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1.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2018, de 5 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Procede à revisão do Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
91/2012, de 8 de novembro.

2.

AGRICULTURA, CAÇA E PESCAS
•

AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E FLORESTAS

Despacho n.º 51/2018, de 2 de janeiro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do Ministro)
Altera o Despacho n.º 10137/2017, de 3 de novembro, que estabelece um mecanismo de apoio, sob coordenação do Gabinete de
Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP), para a compra e entrega de alimentação animal nas regiões devastadas pelos
incêndios ocorridos nos dias 15 e 16 de outubro de 2017.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2018, de 3 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova o Programa de Revitalização do Pinhal Interior.
Despacho Normativo n.º 1/2018, de 4 de janeiro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do Ministro)
Altera (segunda alteração) o Despacho Normativo n.º 1-C/2016, de 11 de fevereiro, que estabelece o regime de certificação ambiental
no âmbito das práticas agrícolas benéficas para o clima e o ambiente (Greening).
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Portaria n.º 8/2018, de 5 de janeiro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)
Altera (quinta alteração) a Portaria n.º 31/2015, de 12 de fevereiro, que estabelece o regime de aplicação da ação n.º 3.1, «Jovens
agricultores», da Medida n.º 3, «Valorização da produção agrícola», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, designado
por PDR 2020.
Portaria n.º 9/2018, de 5 de janeiro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)
Altera (quarta alteração) a Portaria n.º 199/2015, de 6 de julho, que estabelece o regime de aplicação do apoio 6.2.2
«Restabelecimento do potencial produtivo», inserido na ação n.º 6.2, «Prevenção e restabelecimento do potencial produtivo», da
medida n.º 6, «Gestão do risco e restabelecimento do potencial produtivo», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente,
abreviadamente designado por PDR 2020.
Portaria n.º 10/2018, de 5 de janeiro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)
Derroga, para o concurso 1/2017, o disposto no n.º 7 do artigo 16.º da Portaria n.º 303/2016, de 5 de dezembro, que estabelece as
regras complementares para o apoio comunitário à promoção de vinhos em mercados de países terceiros, no âmbito do programa
nacional de apoio ao setor vitivinícola, para o período 2014-2018, nos termos do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro.
Portaria n.º 10-A/2018, de 5 de janeiro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)
Altera o Regulamento do Fundo Florestal Permanente, criado através do Decreto-Lei n.º 63/2004, de 22 de março.
Despacho n.º 382/2018, de 9 de janeiro
(Finanças - Gabinete do Ministro)
Determina a prorrogação da suspensão das execuções fiscais nas áreas ardidas.
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Despacho n.º 443-A/2018, de 10 de janeiro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural)
Homologa o Regulamento do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI).
Resolução do Conselho de Ministros n.º 4/2018, de 10 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Procede à regulamentação da Lei n.º 108/2017, de 23 de novembro, que estabelece medidas de apoio às vítimas dos incêndios
florestais ocorridos entre 17 e 24 de junho de 2017, bem como medidas urgentes de reforço da prevenção e combate a incêndios
florestais.
Despacho Normativo n.º 2/2018, de 10 de janeiro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do Ministro)
Altera (sexta alteração) o despacho normativo n.º 14/2014, de 29 de outubro, que estabelece as normas complementares de execução
dos regimes de apoio associado «animais» previstos nos artigos 52.º a 55.º do Regulamento (UE) n.º 1307/2013, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, e nos artigos 51.º a 55.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 639/2014 da Comissão, de 11
de março de 2014.
Despacho Normativo n.º 2-A/2018, de 11 de janeiro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do Ministro)
Define as regras de atribuição de apoios ao armazenamento de madeira queimada de espécies resinosas proveniente de áreas atingidas
por incêndios em 2017, no âmbito da criação de novos parques ou ampliação da capacidade de armazenamento de parques já
existentes.
Portaria n.º 15-A/2018, de 12 de janeiro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)
Estabelece as normas técnicas essenciais a considerar no âmbito da elaboração de projetos de arborização e de rearborização, do
respetivo processo de análise e decisão, e da sua execução.
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Portaria n.º 15-B/2018, de 12 de janeiro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)
Define as habilitações mínimas, exigidas para elaboração e subscrição de projetos no âmbito das ações de arborização e de
rearborização, com recurso a espécies florestais (para efeitos da autorização e da comunicação prévia previstas nos artigos 4.º e 5.º
do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho, que estabelece o regime jurídico aplicável a tais ações), bem como o seu registo.
•

