
 
 

 

 
DE 30 DE JULHO A 3 AGOSTO DE 2018 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO  

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS  

Apreciação Parlamentar 67/XIII  

Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que “estabelece o regime jurídico da educação inclusiva”  

Autoria: BE 

 

Projeto de Lei 975/XIII  

Promove a criação de um Observatório para a monitorização da aplicação da Convenção dos Direitos da Criança no âmbito da 

Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens  

Autoria: PS 

 

Proposta de Lei 145/XIII  

Altera a Lei da Organização do Sistema Judiciário 

Autoria: Governo 

  

ÚLTIMOS DIPLOMAS APROVADOS  

Decreto da Assembleia 246/XIII  

Autoriza o Governo a regular o acesso à atividade das instituições de pagamento e instituições de moeda eletrónica, bem como a 

prestação de serviços de pagamento e emissão de moeda eletrónica, no âmbito da transposição da Diretiva (UE) 2015/2366, do 

Parlamento Europeu e Conselho, de 25 de novembro de 2015, relativa aos serviços de pagamento no mercado interno, que altera as 

Diretivas 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e o Regulamento (UE) n.º 1093/2010, e que revoga a Diretiva 2007/64/CE  

  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42932
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42932
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42930
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42930
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42929
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42929
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21071
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21071
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21069
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Decreto da Assembleia 244/XIII  

Cria o regime jurídico do maior acompanhado, eliminando os institutos da interdição e da inabilitação, previstos no Código Civil, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966  

 

Decreto da Assembleia 242/XIII  

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  

 

Decreto da Assembleia 241/XIII  

Altera o regime de autorização de exploração dos estabelecimentos de alojamento local, procedendo à segunda alteração ao Decreto-

Lei  

 

Decreto da Assembleia 238/XIII  

Estabelece o regime jurídico da segurança do ciberespaço, transpondo a Diretiva (UE) 2016/1148, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 6 de julho de 2016, relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da 

informação em toda a União  

 

Decreto da Assembleia 237/XIII  

Aprova medidas de promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho igual ou de igual valor e procede 

à primeira alteração à Lei n.º 10/2001, de 21 de maio, que institui um relatório anual sobre a igualdade de oportunidades entre 

homens e mulheres, à Lei n.º 105/2009, de 14 de setembro, que regulamenta e altera o Código do Trabalho, e ao Decreto-Lei n.º 

76/2012, de 26 de março, que aprova a orgânica da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego  

 
 

AMBIENTE  

 

Portaria n.º 221/2018 - Diário da República n.º 147/2018, Série I de 2018-08-01 

Ambiente  

Estabelece a forma de transmissão e o conteúdo da informação relativa ao autocontrolo da monitorização em contínuo e pontual das 

emissões de poluentes para o ar, bem como a informação a reportar anualmente 

 

 

ASSOCIAÇÕES 

 

Decreto-Lei n.º 59/2018 - Diário da República n.º 148/2018, Série I de 2018-08-02 

Presidência do Conselho de Ministros  

Aprova o Código das Associações Mutualistas 

 

  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21069
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21069
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21067
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21067
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21072
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21072
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21042
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21042
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21041
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21041
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115845096/details/maximized?serie=I&day=2018-08-01&date=2018-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115879178/details/maximized?serie=I&day=2018-08-02&date=2018-08-01
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FINANCEIRO 

 

BANCO DE PORTUGAL  

 

Nota de Informação Estatística - Dívida pública - junho de 2018 

 

Comunicado do Banco de Portugal sobre o Relatório de Acompanhamento dos Mercados Bancários de Retalho 2017 

 

Banco de Portugal adota Orientações da EBA sobre “grupo de clientes ligados entre si” 

 

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

 

Consulta Pública do Banco de Portugal n.º 6/2018 – Entendimento do Banco de Portugal quanto aos critérios de referência para 

mensuração de perdas de crédito esperadas no contexto da aplicação da IFRS 9 

 

 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

Reunião do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros de 2 de julho de 2018 

 

