
 
 

 

NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
DE 4 A 8 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

 
 

ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO  
 

ÚLTIMOS DIPLOMAS APROVADOS  

 

Decreto da Assembleia 277/XIII  

Reforça a proteção dos animais utilizados em circos 

 

FAMÍLIA  

 

Resolução da Assembleia da República n.º 14/2019 - Diário da República n.º 24/2019, Série I de 2019-02-04 

Assembleia da República  

Recomenda ao Governo que tome medidas para alterar a política de proteção das crianças e jovens em risco, relançando o 

acolhimento familiar como medida privilegiada entre as medidas de colocação 

 

FINANCEIRO 

 

BANCO DE PORTUGAL  

 

Nota de Informação Estatística - Análise do setor agrícola 2017 

 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Regulamento da CMVM com alterações relativas às entidades gestoras de mercados, sistemas e serviços 

 

  

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=21376
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21376
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118994833/details/maximized?serie=I&day=2019-02-04&date=2019-02-01
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-analise-do-setor-agricola-2017
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Documents/Regulamento%20n.%C2%BA%201_2019.pdf
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FISCAL 

 

Decreto Regulamentar n.º 1/2019 - Diário da República n.º 24/2019, Série I de 2019-02-04 

Presidência do Conselho de Ministros  

Fixa o universo dos sujeitos passivos de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares abrangidos pela declaração automática 

de rendimentos 

 

 

IMOBILIÁRIO 

 

Lei n.º 10/2019 - Diário da República n.º 27/2019, Série I de 2019-02-07 

Assembleia da República  

Cria o Observatório da Habitação, do Arrendamento e da Reabilitação Urbana para acompanhamento do mercado de arrendamento 

urbano nacional 

 

 

PENAL  

 

Lei n.º 11/2019 - Diário da República n.º 27/2019, Série I de 2019-02-07 

Assembleia da República  

Tipifica o crime de agressão, procedendo à segunda alteração à lei penal relativa às violações do direito internacional humanitário, 

aprovada em anexo à Lei n.º 31/2004, de 22 de julho, que adapta a legislação penal portuguesa ao Estatuto do Tribunal Penal 

Internacional 

 

 

TRABALHO 

 

Portaria n.º 49/2019 - Diário da República n.º 28/2019, Série I de 2019-02-08 

Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Portaria que aprova os valores dos coeficientes de revalorização das remunerações anuais 

 

Portaria n.º 50/2019 - Diário da República n.º 28/2019, Série I de 2019-02-08 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Portaria que define o fator de sustentabilidade e idade normal de acesso à pensão de velhice 

 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118994834/details/maximized?serie=I&day=2019-02-04&date=2019-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119236546/details/maximized?serie=I&day=2019-02-07&date=2019-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119236547/details/maximized?serie=I&day=2019-02-07&date=2019-02-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/507438/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119366209/details/maximized?serie=I&day=2019-02-08&date=2019-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119366210/details/maximized?serie=I&day=2019-02-08&date=2019-02-01
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Decreto Regulamentar n.º 2/2019 - Diário da República n.º 25/2019, Série I de 2019-02-05 

Presidência do Conselho de Ministros  

Estabelece as regras para a fixação da prestação a atribuir na situação de pré-reforma que corresponda à suspensão da prestação de 

trabalho em funções públicas 

 
 

 

 

 

PORTAL DO GOVERNO 

 
 
COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 7 FEVEREIRO DE 2019 

 
Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 
  
  

1. O Conselho de Ministros aprovou uma Resolução que reconhece a necessidade da requisição civil dos enfermeiros em situação 

de greve. 

 

2. O Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei que estabelece um conjunto de medidas de apoio ao cuidador informal e 

regula os direitos e os deveres do cuidador e da pessoa cuidada. 

O diploma, a submeter à apreciação da Assembleia da República, não só reconhece a importância do cuidador informal como 

valoriza a sua dedicação pessoal na prestação de cuidados a quem se encontra, a seu cargo, em situação de dependência e/ou 

incapacidade. 

 

3. Foi aprovado o Decreto-Lei que aprova o regime jurídico de autonomia de gestão dos museus, monumentos e palácios. 

 

4. Foi aprovado o Plano de Intervenção nas Pedreiras em Situação Crítica. 

A presente resolução define as medidas prioritárias, urgentes e extraordinárias, a iniciar em 2019 e a executar até ao final de 2021, 

com vista a evitar ou, pelo menos, reduzir a situação de criticidade detetada. Este Plano convoca, em primeira linha, os exploradores 

das pedreiras e/ou os proprietários dos terrenos onde as mesmas se localizem, no quadro das responsabilidades e obrigações que a 

lei lhes atribui. 

 

5. Foi aprovada a resolução que cria a equipa de instalação do Arquivo Nacional do Som para a salvaguarda e projeção do património 

sonoro, musical e radiofónico português. 

 

6. Foi aprovada a resolução que estabelece as linhas orientadoras para o Plano Nacional das Artes. 

 

7. Foi aprovada a resolução que cria o grupo de projeto para o grupo de projeto «Museus no Futuro». 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119188972/details/maximized?serie=I&day=2019-02-05&date=2019-02-01
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=249
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UNIÃO EUROPEIA 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 
 

Regulamento de Execução (UE) 2019/228 da Comissão, de 7 de fevereiro de 2019, que estabelece as informações técnicas para o 

cálculo das provisões técnicas e dos fundos próprios de base para efeitos de relato com uma data de referência compreendida entre 

31 de dezembro de 2018 e 30 de março de 2019, em conformidade com a Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativa ao acesso à atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício 

 

Decisão (UE) 2019/236 da Comissão, de 7 de fevereiro de 2019, que estabelece regras internas relativas à comunicação de 

informações aos titulares de dados e à limitação de alguns dos seus direitos, no contexto do tratamento de dados pessoais pela 

Comissão Europeia, para efeitos da segurança interna das instituições da União 

 

 

COMUNICADOS DE IMPRENSA 

 

Medicamentos falsificados: novas regras para reforçar a segurança dos doentes 

 

Comissão facilita o acesso seguro transfronteiras aos dados de saúde por parte dos cidadãos 

 

União dos Mercados de Capitais: foi obtido um acordo sobre as medidas destinadas a melhorar o mercado dos fundos de 

investimento da UE 

 

União da Segurança: Comissão recomenda a negociação de regras internacionais para a obtenção de provas eletrónicas 

 
 
  

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_.2019.037.01.0022.01.POR&toc=OJ:L:2019:037:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.037.01.0022.01.POR&toc=OJ:L:2019:037:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.037.01.0022.01.POR&toc=OJ:L:2019:037:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.037.01.0022.01.POR&toc=OJ:L:2019:037:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.037.01.0144.01.POR&toc=OJ:L:2019:037:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.037.01.0144.01.POR&toc=OJ:L:2019:037:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.037.01.0144.01.POR&toc=OJ:L:2019:037:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-872_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-853_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-861_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-861_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-843_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-843_pt.htm

