
 
 

 

 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
DE 25 a 29 DE MARÇO DE 2019 
 
 

 

ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO  
 

ÚLTIMOS DIPLOMAS APROVADOS 

Decreto da Assembleia 286/XIII  

Aprova medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo  

 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Lei n.º 26/2019 - Diário da República n.º 62/2019, Série I de 2019-03-28 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Regime da representação equilibrada entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da Administração Pública 

 

 

AMBIENTE 

 

Lei n.º 25/2019 - Diário da República n.º 60/2019, Série I de 2019-03-26 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Quarta alteração à lei-quadro das contraordenações ambientais, consagrando o princípio do não aviso prévio de ações de inspeção 

e fiscalização 

  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21471
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21471
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121665677/details/maximized?serie=I&day=2019-03-28&date=2019-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121579602/details/maximized?serie=I&day=2019-03-26&date=2019-03-01
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BREXIT 

 

Lei n.º 27-A/2019 - Diário da República n.º 62/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-03-28 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Aprova medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo 

 

 

DESPORTO 

 

Decreto-Lei n.º 41/2019 - Diário da República n.º 60/2019, Série I de 2019-03-26 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera o regime jurídico dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo 

 

 

ESTRANGEIROS E FRONTREIRAS 

 

Lei n.º 28/2019 - Diário da República n.º 63/2019, Série I de 2019-03-29 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Estabelece uma presunção de entrada legal na concessão de autorização de residência para o exercício de atividade profissional, 

procedendo à sétima alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e 

afastamento de estrangeiros do território nacional 

 

 

FINANCEIRO 

 

Decreto-Lei n.º 42/2019 - Diário da República n.º 62/2019, Série I de 2019-03-28121 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece o regime da cessão de créditos em massa 

 

BANCO DE PORTUGAL  

Comunicado do Banco de Portugal sobre a reserva contracíclica de fundos próprios – 2.º trimestre 2019 

 

Comunicado do Banco de Portugal sobre o Boletim Económico de março de 2019 

 

Nota de Informação Estatística - Análise do setor automóvel 2017 

 

EBA publica versões em língua portuguesa das Orientações sobre a interpretação e aplicação harmonizada dos critérios STS em 

titularização 

 
  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121734971/details/maximized?serie=I&day=2019-03-28&date=2019-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121579605/details/maximized?serie=I&day=2019-03-26&date=2019-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121712771/details/maximized?serie=I&day=2019-03-29&date=2019-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/635814/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121665679/details/maximized?serie=I&day=2019-03-28&date=2019-03-01
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-reserva-contraciclica-de-fundos-proprios-2o-2
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-o-boletim-economico-de-marco-de-2019
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-analise-do-setor-automovel-2017
https://www.bportugal.pt/comunicado/eba-publica-versoes-em-lingua-portuguesa-das-orientacoes-sobre-interpretacao-e-aplicacao
https://www.bportugal.pt/comunicado/eba-publica-versoes-em-lingua-portuguesa-das-orientacoes-sobre-interpretacao-e-aplicacao
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CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Regulamento da CMVM relativo a Mercados Regulamentados e Sistemas de Negociação Multilateral e Organizado 

 

Alterações no processo de tratamento de reclamações visam resposta mais célere 

 

Relatório da ESMA sobre atividades de supervisão e regulação de informação financeira de 2018 

 

EBA publica versões em língua portuguesa das Orientações sobre a interpretação e aplicação harmonizada dos critérios STS em 

titularização 

 

CMVM divulga Perguntas e Respostas sobre o Brexit 

 

Relatório de atividades do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros – 2018 

 

 

SISTEMA JUDICIÁRIO 

 

Portaria n.º 93/2019 - Diário da República n.º 62/2019, Série I de 2019-03-28 

JUSTIÇA 

Procede à primeira alteração da Portaria n.º 267/2018, de 20 de setembro 

 

Lei n.º 27/2019 - Diário da República n.º 62/2019, Série I de 2019-03-28 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Aplicação do processo de execução fiscal à cobrança coerciva das custas, multas não penais e outras sanções pecuniárias fixadas em 

processo judicial, procedendo à sétima alteração à Lei da Organização do Sistema Judiciário, trigésima terceira alteração ao Código 

de Procedimento e de Processo Tributário, sétima alteração ao Código de Processo Civil, décima terceira alteração ao Regulamento 

das Custas Processuais, trigésima terceira alteração ao Código de Processo Penal, quarta alteração ao Código da Execução das Penas 

e Medidas Privativas da Liberdade e segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 303/98, de 7 de outubro 

