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ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Despacho n.º 7020/2019, de 7 de agosto
Administração Interna - Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária
Aprova o equipamento cinemómetro da marca Velolaser, modelo 1.0, para uso no
controlo e fiscalização do trânsito.

Despacho n.º 7021/2019, de 7 de agosto
Administração Interna - Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária
Aprova o equipamento cinemómetro-lidar marca Vitronic, modelo PoliScan FM1, para
uso no controlo e fiscalização do trânsito.

AGRICULTURA
Portaria n.º 250/2019, de 8 de agosto
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural
Altera (sétima alteração) a 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.

Despacho n.º 7119/2019, de 9 de agosto
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do Secretário
de Estado da Agricultura e Alimentação
Fixa o montante da subvenção a atribuir às organizações de produtores pecuários
(OPP) pela realização dos programas sanitários aprovados em 2019.

AMBIENTE
Portaria n.º 241-B/2019, de 31 de julho
Ambiente e Transição Energética
Aprova o PERSU 2020+, que constitui um ajustamento às medidas vertidas no Plano
Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020).

Centro de Competências Jurídicas do Estado – JurisAPP

Pág. 2

Newsletter Digesto n.º 16/2019

Decreto-Lei n.º 101/2019, de 5 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) n.º
2017/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2017, relativo ao
mercúrio.

ANIMAIS
Portaria n.º 249/2019, de 1 de agosto
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural
Altera (segunda alteração) a Portaria n.º 105/2018, de 18 de abril, que 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.

DEFESA
Decreto-Lei n.º 98/2019, de 30 de julho
Presidência do Conselho de Ministros
Altera os procedimentos aplicáveis à transmissão e à circulação de produtos
relacionados com a defesa, transpondo a Diretiva (UE) 2019/514, da Comissão, de
14 de março de 2019.

Decreto-Lei n.º 102/2019, de 6 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Define os termos da fusão do Laboratório Militar de Produtos Químicos e
Farmacêuticos no Exército.

ECONOMIA
Lei n.º 51/2019, de 29 de julho
Assembleia da República
Inclui no elenco dos serviços públicos essenciais o serviço de transporte de
passageiros, alterando (sexta alteração) a Lei n.º 23/96, de 26 de julho, que cria no
ordenamento jurídico alguns mecanismos destinados a proteger o utente de serviços
públicos essenciais.
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Decreto-Lei n.º 99/2019, de 31 de julho
Presidência do Conselho de Ministros
Altera o Fundo de Coinvestimento 200M.

Decreto-Lei n.º 103/2019, de 6 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Aprova as bases da concessão de exploração, em regime de serviço público, de um
novo terminal de contentores no porto de Sines incluindo o seu projeto e construção.

EDUCAÇÃO
Despacho n.º 6851-B/2019, de 31 de julho
Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação
Estabelece as regras relativas à adoção de manuais escolares para os cursos de
educação e formação de jovens e para os cursos profissionais procedendo à
revogação do Despacho n.º 6943-A/2013, de 27 de maio, de 28 de maio de 2013.

ELEIÇÕES
Decreto do Presidente da República n.º 45-A/2019, de 1 de Agosto
Presidência da República
Fixa o dia 6 de outubro do corrente ano para a eleição dos deputados à Assembleia
da República.

ENERGIA
Regulamento n.º 610/2019, de 2 de agosto
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
Aprova o Regulamento dos Serviços das Redes Inteligentes de Distribuição de
Energia Elétrica.

Decreto-Lei n.º 104/2019, de 9 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Altera o mecanismo regulatório tendente a assegurar o equilíbrio da concorrência no
mercado grossista de eletricidade em Portugal.
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Decreto-Lei n.º 105/2019, de 9 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Altera os métodos de cálculo das obrigações de armazenagem de petróleo bruto e
de produtos petrolíferos, transpondo a Diretiva de Execução (UE) 2018/1581 da
Comissão, de 19 de outubro de 2018.

ENSINO SUPERIOR
Portaria n.º 249-A/2019, de 5 de agosto
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Altera (segunda alteração) a Portaria n.º 181-D/2015, de 19 de junho, que aprova o
Regulamento dos Regimes de Reingresso e de Mudança de Par Instituição/Curso no
Ensino Superior.

ENTIDADES REGULADORAS
Regulamento da CMVM n.º 6/2019, de 9 de agosto
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Rege as especificidades relativas à prestação à CMVM, pelos internalizadores de
liquidação, das informações sobre as instruções que internalizam.

