
 
 

 

NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
DE 18 A 22 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

 

ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO  
 

ÚLTIMOS DIPLOMAS APROVADOS  

 

Decreto da Assembleia 279/XIII  

Transpõe a Diretiva (EU) 2017/2399, do Parlamento e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, procedendo à terceira alteração 

ao Decreto-Lei n.º 199/2006, de 25 de outubro, à quadragésima nona alteração ao Regime Geral das Instituições de Crédito e 

Sociedades Financeiras e à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 345/98, de 9 de novembro  

 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2019 - Diário da República n.º 38/2019, Série I de 2019-02-22 

Presidência do Conselho de Ministros  

Cria o Portal «ePortugal», sob o domínio eportugal.gov.pt, que sucede ao Portal do Cidadão e ao Balcão do Empreendedor 

 

 

AERONÁUTICA 

 

Decreto do Presidente da República n.º 14/2019 - Diário da República n.º 34/2019, Série I de 2019-02-18 

Presidência da República  

Ratifica o Acordo de Revisão do Acordo sobre Serviços de Transporte Aéreo entre a República Portuguesa e a República de 

Moçambique, assinado em Lisboa em 30 de abril de 2010 

  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21292
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21292
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21410
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21410
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120038537/details/maximized?serie=I&day=2019-02-22&date=2019-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119674800/details/maximized?serie=I&day=2019-02-18&date=2019-02-01
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Resolução da Assembleia da República n.º 25/2019 - Diário da República n.º 34/2019, Série I de 2019-02-18 

Assembleia da República  

Aprova o Acordo de Revisão do Acordo sobre Serviços de Transporte Aéreo entre a República Portuguesa e a República de 

Moçambique, assinado em Lisboa em 30 de abril de 2010 

 

 

ARTE 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2019 - Diário da República n.º 37/2019, Série I de 2019-02-21 

Presidência do Conselho de Ministros  

Aprova as linhas orientadoras para o Plano Nacional das Artes 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 35/2019 - Diário da República n.º 34/2019, Série I de 2019-02-18 

Presidência do Conselho de Ministros  

Cria o grupo de projeto para os «Museus no Futuro» 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2019 - Diário da República n.º 34/2019, Série I de 2019-02-18 

Presidência do Conselho de Ministros  

Cria a equipa de instalação do Arquivo Nacional do Som 

 

 

CONSUMO 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 26/2019 - Diário da República n.º 35/2019, Série I de 2019-02-19 

Assembleia da República  

Recomenda ao Governo que promova o alargamento da rede de arbitragem de consumo 

 

 

FINANCEIRO 

 

BANCO DE PORTUGAL  

Banco de Portugal faz alerta público sobre suposta concessão de crédito fácil 

 

Nota de Informação Estatística – Endividamento do setor não financeiro - dezembro de 2018 

 

Nota de Informação Estatística - Financiamento das administrações públicas – dezembro de 2018  

 

Nota de Informação Estatística - Posição de investimento internacional - dezembro de 2018 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119674801/details/maximized?serie=I&day=2019-02-18&date=2019-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119975746/details/maximized?serie=I&day=2019-02-21&date=2019-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119674802/details/maximized?serie=I&day=2019-02-18&date=2019-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119674803/details/maximized?serie=I&day=2019-02-18&date=2019-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119847702/details/maximized?serie=I&day=2019-02-19&date=2019-02-01
https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-faz-alerta-publico-sobre-suposta-concessao-de-credito-facil
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-endividamento-do-setor-nao-financeiro-dezembro-de-2018
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-financiamento-das-administracoes-publicas-dezembro-de-2018
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-posicao-de-investimento-internacional-dezembro-de-2018
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Nota de Informação Estatística - Balança de pagamentos - dezembro de 2018 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Indicadores trimestrais de gestão de ativos - 4º trimestre de 2018 

 

ESMA abre candidaturas para grupo consultivo do Comité sobre Gestão de Ativos 

 

 

IMOBILIÁRIO 

 

Portaria n.º 65/2019 - Diário da República n.º 35/2019, Série I de 2019-02-19 

Ambiente e Transição Energética  

Revê o regime de habitação de custos controlados 

 

 

TRABALHO 

 

Decreto-Lei n.º 29/2019 - Diário da República n.º 36/2019, Série I de 2019-02-20 

Presidência do Conselho de Ministros  

Estabelece a atualização da base remuneratória da Administração Pública 

 

Portaria n.º 66/2019 - Diário da República n.º 36/2019, Série I de 2019-02-20 

Planeamento e Infraestruturas  

Quinta alteração ao Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e Emprego, aprovado em anexo à Portaria n.º 97-A/2015, 

de 30 de março 

 

 

TRANSPORTES 

 

Aviso n.º 8/2019 - Diário da República n.º 38/2019, Série I de 2019-02-22 

Negócios Estrangeiros  

Entrada em vigor do Acordo de Cooperação no Domínio dos Transportes Marítimos e dos Portos entre a República Portuguesa e a 

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

 

 

SISTEMA JUDICIÁRIO 

 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 73/2019 - Diário da República n.º 37/2019, Série I de 2019-02-21 

