04-01 

 

» DR n.º 65/2021, Série I, 2.º Suplemento de 05/04/2021 

• Lei n.º 13-B/2021 

                Cessa o regime de suspensão de prazos processuais e procedimentais adotado 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/160893638/details/maximized?serie=I&day=2021-04-05&date=2021-04-01 

 

» DR n.º 72/2021, Série I, 1.º Suplemento de 14/04/2021 

• Decreto do Presidente da República n.º 41-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/161433529/details/maximized?serie=I&day=2021-04-14&date=2021-04-01 

 

• Resolução da Assembleia da República n.º 114-A/2021 

             Autorização da renovação do estado de emergência 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161433530/details/maximized?serie=I&day=2021-04-14&date=2021-04-01 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160686627/details/maximized?serie=I&day=2021-04-01&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160801889/details/maximized?serie=I&day=2021-04-03&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160772362/details/maximized?serie=I&day=2021-04-05&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160772362/details/maximized?serie=I&day=2021-04-05&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160893638/details/maximized?serie=I&day=2021-04-05&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161433529/details/maximized?serie=I&day=2021-04-14&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161433530/details/maximized?serie=I&day=2021-04-14&date=2021-04-01
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» DR n.º 73/2021, Série I, 2.º Suplemento de 15/04/2021 

• Decreto n.º 6-A/2021 

              Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161521806/details/maximized?serie=I&day=2021-04-15&date=2021-04-01 

 

» DR n.º 74/2021, Série I de 16/04/2021 

• Lei n.º 20/2021 

             Alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 92/2020, de 23 de outubro, que altera o regime geral da gestão de 

resíduos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161518655/details/maximized?serie=I&day=2021-04-16&date=2021-04-01 

 

» DR n.º 74-A/2021, Série I de 17/04/2021 

• Decreto n.º 7/2021 

              Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161663896/details/maximized?serie=I&day=2021-04-17&date=2021-04-01 

 

» DR n.º 77/2021, Série I, 1.º suplemento de 21/04/2021 

• Declaração de Retificação n.º 12-A/2021 

               Retifica o Decreto n.º 7/2021, de 17 de abril, da Presidência do Conselho de Ministros, que regulamenta o estado de emergência 

decretado pelo Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 74-A, de 17 de abril de 2021 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161904536/details/maximized?serie=I&day=2021-04-21&date=2021-04-01 

 

» DR n.º 80/2021, Série I de 26/04/2021 

• Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 9/2021/M 

              Para que todas e quaisquer medidas, programas e apoios lançados e implementados pelo Governo Português, no âmbito da crise 

pandémica da COVID-19, não discriminem ou excluam, do seu âmbito de aplicação, as Regiões Autónomas 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162067647/details/maximized?serie=I&day=2021-04-26&date=2021-04-01 

 

» DR n.º 81/2021, Série I de 27/04/2021 

• Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 172/2021 

               Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma contida no n.º 6 do artigo 10.º da Lei n.º 25/2006, de 30 de 

junho, quando interpretada no sentido de estabelecer uma presunção inilidível em relação ao autor da contraordenação, 

independentemente da prova que sobre a autoria for feita em processo judicial 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162159139/details/maximized?serie=I&day=2021-04-27&date=2021-04-01 

 

» DR n.º 83/2021, Série I de 29/04/2021 

• Portaria n.º 94/2021 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161521806/details/maximized?serie=I&day=2021-04-15&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161518655/details/maximized?serie=I&day=2021-04-16&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161663896/details/maximized?serie=I&day=2021-04-17&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161904536/details/maximized?serie=I&day=2021-04-21&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162067647/details/maximized?serie=I&day=2021-04-26&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162159139/details/maximized?serie=I&day=2021-04-27&date=2021-04-01
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             Integra a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território no sistema de número único 

identificador de processo crime (NUIPC) 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162314517/details/maximized?serie=I&day=2021-04-29&date=2021-04-01 

 

