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1.

ADMINISTRAÇÃO INTERNA
•

FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA

Despacho n.º 3978/2018, de 19 de abril
(Finanças, Defesa Nacional, Administração Interna, Justiça e Economia - Gabinetes do Ministro da Defesa Nacional, da Ministra
da Justiça, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, da Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna e do
Secretário de Estado Adjunto e do Comércio)
Define as regras e os termos da comunicação à Polícia de Segurança Pública da apreensão de armas de fogo, pelas entidades com
competência, por força de lei ou do seu estatuto, para a apreensão de armas.

•

PROTEÇÃO CIVIL

Despacho n.º 3692/2018, de 12 de abril
(Planeamento e das Infraestruturas - Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas)
Identifica os concelhos considerados com elevado grau de perigosidade de ocorrência de calamidades naturais.

2.

AGRICULTURA

Despacho n.º 3536/2018, de 9 de abril
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Direção-Geral de Alimentação e Veterinária)
Atualiza as taxas de manutenção dos centros de inspeção periódica obrigatória de equipamentos de aplicação de produtos
fitofarmacêuticos.
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Decreto-Lei n.º 24/2018, de 11 de abril
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)
Altera (oitava alteração) o Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, que estabelece o regime jurídico da conservação, fomento e
exploração dos recursos cinegéticos, com vista à sua gestão sustentável, bem como os princípios reguladores da atividade
cinegética.
Portaria n.º 102/2018, de 16 de abril
(Finanças e Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)
Fixa o valor da taxa sanitária e de segurança alimentar mais para o ano de 2018.
Despacho n.º 3806/2018, de 16 de abril
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Direção-Geral de Alimentação e Veterinária)
Estabelece normas transitórias para Biocidas de Uso Veterinário.
Despacho n.º 3807/2018, de 16 de abril
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Direção-Geral de Alimentação e Veterinária)
Determina a criação de uma Bolsa de Inspetores Sanitários, e regulamenta o âmbito, estrutura, funcionamento e procedimentos da
mesma.
Portaria n.º 105/2018, de 18 de abril
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)
Define as espécies cinegéticas às quais é permitido o exercício da caça nas épocas venatórias 2018-2021 e fixa os períodos, os
processos e outros condicionalismos para essas mesmas épocas.
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Despacho Normativo n.º 7/2018, de 19 de abril
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do Ministro)
Reconhece a manutenção da situação de seca agrometeorológica no território continental e prorroga a vigência, no ano de 2018, do
Despacho normativo n.º 12/2017, de 12 de setembro.

3.

AMBIENTE
•

AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Regulamento n.º 222/2018, de 13 de abril
(Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos)
Publicita documento complementar n.º 1 ao regulamento tarifário do serviço de gestão de resíduos urbanos, que estabelece o
conteúdo das contas previsionais para efeitos regulatórios.
Aviso n.º 5207/2018, de 18 de abril
(Ambiente - Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.)
Torna pública a lista das Organizações Não-Governamentais de Ambiente (ONGA) e equiparadas com a inscrição ativa no Registo
Nacional, até 31 de dezembro de 2017.
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Aviso n.º 5208/2018, de 18 de abril
(Ambiente - Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.)
Torna pública a listagem do extrato dos atos, realizados até 31 de dezembro de 2017, que determinaram a inscrição, modificação,
suspensão ou anulação do registo, no Registo Nacional das Organizações Não Governamentais de Ambiente (ONGA) e Equiparadas.
•

FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL

Decreto-Lei n.º 22/2018, de 10 de abril
(Administração Interna)
Cria e regulamenta os procedimentos necessários à operacionalização da linha de crédito para financiamento das despesas com
redes secundárias de faixas de gestão de combustível.
Despacho n.º 3651/2018, de 11 de abril
(Ambiente e Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinetes da Secretária de Estado do Ordenamento do
Território e da Conservação da Natureza e do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural)
Procede ao levantamento das proibições estabelecidas no n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, que
regula a ocupação do solo objeto de um incêndio florestal, na área percorrida pelo incêndio de 17 de junho de 2017 e necessária à
execução de projeto de exploração avícola.
Aviso n.º 4949/2018, de 13 de abril
(Justiça - Secretaria-Geral)
Fixa os critérios a utilizar para cálculo das indemnizações a pagar pelo Estado às pessoas singulares, vítimas dos incêndios florestais
que deflagraram em Portugal Continental entre 17 a 24 de junho e 15 a 16 de outubro do ano de 2017, de acordo com o previsto na
Lei n.º 108/2017, de 23 de novembro (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) e na Resolução do Conselho
de Ministros n.º 4/2018, de 10 de janeiro (procede à regulamentação da Lei n.º 108/2017, de 23 de novembro).
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Despacho n.º 3897/2018, de 17 de abril
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural)
Determina o apoio em regime forfetário às ações propostas que contribuam para a redução da carga de combustível nas zonas
prioritárias.
Portaria n.º 104/2018, de 18 de abril
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)
Fixa a taxa devida pela ajuramentação dos guardas dos recursos florestais e o regime de atualização anual do seu montante.
Portaria n.º 105-A/2018, de 18 de abril
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)
Altera (quinta alteração) a Portaria n.º 134/2015, de 18 de maio, que estabelece o regime de aplicação da operação 8.1.3,
«Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos» e da operação 8.1.4, «Restabelecimento da floresta afetada por
agentes bióticos e abióticos ou por acontecimentos catastróficos», ambas inseridas na ação 8.1, «Silvicultura Sustentável» da
Medida 8, «Proteção e Reabilitação dos Povoamentos Florestais» do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente,
abreviadamente designado por PDR 2020.

