
 
 

 

 
DE 26 A 29 DE MARÇO DE 2018 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO  

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

 

Proposta de Lei 121/XIII  

Prorroga a vigência de determinados benefícios fiscais.  

Autor: Governo 

 

Projeto de Resolução 1452/XIII   

Recomenda ao Governo a implementação de medidas na área das doenças raras e da deficiência, promovendo maior apoio e 

proteção aos portadores de doença rara e deficiência, bem como aos seus cuidadores  

Autor: CDS-PP 

 

Proposta de Lei 120/XIII  

Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679, relativo à proteção das pessoas singulares no que 

diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. 

Autor: Governo 

 

Proposta de Lei 119/XIII  

Estabelece o regime jurídico da segurança do Ciberespaço, transpondo a Diretiva (UE) 2016/1148.  

Autor: Governo 

 

  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42383
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42383
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42370
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42370
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42368
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42368
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42367
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42367
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ÚLTIMOS DIPLOMAS APROVADOS  

 

Decreto da Assembleia 195/XIII  

Segunda alteração à Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da 

República no âmbito do processo de construção da União Europeia  

 
 

ANIMAIS DE COMPANHIA 

 
Lei n.º 15/2018 - Diário da República n.º 61/2018, Série I de 2018-03-27 

Assembleia da República  

Possibilita a permanência de animais de companhia em estabelecimentos comerciais, sob condições específicas, procedendo à 

segunda alteração ao regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração, aprovado em anexo 

ao Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro 

 
 

CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS  

 

Declaração de Retificação n.º 14/2018 - Diário da República n.º 63/2018, Série I de 2018-03-29 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral  

Retifica a Portaria n.º 57/2018, de 26 de fevereiro, das Finanças e Planeamento e das Infraestruturas, que regula o funcionamento e 

a gestão do portal dos contratos públicos, denominado «Portal BASE», e aprova os modelos de dados a transmitir, publicada no 

Diário da República, 1.ª série, n.º 40, de 26 de fevereiro de 2018 

 
 

CULTURA 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 79/2018 - Diário da República n.º 60/2018, Série I de 2018-03-26 

Assembleia da República  

Recomenda ao Governo a criação de um Arquivo Sonoro Nacional 

 
 

ENERGIA 

 

Decreto-Lei n.º 21/2018 - Diário da República n.º 62/2018, Série I de 2018-03-28 

Planeamento e das Infraestruturas  

Altera o Regulamento de Segurança de Barragens e aprova o Regulamento de Pequenas Barragens 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20693
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20693
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114913768/details/maximized?serie=I&day=2018-03-27&date=2018-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66229856/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114944612/details/maximized?serie=I&day=2018-03-29&date=2018-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114766031/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114913730/details/maximized?serie=I&day=2018-03-26&date=2018-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114937037/details/maximized?serie=I&day=2018-03-28&date=2018-04-01
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FINANCEIRO 

 

BANCO DE PORTUGAL  

 

Comunicado do Banco de Portugal sobre a reserva contracíclica de fundos próprios – 2.º trimestre 2018 

 

Comunicado do Banco de Portugal sobre as projeções macroeconómicas para 2018-2020 

 

Nota de Informação Estatística - Empréstimos concedidos pelo setor financeiro - fevereiro de 2018  

 

Nota de Informação Estatística - Estudo da Central de Balanços | 4 - Análise setorial das indústrias alimentares 2012-2016 

 

 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 
Relatório de atividades do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros – 2017 

 

Indicadores mensais sobre receção de ordens por conta de outrem - fevereiro 2018 

 

FAQ’s sobre medidas de intervenção da ESMA quanto aos CFD’s e opções binárias comercializadas junto de investidores de retalho 

 

ESMA proíbe comercialização de opções binárias e restringe a de CFD para proteção dos investidores 

 

Atualização das FAQ sobre o Regulamento da CMVM n.º 1/2017, relativo aos deveres de reporte dos Peritos Avaliadores de Imóveis 

 

 

PENAL  

 

Lei n.º 16/2018 - Diário da República n.º 61/2018, Série I de 2018-03-27 

Assembleia da República  

Quadragésima quinta alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, integrando na previsão 

de qualificação do homicídio os crimes cometidos no âmbito de uma relação de namoro, bem como contra jornalistas no exercício 

de funções, reforçando a sua proteção jurídico-penal 

 

 

 