Tribunal Constitucional  

https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-balanca-de-pagamentos-dezembro-de-2018
https://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/GestaoDeActivos/Pages/2018_4t.aspx?shpage=GestaoDeActivos?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20190218w.aspx?v=
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119847709/details/maximized?serie=I&day=2019-02-19&date=2019-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119901746/details/maximized?serie=I&day=2019-02-20&date=2019-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119901751/details/maximized?serie=I&day=2019-02-20&date=2019-02-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66888645/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120038538/details/maximized?serie=I&day=2019-02-22&date=2019-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119975750/details/maximized?serie=I&day=2019-02-21&date=2019-02-01
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Declara inconstitucional, com força obrigatória geral, a norma constante do n.º 2 do artigo 33.º da Portaria n.º 419-A/2009, de 17 de 

abril, na sua redação originária, que determina que «a reclamação da nota justificativa está sujeita ao depósito de 50 % do valor da 

nota» 

 

Lei n.º 19/2019 - Diário da República n.º 35/2019, Série I de 2019-02-19 

Assembleia da República  

Sexta alteração à Lei da Organização do Sistema Judiciário, aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, e segunda alteração ao 

Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de março, que estabelece o regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais judiciais 

 

 

PORTAL DO GOVERNO 

 
 
COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 21 FEVEREIRO DE 2019 

 
Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

  

1. O Conselho de Ministros aprovou um conjunto de diplomas no âmbito da ciência, tendo em vista reforçar a capacidade científica 

e tecnológica nacional e promover a qualificação da população portuguesa: 

- Foi aprovada a «Lei da Ciência», que se traduz na revisão e modernização do regime jurídico das instituições que se dedicam à 

investigação e desenvolvimento, conforme consagrado no programa de Governo 

- Foi aprovado o decreto-lei que define os termos para a revisão do Estatuto do Bolseiro de Investigação, reforçando o combate à 

precariedade no trabalho científico e tendo por referência as melhores práticas internacionais. 

- Foi aprovado o decreto-lei que regula o ensino superior a distância, introduzindo de forma inédita em Portugal um quadro claro de 

princípios e regras de organização e funcionamento desta modalidade de ensino superior. 

- Foi aprovado na generalidade o diploma que estabelece normas complementares para a transição dos leitores para o regime do 

Estatuto da Carreira Docente Universitária. 

 

2. Foram aprovadas medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem 

acordo: 

- De forma a proteger os direitos dos cidadãos britânicos a residir em Portugal, o Governo aprovou uma proposta de lei sobre as 

matérias relativas ao direito de residência, frequência do ensino superior, qualificações profissionais, segurança social, acesso ao 

Sistema Nacional de Saúde e títulos de condução. A aplicação da presente lei, a submeter à apreciação da Assembleia da República, 

pressupõe um tratamento equivalente das autoridades britânicas para com os cidadãos portugueses residentes no Reino Unido, 

prevendo-se, desde já, a possibilidade da suspensão da sua aplicação caso o tratamento equivalente não seja observado; 

- Foram igualmente identificadas as medidas de apoio que o Governo se propõe adotar tendo em vista criar as condições para, por 

um lado, minimizar os potenciais impactos económicos sobre as empresas portuguesas e, por outro, aumentar a capacitação destas 

na adequação da sua resposta. Entre essas medidas, destaque para a criação de uma linha específica de apoio para as empresas com 

exposição ao Brexit, no montante global de 50 milhões de euros; a capacitação dos Espaços Empresas para apoiar empresas do Reino 

Unido que queiram deslocalizar a sua sede ou abrir sucursal em Portugal; e o desenvolvimento, pelo Turismo de Portugal, de uma 

campanha de promoção específica no Reino Unido; 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/288868/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119847701/details/maximized?serie=I&day=2019-02-19&date=2019-02-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499514/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/571615/details/normal?l=1
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=251
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- Foi autorizada a realização de despesa, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no âmbito do Plano de Contingência da saída do 

Reino Unido da União Europeia. A despesa compreende a aquisição de meios técnicos e a contratação de recursos humanos para o 

controlo de fronteiras e emissão de documentos. 

 

 

 

UNIÃO EUROPEIA 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 
 
Decisão de Execução (UE) 2019/300 da Comissão, de 19 de fevereiro de 2019, que estabelece um plano geral de gestão de crises 

no domínio da segurança dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais 

 

 Regulamento Delegado (UE) 2019/280 da Comissão, de 3 de dezembro de 2018, que altera o Regulamento (CE) n.o 138/2004 do 

Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere às referências ao sistema europeu de contas nacionais e regionais na União 

Europeia  

 

 Decisão (UE) 2019/274 do Conselho, de 11 de janeiro de 2019, relativa à assinatura, em nome da União Europeia e da Comunidade 

Europeia da Energia Atómica, do Acordo sobre a Saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia e 

da Comunidade Europeia da Energia Atómica  

 

Regulamento de Execução (UE) 2019/290 da Comissão, de 19 de fevereiro de 2019, que estabelece o modelo para registo e 

apresentação de relatórios por parte dos produtores de equipamentos elétricos e eletrónicos ao registo  

 

COMUNICADOS DE IMPRENSA 

 
Compras em linha: Comissão e autoridades de defesa dos consumidores exigem informações claras sobre preços e descontos 

 

Política de vistos da UE: Comissão congratula-se com acordo para reforçar o regime de vistos da EU 

 

A Política de Coesão depois de 2020: preparar o futuro dos investimentos da UE na saúde 

 

Preparação para o Brexit: Comissão intensifica campanha de preparação no domínio aduaneiro destinada às empresas da UE em 

caso de ausência de acordo 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.050.01.0055.01.POR&toc=OJ:L:2019:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.050.01.0055.01.POR&toc=OJ:L:2019:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.047.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2019:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.047.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2019:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.047.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2019:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.047.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2019:047I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.047.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2019:047I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.047.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2019:047I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.048.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2019:048:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.048.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2019:048:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1333_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-721_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1173_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-901_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-901_pt.htm

