
 
 

 

DE 2 A 6 DE ABRIL DE 2018 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO  

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

 

Projeto de Resolução 1476/XIII  

Recomenda ao Governo que proceda à alteração do sistema de fundos de reserva dos edifícios em vigor, garantindo a sua efetiva 

existência e utilização devida, através de uma fiscalização a ser realizada pelos municípios, promovendo a existência do 

financiamento necessário para a conservação dos edifícios  

Autoria: CDS-PP 

 

Projeto de Lei 821/XIII  

Cria um incentivo ao arrendamento habitacional, reduzindo a taxa de tributação autónoma, em sede de IRS, dos rendimentos prediais, 

resultantes de contratos de arrendamento para habitação, procedendo à alteração do Código do Imposto Sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro 

Autoria: CDS-PP  

 

Proposta de Lei 123/XIII  

Autoriza o Governo a aprovar um novo regime jurídico dos serviços de pagamento de moeda eletrónica, transpondo a Diretiva (UE) 

2015/2366.  

Autoria: Governo 

 

Projeto de Lei 818/XIII  

Altera a Lei das Comunicações Eletrónicas  

Autoria: PSD 

 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42409
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42409
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42406
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42406
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42399
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42399
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42390
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42390
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ÚLTIMOS DIPLOMAS APROVADOS  

 

Decreto da Assembleia 198/XIII  

Adequa o regime de serviços mínimos bancários às necessidades dos clientes bancários, procedendo à quinta alteração ao Decreto-

Lei n.º 27-C/2000, de 10 de março  

 

Decreto da Assembleia 196/XIII  

Procede à segunda alteração da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, que aprova o regime jurídico que estabelece a qualificação profissional 

exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, pela fiscalização de obra e pela direção de obra, que 

não esteja sujeita a legislação especial, e os deveres que lhes são aplicáveis, e à primeira alteração à Lei n.º 41/2015, de 3 de junho, 

que estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade da construção  

 
 

AERONAUTICA  

 

Aviso n.º 39/2018 - Diário da República n.º 65/2018, Série I de 2018-04-03 

Negócios Estrangeiros  

Aviso sobre a entrada em vigor do Acordo Euro-Mediterrânico Relativo aos Serviços Aéreos entre a Comunidade Europeia e os seus 

Estados-Membros, por um lado, e o Reino de Marrocos, por outro, incluindo os anexos I a VI, assinado em Bruxelas em 12 de 

dezembro de 2006 

 
 

ENERGIA 

 
Portaria n.º 93/2018 - Diário da República n.º 65/2018, Série I de 2018-04-03 

Economia  

Adiamento da realização do leilão para a atribuição de reserva de segurança do Sistema Elétrico Nacional (SEN), previsto na 

Portaria n.º 41/2017, de 27 de janeiro 

 

ERSE 

 

Plenário do Tribunal Constitucional decidiu pela não inconstitucionalidade de norma do regime sancionatório da ERSE 

 

 

  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20740
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20740
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20719
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20719
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114949213/details/maximized?serie=I&day=2018-04-03&date=2018-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114949214/details/maximized?serie=I&day=2018-04-03&date=2018-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105820581/details/normal?l=1
http://www.erse.pt/pt/imprensa/noticias/2018/Paginas/Plen%C3%A1riodoTribunalConstitucionaldecidiupelan%C3%A3oinconstitucionalidade.aspx
http://www.erse.pt/pt/imprensa/noticias/2018/Paginas/Plen%C3%A1riodoTribunalConstitucionaldecidiupelan%C3%A3oinconstitucionalidade.aspx
http://www.erse.pt/pt/imprensa/noticias/2018/Paginas/Plen%C3%A1riodoTribunalConstitucionaldecidiupelan%C3%A3oinconstitucionalidade.aspx
http://www.erse.pt/pt/imprensa/noticias/2018/Paginas/Plen%C3%A1riodoTribunalConstitucionaldecidiupelan%C3%A3oinconstitucionalidade.aspx
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FINANCEIRO 