  

https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-reserva-contraciclica-de-fundos-proprios-2o-1
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-projecoes-macroeconomicas-para-2018-2020
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emprestimos-concedidos-pelo-setor-financeiro-fevereiro-0
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-estudo-da-central-de-balancos-4-analise-setorial-das
http://www.cmvm.pt/pt/CMVM/CNSF/ConselhoNacionalDeSupervisoresFinanceiros/Documents/Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades_2017.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/RecepcaodeOrdens/Pages/Fevereiro2018.aspx?shpage=RecepcaodeOrdens
http://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR/Documents/Product%20Intervention%20-%20FAQs_20180327.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR/Documents/Press_Release_Product%20Intervention_20180327.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/faq_pai_regulamento_1_2017.aspx
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114913769/details/maximized?serie=I&day=2018-03-27&date=2018-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/319744/details/normal?l=1
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SEGUROS  

 

AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 

 

Painel de Riscos do Setor Segurador - Março 2018 

 

Relatório de Atividades do CNSF – 2017 

 

 

TMT 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2018 - Diário da República n.º 62/2018, Série I de 2018-03-28 

Presidência do Conselho de Ministros  

Define orientações técnicas para a Administração Pública em matéria de arquitetura de segurança das redes e sistemas de informação 

relativos a dados pessoais 

 

 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

 

Serviço postal universal - novo tarifário 

Novos preços em vigor a partir de 02.04.2018.  

 

Consulta relativa a práticas comerciais de zero-rating e similares em Portugal - prorrogação do prazo 

Prazo de resposta prorrogado até 19.04.2018.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/BDAC7C85-2F21-4C01-A331-4CC8CA1C46D8/0/PaineldeRiscosASFMar%C3%A7o2018.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114937034/details/maximized?serie=I&day=2018-03-28&date=2018-04-01
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1432028
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1431938
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UNIÃO EUROPEIA 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 
 
 
Regulamento de Execução (UE) 2018/505 da Comissão, de 7 de março de 2018, que altera o Regulamento de Execução (UE) 

2016/323 da Comissão que estabelece normas pormenorizadas para a cooperação e a troca de informações entre os Estados-Membros 

no que se refere aos produtos abrangidos pelo regime de suspensão dos impostos especiais de consumo nos termos do Regulamento 

(UE) n.o 389/2012 do Conselho 

 

Regulamento de Execução (UE) 2018/504 da Comissão, de 7 de março de 2018, que altera o Regulamento de Execução (UE) n.o 

612/2013 relativo ao funcionamento do registo dos operadores económicos e entrepostos fiscais, estatísticas conexas e a apresentação 

de relatórios nos termos do Regulamento (UE) n.o 389/2012 do Conselho, no âmbito da cooperação administrativa no domínio dos 

impostos especiais de consumo 

 

Regulamento de Execução (UE) 2018/503 da Comissão, de 7 de março de 2018, que altera o 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 (UE) 2018/498 da Comissão, de 22 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, no que diz respeito a emendas à Norma Internacional de Relato Financeiro 9  

 
 

COMUNICADOS DE IMPRENSA 
 

Mais benefícios para os consumidores: transferências pouco onerosas em euros em toda a União e conversões cambiais mais corretas 

 

Mercado único digital — Portabilidade dos serviços de conteúdos em linha 

 

Viaje com as suas assinaturas digitais: Declaração conjunta da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu e da Presidência Búlgara 

do Conselho da UE 

A partir de 1 de abril de 2018, os cidadãos europeus poderão aceder a conteúdos em linha que subscreveram no seu país de origem, 

onde quer que se encontrem na UE. 

 

 

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_.2018.086.01.0052.01.POR&toc=OJ:L:2018:086:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.086.01.0052.01.POR&toc=OJ:L:2018:086:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.086.01.0052.01.POR&toc=OJ:L:2018:086:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.086.01.0052.01.POR&toc=OJ:L:2018:086:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.086.01.0032.01.POR&toc=OJ:L:2018:086:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.086.01.0032.01.POR&toc=OJ:L:2018:086:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.086.01.0032.01.POR&toc=OJ:L:2018:086:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.086.01.0032.01.POR&toc=OJ:L:2018:086:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.086.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2018:086:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.086.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2018:086:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.086.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2018:086:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.082.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2018:082:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.082.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2018:082:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.082.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2018:082:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2423_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2601_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2341_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2341_pt.htm
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