
 
 

 

 
DE 16 A 20 DE JULHO DE 2018 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO  

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

Projeto de Lei 964/XIII  

Alarga o quadro de competências reconhecido aos arquitetos na direção de obra e direção de fiscalização de obra, procedendo à 

terceira alteração à Lei n.º 31/2009, de 3 de julho  

Autoria:  PCP 

 

Projeto de Lei 961/XIII  

Determina a não repercussão sobre os utentes das taxas municipais de direitos de passagem e de ocupação de subsolo  

Autoria:  PEV 

 

Projeto de Lei 958/XIII  

Visa o reforço da resistência sísmica dos edifícios  

Autoria:  PEV 

 

Proposta de Lei 143/XIII  

Altera a Lei de Combate à Droga, transpondo a Diretiva (UE) 2017/2103.  

Autoria: Governo   

 

Projeto de Lei 955/XIII   

Repõe a taxa de 6% de IVA para a entrada em espetáculos de arte e cultura  

Autoria:  PEV 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42907
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42907
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42902
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42902
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42898
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42898
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42904
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42904
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42894
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42894
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Projeto de Lei 953/XIII   

Universalização dos cuidados de saúde oral no Serviço Nacional de Saúde  

Autoria:  PEV 

 

Projeto de Lei 964/XIII   

Alarga o quadro de competências reconhecido aos arquitetos na direção de obra e direção de fiscalização de obra, procedendo à 

terceira alteração à Lei n.º 31/2009, de 3 de julho  

Autoria: PCP 

 

 

ÚLTIMOS DIPLOMAS APROVADOS  

Decreto da Assembleia 225/XIII  

Modelo de informação simplificada na fatura da água (primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 114/2014, de 21 de julho, que estabelece 

os procedimentos necessários à implementação do sistema de faturação detalhada)  

 
 

ARRENDAMENTO 

 

Lei n.º 30/2018 - Diário da República n.º 135/2018, Série I de 2018-07-16 

Assembleia da República  

Regime extraordinário e transitório para proteção de pessoas idosas ou com deficiência que sejam arrendatárias e residam no mesmo 

locado há mais de 15 anos 

 

 

FINANCEIRO 

 

Lei n.º 35/2018 - Diário da República n.º 139/2018, Série I de 2018-07-20 

Assembleia da República  

Procede à alteração das regras de comercialização de produtos financeiros e de organização dos intermediários financeiros, e 

transpõe as Diretivas 2014/65, 2016/1034 e 2017/593 

 

Lei n.º 32/2018 - Diário da República n.º 137/2018, Série I de 2018-07-18 

Assembleia da República  

Institui a obrigatoriedade de as instituições bancárias refletirem totalmente a descida da taxa Euribor nos contratos de crédito à 

habitação, procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 74-A/2017, de 23 de junho 

  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42892
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42892
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42907
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42907
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20971
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20971
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115698900/details/maximized?serie=I&day=2018-07-16&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115740680/details/maximized?serie=I&day=2018-07-20&date=2018-07-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0065
https://dre.pt/application/external/eurolex?16L1034
https://dre.pt/application/external/eurolex?17L0593
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115712241/details/maximized?serie=I&day=2018-07-18&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107561581/details/normal?l=1
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BANCO DE PORTUGAL  

 

Instituições obrigadas a refletir taxas de juro negativas no crédito à habitação 

 

Nota de Informação Estatística - Endividamento do setor não financeiro - maio de 2018  

 

Síntese da atividade sancionatória do Banco de Portugal no 2º trimestre de 2018  

 

Comunicado do Banco de Portugal sobre o Relatório da Implementação da Política Monetária em 2017 

 

Nota de Informação Estatística - Financiamento das administrações públicas - maio de 2018  

 

Nota de Informação Estatística - Balança de pagamentos - maio de 2018  

 

Moeda corrente comemorativa – 250 Anos do Jardim Botânico da Ajuda 

 

Nota de Informação Estatística - Estatísticas das empresas da central de balanços - 1º trimestre de 2018  

 

 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Regulamento do Prospeto - Novas regras sobre limiares aplicáveis ao dever de publicação de prospeto (art.1º, n.º3 e 3º, n.º2) a 

partir de 21 de julho de 2018 

 

Esclarecimento da CMVM sobre entidades abrangidas pela obrigação de prestação de informação prevista na Circular de 28 de 

junho de 2018 

 

CMVM proferiu decisão em 9 processos de contraordenação no 2º trimestre de 2018 

 
 

PORTUGAL 2020  

 