4.

CULTURA

Aviso n.º 5089-A/2018, de 16 de abril
(Cultura - Direção-Geral das Artes)
Torna público que o montante financeiro global disponível no âmbito do Programa de Apoio Sustentado na área das Artes Visuais,
nas modalidades bienal e quadrienal, é objeto de um reforço financeiro.
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Despacho n.º 3883-A/2018, de 16 de abril
(Presidência do Conselho de Ministros, Finanças e Cultura - Gabinetes dos Ministros das Finanças e da Cultura e da Secretária
de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa)
Determina que todos os cidadãos residentes em território nacional, que perfaçam 18 anos em 2018, beneficiam de ingresso gratuito
nos museus, palácios e teatros nacionais, bem como nos demais equipamentos ou atividades assegurados pelos serviços e
organismos sob direção, superintendência e tutela do Ministro da Cultura.

5.

ECONOMIA
•

ENERGIA

Despacho n.º 3528/2018, de 9 de abril
(Economia - Gabinete do Secretário de Estado da Energia)
Cria a Task Force para a otimização e implementação dos mecanismos de simplificação, transparência e certeza da informação
relativa aos elementos essenciais e relevantes de cada zona de rede.
Regulamento n.º 224/2018, de 16 de abril
(Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos)
Altera (primeira alteração) o Regulamento de Relações Comerciais do Setor do Gás Natural.
Regulamento n.º 225/2018, de 16 de abril
(Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos)
Aprova o Regulamento Tarifário do setor do gás natural.
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•

TRANSPORTES

Despacho n.º 3741/2018, de 13 de abril
(Administração Interna e Ambiente - Gabinetes dos Secretários de Estado das Autarquias Locais e Adjunto e do Ambiente)
Fixa as orientações estratégicas de aplicação do Fundo para o Serviço Público de Transportes.
Deliberação n.º 517/2018, de 20 de abril
(Administração Interna, Planeamento e das Infraestruturas, Ambiente e Mar - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.)
Estabelece as condições de certificação das entidades formadoras e de aprovação dos cursos de formação para conselheiros de
segurança e condutores de veículos de mercadorias perigosas, bem como os demais requisitos a serem observados nessa mesma
formação.

6.

EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR

Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril
(Educação - Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e do Secretário de Estado da Educação)
Estabelece os procedimentos da matrícula e respetiva renovação e as normas a observar na distribuição de crianças e alunos.
Lei n.º 17/2018, de 19 de abril
(Assembleia da República)
Altera (primeira alteração), por apreciação parlamentar, o Decreto-Lei n.º 15/2018, de 7 de março, que aprova o regime específico
de seleção e recrutamento de docentes do ensino artístico especializado da música e da dança.
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7.

FINANÇAS
•

FINANÇAS PÚBLICAS E ORÇAMENTO

Portaria n.º 235/2018, de 16 de abril
(Finanças - Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento)
Autoriza a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) a efetuar a repartição dos encargos decorrentes da atribuição dos prémios nos
termos do regulamento do sorteio «Fatura da Sorte».

8.

JUSTIÇA
•

DECISÕES E PARECERES

Parecer n.º 32/2017, de 18 de abril
(Ministério Público - Procuradoria-Geral da República)
Emite parecer sobre a condenação por corrupção e inelegibilidade para órgão de federação desportiva.
•

POLÍTICA DE JUSTIÇA

Despacho n.º 3637/2018, de 11 de abril
(Justiça - Gabinete da Secretária de Estado da Justiça)
Autoriza a alteração da designação do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave/Tribunal Arbitral para
«TRIAVE - Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Ave, Tâmega e Sousa» e a alteração da competência em razão do
valor.
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9.

