DE 9 A 13 DE ABRIL DE 2018
NOVIDADES LEGISLATIVAS E
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS

ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO
ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS

Projeto de Resolução 1502/XIII
Portugal 2020 e sua reprogramação
Autoria: PSD

Projeto de Lei 832/XIII
Procede à 47.ª alteração ao Código Penal e regula as condições especiais para a prática de eutanásia não punível
Autoria: PS

Projeto de Lei 830/XIII
Regime jurídico do mecanismo nacional de monitorização da implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência
Autoria: PS | PSD | BE | CDS-PP | PCP

Proposta de Lei 124/XIII
Determina a cessação de vigência de decretos-leis publicados entre os anos de 1975 e 1980.
Autoria: Governo
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ÚLTIMOS DIPLOMAS APROVADOS

Decreto da Assembleia 199/XIII
Reforça as regras de proteção contra a exposição aos campos eletromagnéticos, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 30/2010,
de 2 de setembro

AGROALIMENTAR

Resolução da Assembleia da República n.º 102/2018 - Diário da República n.º 70/2018, Série I de 2018-04-10
Assembleia da República
Recomenda ao Governo a avaliação do impacto e da origem dos microplásticos no ambiente e na comida

Resolução da Assembleia da República n.º 97/2018 - Diário da República n.º 69/2018, Série I de 2018-04-09
Assembleia da República
Recomenda ao Governo que tome medidas para reforço da investigação, experimentação, apoio, acompanhamento e
aconselhamento agrícola

Resolução da Assembleia da República n.º 98/2018 - Diário da República n.º 69/2018, Série I de 2018-04-09
Assembleia da República
Recomenda ao Governo que crie um comité científico agroalimentar

Resolução da Assembleia da República n.º 99/2018 - Diário da República n.º 69/2018, Série I de 2018-04-09
Assembleia da República
Recomenda ao Governo a criação de uma plataforma de valorização da produção agroalimentar portuguesa

FINANCEIRO
BANCO DE PORTUGAL

Nota de Informação Estatística - Emissões de títulos - fevereiro de 2018

Nota de Informação Estatística - Contas nacionais financeiras - 4º trimestre de 2017

Nota de Informação Estatística - Estatísticas bancárias Internacionais em base consolidada - 4º trimestre de 2017

Nota de Informação Estatística - Empréstimos e depósitos bancários - fevereiro de 2018
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Nota de Informação Estatística - Taxas de juro de novas operações de empréstimos e depósitos - fevereiro de 2018
CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Indicadores de síntese dos organismos de investimento coletivo e dos fundos de investimento alternativo - março 2018

ESMA solicita à Comissão Europeia clarificação quanto ao conceito de atividade auxiliar e respetiva implementação no âmbito da
DMIF II

Consulta Pública sobre projeto de revisão do Regulamento da CMVM n.º 2/2007 relativo ao exercício de atividades de intermediação
financeira

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Resolução da Assembleia da República n.º 103/2018 - Diário da República n.º 71/2018, Série I de 2018-04-11
Assembleia da República
Recomenda ao Governo a adoção de mecanismos de apoio à tomada de decisão das pessoas com deficiência, em cumprimento da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

SAÚDE
Resolução da Assembleia da República n.º 101/2018 - Diário da República n.º 70/2018, Série I de 2018-04-10
Assembleia da República
Recomenda ao Governo a contratação definitiva de profissionais de saúde e a integração dos profissionais de saúde contratados ao
abrigo dos planos de contingência no quadro de pessoal das instituições de saúde

Portaria n.º 97/2018 - Diário da República n.º 69/2018, Série I de 2018-04-09
Saúde
Primeira alteração à Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro, que define os serviços farmacêuticos que podem ser prestados
pelas farmácias
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TMT
ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES

Intervenções públicas da ANACOM
Intervenção da ANACOM no V Curso de Cibersegurança e Gestão de Crises no Ciberespaço, do IDN, a 04.04.2018, em Lisboa.

Atividade Internacional - atualização da informação
Informação atualizada sobre a presença da ANACOM em encontros internacionais - BEREC, CENELEC, CEPT e ERGP.

