Legislação
Decreto-Lei n.º 46-A/2020 – D.R. n.º 147/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-07-30
Cria o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em
situação de crise empresarial com redução temporária do período normal de trabalho
Lei n.º 29/2020 – D.R. n.º 148/2020, Série I de 2020-07-31
Medidas fiscais de apoio às micro, pequenas e médias empresas no quadro da resposta
ao novo coronavírus SARS-CoV-2 e à doença COVID-19
Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2020 – D.R. n.º 148/2020, 1º Suplemento,
Série I de 2020-07-31
Declara a situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID19
Despacho n.º 7595-A/2020 – D.R. n.º 148/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-07-31
Definição das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal,
com efeitos a partir das 00 horas do dia 1 de agosto de 2020 e até às 23h59 do dia 15 de
agosto de 2020.
Despacho n.º 7595-B/2020 – D.R. n.º 148/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-07-31
Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e
tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais, com efeitos a partir das 00:00
horas do dia 1 de agosto de 2020 até às 23:59 horas do dia 15 de agosto de 2020,
podendo a interdição ora prorrogada ser objeto de nova prorrogação, em função da
evolução da situação epidemiológica em Portugal.

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI)/ Prorrogação da
moratória de recuperação de dívidas dos Beneficiários até 31-12-2020
De acordo com informação divulgada pelo Portugal 2020, a Comissão Interministerial de
Coordenação do Acordo de Parceria - CIC Portugal 2020, através da Deliberação 22/2020
de 29 de julho, prorrogou a Moratória Automática no Prazo de Recuperação de Dívidas
dos Beneficiários, que inclui os processos de recuperação por compensação, bem como
os processos já notificados e os planos prestacionais aprovados, até 31 de dezembro de
2020.
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