MAR

Despacho n.º 3996/2018, de 19 de abril
(Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Ambiente e Mar - Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P.)
Atualiza a classificação das zonas de produção de moluscos bivalves vivos em Portugal continental.
Portaria n.º 108/2018, de 20 de abril
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 360/2017, de 22 de novembro, que estabelece as condições de exercício da pesca nas
águas interiores, definindo as espécies cuja pesca lúdica, desportiva e profissional é permitida, quais as espécies que são de
devolução obrigatória e devolução proibida, quais os períodos de pesca autorizados para cada espécie e respetivas dimensões de
captura, quais as espécies suscetíveis de serem autorizadas na realização de largadas e bem assim as espécies aquícolas
consideradas de relevante importância.

10. NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
•

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO

Decreto do Presidente da República n.º 26/2018, de 10 de abril
(Presidência da República)
Ratifica o Protocolo Adicional ao Tratado entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde no Domínio da Fiscalização
Conjunta de Espaços Marítimos sob Soberania ou Jurisdição da República de Cabo Verde, assinado em Lisboa, em 17 de dezembro
de 2014.
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Aviso n.º 41/2018, de 12 de abril
(Negócios Estrangeiros)
Torna público ter a República Portuguesa depositado o seu instrumento de ratificação à Convenção Relativa à Proteção
Internacional de Adultos, adotada na Haia, em 13 de janeiro de 2000.

11. ÓRGÃOS DE SOBERANIA
•

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei Orgânica n.º 1/2018, de 19 de abril
(Assembleia da República)
Altera a Lei n.º 28/82, de 15 de novembro (Lei da Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional), a Lei
Orgânica n.º 2/2003, de 22 de agosto (Lei dos Partidos Políticos), a Lei n.º 19/2003, de 20 de junho (Lei do Financiamento dos
Partidos Políticos e das Campanhas Eleitorais), e a Lei Orgânica n.º 2/2005, de 10 de janeiro (Lei de Organização e Funcionamento
da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos).

12. REGIÕES AUTÓNOMAS
•

MADEIRA

Decreto Legislativo Regional n.º 7/2018/M, de 17 de abril
(Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa)
Altera (terceira alteração) o Estatuto da Carreira Docente da Região Autónoma da Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo
Regional n.º 6/2008/M, de 25 de fevereiro.
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13. SAÚDE
Portaria n.º 97/2018, de 9 de abril
(Saúde)
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro, que define os serviços farmacêuticos que podem ser
prestados pelas farmácias.
Despacho n.º 3645/2018, de 11 de abril
(Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde)
Revoga o Despacho n.º 87/2009, de 10 de julho, atinente à racionalização do recurso do SNS aos centros privados de medicina física
e de reabilitação e para a realização de tomografia axial computorizada, repristinado através do Despacho n.º 12282/2011, de 19
de setembro de 2011.
Despacho n.º 3691/2018, de 12 de abril
(Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde)
Revoga o Despacho n.º 10429/2014, publicado a 12 de agosto, que que os estabelecimentos hospitalares, independentemente da
sua designação, e as unidades locais de saúde, integrados no Serviço Nacional de Saúde, e classificados nos Grupos I, II, III ou IV-a
com valências médicas e cirúrgicas de oncologia médica, devem assegurar a existência de uma equipa intra-hospitalar de suporte
em cuidados paliativos (EIHSCP).
Deliberação n.º 481/2018, de 17 de abril
(Saúde - INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.)
Altera a lista de medicamentos cuja exportação para países terceiros ou distribuição para outros Estados membros da União
Europeia depende de notificação prévia ao INFARMED, I. P., e que consta do anexo ao Regulamento sobre notificação prévia de
transações de medicamentos para o exterior do país, aprovado pela Deliberação n.º 022/CD/2014, de 20 de fevereiro, do Conselho
Diretivo do INFARMED, I. P.
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14. SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Decreto-Lei n.º 23/2018, de 10 de Abril
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Altera (terceira alteração) o Decreto-Lei n.º 56/2006, de 15 de março, que regula a forma de distribuição dos resultados líquidos
dos jogos sociais explorados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

15. TRABALHO
Despacho n.º 3803/2018, de 16 de abril
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete do Secretário de Estado do Emprego)
Altera os Despachos n.ºs 11348/2014, de 10 de setembro, 1573-A/2014, de 30 de janeiro, e 4462/2017, de 24 de maio, que
regulamentam, respetivamente, as medidas Emprego Jovem Ativo, Contrato Emprego-inserção e Contrato Emprego-inserção+ e
Estágios Profissionais, procedendo à atualização dos custos unitários calculados com base no indexante dos apoios sociais (IAS) e à
regulamentação do artigo 22.º da Portaria n.º 347-A/2017, de 13 de novembro, que estabelece medidas de intervenção para fazer
face aos efeitos dos incêndios ocorridos no dia 15 de outubro de 2017.
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