Portaria n.º 217/2018 - Diário da República n.º 138/2018, Série I de 2018-07-19 

Planeamento e das Infraestruturas  

Sexta alteração ao Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização, aprovado pela Portaria n.º 57-

A/2015, de 27 de fevereiro  

https://www.bportugal.pt/comunicado/instituicoes-obrigadas-refletir-taxas-de-juro-negativas-no-credito-habitacao
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-endividamento-do-setor-nao-financeiro-maio-de-2018
https://www.bportugal.pt/comunicado/sintese-da-atividade-sancionatoria-do-banco-de-portugal-no-2o-trimestre-de-2018
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-o-relatorio-da-implementacao-da-politica-monetaria
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-financiamento-das-administracoes-publicas-maio-de-2018
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-balanca-de-pagamentos-maio-de-2018
https://www.bportugal.pt/comunicado/moeda-corrente-comemorativa-250-anos-do-jardim-botanico-da-ajuda
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-estatisticas-das-empresas-da-central-de-balancos-1o-0
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20180720R.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20180720R.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20180719b.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20180719b.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/ContraOrdenacoes/Pages/2018_2t.aspx
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/ContraOrdenacoes/Pages/2018_2t.aspx
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115730625/details/maximized?serie=I&day=2018-07-19&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619906/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619906/details/normal?l=1
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SAÚDE  

 

Lei n.º 33/2018 - Diário da República n.º 137/2018, Série I de 2018-07-18 

Assembleia da República  

Regula a utilização de medicamentos, preparações e substâncias à base da planta da canábis, para fins medicinais 

 

Lei n.º 31/2018 - Diário da República n.º 137/2018, Série I de 2018-07-18 

Assembleia da República  

Direitos das pessoas em contexto de doença avançada e em fim de vida 

 

 
TMT 

 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

 

Avaliação de radiações não ionizantes 

Até ao final do 1.º semestre de 2018 foram recebidas na ANACOM 1933 solicitações relacionadas com radiações não ionizantes.  

 

Notificações de violações de segurança disparam em 2017 e ANACOM aprova Regulamento de Segurança das Comunicações 

A ANACOM recebeu 192 notificações de violações de segurança ou falhas de serviço em 2017, mais 83% do que as 105 recebidas 

em 2016.  

 

 

TRABALHO 

 

Portaria n.º 208/2018 - Diário da República n.º 135/2018, Série I de 2018-07-16 

Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Portaria que aprova os valores dos coeficientes de revalorização a aplicar na atualização das remunerações anuais registadas que 

servem de base de cálculo às pensões iniciadas durante o ano de 2018 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115712242/details/maximized?serie=I&day=2018-07-18&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115712240/details/maximized?serie=I&day=2018-07-18&date=2018-07-01
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1455995
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456724
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115698905/details/maximized?serie=I&day=2018-07-16&date=2018-07-01
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UNIÃO EUROPEIA 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 
 

 

Retificação do Regulamento (UE) 2018/978 da Comissão, de 9 de julho de 2018, que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) 

n.o 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos produtos cosméticos ( JO L 176 de 12.7.2018 )  

 

Regulamento de Execução (UE) 2018/1013 da Comissão, de 17 de julho de 2018, que institui medidas de salvaguarda provisórias 

em relação às importações de certos produtos de aço 

 

Retificação do Regulamento (UE) 2018/978 da Comissão, de 9 de julho de 2018, que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) 

n.o 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos produtos cosméticos ( JO L 176 de 12.7.2018 )  
 

 

 
COMUNICADOS DE IMPRENSA 

 

Brexit: Comissão Europeia publica uma comunicação sobre os preparativos de saída do Reino Unido da EU 

 

União dos Mercados de Capitais: Comissão dá orientações para a proteção dos investimentos transnacionais da EU 

 

Comércio: Comissão aplica medidas de salvaguarda provisórias sobre importações de produtos de aço 

 

A UE e o Japão assinam um acordo de parceria económica 

 

União Europeia e Japão chegam a acordo para criar o maior espaço de circulação segura de dados a nível mundial 
 
 
 
  

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_.2018.183.01.0027.01.POR&toc=OJ:L:2018:183:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.183.01.0027.01.POR&toc=OJ:L:2018:183:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.181.01.0039.01.POR&toc=OJ:L:2018:181:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.181.01.0039.01.POR&toc=OJ:L:2018:181:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.183.01.0027.01.POR&toc=OJ:L:2018:183:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.183.01.0027.01.POR&toc=OJ:L:2018:183:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4545_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4528_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4563_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4526_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4526_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4501_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4501_pt.htm
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