» DR n.º 84/2021, Série I, 1.º suplemento de 30/04/2021 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-C/2021 

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

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162570903/details/maximized?serie=I&day=2021-04-30&date=2021-04-01 

 

MAIO 

» DR n.º 89/2021, Série 1 de 7/5/2021 

• Resolução da Assembleia da República n.º 137/2021 

             Recomenda ao Governo que publique a legislação sobre prevenção da contaminação e remediação de solos - ProSolos - e que 

reforce as ações inspetivas e de fiscalização 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162940681/details/maximized?serie=I&day=2021-05-07&date=2021-05-01 

 

• Decreto-Lei n.º 30/2021 

             Procede à regulamentação da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, no que respeita aos depósitos minerais 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162940682/details/maximized?serie=I&day=2021-05-07&date=2021-05-01 

 

» DR n.º 90/2021, Série I de 10/05/2021 

• Portaria N.º 100/2021 

             Define as espécies cinegéticas que é permitido caçar nas épocas venatórias 2021-2024, bem como os períodos, processos e outros 

condicionalismos 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163012629/details/maximized?serie=I&day=2021-05-10&date=2021-05-01 

 

» DR n.º 94/2021, Série I, 3.º suplemento de 14/05/2021 

• Decreto-Lei n.º 34-A/2021 

             Altera o regime transitório para os títulos de utilização privativa dos recursos hídricos para fins aquícolas em águas de transição 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163442522/details/maximized?serie=I&day=2021-05-14&date=2021-05-01 

 

• Portaria n.º 102-C/2021 

             Procede, para o ano de 2021, à identificação das águas balneares costeiras e 

de transição e das águas balneares interiores, fixando as respetivas épocas balneares, 

bem como à identificação das praias de banhos onde é assegurada a presença de 

nadadores-salvadores 

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

/dre/163442525/details/maximized?serie=I&day=2021-05-14&date=2021-05-01 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162314517/details/maximized?serie=I&day=2021-04-29&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162570903/details/maximized?serie=I&day=2021-04-30&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162940681/details/maximized?serie=I&day=2021-05-07&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162940682/details/maximized?serie=I&day=2021-05-07&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163012629/details/maximized?serie=I&day=2021-05-10&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163442522/details/maximized?serie=I&day=2021-05-14&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163442525/details/maximized?serie=I&day=2021-05-14&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163442525/details/maximized?serie=I&day=2021-05-14&date=2021-05-01
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» DR n.º 94/2021, Série I, 4.º suplemento de 14/05/2021 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 59-B/2021  

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

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163442517/details/maximized?serie=I&day=2021-05-14&date=2021-05-01 

 

» DR n.º 95/2021, Série I de 17/05/2021 

• Resolução da Assembleia da República n.º 140/2021 

             Recomenda ao Governo que reforce as medidas de sensibilização e fiscalização para proteção das aves silvestres não cinegéticas 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163442505/details/maximized?serie=I&day=2021-05-17&date=2021-05-01 

 

» DR n.º 96/2021, Série I de 18/05/2021 

• Decreto-Lei n.º 35-A/2021 

             Regula o acesso, a ocupação e a utilização das praias de banhos, no contexto da pandemia da doença COVID-19, para a época 

balnear de 2021 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163551454/details/maximized?serie=I&day=2021-05-18&date=2021-05-01 

 

» DR n.º 99/2021, Série I de 21/05/2021 

• Lei n.º 30/2021 

              Aprova medidas especiais de contratação pública e altera o Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, o Código de Processo nos Tribunais Administrativos, aprovado em anexo à Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro, 

e o Decreto-Lei n.º 200/2008, de 9 de outubro 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163728569/details/maximized?serie=I&day=2021-05-21&date=2021-05-01 

 

» DR n.º 103/2021, Série I de 27/5/2021 

• Lei n.º 32/2021 

             Estabelece limitações à redação de cláusulas contratuais e prevê a criação de um sistema de controlo e prevenção de cláusulas 

abusivas, alterando o Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de outubro, que institui o regime jurídico das cláusulas contratuais gerais 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164144641/details/maximized?serie=I&day=2021-05-27&date=2021-05-01 