 

 

TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL 

 

Portaria n.º 95/2019 - Diário da República n.º 63/2019, Série I de 2019-03-29 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

Alteração da Portaria n.º 34/2017, de 18 de janeiro 

 

Portaria n.º 87/2019 - Diário da República n.º 59/2019, Série I de 2019-03-25 

FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

Estabelece normas de execução do Decreto-Lei n.º 126-A/2017, de 6 de outubro, que institui a Prestação Social para a Inclusão, com 

as alterações introduzidas pela Lei n.º 114/2017 

https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Documents/Regulamento%204_2019.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20190328w.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR/Documents/esma32-63-672_report_on_enforcement_activities_2018.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20190327s.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20190327s.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20190327.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/CMVM/CNSF/ConselhoNacionalDeSupervisoresFinanceiros/Documents/CNSF%20MAP%2023%20-%20%20Item%203%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades%202018%20v3.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121665682/details/maximized?serie=I&day=2019-03-28&date=2019-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116433035/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121665678/details/maximized?serie=I&day=2019-03-28&date=2019-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/235931/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121735775/details/maximized?serie=I&day=2019-03-29&date=2019-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105770337/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121403442/details/maximized?serie=I&day=2019-03-25&date=2019-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108269605/details/normal?l=1
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PORTAL DO GOVERNO 

 
 
COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 28 MARÇO DE 2019 

 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

 

1. O Conselho de Ministros aprovou, na generalidade, o decreto-lei que estabelece a carreira especial de fiscalização, extinguindo as 

carreiras de fiscal municipal, de fiscal técnico de obras, de fiscal técnico de obras públicas e de todas as carreiras de fiscal técnico 

adjetivadas.  

 

2. Foi aprovado o decreto-lei que altera o regime da carreira especial de enfermagem, bem como o regime da carreira de enfermagem 

nas entidades públicas empresariais e nas parcerias em saúde. 

 

3. Foi aprovado o Programa de Investimentos na Área da Saúde (PIAS), que determina e calendariza a despesa para a realização de 

investimentos num montante superior a 90 milhões de euros. 

 

 
UNIÃO EUROPEIA 
 
 

JORNAL OFICIAL DA EU 

 

Regulamento (UE) 2019/515 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de março de 2019, relativo ao reconhecimento mútuo 

de mercadorias comercializadas legalmente noutro Estado-Membro e que revoga o Regulamento (CE) n.o 764/2008  

 
 Regulamento (UE) 2019/518 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de março de 2019, que altera o Regulamento (CE) 
n.o 924/2009 no que respeita a determinados encargos de pagamentos transfronteiriços na União e aos encargos de conversão 
cambial  
 

Regulamento de Execução (UE) 2019/439 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2019, que altera o Regulamento de Execução (UE) 

2016/2070 da Comissão no que respeita às carteiras de análise comparativa e aos modelos e instruções a aplicar na União para a 

comunicação de informações a que se refere o artigo 78.o, n.o 2, da Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho  

 

Recomendação (UE) 2019/534 da Comissão, de 26 de março de 2019, Cibersegurança das redes 5G 

 

Regulamento (UE) 2019/495 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de março de 2019, que altera o Regulamento (UE) 

n.o 1316/2013 no que respeita à saída do Reino Unido da União  

 

Regulamento (UE) 2019/492 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de março de 2019, que altera o Regulamento (CE) 

n.o 391/2009 no que respeita à saída do Reino Unido da União Europeia  

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=263
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2019:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2019:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0036.01.POR&toc=OJ:L:2019:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0036.01.POR&toc=OJ:L:2019:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0036.01.POR&toc=OJ:L:2019:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.090.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2019:090:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.090.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2019:090:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.090.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2019:090:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.088.01.0042.01.POR&toc=OJ:L:2019:088:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.085.01.0016.01.POR&toc=OJ:L:2019:085I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.085.01.0016.01.POR&toc=OJ:L:2019:085I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.085.01.0005.01.POR&toc=OJ:L:2019:085I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.085.01.0005.01.POR&toc=OJ:L:2019:085I:TOC
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Regulamento (UE) 2019/480 da Comissão, de 22 de março de 2019, que altera o Regulamento (CE) n.o 297/95 do Conselho no que 

se refere ao ajustamento das taxas cobradas pela Agência Europeia de Medicamentos com base na taxa de inflação com efeitos a 

partir de 1 de abril de 2019 

 

