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ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Portaria n.º 142/2019, de 14 de maio
Fixação do número máximo de estágios para a segunda fase da 6.ª edição do
Programa de Estágios Profissionais na Administração Local.

Decreto-Lei n.º 64/2019, de 16 de maio
Consagra a atribuição de benefícios sociais aos bombeiros voluntários.

AGRICULTURA
Portaria n.º 133/2019, de 9 de maio
Procede à sexta alteração à Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, que estabelece o
regime de aplicação da ação n.º 10.2, «Implementação das estratégias», integrada
na medida n.º 10, «LEADER», da área n.º 4 «Desenvolvimento local», do Programa
de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020.

Portaria n.º 139/2019, de 10 de maio
Procede à quinta alteração e à republicação da Portaria n.º 150/2016, de 25 de maio,
que estabelece o regime de aplicação da operação n.º 4.0.1, «Investimentos em
produtos florestais identificados como agrícolas no anexo I do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia (TFUE)», e da operação n.º 4.0.2, «Investimentos
em produtos florestais não identificados como agrícolas no anexo I do TFUE»,
ambas inseridas na Medida n.º 4, «Valorização dos recursos florestais» do Programa
de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020).

Portaria n.º 143/2019, de 14 de maio
Regula o procedimento relativo à atribuição do título de reconhecimento do estatuto
de «Jovem Empresário Rural», adiante designado por JER, e define zonas rurais no
âmbito da atribuição deste mesmo estatuto.

Portaria n.º 150/2019, de 17 de maio
Procede à alteração do regulamento das taxas, montantes, regimes de cobrança e
distribuição anexo à Portaria n.º 984/2008, de 2 de setembro, que regulamenta as
taxas devidas por serviços prestados pela DGADR e pelas DRAP.
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AMBIENTE
Portaria n.º 136/2019, de 10 de maio
Fixa os elementos mínimos a constar do Registo Central de Doses previsto no artigo
76.º do Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro.

Portaria n.º 137/2019, de 10 de maio
Fixa os valores dos fatores de ponderação tecidular, os valores dos fatores de
ponderação da radiação e os valores e relações normalizados, previstos
respetivamente nas alíneas v), x) e cv) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 108/2018, de
3 de dezembro, com a redação conferida pela Declaração de Retificação n.º 4/2019,
de 31 de janeiro.

Portaria n.º 138/2019, de 10 de maio
Aprova os critérios de isenção e liberação, que incluem os critérios gerais e os
níveis, previstos na alínea a) do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 23.º e no n.º 7 do artigo 28.º
do Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro.

Portaria n.º 141/2019, de 14 de maio
Procede, para o ano de 2019, à identificação das águas balneares costeiras e de
transição e das águas balneares interiores, fixando as respetivas épocas balneares,
bem como à identificação das praias de banhos onde é assegurada a presença de
nadadores-salvadores.

Portaria n.º 343-A/2019, de 16 de maio
Fixa a contribuição regulatória devida à Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos (ERSE) pelas regulação e supervisão do Sistema Petrolífero Nacional.

ECONOMIA
Decreto-Lei n.º 61/2019, de 14 de maio
Altera o regime de funcionamento do Conselho Económico e Social.

EDUCACÃO E ENSINO SUPERIOR
Decreto-Lei n.º 63/2019, de 16 de maio
Estabelece o regime jurídico das instituições que se dedicam à investigação
científica e desenvolvimento.
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Despacho n.º 4947-B/2019, de 16 de maio
Regulamenta os procedimentos de avaliação e certificação dos manuais escolares,
estabelece os critérios de avaliação para a sua certificação, bem como os
calendários de avaliação, certificação e de adoção, procedendo à revogação do
Despacho n.º 11421/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 175, de 11
de setembro, na sua redação atual.

FINANÇAS
Portaria n.º 128/2019, de 6 de maio
Alteração à Portaria n.º 14/2019, de 15 de janeiro, que autoriza a Imprensa NacionalCasa da Moeda, S. A., no âmbito do Plano de Emissões de Moedas Comemorativas
para 2019, a cunhar e a comercializar a moeda de coleção designada «25 de Abril 45 anos».

Decreto-Lei n.º 60/2019, de 13 de maio
Determina a aplicação da taxa reduzida do IVA à componente fixa de determinados
fornecimentos de eletricidade e gás natural.

Portaria n.º 144/2019, de 15 de maio
Portaria que regulamenta os termos e condições para o exercício da opção prevista
na alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro,
pelos sujeitos passivos que pretendam ficar dispensados da impressão das faturas
em papel ou da sua transmissão por via eletrónica.