 

» DR n.º 104/2021, Série I de 28/05/2021 

• Resolução da Assembleia da República n.º 153/2021 

             Recomenda ao Governo a reativação da campanha de sensibilização ambiental «O Clima é Connosco» 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164234016/details/maximized?serie=I&day=2021-05-28&date=2021-05-01 

 

» DR n.º 105/2021, Série I de 31/05/2021 

• Decreto-Lei n.º 38/2021  

             Aprova o regime jurídico aplicável à proteção e à conservação da flora e da fauna selvagens e dos habitats naturais das espécies 

enumeradas nas Convenções de Berna e de Bona 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164258742/details/maximized?serie=I&day=2021-05-31&date=2021-05-01 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163442517/details/maximized?serie=I&day=2021-05-14&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163442505/details/maximized?serie=I&day=2021-05-17&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163551454/details/maximized?serie=I&day=2021-05-18&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163728569/details/maximized?serie=I&day=2021-05-21&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164144641/details/maximized?serie=I&day=2021-05-27&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164234016/details/maximized?serie=I&day=2021-05-28&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164258742/details/maximized?serie=I&day=2021-05-31&date=2021-05-01
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JUNHO 

» DR n.º 111, Série I, 1.º Suplemento de 09/06/2021 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-A 

             Altera as medidas aplicáveis em situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164955319/details/maximized?serie=I&day=2021-06-09&date=2021-06-01 

 

» DR n.º 112, Série I de 11/06/2021 

• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 1/2021 

             Os atos inseridos na tramitação dos processos qualificados como urgentes, cujos prazos terminem em férias judiciais, são praticados 

no dia do termo do prazo, não se transferindo a sua prática para o primeiro dia útil subsequente ao termo das férias judiciais 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164955309/details/maximized?serie=I&day=2021-06-11&date=2021-06-01 

 

» DR n.º 113, Série I, 2.º Suplemento de 14/06/2021 

• Lei n.º 36-A/2021 

              Renova a imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, prorrogando a vigência da Lei n.º 62-

A/2020, de 27 de outubro 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165095962/details/maximized?serie=I&day=2021-06-14&date=2021-06-01 

 

» DR n.º 113, Série I, 3.º Suplemento de 14/06/2021 

• Declaração de Retificação n.º 18-A/2021 

               Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-A/2021, de 9 de junho, que altera as medidas aplicáveis em situação de 

calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165129405/details/maximized?serie=I&day=2021-06-14&date=2021-06-01 

 

» DR n.º 114, Série I de 15/06/2021 

• Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2021 

             Estabelece o modelo de governação dos Investimentos Regionais incluídos no Plano de Recuperação e Resiliência, no âmbito do 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência da União Europeia para o período de 2021-2026, bem como a estrutura orgânica relativa à gestão 

estratégica e operacional regional, acompanhamento, monitorização e avaliação, tendo em conta a realidade e especificidades da Região 

Autónoma da Madeira 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165129796/details/maximized?serie=I&day=2021-06-15&date=2021-06-01 

 

» DR n.º 115, Série I, 1.º Suplemento de 16/06/2021 

• Decreto-Lei n.º 53-A/2021 

             Altera diversas medidas no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165228627/details/maximized?serie=I&day=2021-06-16&date=2021-06-01 

 

» DR n.º 122, Série I, 1.º Suplemento de 25/06/2021 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164955319/details/maximized?serie=I&day=2021-06-09&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164955319/details/maximized?serie=I&day=2021-06-09&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164955309/details/maximized?serie=I&day=2021-06-11&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165095962/details/maximized?serie=I&day=2021-06-14&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165129405/details/maximized?serie=I&day=2021-06-14&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165129796/details/maximized?serie=I&day=2021-06-15&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165228627/details/maximized?serie=I&day=2021-06-16&date=2021-06-01
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• Decreto-Lei n.º 54-A/2021 

