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Esta informação é de distribuição reservada e não deve ser entendida como qualquer forma de publicidade, pelo que se encontra vedada a sua cópia ou circulação. 
A informação proporcionada e as opiniões expressas são de caráter geral, não substituindo o recurso a aconselhamento jurídico adequado para a resolução de casos 
concretos. VdA Legal Partners é uma rede internacional de prestação de serviços jurídicos desenvolvida pela Vieira de Almeida que integra advogados autorizados a 
exercer advocacia nas jurisdições envolvidas, em conformidade com as regras legais e deontológicas aplicáveis em cada uma das jurisdições. 

This is a limited distribution and should not be considered to constitute any kind of advertising. The reproduction or circulation thereof is prohibited. All information 
contained herein and all opinions expressed are of a general nature and are not intended to substitute recourse to expert legal advice for the resolution of real 
cases. VdA Legal Partners is an international legal network developed by Vieira de Almeida comprising attorneys admitted in all the jurisdictions covered in 
accordance with the legal and statutory provisions applicable in each jurisdiction. 
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COVID-19 – PDR 2020

Portaria n.º 81/2020 - Diário da República n.º 61/2020, Série I de 2020-03-26

Agricultura

Estabelece um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, no âmbito do 

Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020

Despacho n.º 3520/2020 - Diário da República n.º 57/2020, Série II de 2020-03-20

Agricultura - Gabinete da Ministra

Prorrogação dos prazos previstos nos artigos 3.º e 4.º do Despacho n.º 2785-A/2020, de 28 de janeiro, no n.º 2 do artigo

6.º do Despacho n.º 1117-A/2020, de 23 de janeiro, e no n.º 2 do artigo 6.º do Despacho n.º 1117-B/2020, de 23 de 

janeiro (Despacho n.º 2785-A/2020, de 28 de janeiro, que alarga o âmbito geográfico do Despacho n.º 1117-B/2020, 

prevê a apresentação de candidaturas até dia 20 de março de 2020, e, no que concerne à verificação dos prejuízos pelas

Direções Regionais de Agricultura e Pescas do Norte e do Centro, a sua conclusão até dia 3 de abril de 2020)

PDR 2020

Portaria n.º 76-A/2020 - Diário da República n.º 55/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-18

Agricultura

Décima alteração à Portaria n.º 134/2015, de 18 de maio, oitava alteração à Portaria n.º 274/2015, de 8 de setembro, e 

quarta alteração à Portaria n.º 394/2015, de 3 de novembro

Portaria n.º 67/2020 - Diário da República n.º 50/2020, Série I de 2020-03-11

Agricultura

Quinta alteração à Portaria n.º 229/2016, de 26 de agosto, que estabelece o regime de aplicação das operações n.os

3.4.1, «Desenvolvimento do regadio eficiente», e 3.4.3, «Drenagem e estruturação fundiária», inseridas na ação n.º 3.4, 

«Infraestruturas coletivas», da medida n.º 3, «Valorização da produção agrícola», integrada na área n.º 2, 

«Competitividade e organização da produção», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente para o período

2014-2020

Portaria n.º 47/2020 - Diário da República n.º 37/2020, Série I de 2020-02-21

Agricultura

Sexta alteração à Portaria n.º 201/2015, de 10 de julho, alterada pelas Portarias n.os 249/2016, de 15 de 

setembro, 189/2017, de 7 de junho, 46/2018, de 12 de fevereiro, 202/2018, de 11 de julho, e 303/2018, de 26 de 

novembro, que estabelece o regime de aplicação da operação n.º 3.4.2, «Melhoria da eficiência dos regadios existentes», 

inserido na ação n.º 3.4, «Infraestruturas coletivas», da medida n.º 3, «Valorização da produção agrícola», integrada na

área n.º 2, «Competitividade e organização da produção», do PDR Continente
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130603065/details/maximized?serie=I&day=2020-03-26&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130469253/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-20&filtrar=Filtrar&date=2020-03-01&dreId=130469191
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130366458/details/maximized?serie=I&day=2020-03-18&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67232588/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70215252/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70890759/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130114094/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75207499/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/129475783/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69782194/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75341997/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107487177/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114682828/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115678434/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117114264/details/normal?l=1


Portaria n.º 48/2020 - Diário da República n.º 38/2020, Série I de 2020-02-24

Agricultura

Segunda alteração à Portaria n.º 108/2015, de 14 de abril, alterada pela Portaria n.º 37/2020, de 4 de fevereiro, que 

estabelece o regime de aplicação da medida «Assistência Técnica» do Programa de Desenvolvimento Rural do 

