
 
 

 

 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
DE 3 a 7 DE DEZEMBRO DE 2018 
 
 

 

ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO  
 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS  

 

Projeto de Lei 1046/XIII  

Alteração da taxa especial dos rendimentos prediais  

Autoria: PSD 

 

Projeto de Lei 1045/XIII  

Cria o regime jurídico do arrendamento urbano para efeitos de qualificação, educação e formação  

Autoria: PSD 

 

Projeto de Lei 1041/XIII  

Alteração do Código ao Imposto sobre Pessoas Singulares para exclusão da tributação dos montantes das indemnizações por 

denúncias de contratos de arrendamentos habitacionais de sujeitos passivos com baixo RABC  

Autoria: PSD 

 

Projeto de Lei 1040/XIII  

Cria o fundo de garantia para o arrendamento  

Autoria: PSD 

 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43195
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43195
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43194
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43194
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43190
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43190
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43189
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43189
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43188
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Projeto de Lei 1039/XIII  

Cria um Programa de Cooperação entre o Estado e as Autarquias Locais para o aproveitamento do património imobiliário público 

com vista ao arrendamento  

Autoria: PSD 

 

Projeto de Lei 1038/XIII  

Cria o Regime Jurídico do Seguro de Renda  

Autoria: PSD 

 

 

ÚLTIMOS DIPLOMAS APROVADOS  

Decreto da Assembleia 253/XIII  

Autoriza o Governo a estabelecer o regime sancionatório aplicável ao exercício da atividade da pesca comercial marítima  

 

Decreto da Assembleia 252/XIII  

Sistema de incentivo à devolução e depósito de embalagens de bebidas em plástico, vidro, metais ferrosos e alumínio (Primeira 

alteração ao Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, relativo ao Regime Unificado dos Fluxos Específicos de Resíduos)  

 

 

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 

 

Portaria n.º 310/2018 - Diário da República n.º 233/2018, Série I de 2018-12-04117222794 

Justiça  

Regulamenta o disposto no artigo 45.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto 

 

 

ENERGIA 

 

Decreto-Lei n.º 109-A/2018 - Diário da República n.º 236/2018, 1º Suplemento, Série I de 2018-12-07 

Presidência do Conselho de Ministros  

Altera o Fundo para a Sustentabilidade Sistémica do Setor Energético 

 

 

FINANCEIRO 

 

BANCO DE PORTUGAL  

Comunicado do Banco de Portugal sobre o Relatório de Estabilidade Financeira de dezembro de 2018 

Nota de Informação Estatística - Dívida pública - outubro de 2018  
 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43188
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43188
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43187
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43187
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21283
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21283
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21282
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21282
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117222794/details/maximized?serie=I&day=2018-12-04&date=2018-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108021178/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117327593/details/maximized?serie=I&day=2018-12-07&date=2018-12-01
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-o-relatorio-de-estabilidade-financeira-de-1
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-divida-publica-outubro-de-2018
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CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Regulamento da CMVM n.º 8/2018 

Deveres informativos e de comercialização relativos a PRIIPs  

Foi publicado o novo Regulamento da CMVM sobre os deveres de comercialização, publicidade, informação e conservadoria relativo 

a pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento com base em seguros (PRIIPs). 

 

 

SAÚDE 

 

Portaria n.º 314-A/2018 - Diário da República n.º 236/2018, 1º Suplemento, Série I de 2018-12-07117327595 

Saúde  

Procede à definição dos países de referência, a considerar em 2019, para a autorização dos preços dos novos medicamentos e para 

efeitos de revisão anual de preços dos medicamentos do mercado hospitalar e do mercado de ambulatório, bem como mantém, para 

o mesmo ano, o critério excecional a aplicar no regime de revisão de preços 

 

 

SEGUROS 

 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 2/2018 - Diário da República n.º 236/2018, Série I de 2018-12-07 

Supremo Tribunal Administrativo  

Uniformiza a jurisprudência nos seguintes termos: o prazo de prescrição do direito da sub-rogada companhia de seguros só começa 

a correr depois de ter pago os danos sofridos pelo seu segurado, em consequência de acidente de viação, visto que só depois deste 

pagamento o seu direito pode ser exercido, nos termos do artigo 498.º, n.os 1 e 2, do Código Civil 

 

 

 

PORTAL DO GOVERNO 

 
 
COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 6 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

1. Foi aprovado o decreto-lei que estabelece as regras gerais aplicáveis a todos os operadores de transporte ferroviário de passageiros, 

altera o regime jurídico aplicável à CP – Comboios de Portugal, e revê o regime de gestão e utilização da infraestrutura ferroviária e 

acesso à atividade ferroviária, transpondo a Diretiva (UE) 2016/2370. 

 

São assim introduzidos no ordenamento jurídico português os requisitos do chamado quarto «pacote ferroviário», que garantem uma 

maior independência do gestor da infraestrutura no que respeita às funções essenciais, assegurando um acesso equitativo pelas 

empresas de transporte de passageiros e reforçando uma maior coordenação entre ambos. 

Destinam-se a servir as necessidades de expansão da rede do Metro do Porto e o concurso será lançado no início do próximo  

 

https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Pages/reg_8_2018.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Pages/reg_8_2018.aspx
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117327595/details/maximized?serie=I&day=2018-12-07&date=2018-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117279883/details/maximized?serie=I&day=2018-12-07&date=2018-12-01
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=239
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2. Foram aprovadas as versões finais de cinco diplomas apreciados no Conselho de Ministros do passado dia 25 de outubro tendo 

em vista reforçar o nível de proteção de pessoas e bens e a resiliência do território face à ocorrência de fogos rurais. 

No domínio da promoção da eficiência na proteção civil, aprovou-se a criação do Sistema Nacional de Alerta e Aviso.  

No quadro da defesa da floresta e valorização do território, foram aprovados, em definitivo, quatro diplomas que vêm complementar 

as medidas em vigor no domínio do ordenamento florestal.  

 

3. Foi aprovado o decreto-lei que altera o Regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS). 

 

4. Foi aprovado o novo Código da Propriedade Industrial, transpondo as Diretivas (UE) 2015/2436 e 2016/943. 

O presente decreto-lei simplifica os procedimentos administrativos relativos à atribuição, manutenção e cessação dos direitos de 

propriedade industrial e introduz mecanismos que permitem fortalecer o sistema de proteção dos direitos e imprimem maior eficácia 

à repressão das infrações, designadamente mediante o agravamento das sanções aplicáveis. 

 

 

 

UNIÃO EUROPEIA 
 
 
 
JORNAL OFICIAL DA UE 
 

Regulamento (UE) 2018/1909 do Conselho, de 4 de dezembro de 2018, que altera o Regulamento (UE) n.o 904/2010 no que respeita 

à troca de informações para efeitos do controlo da correta aplicação do regime da consignação industrial 

 

 Diretiva (UE) 2018/1910 do Conselho, de 4 de dezembro de 2018, que altera a Diretiva 2006/112/CE no que diz respeito à 

harmonização e simplificação de determinadas regras no sistema do imposto sobre o valor acrescentado em matéria de tributação 

das trocas comerciais entre Estados-Membros  

 

COMUNICADOS DE IMPRENSA 

 

Uma Europa que protege: UE intensifica medidas contra a desinformação 

 

Comissão apresenta pistas para continuar a reforçar o papel internacional do euro 

 

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. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.311.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2018:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.311.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2018:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.311.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2018:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.311.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2018:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.311.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2018:311:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6647_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6643_pt.htm

