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O Conselho de Ministros realizou, no dia 14 de Abril de 2020, a sua 12.ª Sessão 
Ordinária. 
 
Nesta Sessão, o Governo apreciou e aprovou: 
 

 O Relatório Anual da Evolução do Tráfico e Consumo Ilícitos de Drogas 
Registados no País no Ano de 2019, a submeter à Assembleia da 
República. 
 

 O Decreto que aprova as Facilidades Aduaneiras e Fiscais, no âmbito das 
Medidas para a Mitigação dos Efeitos do COVID 19. 
 
As facilidades aduaneiras e fiscais aplicam-se aos agentes económicos, 
sujeitos passivos dos impostos em vigor, e consistem, nomeadamente, na 
autorização de saídas antecipadas na importação de produtos de 
prevenção e tratamento do COVID-2019, na dispensa dos Pagamentos 
por Conta, no adiamento do Pagamento Especial Por Conta e na 
autorização de compensação de créditos respeitantes ao Imposto sobre 
o Valor Acrescentado (IVA), de que o sujeito passivo seja titular, com 
dívidas relativas a impostos de natureza diversa a cargo da administração 
tributária. 
 

 A Resolução que aprova a Estratégia de Gestão do Mangal, 2020-2024. 
 
O objectivo da Estratégia de Gestão do Mangal é de manter ou aumentar 
a biodiversidade, os valores e a função do ecossistema do mangal, de 
modo a responder às necessidades de protecção ambiental em estuários 
e zonas costeiras. Pretende-se, igualmente, minimizar os efeitos do 
aquecimento global, através do processo de sequestro e armazenamento 
do carbono, absorvendo dióxido de carbono da atmosfera e contribuir de 
forma significativa para o alcance do Objectivo de Desenvolvimento do 
Milénio – ODS 14. 
 

 A Resolução que nomeia Júlio João Pio, para o cargo de Presidente do 
Conselho de Administração da Autoridade Reguladora da Concorrência 
(ARC). 

 
Ainda nesta Sessão, o Governo apreciou as informações sobre: 
 
 

 A Evolução do novo Coronavírus e seu Impacto para a Economia do País; 
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 O Projecto de Implantação da Agência de Desenvolvimento Integrado do 
Norte (ADIN); 
 

 Os resultados da avaliação do Estádio Nacional do Zimpeto e do Estádio 
da Machava. 
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