              Executa na ordem jurídica interna o Regulamento (UE) 2021/953, relativo ao Certificado Digital COVID 

da EU 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165865578/details/maximized?serie=I&day=2021-06-25&date=2021-

06-01 

 

 

IIª SÉRIE 

ABRIL  

 

» DR n.º 69/2021, Série II de 09/04/2021 

• Aviso n.º 6528/2021  

             Apoio financeiro a projetos direcionados a uma nova cultura ambiental, no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Ambiental 

2020 - Saúde de qualidade, água e cidades e comunidades sustentáveis 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161058250/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-04-09&date=2021-04-

01&dreId=161058227 

 

» DR n.º 71/2021, Série II de 13/04/2021 

• Aviso n.º 6700/2021  

             Apoio financeiro a projetos direcionados a uma nova cultura ambiental, no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Ambiental 

2020 - Produção e consumo sustentáveis 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161291937/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-04-13&date=2021-04-

01&dreId=161288273 

 

MAIO 

 

» DR n.º 86/2021, Série II de 04/05/2021 

• Aviso n.º 8247/2021  

             Abertura de candidaturas ao programa «Biobairros - da terra à terra», destinado a disponibilizar aos municípios financiamento para 

a implementação de soluções de separação e reciclagem na origem 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162662008/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-04&date=2021-05-

01&dreId=162570934 

 

» DR n.º 88/2021, Série II de 06/05/2021 

• Despacho n.º 4619/2021  

             Clarifica o regime aplicável aos prazos que não se encontram expressamente previstos no regime jurídico de avaliação de impacte 

ambiental 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165865578/details/maximized?serie=I&day=2021-06-25&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165865578/details/maximized?serie=I&day=2021-06-25&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161058250/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-04-09&date=2021-04-01&dreId=161058227
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161058250/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-04-09&date=2021-04-01&dreId=161058227
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161291937/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-04-13&date=2021-04-01&dreId=161288273
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161291937/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-04-13&date=2021-04-01&dreId=161288273
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162662008/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-04&date=2021-05-01&dreId=162570934
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162662008/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-04&date=2021-05-01&dreId=162570934
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162825371/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-06&date=2021-05-

01&dreId=162825321 

 

» DR n.º 95/2021, Série II de 17/05/2021 

• Aviso n.º 9282/2021  

               Aprovação da Norma Técnica sobre o Modelo de Dados e Sistematização da Informação Gráfica dos Planos Diretores Municipais 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163441200/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-17&date=2021-05-

01&dreId=163393933 

 

» DR n.º 96/2021, Série II, 1.ºsuplemento de 18/05/2021 

• Despacho n.º 5039-B/2021  

             Determina procedimentos de verificação da existência de comprovativo, por parte dos passageiros, de teste molecular por RT-PCR 

para despiste da infeção por SARS-CoV-2, pela PSP ou pelo SEF, consoante a origem dos voos 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163648380/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-18&date=2021-05-

01&dreId=163648377 

 

» DR n.º 99/2021, Série II de 21/05/2021 

• Aviso n.º 9678/2021  

            Apoio a projetos no âmbito da conservação da natureza e da biodiversidade, direcionados à prevenção e controlo de espécies 

exóticas invasoras aquáticas 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163807402/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-21&date=2021-05-

01&dreId=163780858 

 

» DR n.º 104/2021, Série II de 28/05/2021 

• Despacho n.º 5380/2021  

              Apoio financeiro às tarifas de acesso às redes da mobilidade elétrica 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164228263/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-28&date=2021-05-

01&dreId=164232079 

 

» DR n.º 104/2021, Série II, 3.º suplemento de 28/05/2021 

• Despacho n.º 5418-A/2021  

              Aprova as listas dos países e das competições desportivas internacionais a que se aplicam as regras em matéria de tráfego aéreo, 

aeroportos, fronteiras terrestres, marítimas e fluviais 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164258748/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-28&date=2021-05-

