
 
 

 

 
DE 30 DE ABRIL A 4 DE MAIO DE 2018 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO  

 

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

 

Projeto de Lei 860/XIII  

Cria o Programa Extraordinário de Ingresso de Pessoas com Deficiência na Administração Pública (PEIPDAP)  

Autoria: CDS-PP 

 

Projeto de Lei 859/XIII  

Estabelece a realização de uma campanha de sensibilização e de um novo período de entrega voluntária de armas de fogo, com vista 

ao desarmamento da sociedade  

Autoria: PEV 

 

Proposta de Lei 129/XIII  

Estabelece medidas destinadas a corrigir situações de desequilíbrio na posição dos arrendatários e dos senhorios, a reforçar a 

segurança e estabilidade do arrendamento urbano e a proteger arrendatários em situação de especial fragilidade.  

Autoria: Governo 

  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42559
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42559
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42554
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42554
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42542
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42542
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Proposta de Lei 128/XIII  

Estabelece taxas autónomas diferenciadas de IRS para rendimentos prediais nos contratos de arrendamento habitacionais de longa 

duração  

Autoria: Governo 

 

Proposta de Lei 127/XIII  

Autoriza o Governo a aprovar um regime especial de tributação que preveja a isenção de tributação dos rendimentos prediais 

decorrentes de arrendamento ou subarrendamento habitacional no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível.  

Autoria: Governo 

 

ÚLTIMOS DIPLOMAS APROVADOS  

 
Decreto da Assembleia 203/XIII  

Direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e à proteção das características sexuais de cada pessoa  

 
 

FINANCEIRO 

 

BANCO DE PORTUGAL  

Comunicado do Banco de Portugal sobre a apresentação do Relatório do Conselho de Administração de 2017 

 

Nota de Informação Estatística - Dívida pública - março de 2018  

 

Nota de Informação Estatística - Empréstimos concedidos pelo setor financeiro - março de 2018  

 

Comunicado do Banco de Portugal sobre o Relatório da Emissão Monetária 2017 

 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Indicadores mensais de receção de ordens - março de 2018 

 

Circular da CMVM relativa aos Organismos de Investimento Coletivo no limiar da maturidade 

 

Indicadores mensais do mercado de capitais português – abril de 2018 

 

Indicadores trimestrais de gestão de ativos - 1º trimestre de 2018 

 

Consulta pública da Comissão Europeia sobre requisitos mínimos na transmissão de informação para o exercício dos direitos dos 

acionistas 

  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42541
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42541
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42540
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42540
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20780
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20780
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-apresentacao-do-relatorio-do-conselho-de
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-divida-publica-marco-de-2018
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emprestimos-concedidos-pelo-setor-financeiro-marco-de-2018
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-o-relatorio-da-emissao-monetaria-2017
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/RecepcaodeOrdens/Pages/Mar2018.aspx?shpage=RecepcaodeOrdens
http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Circulares/Documents/Circular%20de%2016042018.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/IndicadoresMensaisDoMercadoDeCapitaisPortugues/Pages/Abril2018.aspx?shpage=IndicadoresMensaisDoMercadoDeCapitaisPortugues
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/GestaoDeActivos/Pages/2018_1t.aspx?shpage=GestaoDeActivos
http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/ComissaoEuropeia/Paginas/transmissao-de-informacao-direitos-dos-acionistas.aspx
http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/ComissaoEuropeia/Paginas/transmissao-de-informacao-direitos-dos-acionistas.aspx
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INOVAÇÃO  

 
Decreto-Lei n.º 28/2018 - Diário da República n.º 85/2018, Série I de 2018-05-03 

Presidência do Conselho de Ministros  

Cria o Fundo para a Inovação Social 

 
 

IMOBILIÁRIO  

 

Decreto-Lei n.º 29/2018 - Diário da República n.º 86/2018, Série I de 2018-05-04 

Presidência do Conselho de Ministros  

Estabelece o Porta de Entrada - Programa de Apoio ao Alojamento Urgente 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 50-A/2018 - Diário da República n.º 84/2018, 1º Suplemento, Série I de 2018-05-02 

Presidência do Conselho de Ministros  

Aprova o sentido estratégico, objetivos e instrumentos de atuação para uma Nova Geração de Políticas de Habitação 

 
 

SAÚDE  

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2018 - Diário da República n.º 86/2018, Série I de 2018-05-04 

Presidência do Conselho de Ministros  

Aprova medidas de promoção da saúde global e cria um grupo de trabalho para a elaboração do Plano de Ação para a Saúde 

Global 2018-2019 

 

 

TMT 

 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

 

Alterações ao Quadro Nacional de Atribuição de Frequências 

Aprovadas por decisão da ANACOM de 26.04.2018.  

