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Legislação 
 
31 de dezembro de 2020 
 
Lei n.º 75-D/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-12-31 
Renovação da 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, até 
31 de março de 2021. 
 
Decreto-Lei n.º 109/2020, Série I, de 2020-12-31 
Estabelece uma isenção de imposto do selo sobre as apólices de seguros de crédito 
à exportação, apólices de seguros caução e garantias bancárias na ordem externa 
(relativamente aos factos tributários ocorridos até 31 de dezembro de 2022, e produz 
efeitos a 1 de janeiro de 2021). 
 
Decreto-Lei n.º 107/2020, Série I, de 2020-12-31 
Altera as medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, 
instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia 
social, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 
 
Portaria n.º 309/2020, Série I, de 2020-12-31 
Prorrogação da suspensão de verificação do requisito de não existência de dívidas 
de entidades candidatas ou promotoras ao IEFP, I. P., para a aprovação de 
candidaturas e realização de pagamentos de apoios financeiros pelo IEFP, I. P., às 
respetivas entidades, no âmbito das medidas de emprego e formação profissional em 
vigor, determinado através da Portaria n.º 94-B/2020, de 17 de abril, e prorrogado 
pela Portaria n.º 184/2020, de 5 de agosto. (Entra em vigor no dia 1 de janeiro de 
2021 e produz efeitos de 1 de março de 2020 a 30 de junho de 2021). 
 
Despacho n.º 12727-B/2020, 2º Suplemento, Série II, de 2020-12-31 
Prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de 
Portugal (efeitos a partir das 00h00 do dia 1 de janeiro de 2021 e até às 23h59 do dia 
15 de janeiro de 2021). 
 
 

https://dre.pt/application/conteudo/152637736
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/152810566/view?w=2020-12-31
https://dre.pt/application/conteudo/152639804
https://dre.pt/application/conteudo/152639802
https://dre.pt/application/conteudo/152639811
https://dre.pt/application/conteudo/131908510
https://dre.pt/application/conteudo/139563957
https://dre.pt/application/conteudo/152637726
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Despacho n.º 12727-A/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-12-31 
Prorroga a proibição do desembarque e licenças para terra de passageiros e 
tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais (efeitos a partir das 00:00 
horas do dia 1 de janeiro de 2021e até às 23:59 horas do dia 15 de janeiro de 2021). 
 
 
30 de dezembro de 2020 
 
Resolução do Conselho de Ministros N.º 114/2020, Série I, de 2020-12-30 
Aprova um conjunto de novas medidas destinadas às empresas e ao emprego no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19. 
 
Lei n.º 75-A/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-12-30 
Altera o regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda devida 
nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, 
no âmbito da pandemia COVID-19, alterando a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, e a 
Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril. 
 
Decreto-Lei n.º 106-A/2020, 3º Suplemento, Série I, de 2020-12-30 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-
19. 
 
Despacho N.º 12649/2020, Série II, de 2020-12-30 
Determina a flexibilização do procedimento dos veículos em fim de série, no âmbito 
da pandemia provocada pela doença COVID-19.  
 
 
29 de dezembro de 2020 
 
Despacho n.º 12622/2020, Série II, de 2020-12-29 
Regulamenta o pedido de reembolso do pagamento especial por conta do imposto 
sobre o rendimento das pessoas coletivas, nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 
29/2020, de 31 de julho, e altera a regulamentação da suspensão temporária do 
pagamento por conta do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, nos 
termos do artigo 2.º do mesmo diploma. 
 
 
23 de dezembro de 2020 
 
Decreto-Lei n.º 105/2020, Série I, de 2020-12-23 
Institui o Sistema Público de Apoio à Conciliação no Sobre-Endividamento (este 
diploma entra em vigor no dia 21 de fevereiro de 2021). 
 
Despacho n.º 12524/2020, Série II, de 2020-12-23 
Estende a algumas situações a aplicação do Despacho n.º 8148/2020, de 21 de 
agosto, que define medidas excecionais e temporárias que salvaguardem a 
viabilidade das empresas e outras entidades empregadoras beneficiárias dos apoios 
financeiros públicos. 

https://dre.pt/application/conteudo/152637713
https://dre.pt/application/conteudo/152512121
https://dre.pt/application/conteudo/152639820
https://dre.pt/application/conteudo/130473088
https://dre.pt/application/conteudo/131193441
https://dre.pt/application/conteudo/152639821
https://dre.pt/application/conteudo/152518400
https://dre.pt/application/conteudo/152355115
https://dre.pt/application/conteudo/139209028
https://dre.pt/application/conteudo/139209028
https://dre.pt/application/conteudo/152015940
https://dre.pt/application/conteudo/152015614
https://dre.pt/application/conteudo/140821042