01&dreId=164258746 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162825371/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-06&date=2021-05-01&dreId=162825321
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162825371/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-06&date=2021-05-01&dreId=162825321
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163441200/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-17&date=2021-05-01&dreId=163393933
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163441200/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-17&date=2021-05-01&dreId=163393933
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163648380/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-18&date=2021-05-01&dreId=163648377
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163648380/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-18&date=2021-05-01&dreId=163648377
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163807402/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-21&date=2021-05-01&dreId=163780858
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163807402/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-21&date=2021-05-01&dreId=163780858
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164228263/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-28&date=2021-05-01&dreId=164232079
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164228263/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-28&date=2021-05-01&dreId=164232079
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164258748/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-28&date=2021-05-01&dreId=164258746
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164258748/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-28&date=2021-05-01&dreId=164258746
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JOUE – JORNAL OFICIAL DA UNIÃO  

EUROPEIA 

 

 

» JOUE, L 125 de 13 de abril de 2021 

• Decisão (UE) 2021/592 do Conselho, de 7 de abril de 2021, relativa à 

apresentação, em nome da União Europeia, de uma proposta de inscrição do 

clorpirifos no anexo A da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos 

Persistentes. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:125:FULL&from=PT 

 

» JOUE, L 129 de 15 de abril de 2021 

• Decisão de Execução (UE) 2021/609 da Comissão, de 14 de abril de 2021, que altera a Decisão de Execução (UE) 2020/439 no 

que diz respeito às normas harmonizadas relativas às embalagens para dispositivos médicos para esterilização terminal e à 

esterilização de dispositivos médicos 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.129.01.0150.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A129%3ATOC 

 

» JOUE, L 130 de 15 de abril de 2021 

• Decisão do Órgão de Fiscalização da EFTA n.º 156/20/COL, de 16 de dezembro de 2020, que adota orientações relativas a 

determinadas medidas de auxílio estatal no âmbito do sistema de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa 

após 2021 [2021/604] 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.130.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A130%3ATOC 

 

• Orientações relativas a determinadas medidas de auxílio estatal no âmbito do sistema de comércio de licenças de emissão de 

gases com efeito de estufa após 2021 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.130.01.0003.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A130%3ATOC 

 

» JOUE, L 147 de 30 de abril de 2021 

• Retificação do Regulamento (UE) 2020/740 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 

de maio de 2020, relativo à rotulagem dos pneus no que respeita à eficiência energética e 

a outros parâmetros, que altera o Regulamento (UE) 2017/1369 e revoga o Regulamento 

(CE) n.º 1222/2009 (JO L 177 de 5.6.2020) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:125:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.129.01.0150.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A129%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.129.01.0150.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A129%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.130.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A130%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.130.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A130%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.130.01.0003.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A130%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.130.01.0003.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A130%3ATOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.147.01.0023.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A147%3ATOC 

» JOUE, L 165I de 11 de maio de 2021 

• Recomendação (UE) 2021/767 do Conselho, de 6 de maio de 2021, que altera a Recomendação (UE) 2020/912 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/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.165.01.0066.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A165I%3ATOC 

 

» JOUE, L 167 de 12 de maio de 2021 

• Decisão de Execução (UE) 2021/781 da Comissão, de 10 de maio de 2021, relativa à publicação de uma lista indicativa de 

determinados valores de emissão de CO2 por fabricante, bem como das emissões específicas médias de CO2 de todos os veículos 

pesados novos matriculados na União e das emissões de referência de CO2, nos termos do Regulamento (UE) 2019/1242 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, para o período de referência de 2019 [notificada com o número C (2021) 3109] 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.167.01.0047.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A167%3ATOC 

 

» JOUE, L 172 de 17 de maio de 2021 

• Regulamento (UE) 2021/783 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2021, que estabelece um Programa para 

o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) e que revoga o Regulamento (UE) n.º 1293/2013 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.172.01.0053.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A172%3ATOC 

