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JULHO DE 2021 

Edição n.º 3  

 

PÁG. 2 

Nesta página encontrarão a 

legislação Regional publicada no 

mês de agosto deste ano, nas I e II 

Séries do JORAM - Jornal Oficial 

da Região Autónoma da Madeira. 

PÁG. 3 

Aqui encontrarão a legislação 

publicada a nível nacional, na 

Série I e Série II do Diário da 

República Eletrónico, referente ao 

mês de agosto deste ano. 

 

 

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

AMBIENTE 

“Não existem problemas ambientais, 

Existem apenas sintomas ambientais de problemas humanos.” 

Desconhecido  

 

    Os problemas ambientais são consequências dos atos, escolhas e formas de vida do 

Homem. 

   Esta terceira edição, compila a legislação regional, nacional e europeia, publicada no mês 

de agosto 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 139, Série I, Suplemento de 4/08/2021 

• Decreto Legislativo Regional n.º 20/2021/M 

       Estabelece o regime para a instalação e exploração de centrais de biomassa 

florestal na Região Autónoma da Madeira. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-139-

2021-08-04sup.pdf 

 

 

*JORAM n.º 154, Série I, Suplemento de 26/08/2021 

• Resolução n.º 778/2021 

       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, bem como define os 

âmbitos temporal, territorial e material, com efeitos a partir das 0:00 horas do dia 1 de setembro de 2021 até às 23:59 

horas do dia 30 de setembro de 2021. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-154-2021-08-26sup.pdf 

 

*JORAM n.º 155, Série I de 27/8/2021 

• Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2021/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-155-2021-08-27.pdf 

 

            *JORAM n.º 156, Série I, Suplemento de 30/08/2021 

• Decreto Legislativo Regional n.º 24/2021/M 

Aprova o Regime Jurídico dos Nadadores-Salvadores e das Águas 

Balneares. 

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

156-2021-08-30sup.pdf 

 

SÉRIE II 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-139-2021-08-04sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-139-2021-08-04sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-154-2021-08-26sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-155-2021-08-27.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-156-2021-08-30sup.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-156-2021-08-30sup.pdf
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*JORAM n.º 147, Série II de 19/08/2021 

• Despacho n.º 308/2021 

       Procede à definição das siglas oficiais a utilizar pelos departamentos do Governo Regional. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202021/IISerie-147-2021-08-19.pdf 

 

*JORAM n.º 148, Série II, 2.º Suplemento de 20/08/2021 

• Declaração de Retificação n.º 75/2021 

        Procede à retificação da sigla da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, 

constante do Despacho n.º 308/2021, de 19 de agosto, que define as siglas oficiais a utilizar pelos departamentos do 

Governo Regional. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202021/IISerie-148-2021-08-20Supl2.pdf 

 

   

Fonte: site do JORAM, ano de 2021 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/ 

 

 
  

 

DRE - DIÁRIO DA REPÚBLICA 

PORTUGUESA 

DRE - Iª SÉRIE 

 

*DRE n.º 149/2021, Série I de 03/08/2021 

• Declaração de Retificação n.º 27/2021 

       Retifica o Decreto n.º 16/2021, de 9 de junho, da Presidência do Conselho de Ministros, que aprova a alteração do Protocolo à 

Convenção sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiras a Longa Distância Relativo aos 

Metais Pesados, assinado em Aarhus, Dinamarca, em 24 de junho de 1998, adotada em 

Genebra, em 13 de dezembro de 2012, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 111, 

de 9 de junho de 2021 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/168903101/details/maximized?serie=I&day=2021-

08-03&date=2021-08-01 

 

*DRE n.º 150/2021, Série I de 04/08/2021 

• Decreto Legislativo Regional n.º 20/2021/M 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202021/IISerie-147-2021-08-19.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202021/IISerie-148-2021-08-20Supl2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/168903101/details/maximized?serie=I&day=2021-08-03&date=2021-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/168903101/details/maximized?serie=I&day=2021-08-03&date=2021-08-01
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       Estabelece o regime para a instalação e exploração de centrais de biomassa florestal na Região Autónoma da Madeira 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/169035174/details/maximized?serie=I&day=2021-08-04&date=2021-08-01 

 

*DRE n.º 154/2021, Série I de 10/08/2021 

• Lei n.º 52/2021 

      Alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, 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/169360995/details/maximized?serie=I&day=2021-08-10&date=2021-08-01 

 

*DRE n.º 159/2021, Série I de 17/08/2021 

• Resolução da Assembleia da República n.º 246/2021 

       Apreciação da aplicação do estado de emergência que vigorou entre 9 de novembro de 2020 e 30 de abril de 2021, declarado pelo 

Decreto do Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro, e sucessivamente renovado até 30 de abril de 2021 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/169709473/details/maximized?serie=I&day=2021-08-17&date=2021-08-01 

 

*DRE n.º 162/2021, 1.º Suplemento, Série I de 20/08/2021 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 114-A/2021 

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

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/169994191/details/maximized?serie=I&day=2021-08-20&date=2021-08-01 

 

*DRE n.º 166/2021, Série I de 26/08/2021 

• Lei n.º 68/2021 

       Aprova os princípios gerais em matéria de dados abertos e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2019/1024 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativa aos dados 

abertos e à reutilização de informação do setor público, alterando a Lei n.º 26/2016, 

de 22 de agosto 

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

/dre/170221042/details/maximized?serie=I&day=2021-08-26&date=2021-08-01 

 

*DRE n.º 167/2021, 2.º Suplemento, Série I de 27/08/2021 

• Declaração de Retificação n.º 28-A/2021 

       Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 114-A/2021, de 20 de agosto, que declara a situação de contingência no âmbito 

da pandemia da doença COVID-19 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170419494/details/maximized?serie=I&day=2021-08-27&date=2021-08-01 

 

IIª SÉRIE 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/169035174/details/maximized?serie=I&day=2021-08-04&date=2021-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/169360995/details/maximized?serie=I&day=2021-08-10&date=2021-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/169709473/details/maximized?serie=I&day=2021-08-17&date=2021-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/169994191/details/maximized?serie=I&day=2021-08-20&date=2021-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170221042/details/maximized?serie=I&day=2021-08-26&date=2021-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170221042/details/maximized?serie=I&day=2021-08-26&date=2021-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170419494/details/maximized?serie=I&day=2021-08-27&date=2021-08-01
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*DRE n.º 169/2021, 2.º Suplemento, Série II de 31/08/2021 

• Despacho n.º 8652-B/2021  

       Prorroga a permissão do 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 ou destino sejam países para os quais só se admite a realização de viagens 

essenciais 

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

/dre/170591689/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-08-

31&date=2021-08-01&dreId=170591687 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170591689/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-08-31&date=2021-08-01&dreId=170591687
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170591689/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-08-31&date=2021-08-01&dreId=170591687
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170591689/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-08-31&date=2021-08-01&dreId=170591687

