
 
 

 

DE 8 A 12 DE OUTUBRO DE 2018 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 

ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO  
 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS  

 

Projeto de Lei 1019/XIII   

Consagração da obrigação de pagamento de juros indemnizatórios quando a cobrança de prestações tributárias se tenha fundado em 

normas inconstitucionais ou ilegais (46.ª alteração à Lei Geral Tributária) 

Autoria: CDS-PP  

 

Projeto de Lei 1014/XIII  

Procede à revogação da Lei nº 45/2018, de 10 de agosto – “Regime Jurídico da Atividade de Transporte Individual e remunerado de 

passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica"  

Autoria: BE 

 

 

ÚLTIMOS DIPLOMAS APROVADOS 

 

Decreto da Assembleia 248/XIII  

Garante o exercício do direito de preferência pelos arrendatários (altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 

de novembro de 1966  

 

Lei 63/XIII  

Remoção de amianto em edifícios, instalações e equipamentos de empresas  

 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43101
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43101
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43094
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43094
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21230
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21230
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21236
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21236
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L’EXPRESS LEXTTER  
8 a 12 de outubro de 2018 

 

CONVENÇÕES 

 

Aviso n.º 126/2018 - Diário da República n.º 194/2018, Série I de 2018-10-09 

Negócios Estrangeiros  

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos notificou ter a República Portuguesa formulado uma declaração 

relativamente à Convenção Relativa à Citação e Notificação no Estrangeiro de Atos Judiciais e Extrajudiciais em Matéria Civil e 

Comercial, adotada na Haia, a 15 de novembro de 1965 

 

Aviso n.º 129/2018 - Diário da República n.º 194/2018, Série I de 2018-10-09 

Negócios Estrangeiros  

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos notificou ter a República Portuguesa formulado uma declaração 

em conformidade com o artigo 63.º, relativamente à Convenção Relativa à Competência, à Lei Aplicável, ao Reconhecimento, à 

Execução e à Cooperação em Matéria de Responsabilidade Parental e de Medidas de Proteção das Crianças, adotada na Haia, em 

19 de outubro de 1996 

 

 

FINANCEIRO 

 

BANCO DE PORTUGAL  

 

Comunicado do Banco de Portugal sobre o Boletim Económico de outubro de 2018 

 

Nota de Informação Estatística - Emissões de títulos - agosto 2018 

 

Nota de Informação Estatística - Contas nacionais financeiras - 2.º trimestre de 2018 

 

Nota de Informação Estatística - Estatísticas bancárias Internacionais em base consolidada - 2º trimestre de 2018 

 

Nota de informação estatística - Taxas de juro de novas operações de empréstimos e depósitos - agosto de 2018 

 

Nota de informação estatística - Empréstimos e depósitos bancários - agosto de 2018 

 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116623984/details/maximized?serie=I&day=2018-10-09&date=2018-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116623987/details/maximized?serie=I&day=2018-10-09&date=2018-10-01
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-o-boletim-economico-de-outubro-de-2018
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emissoes-de-titulos-agosto-2018
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-contas-nacionais-financeiras-2o-trimestre-de-2018
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-estatisticas-bancarias-internacionais-em-base-6
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-taxas-de-juro-de-novas-operacoes-de-emprestimos-e-24
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emprestimos-e-depositos-bancarios-agosto-de-2018
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CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

Circular aos Peritos Avaliadores de Imóveis sobre conteúdo e estrutura dos relatórios de avaliação de imóveis 

 

Indicadores mensais dos fundos de investimento mobiliário - setembro de 2018 

 

 

FISCAL 

 

Declaração de Retificação n.º 35-A/2018 - Diário da República n.º 197/2018, 1º Suplemento, Série I de 2018-10-12 

Assembleia da República  

Declaração de retificação à Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, «Altera a Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro, e o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro» 

 

 

IMOBILIÁRIO  

 

Lei n.º 63/2018 - Diário da República n.º 195/2018, Série I de 2018-10-10 

Assembleia da República  

Remoção de amianto em edifícios, instalações e equipamentos de empresas 

 

 

PROCESSO PENAL  

 

Acórdão (extrato) n.º 417/2018 - Diário da República n.º 196/2018, Série II de 2018-10-11   

Tribunal Constitucional  

Não julga inconstitucional a interpretação normativa que permite ao Tribunal da Relação, por força da conjugação do disposto nos 

artigos 427.º, 428.º e 431.º, alínea b), do Código de Processo Penal, a modificação da decisão do tribunal de júri sobre a matéria de 

facto, quando esta decisão seja impugnada nos termos do artigo 412.º, n.º 3, do mesmo diploma 

 

 

REGISTO CENTRAL BENEFICIÁRIO EFETIVO 

 

Declaração de Retificação n.º 33/2018 - Diário da República n.º 194/2018, Série I de 2018-10-09 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral  

Retifica a Portaria n.º 233/2018, de 21 de agosto, das Finanças e Justiça, que regulamenta o Regime Jurídico do Registo Central do 

