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NOVEMBRO 2021 

Edição n.º 6  

PÁG. 2 

Nesta página encontrarão a 

legislação Regional publicada no 

mês de novembro deste ano, nas 

I e II Séries do JORAM - Jornal 

Oficial da Região Autónoma da 

Madeira. 

PÁG. 4 

Aqui encontrarão a legislação 

publicada a nível nacional, na 

Série I do Diário da República 

Eletrónico, referente ao mês de 

novembro deste ano. 

PÁG. 5 

Expõe a legislação Comunitária 

com relevância para a área do 

Ambiente publicada no JOUE – 

Jornal Oficial da União Europeia, 

do mês de novembro do ano em 

curso. 

 

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

AMBIENTE 

“Nenhuma decisão sensata pode ser tomada sem que se leve em conta o mundo não apenas 

como ele é, mas como ele virá a ser.” 

Isaac Asimov 

(Escritor) 

 

    Decidir ou legislar sem tentar prever ou pelo menos estimar as consequências dos nossos 

atos, é fazer do futuro, que já por si só é tão incerto, um mundo de completa incerteza, 

dúvida e questões.  

    Por isso, a tomada de decisão, seja ela em que área for, deve ser devidamente pensada, 

ponderada e analisada, tentando prever ao máximo, as suas possíveis consequências e 

efeitos, de modo a minimizar surpresas desagradáveis no futuro. 

   Nesta sexta edição, temos uma compilação de legislação regional, nacional e europeia, 

publicada no mês de novembro 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 198, Série I de 03/11/2021 

• Decreto Regulamentar Regional n.º 10/2021/M  

Aprova a nova organização e funcionamento do XIII Governo Regional da Madeira e revoga o Decreto 

Regulamentar Regional n.º 8-A/2019/M, de 19 de novembro, retificado pela Declaração de Retificação 

n.º 59/2019, de 5 de dezembro. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-198-2021-11-03.pdf 

 

» JORAM n.º 200, Série I de 05/11/2021 

• Declaração de Retificação n.º 36/2021 

Procede à retificação da Resolução n.º 1062/2021, de 2 de novembro, que constitui a equipa de apoio 

técnico à operacionalização do Orçamento Participativo, integrada por trabalhadores de todos os 

departamentos do Governo Regional que têm relação direta às áreas temáticas do OPRAM, bem como 

designa as esquipas técnicas de coordenação sectorial por cada departamento do Governo Regional. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-200-2021-11-05.pdf 

 

» JORAM n.º 203, Série I de 10/11/2021 

• Portaria n.º 704/2021  

Autoriza a distribuição dos encargos orçamentais referentes à aquisição de serviços de apoio à revisão da 

Estratégia CLIMA-Madeira, no âmbito do Projeto PLANCLIMAC, no valor global de € 8.891,80. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-203-2021-11-10.pdf 

 

» JORAM n.º 206, Série I de 15/11/2021 

• Resolução n.º 1157/2021 

 Aprova o Decreto Legislativo Regional que “Estabelece um regime excecional de agilização e simplificação 

de procedimentos dos projetos aprovados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência que integram 

o Plano de Recuperação e Resiliência da Região Autónoma da Madeira”.  

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-206-2021-11-15sup.pdf 

 

• Resolução n.º 1158/2021 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-198-2021-11-03.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-200-2021-11-05.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-203-2021-11-10.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-206-2021-11-15sup.pdf
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Aprova o Decreto Regulamentar Regional que “Procede à segunda alteração ao Decreto Regulamentar 

Regional n.º 9/2021/M, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 10/2021/M, 

de 3 de novembro, que aprova a nova organização e funcionamento do XIII Governo Regional da Madeira 

e revoga o Decreto Regulamentar Regional n.º 8-A/2019/M, de 19 de novembro, retificado pela 

Declaração de retificação n.º 59/2019, de 5 de dezembro” 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-206-2021-11-15sup.pdf 

 

» JORAM n.º 210, Série I, 2.º Suplemento de 19/11/2021 

• Resolução n.º 1208/2021 

Declara a situação de contingência na Região Autónoma da Madeira, ao abrigo 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, com efeitos a partir das 0:00 horas do dia 20 de novembro de 2021 até às 23:59 horas do dia 

15 de dezembro de 2021 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-210-2021-11-19sup2.pdf 

 

» JORAM n.º 217, Série I de 30/11/2021 

• Resolução n.º 1255/2021 

 Aprova a proposta de Decreto Legislativo Regional que define o novo regime jurídico da Reserva Natural 

das Ilhas Selvagens 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-217-2021-11-30.pdf 

