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1.

ADMINISTRAÇÃO INTERNA
•

FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA

Portaria n.º 237-A/2018, de 28 de agosto
(Presidência do Conselho de Ministros e Planeamento e das Infraestruturas)
Define as condições técnicas e de segurança da comunicação eletrónica para efeito de transmissão diferida dos dados de
telecomunicações e Internet pelos oficiais de informações do Serviço de Informações de Segurança e do Serviço de Informações
Estratégicas de Defesa.

2.

AGRICULTURA

Portaria n.º 248/2018, de 5 de setembro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 130/2014, de 25 de junho, que define o regime para a produção e comércio dos vinhos e
demais produtos vitivinícolas da indicação geográfica (IG) «Lisboa».
Despacho n.º 8551/2018, de 5 de setembro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação)
Autoriza o aumento do título alcoométrico volúmico natural para os produtos obtidos na campanha vitivinícola de 2018-2019,
definindo as respetivas condições.
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3.

AMBIENTE
•

AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Regulamento n.º 594/2018, 4 de setembro
(Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos)
Aprova o Regulamento de Relações Comerciais dos Serviços de Águas e Resíduos.
•

FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL

Portaria n.º 237-B/2018, de 28 de agosto
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)
Altera (sexta 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.
Decreto-Lei n.º 70/2018, 30 de agosto
(Presidência do Conselho de Ministros)
Estabelece as medidas excecionais de contratação pública por ajuste direto relacionadas com os danos causados pelos incêndios
florestais ocorridos em agosto de 2018 nos concelhos de Monchique, Silves, Portimão e Odemira.
Despacho n.º 8460/2018, de 31 de agosto
(Planeamento e das Infraestruturas - Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão)
Aprova o regulamento que fixa as regras de aplicação do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) e define a Agência para o
Desenvolvimento e Coesão, I. P. como responsável pela certificação, pagamento e controlo dos apoios a conceder para a recuperação
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dos danos relativos aos incêndios ocorridos em Portugal Continental em junho e outubro de 2017, e a Autoridade de Gestão do
Programa Operacional de Assistência Técnica como responsável pela gestão, acompanhamento e execução do FSUE.
Portaria n.º 243/2018, de 3 de setembro
(Finanças e Administração Interna)
Altera a Portaria n.º 173-A/2018, de 15 de junho, que define e regulamenta os procedimentos necessários para a operacionalização
do mecanismo de apoio à reconstrução de habitações não permanentes, afetadas pelos incêndios ou outras circunstâncias excecionais.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/2018, de 6 de setembro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Define uma nova orientação estratégica para o ordenamento florestal.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 116/2018, de 6 de setembro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova o Programa de Valorização do Interior.

4.

DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS
•

CRIANÇAS E JOVENS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 114-A/2018, de 4 de setembro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova o Plano Nacional de Juventude.
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5.

ECONOMIA
•

ENERGIA

Portaria n.º 240/2018, de 29 de agosto
(Administração Interna e Economia)
Aprova o projeto-piloto de aplicação da tarifa solidária de gás de petróleo liquefeito (GPL) a aplicar a clientes finais economicamente
vulneráveis.
Portaria n.º 246/2018, de 3 de setembro
(Economia)
Determina a consulta obrigatória da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) no âmbito dos procedimentos de autorização
do sobre-equipamento de parques eólicos, e define critérios de decisão a adotar.
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 102/2015 de 7 de abril, que estabelece os procedimentos para injeção de energia adicional
e para autorização do sobre-equipamento de centros eletroprodutores eólicos, bem como os requisitos para a dispensa de
telecontagem individualizada da energia do sobre-equipamento.
Portaria n.º 247/2018, de 4 de setembro
(Economia)
Aprova o Regulamento do Controlo Metrológico dos Instrumentos de Medição de Radiações.
•

TRANSPORTES

Deliberação n.º 956/2018, de 27 de agosto
(Administração Interna, Planeamento e das Infraestruturas, Ambiente e Mar - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.)
Atualiza os modelos de títulos habilitantes em transportes rodoviários.
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Decreto-Lei n.º 71/2018, de 5 de setembro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Procede ao ajustamento das classes 1 e 2 de veículos para efeitos de aplicação das tarifas de portagem por quilómetro de autoestrada.

6.

EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR

Despacho n.º 8327/2018, de 27 de agosto
(Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação)
Fixa os valores anuais do subsídio por turma e por curso a atribuir aos cursos de educação e formação de jovens ministrados nas
escolas profissionais privadas, que funcionem na Área Metropolitana de Lisboa e na Comunidade Intermunicipal do Algarve.
Despacho n.º 8476-A/2018, de 31 de agosto
(Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação)
Homologa as Aprendizagens Essenciais das disciplinas dos cursos científico-humanísticos de Ciências e Tecnologias, Ciências
Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e Artes Visuais.
Portaria n.º 249-A/2018, de 6 de setembro
(Finanças, Administração Interna, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Educação, Planeamento e das Infraestruturas e
Ambiente)
Altera as condições de atribuição do «passe 4_18@escola.tp», fixadas na Portaria n.º 138/2009, de 3 de fevereiro, e altera as
condições de monitorização, fiscalização e compensação financeira do «passe sub23@superior.tp», fixadas na Portaria n.º 982B/2009, de 2 de setembro.
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7.