Beneficiário Efetivo (Regime Jurídico do RCBE), aprovado pela Lei n.º 89/2017, de 21 de agosto, publicada no Diário da República, 

1.ª série, n.º 160, de 21 de agosto de 2018 

  

http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Circulares/Documents/Circular%20-%20PAI-%2017.09.2018.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/FundosDeInvestimentoMobiliario/Pages/Setembro2018.aspx?shpage=FundosDeInvestimentoMobiliario
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116654091/details/maximized?serie=I&day=2018-10-12&date=2018-10-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116068878/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499528/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/447325/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116631281/details/maximized?serie=I&day=2018-10-10&date=2018-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116640591/details/maximized?serie=II&parte_filter=32&day=2018-10-11&date=2018-10-01&dreId=116631318
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116623983/details/maximized?serie=I&day=2018-10-09&date=2018-10-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116130016/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108028571/details/normal?l=1
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TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL  

 

Decreto-Lei n.º 77/2018 - Diário da República n.º 197/2018, Série I de 2018-10-12 

Presidência do Conselho de Ministros  

Altera o Estatuto da Aposentação, permitindo o acesso à aposentação antecipada por ex-subscritor 

 

 

SERVIÇO MILITAR 

 

Decreto-Lei n.º 75/2018 - Diário da República n.º 196/2018, Série I de 2018-10-11 

Presidência do Conselho de Ministros  

Altera o regime de contrato especial para prestação de serviço militar 

 

Decreto-Lei n.º 76/2018 - Diário da República n.º 196/2018, Série I de 2018-10-11 

Presidência do Conselho de Ministros  

Aprova o Regulamento de Incentivos à Prestação de Serviço Militar nos Diferentes Regimes de Contrato e no Regime de Voluntariado 

 

 

TMT 

 

ANACOM determina alterações ao sistema de medição dos indicadores de qualidade dos CTT 

A ANACOM constata que os procedimentos de medição dos IQS não garantem o anonimato dos painelistas, pelo que o correio-

prova pode ter tratamento mais favorável do que os envios reais de correio.  

 

 

 

PORTAL DO GOVERNO 

 
COMUNICADO EXTRAORDINÁRIO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 13 DE OUTUBRO DE 2018 

 

O Conselho de Ministros aprovou hoje a Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2019, o Relatório que o acompanha, as 
Grandes Opções do Plano e o Quadro Plurianual de Programação Orçamental. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116649878/details/maximized?serie=I&day=2018-10-12&date=2018-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116640899/details/maximized?serie=I&day=2018-10-11&date=2018-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116640900/details/maximized?serie=I&day=2018-10-11&date=2018-10-01
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1460731
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1460731
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12 a 16 junho de 2017 
L’EXPRESS LEXTTER  

 8 a 12 de outubro de 2018 
 

UNIÃO EUROPEIA 
 
 
JORNAL OFICIAL DA UE 

 
 

Decisão de Execução (UE) 2018/1522 da Comissão, de 11 de outubro de 2018, que estabelece um modelo comum para os programas 

nacionais de controlo da poluição atmosférica ao abrigo da Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento Europeu e do Conselho relativa 

à redução das emissões nacionais de certos poluentes atmosféricos [notificada com o número C(2018) 6549]  

 

Regulamento (UE) 2018/1488 do Conselho, de 28 de setembro de 2018, que cria a Empresa Comum para a Computação Europeia 

de Alto Desempenho 

 

Retificação do Regulamento de Execução (UE) 2018/574 da Comissão, de 15 de dezembro de 2017, relativo às normas técnicas para 

o estabelecimento e o funcionamento de um sistema de rastreabilidade dos produtos do tabaco ( JO L 96 de 16.4.2018 )  

 

Conclusões do Conselho e dos representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho, sobre a adoção de boas 

práticas no que respeita à publicação em linha das decisões judiciais 

 

COMUNICADOS DE IMPRENSA 

 

Edição de 2018 do Painel de Avaliação dos Mercados de Consumo: há que reforçar a confiança dos europeus nos prestadores de 

serviços 

 

Uma nova estratégia para a bioeconomia rumo a uma Europa sustentável 

 

Uma Europa que protege: Comissão apela a uma ação decisiva no que diz respeito às prioridades em matéria de segurança 

 

Comissão financia projetos inovadores em 22 cidades e lança novo convite à apresentação de propostas na área da segurança nos 

espaços públicos urbanos 

 

  

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_.2018.256.01.0087.01.POR&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0087.01.POR&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0087.01.POR&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.252.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2018:252:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.252.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2018:252:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.252.01.0047.01.POR&toc=OJ:L:2018:252:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.252.01.0047.01.POR&toc=OJ:L:2018:252:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.362.01.0002.01.POR&toc=OJ:C:2018:362:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.362.01.0002.01.POR&toc=OJ:C:2018:362:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6085_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6085_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6067_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6064_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6062_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6062_pt.htm
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