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115211103/details/maximized?serie=I&day=2018-05-03&date=2018-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115221283/details/maximized?serie=I&day=2018-05-04&date=2018-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115211109/details/maximized?serie=I&day=2018-05-02&date=2018-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115221285/details/maximized?serie=I&day=2018-05-04&date=2018-05-01
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1433789
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UNIÃO EUROPEIA 

 

Lei n.º 18/2018 - Diário da República n.º 84/2018, Série I de 2018-05-02 

Assembleia da República  

Segunda alteração à Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da 

República no âmbito do processo de construção da União Europeia 

 

PORTAL DO GOVERNO 
 
 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 3 DE MAIO DE 2018 
 

 

O Conselho de Ministros aprovou, entre outros, o seguinte: 

1. O Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que altera o Código do Registo Civil, introduzindo melhorias ao nível da 

simplificação de procedimentos e redução de custos. 

 

No âmbito do programa nacional Simplex+ e do plano estratégico para a área da Justiça, designado Justiça + Próxima, passa a ser 

dispensada, em atos de registo civil, a tradução e certificação de documentos emitidos em país estrangeiro e escritos em língua 

inglesa, francesa ou espanhola, sempre que o funcionário competente domine a língua em causa. 

 

Para este efeito, poderá ser pré-agendada, junto dos serviços de registo civil, a prática dos atos que impliquem a entrega de 

documentos redigidos nestas línguas.  

 

Esta é uma medida que simplifica os procedimentos na área do registo civil, reduzindo os custos que lhe são inerentes – 

nomeadamente, com traduções e certificações – e melhorando o relacionamento dos cidadãos com a Administração Pública. 

 

2. Foi aprovado o decreto-lei que altera o regime de acesso e exercício das atividades de aluguer e partilha de veículos de passageiros 

sem condutor. 

 

O diploma procede à alteração do regime que estabelece as condições de acesso e de exercício da atividade de aluguer de veículos 

de passageiros sem condutor, designada por atividade de rent-a-car, regulando também a atividade de partilha de veículos de 

passageiros, com e sem motor, conhecida por sharing. O diploma procede, ainda, à simplificação de procedimentos relativos a ambas 

as atividades, nomeadamente à desmaterialização do contrato de aluguer. 

 

A presente alteração corresponde não só a uma medida Simplex+ que visa desmaterializar, desburocratizar e simplificar os contratos 

de aluguer de veículos de passageiros sem condutor, consagrando a possibilidade de desmaterialização do contrato, mas também ao 

preconizado no Programa do XXI Governo no domínio da promoção da mobilidade sustentável nas cidades. 

 

3. Foi aprovada a proposta de lei que altera o regime jurídico do Associativismo Jovem. 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115203957/details/maximized?serie=I&day=2018-05-02&date=2018-05-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/540659/details/normal?l=1
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=207
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=207
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UNIÃO EUROPEIA 

 
 

JORNAL OFICIAL DA EU 
 

 
Decisão (UE) 2018/646 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de abril de 2018, relativa a um regime comum de prestação 

de melhores serviços em matéria de competências e qualificações (Europass) e que revoga a Decisão n.o 2241/2004/CE  

 

Regulamento (UE) 2018/644 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de abril de 2018, relativo aos serviços transfronteiriços de 

entrega de encomendas  

 

Regulamento (UE) 2018/676 da Comissão, de 3 de maio de 2018, que retifica o Regulamento (UE) n.o 546/2011 da Comissão que 

dá execução ao Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos princípios uniformes 

aplicáveis à avaliação e autorização dos produtos fitofarmacêuticos 

 
 
 

COMUNICADOS DE IMPRENSA 
 

 

Declaração Conjunta do Vice-Presidente Andrus Ansip e dos Comissários Dimitris Avramopoulos, Julian King e Mariya Gabriel sobre 

as novas regras em matéria de cibersegurança a nível da EU 

 

Previsões económicas da primavera de 2018: Prosseguirá a expansão, não obstante os novos riscos 

 
Orçamento da UE: Comissão propõe um orçamento moderno para uma União que protege, capacita e defende  
 

A presente Newslextter destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não devendo servir de base para qualquer tomada de decisão 
sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Neslextter não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje 

obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto contate-nos: plmjlaw@plmj.pt. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0042.01.POR&toc=OJ:L:2018:112:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0042.01.POR&toc=OJ:L:2018:112:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0019.01.POR&toc=OJ:L:2018:112:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0019.01.POR&toc=OJ:L:2018:112:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0008.01.POR&toc=OJ:L:2018:114:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0008.01.POR&toc=OJ:L:2018:114:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0008.01.POR&toc=OJ:L:2018:114:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3650_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3650_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3605_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3605_pt.htm
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