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1. ADMINISTRAÇÃO INTERNA


PROTEÇÃO CIVIL

Despacho n.º 713/2019, de 16 de janeiro
(Defesa Nacional e Administração Interna - Gabinetes dos Ministros da Defesa Nacional e da Administração Interna)
Designa o Grupo para o acompanhamento da implementação da reforma do modelo de comando e gestão centralizados dos meios
aéreos.
Despacho n.º 744/2019, de 17 de janeiro
(Administração Interna e Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinetes dos Secretários de Estado da Proteção
Civil e das Florestas e do Desenvolvimento Rural)
Determina as áreas prioritárias para a fiscalização da gestão de combustível.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2019, de 21 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova a visão, objetivos e medidas de concretização do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais.

2. AGRICULTURA
Portaria n.º 12/2019, de 14 de janeiro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)
Procede à oitava alteração à Portaria n.º 57/2015, de 27 de fevereiro, que aprova o regulamento de aplicação do regime de
pagamento base, do pagamento por práticas agrícolas benéficas para o clima e para o ambiente (Greening), do pagamento para os
jovens agricultores, do pagamento específico para o algodão e do regime da pequena agricultura.
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Decreto-Lei n.º 7/2019, de 15 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Atualiza as regras aplicáveis ao vinho com direito à denominação de origem «Porto».
Portaria n.º 19/2019, de 15 de janeiro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 219/2016, de 9 de agosto, que fixa a superfície máxima resultante do
redimensionamento de explorações agrícolas com vista à melhoria da estruturação fundiária da exploração e a unidade de cultura.
Decreto-Lei n.º 9/2019, de 18 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Cria o estatuto de «Jovem Empresário Rural» e define o respetivo procedimento de reconhecimento.
Decreto-Lei n.º 18/2019, de 25 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Altera o regime jurídico aplicável ao património da Casa do Douro.

3.

AMBIENTE


AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Estabelece os procedimentos necessários à regularização das dívidas das autarquias locais no âmbito do setor da água e do
saneamento de águas residuais.
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Decreto-Lei n.º 10/2019, de 18 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Altera o regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa.
Portaria n.º 28/2019, de 18 de janeiro
(Administração Interna, Trabalho, Solidariedade e Segurança social, Saúde, Planeamento e Infraestruturas e Ambiente e
Transição Energética)
Altera a Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, que define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, fluvial,
marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), e
a Portaria n.º 289/2015, de 17 de setembro, que aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema de Registo Eletrónico
Integrado de Resíduos (SIRER).
Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2019, de 23 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Inclui a faixa litoral entre Maceda e a Praia da Vieira na lista nacional de sítios da Rede Natura 2000.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2019, de 23 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Altera os limites do sítio Costa Sudoeste (PTCON0012) incluído na lista nacional de sítios da Rede Natura 2000.


FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL

Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/2019, de 21 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova o relatório de diagnóstico e as medidas de atuação para a valorização do território florestal e de incentivo à gestão florestal
ativa.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 14/2019, de 21 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova os projetos de prevenção estrutural contra incêndios, de restauro, conservação e valorização de habitats naturais e de
educação ambiental em diversas áreas protegidas.
Decreto-Lei n.º 11/2019, de 21 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Altera o regime jurídico dos planos de ordenamento, de gestão e de intervenção de âmbito florestal.
Decreto-Lei n.º 12/2019, de 21 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Altera o regime jurídico a que estão sujeitas, no território continental, as ações de arborização e rearborização com recurso a
espécies florestais.
Decreto-Lei n.º 13/2019, de 21 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Altera as normas gerais aplicáveis à produção e comercialização de materiais florestais de reprodução utilizados para fins
florestais.
Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Clarifica os condicionalismos à edificação no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios.
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Decreto-Lei n.º 15/2019, de 21 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Cria o procedimento de identificação e reconhecimento de prédio rústico ou misto sem dono conhecido, adiante designado por
prédio sem dono, e respetivo registo.


ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Resolução do Conselho de Ministros n.º 9/2019, de 14 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova os projetos de instalação e beneficiação de Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível.

4.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Decreto-Lei n.º 16/2019, de 22 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Estabelece o regime de acesso e exercício de atividades espaciais.

5.

CULTURA

Portaria n.º 11/2019, de 14 de janeiro
(Cultura e Planeamento e Infraestruturas)
Aprova o regulamento para a classificação e avaliação da informação produzida no exercício de funções da Infraestruturas de
Portugal, S. A., e suas empresas - Grupo IP.
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6.

DEFESA

Despacho n.º 619/2019, de 14 de janeiro
(Defesa Nacional - Gabinete do Ministro)
Acordo Técnico entre Portugal e Espanha no âmbito da Operação Inherent Resolve (OIR).
Despacho n.º 620/2019, de 14 de janeiro
(Defesa Nacional - Gabinete do Ministro)
Obstáculos (Espécies Arbóreas) na Zona de Servidão Militar da Base Aérea n.º 5 (BA 5) Monte Real.
Decreto-Lei n.º 17/2019, de 22 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Regula a Unidade Politécnica Militar e consagra as especificidades da componente politécnica do ensino superior militar no
contexto do ensino superior politécnico.

7.

ECONOMIA


ENERGIA

Diretiva n.º 4/2019, de 15 de janeiro
(Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos)
Aprova as Regras do Projeto-Piloto de participação do consumo no mercado de reserva de regulação.
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8.

EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR

Decreto-Lei n.º 4/2019, de 14 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Procede ao reconhecimento de interesse público de duas instituições do ensino superior privadas.
Portaria n.º 33/2019, de 25 de janeiro
(Ciência, Tecnologia e Ensino Superior)
Regula aspetos da tramitação procedimental do reconhecimento de graus académicos e diplomas atribuídos por instituições de
ensino superior estrangeiras.

9.

FINANÇAS


CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS

Despacho n.º 616/2019, de 14 de janeiro
(Finanças - Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais)
Aprova as alterações da declaração periódica de rendimentos Modelo 22, respetivos anexos e instruções de preenchimento.
Despacho n.º 791-A/2019, de 18 de janeiro
(Finanças - Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais)
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 2019.
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Portaria n.º 30-A/2019, de 23 de janeiro
(Finanças)
Aprova as instruções de preenchimento da declaração mensal de remunerações (DMR), aprovada pela Portaria n.º 40/2018, de 31
de janeiro.


SISTEMA FINANCEIRO

Despacho n.º 615/2019, de 14 de janeiro
(Finanças - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das Finanças)
Concede a garantia do Estado ao cumprimento das responsabilidades do Fundo de Recuperação de Créditos perante os
participantes, ao abrigo do artigo 71.º, n.º 2, da Lei n.º 69/2017, de 11 de agosto.

10. JUSTIÇA


JUSTIÇA CONSTITUCIONAL

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 675/2018, de 23 de janeiro
(Tribunal Constitucional)
Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma do n.º 4 do artigo 17.º-G do Código da Insolvência e da
Recuperação de Empresas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março, quando interpretada no sentido de o parecer
do administrador judicial provisório que conclua pela situação de insolvência equivaler, por força do disposto no artigo 28.º - ainda
que com as necessárias adaptações -, à apresentação à insolvência por parte do devedor, quando este discorde da sua situação de
insolvência.
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11. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Portaria n.º 31/2019, de 24 de janeiro
(Presidência e da Modernização Administrativa, Finanças, Justiça e Adjunto e Economia)
Aprova os termos a que deve obedecer o envio da Informação Empresarial Simplificada/Declaração Anual de Informação
Contabilística e Fiscal (IES/DA).
Portaria n.º 32/2019, de 24 de janeiro
(Presidência e da Modernização Administrativa, Finanças e Adjunto e Economia)
Aprova o modelo de impresso relativo ao Anexo R do modelo declarativo da IES.