Continente

Portaria n.º 37/2020 - Diário da República n.º 24/2020, Série I de 2020-02-04

Agricultura

Primeira alteração à Portaria n.º 108/2015, de 14 de abril, que estabelece o regime de aplicação da medida «Assistência

Técnica» do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente

AGRICULTURA

Portaria n.º 61/2020 - Diário da República n.º 46/2020, Série I de 2020-03-05

Finanças e Agricultura

Alteração ao Regulamento do Seguro de Colheitas e da Compensação de Sinistralidade, adiante designado por 

Regulamento, aprovado em anexo à Portaria n.º 65/2014, de 12 de março, alterado pelas Portarias n.os 132/2017, de 

10 de abril, e 109/2018, de 23 de abril

AGRO-ALIMENTAR

VINHO E VINHA

Aviso n.º 3999/2020 - Diário da República n.º 47/2020, Série II de 2020-03-06

Agricultura - Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.

Inclusão de castas e sinónimos na lista de castas anexa à Portaria n.º 380/2012, de 22 de novembro

ORÇAMENTO DO ESTADO

Lei n.º 2/2020 - Diário da República n.º 64/2020, Série I de 2020-03-31

Assembleia da República

Orçamento do Estado para 2020

Lei n.º 3/2020 - Diário da República n.º 64/2020, Série I de 2020-03-31

Assembleia da República

Grandes Opções do Plano para 2020

Lei n.º 4/2020 - Diário da República n.º 64/2020, Série I de 2020-03-31

Assembleia da República

Quadro plurianual de programação orçamental
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https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66970764/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/128792816/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/128792816/details/maximized?serie=I&day=2020-02-04&date=2020-02-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66970764/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/129892690/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/571897/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106858892/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115160090/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/129967864/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=129967777
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130893436/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130893437/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130893438/details/maximized


JOUE

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO

Comunicação da Comissão,—Orientações para os Estados‐Membros relativas a investimento direto estrangeiro e livre 

circulação de capitais provenientes de países terceiros, e proteção dos ativos estratégicos da Europa, antes da aplicação

do Regulamento (UE) 2019/452 (Regulamento Análise dos IDE)

AGRO-ALIMENTAR

Diretiva de Execução (UE) 2020/432 da Comissão, de 23 de março de 2020, que altera a Diretiva 2002/55/CE do 

Conselho no que diz respeito à definição de produtos hortícolas e à lista de géneros e espécies constante do artigo 2.o, 

n.o 1, alínea b) ( 1 )

Catálogo comum de variedades de espécies hortícolas — Suplemento 2020/1

Resolução do Parlamento Europeu, de 3 de maio de 2018, sobre a situação atual e perspetivas futuras para os setores

do gado ovino e caprino na UE (2017/2117(INI))

VINHO E VINHA

Regulamento Delegado (UE) 2020/419 da Comissão, de 30 de janeiro de 2020, que estabelece exceções ao disposto no 

Regulamento Delegado (UE) 2016/1149 que complementa o Regulamento (UE) n.o 1308/2013 do Parlamento Europeu

e do Conselho no que diz respeito aos programas de apoio nacionais no setor vitivinícola

Regulamento de Execução (UE) 2020/198 da Comissão de 13 de fevereiro de 2020 que estabelece normas de execução

do Regulamento (UE) n.o 251/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho respeitantes ao estabelecimento do registo

das indicações geográficas protegidas do setor dos produtos vitivinícolas aromatizados e à enumeração das 

denominações geográficas constantes desse registo

Regulamento de Execução (UE) 2020/133 da Comissão de 30 de janeiro de 2020 que derroga o Regulamento de 

Execução (UE) 2016/1150 da Comissão que estabelece as normas de execução do Regulamento (UE) n.o 1308/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos programas de apoio nacionais ao setor vitivinícola

AGRICULTURA

Decisão de Execução (UE) 2020/201 da Comissão de 12 de fevereiro de 2020 que exclui do financiamento da União

Europeia determinadas despesas efetuadas pelos Estados-Membros a título do Fundo Europeu Agrícola de Garantia

(FEAGA) e do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) [notificada com o número C(2020) 541]

Retificação do Regulamento (UE) n.o 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, 

que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas e que revoga os Regulamentos (CEE) 

n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001, (CE) n.o 1234/2007 do Conselho ( JO L 347 de 20.12.2013 )
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.099.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2020:099I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.088.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2020:088:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2020:088:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.071.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2020:071:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.041.01.0050.01.POR&toc=OJ:C:2020:041:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.084.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:084:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.042.01.0008.01.POR&toc=OJ:L:2020:042:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.027.01.0024.01.POR&toc=OJ:L:2020:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.042.01.0017.01.POR&toc=OJ:L:2020:042:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.023.01.0012.01.POR&toc=OJ:L:2020:023:TOC