FINANÇAS
•

SISTEMA FINANCEIRO

Regulamento da CMVM n.º 3/2018, de 28 de agosto
(Comissão do Mercado de Valores Mobiliários)
Publica regulamento que visa definir os conteúdos mínimos a dominar pelos colaboradores, de intermediários financeiros, que prestam
serviços de consultoria para investimento, de gestão de carteiras por conta de outrem ou dão informações a investidores sobre
produtos financeiros e serviços de investimento, principais ou auxiliares, assim como pelos consultores autónomos, regulamentando
também qualificações e aptidões profissionais a todos exigidas
Regulamento da CMVM n.º 4/2018, de 28 de agosto
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários)
Publica regulamento sobre o controlo de qualidade de auditoria a exercer pela Ordem dos Revisores Oficias de Contas.

8.

MAR

Portaria n.º 238/2018, de 29 de agosto
(Finanças e Mar)
Estabelece as condições e os procedimentos aplicáveis à atribuição, em 2018, de um subsídio, no âmbito do auxílio de minimis ao
setor da pesca.
Portaria n.º 239/2018, de 29 de agosto
(Finanças e Mar)
Estabelece as condições mínimas a que deve obedecer o seguro obrigatório de responsabilidade civil extracontratual dos titulares de
títulos de utilização privativa do espaço marítimo nacional.
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Despacho n.º 8439/2018, de 30 de agosto
(Mar - Gabinete do Secretário de Estado das Pescas)
Altera o tamanho mínimo do berbigão destinado à indústria transformadora constante do Despacho n.º 2525/2018, de 2 de março.

9.

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
•

COMUNIDADES PORTUGUESAS

Despacho (extrato) n.º 8609/2018, de 7 de setembro
(Negócios Estrangeiros - Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas)
Determina a extinção do Vice-Consulado em Nantes, França, cuja área de jurisdição passa para a área de jurisdição do ConsuladoGeral de Portugal em Paris.
•

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO

Portaria n.º 241/2018, de 31 de agosto
(Negócios Estrangeiros, Finanças, Educação e Economia)
Aprova as percentagens do mecanismo de correção cambial criado pelo Decreto-Lei n.º 35-B/2016, de 30 de junho, para o segundo
semestre de 2018.
Aviso n.º 108/2018, de 5 de setembro
(Negócios Estrangeiros)
Torna público terem sido cumpridas as respetivas formalidades internas de aprovação do Acordo de Cooperação entre a República
Portuguesa e a República Checa nos domínios da Língua, Cultura, Educação, Ciência, Juventude e Desporto, assinado em Praga, em
1 de julho de 2015.
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10. REGIÕES AUTÓNOMAS
•

AÇORES

Decreto Legislativo Regional n.º 10/2018/A, de 28 de agosto
(Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa)
Estabelece o regime jurídico da venda e consumo de bebidas alcoólicas na Região Autónoma dos Açores.
Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/A, de 28 de agosto
(Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa)
Cria o Paleoparque de Santa Maria.

11. SAÚDE
Portaria n.º 245/2018, de 3 de setembro
(Saúde)
Aprova o regulamento que estabelece as condições de acesso de doentes e entidades, bem como os preços e as prestações de saúde
a realizar, no âmbito do Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO).
Portaria n.º 249/2018, de 6 de setembro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde)
Altera (terceira alteração) a Portaria n.º 174/2014, de 10 de setembro, que define as condições de instalação e funcionamento a que
devem obedecer as unidades de internamento e de ambulatório, bem como as condições de funcionamento a que devem obedecer
as equipas de gestão de altas e as equipas de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
(RNCCI).
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Despacho n.º 8589/2018, de 6 de setembro
(Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde)
Determina que deve ser disponibilizado o acesso aos dados administrativos dos sistemas de informação hospitalar, para que possa ser
integrado automaticamente o número de vagas por unidade de cuidados intensivos e intermédios.
Portaria n.º 254/2018, de 7 de setembro
(Saúde)
Altera a Portaria n.º 207/2017, de 11 de julho, que aprova os Regulamentos e as Tabelas de Preços das Instituições e Serviços
Integrados no Serviço Nacional de Saúde (SNS), procede à regulamentação do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia
(SIGIC), que passa a integrar o Sistema Integrado de Gestão do Acesso ao SNS (SIGA SNS), e define os preços e as condições em que
se pode efetuar a remuneração da produção adicional realizada pelas equipas.
Portaria n.º 255/2018, de 7 de setembro
(Saúde)
Estabelece os medicamentos destinados aos doentes insuficientes renais crónicos e transplantados renais que beneficiam do regime
excecional de comparticipação.

Centro de Competências Jurídicas do Estado
JurisApp

Muito obrigada pela sua sugestão

Centro de Competências Jurídicas do Estado
JurisApp