 

BANCO DE PORTUGAL  

 

Intervenção da Vice-Governadora Elisa Ferreira na audição do Banco de Portugal na Comissão de Orçamento, Finanças e 

Modernização Administrativa: Projeto de Lei n.º 90/XIII/1.ª (BE) 

 

Nota de Informação Estatística - Estudo da Central de Balanços | 9 - Análise setorial da indústria dos têxteis e vestuário 2012-2016 

 

Nota de Informação Estatística - Dívida pública - fevereiro de 2018  

 

Consulta Pública n.º 3/2018 - Projeto de Instrução relativa à autorização para o exercício de funções dos membros dos órgãos de 

administração e fiscalização das instituições supervisionadas 

 

 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

Reunião do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros de 14 de março de 2018 

 

Relatório da ESMA sobre atividades de supervisão e regulação de informação financeira em 2017 

 

Indicadores de síntese do mercado de capitais português – março de 2018 

 

 

 

SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 95/2018 - Diário da República n.º 68/2018, Série I de 2018-04-06 

Assembleia da República  

Recomenda ao Governo a avaliação do cumprimento do direito dos utentes ao acompanhamento nas instituições do Serviço 

Nacional de Saúde 

 

  

https://www.bportugal.pt/intervencoes/intervencao-da-vice-governadora-elisa-ferreira-na-audicao-do-banco-de-portugal-na
https://www.bportugal.pt/intervencoes/intervencao-da-vice-governadora-elisa-ferreira-na-audicao-do-banco-de-portugal-na
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-estudo-da-central-de-balancos-9-analise-setorial-da
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-divida-publica-fevereiro-de-2018
https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-no-32018-projeto-de-instrucao-relativa-autorizacao-para-o-exercicio-de
https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-no-32018-projeto-de-instrucao-relativa-autorizacao-para-o-exercicio-de
http://www.cmvm.pt/pt/CMVM/CNSF/ConselhoNacionalDeSupervisoresFinanceiros/Documents/Comunicado%20Reuniao%2014%20mar%C3%A7o%202018.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR/Documents/esma32-63-424_report_on_enforcement_activities_2017.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/IndicadoresMensaisDoMercadoDeCapitaisPortugues/Pages/Mar2018.aspx?shpage=IndicadoresMensaisDoMercadoDeCapitaisPortugues
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114988987/details/maximized?serie=I&day=2018-04-06&date=2018-04-01
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TMT 

 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

 

Sistemas de deteção e inibição de drones 

A ANACOM participou, a 21.03.2018, na demonstração de soluções tecnológicas para deteção e inibição de drones organizada 

pela ANAC.  

 

Programa de trabalho do BEREC para 2019 em consulta pública 

Consulta decorre até 20.04.2018.  

 

Portabilidade de conteúdos digitais na União Europeia 

Cidadãos europeus podem agora aceder aos serviços digitais subscritos no país de origem quando viajam para qualquer outro 

destino na UE.  

 

ANACOM determina descida de 26% nos preços das terminações fixas 

O preço máximo passará dos atuais 0,063 cêntimos de euros por minuto para um valor máximo de 0,047 cêntimos de euro por 

minuto.  

 

ANACOM quer que os operadores melhorem a resposta às reclamações dos clientes 

A ANACOM está a definir os requisitos que os operadores devem cumprir nas respostas que dão às reclamações que os seus 

clientes lhes dirigem.  

 

 

PORTAL DO GOVERNO 
 
 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 5 DE ABRIL DE 2018 
 
 

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

 

1. Foi hoje aprovado, na generalidade, o Decreto-Lei que define os princípios de organização do currículo dos Ensinos Básico e 
Secundário, que será agora colocado em consulta pública. 
 
2. O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que altera o contrato entre o Estado Português e a SIRESP - Gestão de Redes 
Digitais de Segurança e Emergência, e autoriza a despesa inerente à melhoria da rede SIRESP. 
 