JUSTIÇA
Portaria n.º 134/2019, de 10 de maio
Regulamenta os procedimentos concursais para ingresso nas carreiras de registos.

Portaria n.º 135/2019, de 10 de maio
Regulamenta a formação profissional inicial específica desenvolvida em fase anterior
ao ingresso na carreira de conservador de registos e no ingresso na carreira de
oficial de registos, bem como a formação profissional contínua dos conservadores de
registos e dos oficiais de registos em exercício de funções.

Decreto-Lei n.º 62/2019, de 15 de maio
Procede à criação do Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos de Câmara de
Lobos, Funchal e Santa Cruz.
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MAR
Despacho n.º 4859-A/2019, de 14 de maio
Mantém a interdição estabelecida no Despacho n.º 9193-B/2018, de 28 de setembro,
determinando a reabertura da pesca da sardinha a partir das 00:00 horas do dia 3 de
junho.

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Portaria n.º 127/2019, de 6 de maio
Aprova as percentagens do mecanismo de correção cambial criado pelo Decreto-Lei
n.º 35-B/2016, de 30 de junho, para o primeiro semestre de 2019.

Aviso n.º 21/2019, de 7 de maio
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos notificou ter a
República do Chipre ratificado em conformidade com o artigo 59.º a Convenção
Relativa à Proteção Internacional de Adultos, adotada na Haia, em 13 de janeiro de
2000.

Aviso n.º 22/2019, de 7 de maio
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos notificou ter a
República da Áustria formulado uma declaração relativamente à Convenção Relativa
à Supressão da Exigência da Legalização dos Atos Públicos Estrangeiros, adotada
na Haia, a 5 de outubro de 1961.

Aviso n.º 23/2019, 8 de maio
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos notificou ter a
República da Letónia formulado uma declaração, em conformidade com o artigo 63.º,
relativamente à Convenção Relativa à Competência, à Lei Aplicável, ao
Reconhecimento, à Execução e à Cooperação em Matéria de Responsabilidade
Parental e de Medidas de Proteção das Crianças, adotada na Haia, em 19 de
outubro de 1996.

Aviso n.º 24/2019, de 8 de maio
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos notificou ter a
Suíça formulado uma declaração relativamente à Convenção Relativa à Supressão
da Exigência da Legalização dos Atos Públicos Estrangeiros, adotada na Haia, a 5
de outubro de 1961.
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Aviso n.º 25/2019, de 8 de maio
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos notificou ter a
República da Polónia modificado a sua autoridade à Convenção Relativa à
Supressão da Exigência da Legalidade dos Atos Públicos Estrangeiros, adotada na
Haia, a 5 de outubro de 1961.

Aviso n.º 26/2019, de 8 de maio
Entrada em vigor do Tratado de Extradição entre a República Portuguesa e a
República Oriental do Uruguai, assinado em Lisboa, em 25 de outubro de 2017.

Aviso n.º 27/2019, de 13 de maio
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos notificou ter a
República Federal da Alemanha formulado uma declaração relativamente à
Convenção Relativa ao Processo Civil, adotada na Haia, a 1 de março de 1954.

Aviso n.º 28/2019, de 13 de maio
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos notificou ter a
República da Alemanha modificado a sua autoridade à Convenção Relativa à
Citação e Notificação no Estrangeiro de Atos Judiciais e Extrajudiciais em Matéria
Civil e Comercial, adotada na Haia, a 15 de novembro de 1965.

Aviso n.º 29/2019, de 14 de maio
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos notificou ter a
República da Letónia formulado uma declaração, em conformidade com o artigo 45.º,
relativamente à Convenção sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de
Crianças, adotada na Haia, a 25 de outubro de 1980.

Aviso n.º 30/2019, de 14 de maio
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos notificou ter a
República da Moldova modificado a sua autoridade à Convenção Relativa à
Supressão da Exigência da Legalidade dos Atos Públicos Estrangeiros, adotada na
Haia, a 5 de outubro de 1961.

Aviso n.º 31/2019, de 15 de maio
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos notificou ter a
República da Áustria formulado uma declaração, em conformidade com o artigo 63.º,
relativamente à Convenção Relativa à Competência, à Lei Aplicável, ao
Reconhecimento, à Execução e à Cooperação em Matéria de Responsabilidade
Parental e de Medidas de Proteção das Crianças, adotada na Haia, em 19 de
outubro de 1996.
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REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES
Decreto Legislativo Regional n.º 8/2019/A, de 9 de maio
Procede à décima terceira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 8/2002/A, de
10 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 22/2007/A, de 23 de
outubro, 6/2010/A, de 23 de fevereiro, 3/2012/A, de 13 de janeiro, 3/2013/A, de 23 de
maio, 2/2014/A, de 29 de janeiro, 14/2014/A, de 1 de agosto, 22/2014/A, de 27 de
novembro, 8/2015/A, de 30 de março, 1/2016/A, de 8 de janeiro, 3/2017/A, de 13 de
abril, 1/2018/A, de 3 de janeiro, e 6/2019/A, de 12 de fevereiro, que estabelece o
regime jurídico da atribuição do acréscimo regional à retribuição mínima mensal
garantida, do complemento regional de pensão e da remuneração complementar
regional.

