
 
 

 

 
DE 23 A 27 DE JULHO DE 2018 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO  

 

ÚLTIMOS DIPLOMAS APROVADOS  

 

Decreto da Assembleia 238/XIII  

Estabelece o regime jurídico da segurança do ciberespaço, transpondo a Diretiva (UE) 2016/1148, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 6 de julho de 2016, relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da 

informação em toda a União  

 

Decreto da Assembleia 237/XIII  

Aprova medidas de promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho igual ou de igual valor e procede 

à primeira alteração à Lei n.º 10/2001, de 21 de maio, que institui um relatório anual sobre a igualdade de oportunidades entre 

homens e mulheres, à Lei n.º 105/2009, de 14 de setembro, que regulamenta e altera o Código do Trabalho, e ao Decreto-Lei n.º 

76/2012, de 26 de março, que aprova a orgânica da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego  

 

Decreto da Assembleia 233/XIII  

Garante o exercício do direito de preferência pelos arrendatários (altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 

de novembro de 1966)  

 

Decreto da Assembleia 231/XIII  

Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto, que estabelece o regime das instalações 

elétricas particulares  

  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21042
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21042
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21041
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21041
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21050
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21050
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21051
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21051
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AERONÁUTICA 

 

Decreto-Lei n.º 58/2018 - Diário da República n.º 140/2018, Série I de 2018-07-23 

Presidência do Conselho de Ministros  

Estabelece um sistema de registo e seguro de responsabilidade civil obrigatório aplicável aos sistemas de aeronaves civis não 

tripuladas («drones») 

 

 

AMBIENTE  

 

Portaria n.º 218/2018 - Diário da República n.º 141/2018, Série I de 2018-07-24 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural  

Estabelece um regime excecional e temporário aplicável ao pagamento por práticas agrícolas benéficas para o clima e para o 

ambiente (Greening), previsto no regulamento aprovado em anexo à Portaria n.º 57/2015, de 27 de fevereiro, na sua atual redação 

 
 

CEREAIS  

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2018 - Diário da República n.º 143/2018, Série I de 2018-07-26 

Presidência do Conselho de Ministros  

Aprova a Estratégia Nacional para a Promoção da Produção de Cereais 

 

 

FINANCEIRO 

 

BANCO DE PORTUGAL  

Informação semestral sobre apreensão de notas contrafeitas de euro na circulação em Portugal – 1.º semestre de 2018 
 

Entidades não habilitadas a prestar serviços de pagamento 

 

 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

Comunicado da CMVM às entidades envolvidas no lançamento de “Initial Coin Offerings” (ICOs) relativo à qualificação jurídica dos 

tokens 

 

CMVM participa na segunda edição da World Investor Week promovida pela IOSCO 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115740753/details/maximized?serie=I&day=2018-07-23&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115764794/details/maximized?serie=I&day=2018-07-24&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619896/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115777790/details/maximized?serie=I&day=2018-07-26&date=2018-07-01
https://www.bportugal.pt/comunicado/informacao-semestral-sobre-apreensao-de-notas-contrafeitas-de-euro-na-circulacao-em-1
https://www.bportugal.pt/comunicado/entidades-nao-habilitadas-prestar-servicos-de-pagamento-std-exchange
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20180723a.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20180723a.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20180727a.aspx?v=
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TMT 

 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

 

Comunicações eletrónicas - custos de regulação para as taxas de 2018 

ANACOM aprova o cálculo do montante dos custos de regulação da atividade de prestador de redes e serviços de comunicações 

eletrónicas.  

 

Serviços postais - custos de regulação para as taxas de 2018 

ANACOM aprova o cálculo do montante dos custos de regulação da atividade de prestador de serviços postais para 2018.  

 

 

TRABALHO 

 

Aviso n.º 94/2018 - Diário da República n.º 144/2018, Série I de 2018-07-27 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Acordo Administrativo relativo à aplicação da Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República de 

Moçambique 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1457179
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1457176
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115793902/details/maximized?serie=I&day=2018-07-27&date=2018-07-01
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UNIÃO EUROPEIA 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 
 

 

Decisão (UE) 2018/1047 do Conselho, de 16 de julho de 2018, relativa à assinatura, em nome da União, do Acordo de Parceria e 

Cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República de Singapura, por outro 

 

Decisão (UE) 2018/1062 do Conselho, de 16 de julho de 2018, relativa à posição a tomar, em nome da União Europeia, no âmbito 

do Comité Misto CETA criado pelo Acordo Económico e Comercial Global entre o Canadá, por um lado, e a União Europeia e os 

seus Estados-Membros, por outro, no que respeita à aprovação do regulamento interno do Comité Misto CETA e dos comités 

especializados 

 

Regulamento de Execução (UE) 2018/1048 da Comissão, de 18 de julho de 2018, que estabelece requisitos de utilização do espaço 

aéreo e procedimentos operacionais relativos à navegação baseada no desempenho 

 
 

COMUNICADOS DE IMPRENSA 
 
 

Solidariedade europeia no setor da energia: maior integração da Península Ibérica no mercado energético da UE 

 

Espaço: 26 satélites Galileo em órbita para melhorar o sinal da navegação por satélite da UE 

 

Gestão da migração: Comissão desenvolve conceitos de desembarque e de centros controlados 
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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. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.189.01.0002.01.POR&toc=OJ:L:2018:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.189.01.0002.01.POR&toc=OJ:L:2018:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.190.01.0013.01.POR&toc=OJ:L:2018:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.190.01.0013.01.POR&toc=OJ:L:2018:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.190.01.0013.01.POR&toc=OJ:L:2018:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.190.01.0013.01.POR&toc=OJ:L:2018:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.189.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2018:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.189.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2018:189:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4621_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4603_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4629_pt.htm
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