12. NEGÓCIOS ESTRANGEIROS


ASSUNTOS EUROPEUS

Despacho (extrato) n.º 734/2019, de 17 de janeiro
(Negócios Estrangeiros - Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas)
Redefine a área de jurisdição da Embaixada de Portugal em Copenhaga.



NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO

Aviso n.º 2/2019, de 18 de janeiro
(Negócios Estrangeiros)
Entra em vigor o Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa e a República do Paraguai em Matéria de Segurança Interna,
assinado em Lisboa, em 21 de outubro de 2016.
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13. ÓRGÃOS DE SOBERANIA


ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro
(Assembleia da República)
Aprova o regime jurídico da distribuição de seguros e de resseguros, transpondo a Diretiva (UE) 2016/97, altera a Lei n.º 147/2015,
de 9 de setembro, que aprova o regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, bem como o regime
processual aplicável aos crimes especiais do setor segurador e dos fundos de pensões e às contraordenações cujo processamento
compete à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, e revoga o Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho.
Resolução da Assembleia da República n.º 5/2019, de 22 de janeiro
(Assembleia da República)
Recomenda o reforço da ajuda humanitária aos cidadãos refugiados da Venezuela para apoiar a sua integração nos países de origem
na União Europeia.
Resolução da Assembleia da República n.º 6/2019, de 22 de janeiro
(Assembleia da República)
Recomenda ao Governo que apresente à Assembleia da República os montantes do Fundo de Financiamento da Descentralização em
2019.
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Resolução da Assembleia da República n.º 11/2019, de 25 de janeiro
(Assembleia da República
Aprova o Terceiro Protocolo Adicional à Convenção Europeia de Extradição, aberto a assinatura em Estrasburgo, em 10 de
novembro de 2010.
Resolução da Assembleia da República n.º 12/2019, de 25 de janeiro
(Assembleia da República)
Aprova as Emendas à Convenção da Organização Internacional de Comunicações Móveis Via Satélite, adotadas pela 20.ª Sessão da
Assembleia da IMSO, realizada em Malta, em 2 de outubro de 2008.



GOVERNO

Decreto-Lei n.º 6/2019, de 14 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Altera a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, quanto à caducidade dos processos disciplinares e às condições de exercício de
funções públicas por aposentados ou reformados.
Despacho n.º 791-B/2019, de 18 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros)
Autoriza a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., a publicar o Diário da República, de 21 de janeiro de 2019, na sua edição
eletrónica, em cor verde.
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PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Decreto do Presidente da República n.º 3/2019, de 25 de janeiro
(Presidência da República)
Ratifica as Emendas à Convenção da Organização Internacional de Comunicações Móveis Via Satélite, adotadas pela 20.ª Sessão da
Assembleia da IMSO, realizada em Malta, em 2 de outubro de 2008.
Decreto do Presidente da República n.º 4/2019, de 25 de janeiro
(Presidência da República)
Ratifica o Terceiro Protocolo Adicional à Convenção Europeia de Extradição, aberto a assinatura em Estrasburgo, em 10 de
novembro de 2010.