3. Foi aprovado o decreto-lei que procede à alteração do Sistema de Apoio à Reposição da Competitividade e Capacidades Produtivas.  
 
O Sistema de Apoio à Reposição da Competitividade e Capacidades Produtivas foi implementado na sequência dos incêndios que 
ocorreram a 15 de outubro de 2017, visando acorrer às necessidades mais prementes das empresas afetadas. 
  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1432544
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1432542
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1432524
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1432382
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1432303
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=201
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Considerando as necessidades entretanto identificadas, e com o objetivo de reforçar a capacidade das empresas, julgou-se necessário 
introduzir alguns ajustamentos, nomeadamente elevando a taxa de apoio aplicável aos danos sofridos por pequenas e médias 
empresas. 
 
4. Foi aprovada a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 (ENCNB 2030). 
 
Esta Estratégia assume o património natural português como um fator decisivo para a afirmação do país a nível internacional e como 
um ativo estratégico para a concretização de um modelo de desenvolvimento assente na valorização do seu território e valores naturais. 
 
Com uma visão de longo prazo, a Estratégia sistematiza metas ordenadas por prioridades a prosseguir até 2030, desenvolvendo os 
objetivos de sustentabilidade na utilização e afetação dos recursos biológicos e geológicos na perspetiva de uma economia mais 
circular para a manutenção e promoção da diversidade biológica. 
 
5. Foi aprovada a Estratégia Nacional e o respetivo Plano de Ação de Combate ao Desperdício Alimentar.  
 
6. Foi aprovada a resolução que cria uma Estrutura de Missão para o Projeto Meridiano. 
Reconhecendo-se a música como uma das expressões mais relevantes de afirmação da cultura portuguesa e um elemento de grande 
relevância para a diáspora portuguesa, esta Estrutura de Missão terá como objetivos a definição e desenvolvimento de novos modos 
de ligação dos criadores e intérpretes que se exprimem em português, entre si e com os diversos públicos que constituem ou podem 
constituir a sua procura. Ficará na dependência do membro do Governo responsável pela área dos Negócios Estrangeiros. 
 
 
 

UNIÃO EUROPEIA 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 
 

 
Decisão (UE) 2018/539 do Conselho, de 20 de março de 2018, relativa à celebração do Acordo Bilateral entre a União Europeia e 

os Estados Unidos da América sobre medidas prudenciais relativas aos seguros e resseguros 

 

Regulamento (UE) 2018/519 da Comissão, de 28 de março de 2018, que altera o Regulamento (CE) n.o 1126/2008, que adota 

determinadas normas internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.o 1606/2002 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, relativamente à Interpretação 22 do International Financial Reporting Interpretations Committee  

 
 

COMUNICADOS DE IMPRENSA 
 

Auxílios estatais: Comissão aprova o regime português de imposto sobre a tonelagem e de apoio aos marítimos 

 

Comissão adota novas medidas para uma melhor proteção dos trabalhadores contra produtos químicos cancerígenos 

 
 

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_.2018.090.01.0036.01.POR&toc=OJ:L:2018:090:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.090.01.0036.01.POR&toc=OJ:L:2018:090:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.087.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2018:087:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.087.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2018:087:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.087.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2018:087:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2842_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2662_pt.htm

	Aviso n.º 39/2018 - Diário da República n.º 65/2018, Série I de 2018-04-03
	Portaria n.º 93/2018 - Diário da República n.º 65/2018, Série I de 2018-04-03
	Resolução da Assembleia da República n.º 95/2018 - Diário da República n.º 68/2018, Série I de 2018-04-06
	Sistemas de deteção e inibição de drones
	Programa de trabalho do BEREC para 2019 em consulta pública
	Portabilidade de conteúdos digitais na União Europeia
	ANACOM determina descida de 26% nos preços das terminações fixas
	ANACOM quer que os operadores melhorem a resposta às reclamações dos clientes