 

 

SÉRIE II 

 

» JORAM n.º 216, Série II, 4.º Suplemento de 26/11/2021 

• Despacho n.º 485/2021  

Determina que os trabalhadores afetos à Administração Pública Regional, devidamente qualificados, 

podem usufruir de pagamentos, além das suas respetivas remunerações, para a prestação de serviços de 

formação e educação, consultadoria e pareceres técnicos, desde que seja assegurado o seu período 

normal de trabalho, revistam manifesto interesse público e sejam compatíveis com as funções que 

exercem, nos termos previstos na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação atual. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202021/IISerie-216-2021-11-26Supl4.pdf 

  
 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-206-2021-11-15sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-210-2021-11-19sup2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-217-2021-11-30.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202021/IISerie-216-2021-11-26Supl4.pdf
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Fonte: site do JORAM, ano de 2021 
https://joram.madeira.gov.pt/joram/ 
 

 

DRE - DIÁRIO DA REPÚBLICA 

PORTUGUESA 

DRE - Iª SÉRIE 

» DRE n.º 213/2021, Série I de 03/11/2021 

• Decreto Regulamentar Regional n.º 10/2021/M 

Aprova a nova organização e funcionamento do XIII Governo Regional da Madeira e revoga o Decreto Regulamentar 

Regional n.º 8-A/2019/M, de 19 de novembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 59/2019, de 5 de dezembro 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/10-2021-173732862 

 

» DRE n.º 230-A/2021, Série I de 27/11/2021 

• Decreto-Lei n.º 104/2021 

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

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/104-2021-175043500 

 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021 

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

      https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/157-2021-175043501 

 

» DRE n.º 232/2021, Série I, 1.º Suplemento de 30/11/2021 

• Decreto Regulamentar Regional n.º 13-A/2021/M 

Regula a atribuição de um subsídio social de mobilidade aos cidadãos beneficiários residentes na Região Autónoma da 

Madeira 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/13-a-2021-175128398 

 

2.ª SÉRIE 

» DRE n.º 230/2021, Série II, 4.º Suplemento de 26/11/2021 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/10-2021-173732862
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/104-2021-175043500
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/157-2021-175043501
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/13-a-2021-175128398
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• Despacho n.º 11740-E/2021 

Determina a suspensão de tráfego aéreo para Moçambique e determina o cumprimento de isolamento profilático de 

passageiros provenientes de alguns países da África Austral 

https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/11740-e-2021-175043488 

 

» DRE n.º 231/2021, Série II, 2.º Suplemento de 29/11/2021 

• Despacho n.º 11820-B/2021 

Define as medidas aplicáveis nas fronteiras terrestres durante a vigência das medidas especiais em matéria de testagem 

https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/11820-b-2021-175129337 

 

» DRE n.º 232/2021, Série II, 3.º Suplemento de 30/11/2021 

• Despacho n.º 11888-C/2021 

Aprova as listas dos países a que se aplicam as regras em matéria de tráfego aéreo, aeroportos e fronteiras terrestres, 

marítimas e fluviais e estabelece os requisitos de validade de certificados de vacinação ou recuperação emitidos por países 

terceiros, em condições de reciprocidade 

https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/11888-c-2021-175238440 

 

» DRE n.º 232/2021, Série II, 4.º Suplemento de 30/11/2021 

• Despacho n.º 11888-D/2021 

Permite o embarque, desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro em portos 

localizados em território nacional continental, com exceção de passageiros cuja origem sejam países para os quais só se 

admite a realização de viagens essenciais, mediante o cumprimento de medidas especiais em matéria de testagem 

https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/11888-d-2021-175264449 

 

JOUE – JORNAL OFICIAL DA UNIÃO  

EUROPEIA 

 

 

» JOUE, L 388 de 03 de novembro de 2021  

• Recomendação (UE) 2021/1896 do Conselho, de 29 de outubro 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://dre.pt/dre/detalhe/despacho/11740-e-2021-175043488
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/11820-b-2021-175129337
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/11888-c-2021-175238440
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/11888-d-2021-175264449
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https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.388.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A388%3ATOC 

 

» JOUE, L413 de 19 de novembro de 2021  

• Recomendação (UE) 2021/2022 do Conselho, de 18 de novembro 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_.2021.413.01.0037.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A413%3ATOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.388.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A388%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.388.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A388%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.413.01.0037.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A413%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.413.01.0037.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A413%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