PESCAS E AQUICULTURA

Despacho n.º 532-A/2018, de 10 de janeiro
(Mar - Gabinete da Ministra)
Interdita a captura, manutenção a bordo e descarga de sardinha (Sardina pilchardus), até ao dia 30 de abril de 2018, com qualquer
arte de pesca, na zona 9 definida pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar.
•

VITIVINICULTURA

Aviso n.º 584/2018, de 10 de janeiro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.)
Define os valores da taxa de certificação a cobrar no ato da certificação pelas entidades certificadoras.
Aviso n.º 734/2018, de 12 de janeiro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.)
Procede à inclusão na lista castas anexa à Portaria n.º 380/2012, de 22 de novembro - que estabelece as castas de uvas aptas à
produção de vinho em Portugal -, o sinónimo «Malvasia Corada» para a casta «Vital» (PRT52614).
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3. CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Decreto Regulamentar n.º 11-A/2017, de 29 de dezembro
(CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR)
Define os níveis remuneratórios previstos no regime de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e
tecnológico em todas as áreas do conhecimento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto.

4.

CONSUMIDORES

Deliberação n.º 51/2018, de 12 de janeiro
(Planeamento e das Infraestruturas - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.)
Delibera procedimentos atinentes ao cumprimento da obrigação de envio das folhas de reclamações exaradas no livro em formato
físico, no âmbito do Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 de junho, que implementa as medidas SIMPLEX+ 2016 «Livro de reclamações online», «Livro de reclamações amarelo» e «Atendimento Público avaliado» e que procede à alteração do Regime Jurídico do Livro de
Reclamações, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, bem como do Regime do livro de elogios, sugestões e
reclamações aplicável ao setor público, constante do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril.

5.

DEFESA E FORÇAS ARMADAS

Portaria n.º 13/2018, de 10 de janeiro
(Finanças e Defesa Nacional)
Fixa o valor diário do subsídio de penosidade, devido por prestação de serviço efetivo nos serviços da Autoridade Marítima Nacional
(AMN) nas Ilhas Selvagens.
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6.

DESPORTO

Despacho n.º 195/2018, de 4 de janeiro
(Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto)
Reconhece como sendo de interesse público a 10.ª edição do Portugal Rugby Youth Festival, que se realizará entre 7 e 8 de abril de
2018, no Estádio Universitário de Lisboa.

7.

EMPREGO

Portaria n.º 1/2018, 2 de janeiro
(Planeamento e das Infraestruturas)
Altera (primeira alteração) o regulamento do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego, aprovado pela Portaria n.º
105/2017, de 10 de março.
Portaria n.º 2/2018, 2 de janeiro
(Planeamento e das Infraestruturas)
Altera (quinta alteração) o Regulamento Específico do Domínio do Capital Humano, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-C/2015, de
2 de março.

8.

ENERGIA

Diretiva n.º 1/2018, de 3 de janeiro
(Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos)
Operacionaliza o regime equiparado ao das tarifas transitórias de eletricidade.
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Diretiva n.º 2/2018, de 4 de janeiro
(Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos)
Delibera aprovar as tarifas e preços para a energia elétrica e outros serviços em 2018.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/2018, de 11 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova o programa de ações e estudos a desenvolver pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.
Diretiva (extrato) n.º 3/2018, de 11 de janeiro
(Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos)
Delibera aprovar a Diretiva sobre os perfis de consumo, de produção e de autoconsumo aplicáveis em 2018.
Diretiva (extrato) n.º 4/2018, de 11 de janeiro
(Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos)
Delibera aprovar a Diretiva sobre os perfis de perdas aplicáveis em 2018.

9. FINANÇAS
•

ATIVIDADE SEGURADORA

Norma Regulamentar da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões n.º 7/2017-R, de 12 de janeiro
(Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões)
Estabelece os índices trimestrais de atualização de capitais para as apólices do ramo «Incêndio e elementos da natureza» com início
ou vencimento no primeiro trimestre de 2018.
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•

CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS

Portaria n.º 385-H/2017, de 29 de dezembro
(Finanças)
Aprova os novos modelos de impressos destinados ao cumprimento da obrigação declarativa prevista no n.º 1 do artigo 57.º do Código
do IRS e respetivas instruções de preenchimento a vigorar no ano de 2018.
Portaria n.º 385-I/2017, de 29 de dezembro
(Finanças e Economia)
Atualiza o valor da taxa unitária do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos aplicável no continente à gasolina sem
chumbo e ao gasóleo rodoviário.
Despacho n.º 84-A/2018, de 2 de janeiro
(Finanças)
Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas por titulares residentes no
continente para vigorarem durante o ano de 2018.
Despacho n.º 382/2018, de 9 de janeiro
(Finanças - Gabinete do Ministro)
Determina a prorrogação da suspensão das execuções fiscais nas áreas ardidas.
Decreto Regulamentar n.º 1/2018, de 10 de janeiro
(Finanças)
Fixa o universo dos sujeitos passivos de IRS abrangidos pela declaração automática de rendimentos, em conformidade com o previsto
no n.º 8 do artigo 58.º-A do Código do IRS.
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Portaria n.º 12/2018, de 10 de janeiro
(Finanças)
Prorroga o prazo previsto no n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 19/2017 (que estabelece um sistema eletrónico de comunicação
dos dados dos viajantes e das respetivas aquisições que pretendam beneficiar da isenção de IVA nas compras realizadas em Portugal),
de 14 de fevereiro, durante o qual é possível a opção pelo procedimento previsto no Decreto-Lei n.º 295/87, de 31 de julho, que
isenta do IVA as transmissões de bens para fins privados feitas a adquirentes sem residência no território nacional que os transportem
na sua bagagem pessoal com destino ao estrangeiro.
•

TESOURARIA E DÍVIDA PÚBLICA

Aviso n.º 234/2018, de 4 de janeiro
(Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E. P. E.)
Informa que, durante o ano económico de 2018, os valores mensais destinados ao pagamento dos vencimentos e subsídios referentes
aos vários ministérios não poderão sair da Tesouraria Central do Estado antes das datas indicadas.
Aviso n.º 235/2018, de 4 de janeiro
(Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E. P. E.)
Fixa a taxa de juros de mora aplicáveis às dívidas ao Estado e outras entidades públicas para 2018.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 3/2018, de 5 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Autoriza a emissão de dívida pública, em execução do Orçamento do Estado para 2018.
Portaria n.º 11/2018, de 10 de janeiro
(Finanças)
Estabelece o Sistema de Incentivos à Eficiência da Despesa Pública (SIEF).
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•

VALORES MOBILIÁRIOS

Regulamento da CMVM n.º 4/2017, de 5 de janeiro
(Comissão do Mercado de Valores Mobiliários)
Rege as especificidades relativas à prestação à CMVM da informação relacionada com as transações sobre instrumentos financeiros
conforme previsto no RMIF e no Regulamento UE n.º 2017/590.
Regulamento da CMVM n.º 5/2017, de 5 de janeiro
(Comissão do Mercado de Valores Mobiliários)
Rege as especificidades relativas à prestação, pelas entidades gestoras de plataformas de negociação e pelos internalizadores
sistemáticos, dos dados de referência dos instrumentos financeiros, conforme previsto no Regulamento UE n.º 2017/585,
no Regulamento UE n.º 2016/909 e no Regulamento UE n.º 2016/378.
Regulamento da CMVM n.º 6/2017, de 5 de janeiro
(Comissão do Mercado de Valores Mobiliários)
Rege as especificidades relativas à prestação à CMVM, pelas entidades gestoras de plataformas de negociação, da informação
relevante relacionada com todas as ofertas relativas a instrumentos financeiros registadas nos seus mercados regulamentados,
sistemas de negociação multilateral e sistemas de negociação organizada, conforme previsto no Regulamento UE n.º 2017/580.

10. HABITAÇÃO
Aviso n.º 5/2018, de 2 de janeiro
(Finanças - Direção-Geral do Tesouro e Finanças)
Dá conhecimento que a taxa de referência para o cálculo das bonificações (TRCB) a vigorar entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2018
é de 0,228 %.
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Portaria n.º 3/2018, de 3 de janeiro
(Finanças e Ambiente)
Atualiza os fatores de correção extraordinária das rendas para o ano de 2018.
Portaria n.º 4/2018, de 4 de janeiro
(Finanças, Educação e Ambiente)
Altera a Portaria n.º 277-A/2010, de 21 de maio, que cria o programa Porta 65 - Arrendamento por Jovens.

11. JUSTIÇA
Parecer n.º 12/2017, de 4 de janeiro
(Ministério Público - Procuradoria-Geral da República)
Publica Parecer sobre a aplicabilidade da modalidade interna e da cedência de interesse público e possibilidade da sua consolidação
relativamente aos funcionários parlamentares.
Parecer n.º 2/2018, de 11 de janeiro
(Tribunal de Contas)
Publica Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2016.
Parecer n.º 14/2017, de 11 de janeiro
(Ministério Público - Procuradoria-Geral da República)
Publica Parecer sobre Interpretação de normas do Estatuto dos Militares das Forças Armadas aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015,
de 29 de maio.
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Parecer n.º 24/2017, de 12 de janeiro
(Ministério Público - Procuradoria-Geral da República)
Publica Parecer sobre o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 240/2004, de 27 de dezembro, que procede à definição das condições da cessação
dos contratos de aquisição de energia (CAE) e à criação de medidas compensatórias relativamente à posição de cada naqueles
contratos.