 

» JOUE, L 176 de 19 de maio de 2021 

• Regulamento Delegado (UE) 2021/797 da Comissão, de 8 de março de 2021, que retifica determinadas versões linguísticas do 

anexo II e do anexo VI do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à classificação, 

rotulagem e embalagem de substâncias e misturas 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.176.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A176%3ATOC 

 

» JOUE, L 182 DE 21 de maio de 2021 

• Recomendação (UE) 2021/816 do Conselho, de 20 de maio de 2021, que altera a Recomendação (UE) 2020/912 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/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.182.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A182%3ATOC 

 

» JOUE, L 183 de 25 de maio de 2021 

• Decisão (UE) 2021/825 do Conselho, de 20 de maio de 2021, que prorroga novamente a derrogação temporária ao Regulamento 

Interno do Conselho introduzida pela Decisão (UE) 2020/430, tendo em conta as dificuldades de deslocação causadas pela 

pandemia COVID-19 na União 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.183.01.0040.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A183%3ATOC 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.147.01.0023.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A147%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.147.01.0023.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A147%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.165.01.0066.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A165I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.165.01.0066.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A165I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.167.01.0047.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A167%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.167.01.0047.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A167%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.172.01.0053.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A172%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.172.01.0053.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A172%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.176.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A176%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.182.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A182%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.183.01.0040.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A183%3ATOC
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» JOUE, L 198 de 4 de junho de 2021 

• Recomendação (UE) 2021/892 do Conselho, de 3 de junho 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/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.198.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A198%3ATOC 

 

» JOUE, L 211 de 15 de junho de 2021 

• Regulamento (UE) 2021/953 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2021, relativo a um regime para a emissão, 

verificação e aceitação de certificados interoperáveis de vacinação, teste e recuperação da COVID-19 (Certificado Digital COVID 

da UE), a fim de facilitar a livre circulação durante a pandemia de COVID-19 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.211.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A211%3ATOC 

 

• Regulamento (UE) 2021/954 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2021, relativo a um regime para a emissão, 

verificação e aceitação de certificados interoperáveis de vacinação, teste e recuperação da COVID-19 (Certificado Digital COVID 

da UE) no que respeita a nacionais de países terceiros que permaneçam ou residam no território dos Estados-Membros durante 

a pandemia de COVID-19 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.211.01.0024.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A211%3ATOC 

 

» JOUE, L 213 I de 16 de junho de 2021  

•  Recomendação (UE) 2021/961 do Conselho, de 14 de junho 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/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.213.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A213I%3ATOC 

 

» JOUE, L 221 de 21 de junho de 2021 

• Recomendação (UE) 2021/992 do Conselho, de 18 de junho de 2021, que altera a Recomendação (UE) 2020/912 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/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.221.01.0012.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A221%3ATOC 

 

» JOUE, L 228 de 28 de junho de 2021 

• Decisão do Conselho de Administração sobre normas internas relativas a limitações de certos direitos dos titulares dos dados em 

relação ao tratamento de dados pessoais no contexto de atividades realizadas pela Agência Europeia do Ambiente 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.228.01.0003.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A228%3ATOC 

 

» JOUE, L 230 de 30 de junho de 2021 

• Decisão de Execução (UE) 2021/1073 da Comissão, de 28 de junho de 2021, que estabelece as especificações técnicas e regras 

para a execução do regime de confiança do Certificado Digital COVID da UE estabelecido pelo Regulamento (UE) 2021/953 do 

Parlamento Europeu e do Conselho 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.230.01.0032.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A230%3ATOC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.198.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A198%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.198.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A198%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.211.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A211%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.211.01.0024.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A211%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.213.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A213I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.221.01.0012.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A221%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.228.01.0003.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A228%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.230.01.0032.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A230%3ATOC
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Fonte: EUR – Lex – Acesso ao direito da União Europeia 

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

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