Perguntas frequentes (FAQ) sobre a iniciativa WiFi4EU - atualização da informação
Informação atualizada sobre a iniciativa WiFi4EU da Comissão Europeia.

Concurso público do BEREC para desenvolvimento de ferramenta de medição de neutralidade da rede
As propostas devem ser entregues até 11.05.2018.
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PORTAL DO GOVERNO
COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 12 DE ABRIL DE 2018
O Conselho de Ministros aprovou, entre outros, o seguinte:

1. O Conselho de Ministros aprovou o Programa de Estabilidade 2018-2022, que será discutido na Assembleia da República no dia
24 de abril.
O Programa de Estabilidade assume a continuidade da estratégia de política económica e orçamental definida no Programa de
Governo. Prossegue, assim, o fomento de um crescimento económico inclusivo, com coesão social e consolidação sustentável das
contas públicas, em benefício das gerações atuais e futuras.

2. O Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que regula as condições de instalação e funcionamento das casas de autonomia a
que se refere a Lei Tutelar Educativa.

3. Foi aprovada a proposta de lei que altera o regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referentes ao sistema judicial.
O presente diploma introduz um conjunto de garantias que visam assegurar um elevado nível de proteção dos dados pessoais no
âmbito do sistema judiciário, onde se afigura necessária uma particular preocupação com a circulação de informação no contexto
da tramitação dos processos em várias instâncias e por diferentes entidades. Estas garantias são especialmente adequadas às
particularidades e finalidades do sistema, atendendo em especial à necessidade de assegurar a ausência de qualquer tipo de
interferência ou aproveitamento indevido no exercício de funções dos tribunais e do Ministério Público.
4. Foi aprovada a proposta de lei que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) n.º 2016/680, referente ao tratamento de
dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, deteção ou repressão de infrações penais ou
de execução de sanções penais, incluindo as ameaças à segurança pública. Os dados tratados deverão restringir-se àqueles que são
especificamente necessários à finalidade proposta, prosseguindo-se o designado princípio da «proteção de dados desde a conceção
e por defeito».
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UNIÃO EUROPEIA
JORNAL OFICIAL DA UE
Aviso sobre a entrada em vigor do Acordo Bilateral entre a União Europeia e os Estados Unidos da América sobre medidas prudenciais
relativas aos seguros e resseguros

Regulamento de Execução (UE) 2018/550 da Comissão, de 6 de abril de 2018, que altera o anexo II do Regulamento (CE)
n.o 684/2009 que aplica a Diretiva 2008/118/CE do Conselho no que diz respeito aos processos informatizados para a circulação de
produtos sujeitos a impostos especiais de consumo em regime de suspensão do imposto

Regulamento de Execução (UE) 2018/555 da Comissão, de 9 de abril de 2018, relativo a um programa de controlo coordenado
plurianual da União para 2019, 2020 e 2021, destinado a garantir o respeito dos limites máximos de resíduos de pesticidas no interior
e à superfície dos alimentos de origem vegetal e animal e a avaliar a exposição dos consumidores a estes resíduos

Orientação (UE) 2018/570 do Banco Central Europeu, de 7 de fevereiro de 2018, que altera a Orientação (UE) 2015/510 relativa ao
enquadramento para a implementação da política monetária do Eurosistema (BCE/2018/3)

Orientação (UE) 2018/571 do Banco Central Europeu, de 7 de fevereiro de 2018, que altera a Orientação (UE) 2016/65 relativa às
margens de avaliação a aplicar na implementação da política monetária do Eurosistema (BCE/2018/4)

Orientação (UE) 2018/572 do Banco Central Europeu, de 7 de fevereiro de 2018, que altera a Orientação BCE/2014/31 relativa a
medidas adicionais temporárias respeitantes às operações de refinanciamento do Eurosistema e à elegibilidade dos ativos de garantia
(BCE/2018/5)

COMUNICADOS DE IMPRENSA
A Comissão Europeia toma medidas para proibir práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar

Um novo acordo para os consumidores: Comissão reforça os direitos dos consumidores e a sua aplicação na UE

Comissão toma medidas para promover a confiança nos estudos científicos sobre a segurança dos alimentos

VentureEU: 2,1 mil milhões de EUR para estimular o investimento de capital de risco em jovens empresas inovadoras na Europa
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