12. REGIÕES AUTÓNOMAS
•

Açores

Decreto Legislativo Regional n.º 1/2018/A, de 3 de janeiro
(Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa)
Aprova o Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2018.
Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/A, de 8 de janeiro
(Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa)
Aprova o Plano Anual Regional para o ano 2018.
Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2018/A, de 8 de janeiro
(Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa)
Altera (primeira alteração) o Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2016/A, de 27 de janeiro, que regulamenta o subsistema de
incentivos para a internacionalização.
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•

Madeira

Decreto Legislativo Regional n.º 1/2018/M, de 4 de janeiro
(Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa)
Aprova o regime jurídico do aproveitamento de massas minerais na Região Autónoma da Madeira.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 2/2018/M, de 4 de janeiro
(Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa)
Aprova o Orçamento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para o ano de 2018.
Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro
(Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa)
Aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2018.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 3/2018/M, de 9 de janeiro
(Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa)
Aprova o Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira para
o ano de 2018.

13. SAÚDE
Despacho n.º 283/2018, de 5 de janeiro
(Justiça e Saúde)
Determina a organização da rede para a prestação de cuidados de saúde hospitalares no Serviço Nacional de Saúde (SNS), no âmbito
da infeção por vírus da imunodeficiência humana e das hepatites virais, para a população reclusa.
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Portaria n.º 15/2018, de 11 de janeiro
(Saúde)
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 35/2016, de 1 de março, que estabelece o regime de comparticipação do Estado no preço
máximo dos reagentes (tiras-teste) para determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria e das agulhas, seringas, lancetas e de
outros dispositivos médicos para a finalidade de automonitorização de pessoas com diabetes, a beneficiários do Serviço Nacional de
Saúde.
Portaria n.º 35/2018, de 12 de janeiro
(Saúde - Gabinete da Secretária de Estado da Saúde)
Altera a Portaria n.º 158/2014, de 21 de fevereiro, que revê o regime especial de comparticipação para medicamentos destinados ao
tratamento da doença de hepatite C.

14. SEGURANÇA SOCIAL
Portaria n.º 5/2018, de 5 de janeiro
(Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Estabelece as normas de execução do Decreto-Lei n.º 126-A/2017, de 6 de outubro, que institui a prestação social para a inclusão.
Decreto-Lei n.º 2/2018, de 9 de janeiro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Altera o regime contributivo dos trabalhadores independentes.
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Despacho n.º 608/2018, de 12 de janeiro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete da Secretária de Estado da Segurança Social)
Determina que o prazo de apresentação de candidaturas, constante no ponto 12. do Despacho n.º 8230-A/2017, de 20 de setembro,
que cria o Programa de Apoio Complementar (PAC) à execução do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas
(POAPMC), seja alargado para 31 de outubro de 2017 para as entidades sediadas nos concelhos de Arganil, Vila Nova de Poiares,
Penacova, Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo, que manifestaram impossibilidade de cumprir o prazo inicialmente fixado.

15. TRABALHO
Portaria n.º 14/2018, 11 de janeiro
(Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Regula os modelos de participação relativa a acidentes de trabalho.

16. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
•

Transportes

Despacho n.º 11482-B/2017 - Diário da República n.º 249/2017, 1º Suplemento, Série II de 2017-12-29 114428753
(Planeamento e das Infraestruturas - Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas)
Determina os valores das taxas unitárias globais de rota e das taxas de câmbio das diversas moedas nacionais em relação ao euro,
para o período de aplicação que se inicia em 1 de janeiro de 2018.
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Deliberação n.º 4-A/2018, de 2 de janeiro
(Administração Interna, Planeamento e das Infraestruturas, Ambiente e Mar - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.)
Delibera os valores das tarifas das inspeções técnicas de veículos a vigorar para o ano de 2018, revogando o Despacho n.º 11377A/2017, de 27 de dezembro, que havia aprovado os valores das tarifas das inspeções técnicas de veículos a vigorar no ano 2018.
Decreto-Lei n.º 1/2018, de 8 de janeiro
(Finanças)
Clarifica a natureza das obrigações assumidas pelo Estado no âmbito do processo de transferência da titularidade da Carris para o
Município de Lisboa.
Regulamento n.º 8/2018, de 9 de janeiro
(Autoridade Nacional da Aviação Civil)
Aprova os requisitos para a implementação do Plano de Ação Europeu para a Prevenção de Incursões na Pista.
•

Comunicações

Regulamento n.º 6/2018, de 5 de janeiro
(Autoridade Nacional de Comunicações)
Aprova o Regulamento relativo ao registo das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas
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Muito obrigada pela sua sugestão
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