 Regulamento de Execução (UE) 2019/482 da Comissão, de 22 de março de 2019, que altera o Regulamento de Execução (UE) 

2016/1368 da Comissão que estabelece uma lista dos índices de referência críticos utilizados nos mercados financeiros, em 

conformidade com o Regulamento (UE) 2016/1011 do Parlamento Europeu e do Conselho  

 

Decisão (UE) 2019/483 do Conselho, de 19 de março de 2019, relativa à posição a tomar, em nome da União Europeia, no âmbito 

do Comité Misto do EEE sobre a alteração do anexo IX (Serviços financeiros) do Acordo EEE [Regulamento Requisitos Fundos Próprios 

(UE) n.o 575/2013 (RRFP) e Diretiva 2013/36/UE (CRD IV)] 

 

COMUNICADOS DE IMPRENSA 

 

UE reforça os requisitos em matéria de segurança automóvel 

A UE introduz um novo regulamento que impõe normas de segurança reforçadas para os fabricantes de automóveis com vista a 

reduzir significativamente o número de vítimas e ferimentos na estrada. Os embaixadores dos Estados-Membros, reunidos no Comité 

de Representantes Permanentes do Conselho, aprovaram hoje o acordo provisório entre a Presidência romena e o Parlamento Europeu 

sobre um projeto de regulamento relativo à segurança geral dos veículos a motor e à proteção dos ocupantes dos veículos e dos 

utentes da estrada vulneráveis. 

 

Acordo da UE sobre o futuro programa de investigação e inovação 

Está a tomar forma o futuro programa-quadro da UE no domínio da investigação e inovação. Os embaixadores dos Estados-Membros, 

reunidos no Comité de Representantes Permanentes, confirmaram hoje o entendimento comum alcançado entre a Presidência romena 

do Conselho e o Parlamento Europeu a respeito da maioria das disposições operativas do próximo programa-quadro da UE no domínio 

da investigação e inovação para os anos de 2021 a 2027, programa Horizonte Europa. 

 

Créditos não produtivos: Conselho adota posição sobre mercados secundários para crédito malparado 

É criado ao nível da UE por uma nova diretiva um quadro que permitirá aos bancos proceder mais facilmente à venda do crédito 

malparado ou à subcontratação do serviço a este tipo de crédito. 

 

UE facilitará mobilidade transfronteiriça das empresas 

A UE pretende eliminar os obstáculos injustificados à liberdade de estabelecimento das empresas da UE no mercado único. Os 

embaixadores dos Estados-Membros, reunidos no Coreper, aprovaram hoje o acordo alcançado com o Parlamento Europeu, em 13 

de março, sobre um projeto de diretiva que facilita as transformações, fusões e cisões transfronteiriças das empresas da 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. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.082.01.0015.01.POR&toc=OJ:L:2019:082:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.082.01.0015.01.POR&toc=OJ:L:2019:082:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.082.01.0015.01.POR&toc=OJ:L:2019:082:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.082.01.0026.01.POR&toc=OJ:L:2019:082:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.082.01.0026.01.POR&toc=OJ:L:2019:082:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.082.01.0026.01.POR&toc=OJ:L:2019:082:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.082.01.0029.01.POR&toc=OJ:L:2019:082:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.082.01.0029.01.POR&toc=OJ:L:2019:082:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.082.01.0029.01.POR&toc=OJ:L:2019:082:TOC
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/03/29/eu-beefs-up-requirements-for-car-safety/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/03/27/eu-agreement-on-future-research-and-innovation-programme/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/03/27/non-performing-loans-council-adopts-position-on-secondary-markets-for-bad-loans/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/03/27/eu-to-facilitate-cross-border-mobility-of-companies/