14. REGIÕES AUTÓNOMAS


AÇORES

Decreto Legislativo Regional n.º 2/2019/A, de 16 de janeiro
(Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa)
Procede à quarta alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 12/2014/A, de 9 de julho, alterado pelo Decreto Legislativo
Regional n.º 1/2016/A, de 8 de janeiro, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 9/2016/A, de 18 de maio, e pelo Decreto Legislativo
Regional n.º 1/2018/A, de 3 de janeiro, que regulamenta o Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial - COMPETIR+.
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Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 1/2019/A, de 16 de janeiro
(Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa)
Procede ao aumento da capacidade de aproveitamento, reserva e distribuição de água para a agropecuária.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 2/2019/A, de 16 de janeiro
(Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa)
Recomenda ao Governo Regional que remeta para o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) a informação sobre as
estatísticas do desemprego e promova a publicação, através da Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional, de
informação respeitante a trabalhadores afetos a Programas Ocupacionais.
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2019/A, de 17 de janeiro
(Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa)
Aprova o Plano Regional Anual para 2019.
Decreto n.º 1/2019, de 18 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Procede à modificação da servidão militar da Base Aérea n.º 4 (BA4), localizada na ilha Terceira, Região Autónoma dos Açores.
Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2019/A, de 24 de janeiro
(Região Autónoma dos Açores - Presidência do Governo)
Põe em execução o Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2019.
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15. SAÚDE
Decreto-Lei n.º 8/2019, de 15 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Regulamenta a utilização de medicamentos, preparações e substâncias à base da planta da canábis para fins medicinais.
Portaria n.º 17/2019, de 15 de janeiro
(Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde)
Estabelece os preços dos cuidados de saúde e de apoio social prestados nas unidades de internamento e de ambulatório da Rede
Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).
Despacho n.º 696/2019, de 15 de janeiro
(Saúde - Gabinete da Secretária de Estado da Saúde)
Cria um Grupo de Trabalho para estudar os diferentes modelos organizativos no funcionamento dos Serviços de Urgência, tendo em
vista a apresentação de uma proposta de otimização da prestação de cuidados urgentes/emergentes.
Despacho n.º 697/2019, de 15 de janeiro
(Saúde - Gabinete da Secretária de Estado da Saúde)
Cria um Grupo de Trabalho para a definição de uma estratégia de preparação e resposta para Eventos de Massa e respetiva
operacionalização, na salvaguarda da saúde pública.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 10/2019, de 18 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Estabelece o caráter prioritário da concretização do projeto de investimento no Hospital Central do Alentejo.
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16.

SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

Portaria n.º 10/2019, de 14 de janeiro
(Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde)
Estabelece os preços a praticar dos cuidados de saúde e de apoio social prestados nas unidades de internamento e de ambulatório
da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).
Portaria n.º 20/2019, de 17 de janeiro
(Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Atualiza o valor de referência anual da componente base e do complemento da prestação social para a inclusão e o limite máximo
anual de acumulação da componente base com rendimentos de trabalho.
Portaria n.º 21/2019, de 17 de janeiro
(Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Atualiza o valor de referência do complemento solidário para idosos, bem como o complemento solidário para idosos atribuído.
Portaria n.º 22/2019, de 17 de janeiro
(Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Altera a Portaria n.º 257/2012, de 27 de agosto (estabelece as normas de execução da Lei n.º 13/2003, de 21 de maio, que institui
o rendimento social de inserção - RSI - e fixa o respetivo valor), procedendo à atualização do valor do rendimento social de
inserção para o ano de 2019.
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Portaria n.º 23/2019, de 17 de janeiro
(Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Procede à atualização anual das pensões de acidentes de trabalho para o ano de 2019.
Portaria n.º 24/2019, de 17 de janeiro
(Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Procede à atualização anual do valor do indexante dos apoios sociais (IAS).
Portaria n.º 25/2019, de 17 de janeiro
(Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Procede à atualização anual das pensões e de outras prestações sociais atribuídas pelo sistema de segurança social, das pensões do
regime de proteção social convergente atribuídas pela CGA e das pensões por incapacidade permanente para o trabalho e por
morte decorrentes de doença profissional, para o ano de 2019.
Norma regulamentar da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões n.º 8/2018-R, de 17 de janeiro
(Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões)
Regulamenta o pagamento direto de pensões pelo fundo de pensões.

TRANSPOSIÇÃO DE DIRETIVAS
Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro
(Assembleia da República)
Aprova o regime jurídico da distribuição de seguros e de resseguros, transpondo a Diretiva (UE) 2016/97, altera a Lei n.º 147/2015,
de 9 de setembro, que aprova o regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, bem como o regime
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processual aplicável aos crimes especiais do setor segurador e dos fundos de pensões e às contraordenações cujo processamento
compete à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, e revoga o Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho.

Muito obrigada pela sua sugestão
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