FINANÇAS
Portaria n.º 238/2019, de 30 de julho
Finanças
Define os critérios de fixação do capital mínimo e os demais requisitos mínimos do
seguro de responsabilidade civil profissional.

Portaria n.º 239/2019, de 30 de julho
Finanças
Define os termos e as condições da aplicação do regime de isenção.
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JUSTIÇA
Lei n.º 55/2019, de 5 de agosto
Assembleia da República
Confere novas competências ao Tribunal da Propriedade Intelectual, alterando
(oitava alteração) a Lei da Organização do Sistema Judiciário, aprovada pela Lei n.º
62/2013, de 26 de agosto.

Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto
Assembleia da República
Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679
do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre
circulação desses dados.

Lei n.º 59/2019, de 8 de agosto
Assembleia da República
Aprova as regras relativas ao tratamento de dados pessoais para efeitos de
prevenção, deteção, investigação ou repressão de infrações penais ou de execução
de sanções penais, transpondo a Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 27 de abril de 2016.

JUVENTUDE
Lei n.º 57/2019, de 7 de agosto
Assembleia da República
Altera (primeira alteração) o regime jurídico do associativismo jovem, estabelecido
pela Lei n.º 23/2006, de 23 de junho.

MAR
Despacho n.º 6794/2019, de 30 de julho
Mar - Gabinete do Secretário de Estado das Pescas
Interdita a captura acessória (by-catch), manutenção a bordo, transporte, transbordo
e desembarque de atum-rabilho às embarcações registadas ou que desembarcam
nos portos do continente.
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MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Portaria n.º 241-A/2019, de 31 de julho
Justiça e Infraestruturas e Habitação
Aprova o modelo de certificado de matrícula em suporte de cartão e altera (segunda
alteração) a Portaria n.º 1135-B/2005, de 31 de outubro, que aprova o modelo de
certificado de matrícula.

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Despacho n.º 6764/2019, de 30 de julho
Negócios Estrangeiros - Gabinete do Ministro
Determina que os cartões de cidadão, bem como os códigos de ativação, o código
pessoal (PIN) e o código pessoal para desbloqueio (PUK), sejam remetidos por mala
diplomática para determinados postos consulares.

Decreto-Lei n.º 100/2019, de 5 de agosto
Presidência do Conselho de Ministros
Suspende transitoriamente o regime aplicável às comissões de serviço do pessoal
especializado do Ministério dos Negócios Estrangeiros na Representação
Permanente de Portugal junto da União Europeia.

Aviso n.º 69/2019, de 5 de agosto
Negócios Estrangeiros
Dá conta da entrada em vigor do Acordo de Revisão do Acordo sobre Serviços de
Transporte Aéreo entre a República Portuguesa e a República de Moçambique,
assinado em Lisboa, em 30 de abril de 2010.

Portaria n.º 477/2019, de 6 de agosto
Negócios Estrangeiros - Gabinete do Ministro
Autoriza a Cônsul Honorária de Portugal em Mombaça a praticar atos de registo civil
e notariado.
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PODER POLÍTICO
Lei n.º 52/2019, de 31 de julho
Assembleia da República
Aprova o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos
cargos públicos.

REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES

Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2019/A, de 29 de julho
Região Autónoma dos Açores – Presidência do Governo
Altera (primeira alteração) o Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2019/A, de 24 de
janeiro, referente à Execução do Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o
ano de 2019.

Decreto Legislativo Regional n.º 19/2019/A, de 6 de agosto
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Aprova o Programa de Eficiência Energética na Administração Pública.

Decreto Legislativo Regional n.º 20/2019/A, de 7 de agosto
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Altera (segunda alteração) o Decreto Legislativo Regional n.º 32/2008/A, de 28 de
julho, que estabelece o Regime Jurídico da Reserva Agrícola Regional.

Decreto Legislativo Regional n.º 21/2019/A, de 8 de agosto
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Define a estratégia para a implementação da mobilidade elétrica nos Açores.

MADEIRA

Decreto Legislativo Regional n.º 6/2019/M, de 5 de agosto
Região Autónoma da Madeira – Assembleia Legislativa
Estabelece o regime jurídico de acesso e de exercício da atividade de organização
de campos de férias.
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SOLIDARIEDADE SOCIAL
Portaria n.º 237/2019, de 29 de julho
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Fixa as normas regulamentares necessárias à repartição dos resultados líquidos de
exploração dos jogos sociais atribuídos ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social.
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Avalie a nossa Newsletter e dê-nos a sua sugestão
através do e-mail:
digesto@jurisapp.gov.pt