Novas regras para os mercados e instrumentos financeiros entram em vigor (DMIF II) 

Reguladores e Associação Portugal Fintech criam plataforma para apoiar a inovação tecnológica no sector financeiro 

 
 

REGISTOS 

 

Declaração de Retificação n.º 24/2018 - Diário da República n.º 145/2018, Série I de 2018-07-30 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral  

Retifica o Decreto-Lei n.º 52/2018, de 25 de junho, da Presidência do Conselho de Ministros, que altera o Registo Nacional de 

Pessoas Coletivas e cria a certidão online das Pessoas Coletivas, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 120, de 25 de 

junho de 2018 

  

https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-divida-publica-junho-de-2018
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-o-relatorio-de-acompanhamento-dos-mercados-2
https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-adota-orientacoes-da-eba-sobre-grupo-de-clientes-ligados-entre-si
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emprestimos-concedidos-pelo-setor-financeiro-junho-de-2018
https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-do-banco-de-portugal-no-62018-entendimento-do-banco-de-portugal-quanto
https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-do-banco-de-portugal-no-62018-entendimento-do-banco-de-portugal-quanto
http://www.cmvm.pt/pt/CMVM/CNSF/ConselhoNacionalDeSupervisoresFinanceiros/Documents/Comunicado%20Reuniao%202%20julho%202018.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20180801a.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Documents/Portugal%20FinLab%20-%20Press%20Release.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115804537/details/maximized?serie=I&day=2018-07-30&date=2018-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115578235/details/normal?l=1
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TMT 

 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

 

Mercados grossistas de terminação de chamadas em redes telefónicas públicas num local fixo - notificação à Comissão Europeia 

ANACOM aprova projetos de decisão a notificar à CE a 19.07.2018.  

 

ANACOM realizou até julho 30 ações de fiscalização com as polícias e outras autoridades públicas 

A ANACOM fez 30 ações de fiscalização por todo o país, incluindo nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, e analisou vários 

setores.  

 

Relatório da consulta pública sobre a disponibilização de espetro na faixa de frequência dos 700 MHz 

ANACOM aprova o relatório da consulta pública por decisão de 20.07.2018.  

 

 

TRANSPORTES  

 
Decreto n.º 22/2018 - Diário da República n.º 145/2018, Série I de 2018-07-30 

Presidência do Conselho de Ministros  

Aprova o Acordo de Cooperação no Domínio dos Transportes Marítimos e dos Portos entre a República Portuguesa e a República 

de Moçambique, assinado em Lisboa, em 27 de junho de 2017 

 
 
 
 

 

 

 
 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1457581
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1457673
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1457629
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115804536/details/maximized?serie=I&day=2018-07-30&date=2018-08-01
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UNIÃO EUROPEIA 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 
 

 

Decisão de Execução (UE) 2018/1067 da Comissão, de 26 de julho de 2018, que altera a Decisão 2011/163/UE relativa à aprovação 

dos planos apresentados por países terceiros, em conformidade com o artigo 29.o da Diretiva 96/23/CE do Conselho [notificada com 

o número C(2018) 4804]   

 

Regulamento Delegado (UE) 2018/1063 da Comissão, de 16 de maio de 2018, que altera e retifica o Regulamento Delegado (UE) 

2015/2446 que completa o Regulamento (UE) n.o 952/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, com regras pormenorizadas 

relativamente a determinadas disposições do Código Aduaneiro da União 

 

 
COMUNICADOS DE IMPRENSA 
 
 

Procuradoria Europeia: os Países Baixos tornam-se o 21.º país a associar-se aos esforços comuns para proteger o orçamento da UE 

contra a fraude 

 

Perguntas frequentes sobre a Procuradoria Europeia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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_.2018.192.01.0036.01.POR&toc=OJ:L:2018:192:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.192.01.0036.01.POR&toc=OJ:L:2018:192:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.192.01.0036.01.POR&toc=OJ:L:2018:192:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.192.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2018:192:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.192.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2018:192:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.192.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2018:192:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4770_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4770_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4767_pt.htm
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