Decreto Legislativo Regional n.º 9/2019/A, de 9 de maio
Regula o Regime jurídico de licenciamento das atividades espaciais, de qualificação
prévia e de registo e transferência de objetos espaciais na Região Autónoma dos
Açores.

MADEIRA
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira
n.º 12/2019/M, de 9 de maio
Manifesta ao Governo da República, à Comissão Europeia e ao Conselho a sua
plena concordância com o Relatório do Parlamento Europeu e com a Declaração
Final dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas e recomenda que as reformas
legislativas e financeiras pós-2020 tenham em consideração a aplicação do artigo
349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e que o próximo quadro
financeiro reforce os apoios às RUP.

SAÚDE
Portaria n.º 132/2019, de 7 de maio
Altera a Portaria n.º 207/2017, de 11 de julho, no que concerne à Tabela das
unidades terapêuticas de sangue e outros serviços prestados pelo Instituto
Português do Sangue e da Transplantação (IPST), que passa a designar-se de
tabela de produtos e serviços prestados pelo IPST.
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TRIBUNAIS
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 221/2019, de 13 de maio
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, por violação da reserva
relativa de competência legislativa da Assembleia da República em matéria de
direitos, liberdades e garantias prevista no artigo 165.º, n.º 1, alínea b), da
Constituição, da norma constante no n.º 7 do artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 291/2007,
de 21 de agosto, na redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 153/2008, de 6 de
agosto, segundo a qual, nas ações destinadas à efetivação da responsabilidade civil
decorrente de acidente de viação, para efeitos de apuramento do rendimento mensal
do lesado, no âmbito da determinação do montante da indemnização por danos
patrimoniais a atribuir ao mesmo, o tribunal apenas pode valorar os rendimentos
líquidos auferidos à data do acidente, que se encontrem fiscalmente comprovados,
após cumprimento das obrigações declarativas legalmente fixadas para tal período.

Acórdão (extrato) n.º 159/2019, de 14 de maio
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Não julga inconstitucional a interpretação do artigo 629.º, n.º 2, alínea d), conjugada
com o n.º 1 do artigo 671.º, ambos do Código de Processo Civil, conducente ao
sentido de que o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça do acórdão da Relação
que esteja em contradição com outro, dessa ou de diferente Relação, no domínio da
mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, e do qual não
caiba recurso ordinário por motivo estranho à alçada do tribunal, não é admissível
quando não se verifiquem os requisitos do artigo 671.º, n.º 1, do Código de Processo
Civil.

Acórdão (extrato) n.º 208/2019, de 15 de maio
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Não julga inconstitucional a norma que permite a aposição de um período
experimental de 180 dias no contrato individual de trabalho, por tempo
indeterminado, para desempenhar funções de enfermeiro, num hospital sob a forma
de entidade pública empresarial, integrado no Serviço Nacional de Saúde,
decorrente do artigo 112.º, n.º 1, alínea b), do Código do Trabalho.
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Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 2/2019, de 17 de maio
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
«Para efeitos do ponto 9 da tabela anexa à Portaria n.º 1386/2004, de 10 de
novembro, em vigor por força do disposto no artigo 25.º, n.º 1, da Portaria n.º
10/2008, de 3 de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 654/2010, de 11 de
agosto (e aqui republicada integralmente), o cômputo dos honorários para proteção
jurídica terá por base o número de sessões diárias efetuadas para além de duas,
considerando-se que o trabalho iniciado de manhã, interrompido para almoço e
prosseguindo da parte da tarde do mesmo dia, constitui duas sessões autónomas
para efeitos de compensação remuneratória.»

TRANSPOSIÇÃO DE DIRETIVAS
Decreto-Lei n.º 59/2019, de 8 de maio
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Transpõe diversas diretivas de adaptação ao progresso técnico em matéria de
segurança dos brinquedos, uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos
e eletrónicos, adjuvantes de produtos fitofarmacêuticos e exame de plantas.
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Avalie a nossa Newsletter e dê-nos a sua sugestão
através do e-mail:
digesto@jurisapp.gov.pt

