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ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Decreto-Lei n.º 81-A/2019, de 17 de junho
Presidência do Conselho de Ministros
Procede à reorganização institucional do SIRESP - Sistema Integrado das Redes de
Emergência e Segurança de Portugal.

Portaria n.º 186/2019, de 18 de junho
Presidência e da Modernização Administrativa e Finanças
Altera (segunda alteração) a Portaria n.º 283/2014, de 31 de dezembro, que aprova
as taxas a cobrar pelos serviços prestados pelo Gabinete Nacional de Segurança.

AMBIENTE
Lei n.º 41/2019, de 21 de junho
Assembleia da República
Elimina o prazo para o desmantelamento dos veículos em fim de vida nos centros de
abate e altera (segunda alteração) o Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de
dezembro, que unificou o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos
sujeitos ao princípio da responsabilidade alargada do produtor e transpôs as
Diretivas n.os 2015/720/UE, 2016/774/UE e 2017/2096/UE.

Despacho n.º 5804/2019, de 21 de junho
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do Ministro
Determina a prorrogação do prazo, até 31 de julho de 2019, para apresentação do
balanço da aplicação dos instrumentos de gestão de riscos decorrentes de
fenómenos climáticos adversos em Portugal, na vertente seguro de colheitas, a que
se refere a 1.ª parte do n.º 1 do Despacho n.º 12263/2018, de 5 de dezembro, que
criou o grupo de Trabalho de Gestão de Riscos, que tem como a missão fazer um
balanço da aplicação dos instrumentos de gestão de riscos da natureza dos
instrumentos de apoio e do seu âmbito de atuação decorrentes de fenómenos
climáticos adversos em Portugal, na vertente seguro de colheitas, com exceção do
seguro vitícola de colheitas.
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ANIMAIS
Decreto-Lei n.º 82/2019, de 27 de junho
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece as regras de identificação dos animais de companhia, criando o Sistema
de Informação de Animais de Companhia.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Lei n.º 44/2019, de 21 de junho
Assembleia da República
Estabelece o regime de subsídios de apoio à atividade política dos Deputados,
alterando o Estatuto dos Deputados, aprovado pela Lei n.º 7/93, de 1 de março, e o
estatuto remuneratório dos titulares de cargos políticos, aprovado pela Lei n.º 4/85,
de 9 de abril.

CULTURA
Portaria n.º 198/2019, de 27 de junho
Finanças, Adjunto e Economia e Cultura
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 490/2018, de 28 de setembro, que
estabelece as normas de aplicação do regime de incentivo à produção
cinematográfica e audiovisual no âmbito do Fundo de Apoio ao Turismo e ao
Cinema.

DEFESA
Lei Orgânica n.º 2/2019, de 17 de junho
Assembleia da República
Aprova a lei de programação militar e revoga a Lei Orgânica n.º 7/2015, de 18 de
maio, que aprovou a lei de programação militar em vigor até então.

Decreto-Lei n.º 83/2019, de 27 de junho
Presidência do Conselho de Ministros
Altera o regime jurídico do arrendamento das casas de renda económica do Instituto
de Ação Social das Forças Armadas.
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ECONOMIA
Decreto-Lei n.º 80/2019, de 17 de junho
Presidência do Conselho de Ministros
Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2018/302,
que visa prevenir o bloqueio geográfico injustificado e outras formas de
discriminação baseadas na nacionalidade, no local de residência ou no local de
estabelecimento dos clientes no mercado interno.

EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR
Despacho n.º 5754-A/2019, de 18 de junho
Educação - Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e
do Secretário de Estado da Educação
Determina a aprovação dos calendários, para o ano letivo de 2019-2020, dos
estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e
secundário, dos estabelecimentos particulares de ensino especial, bem como o
calendário de provas e exames dos ensinos básico e secundário.

Lei n.º 42/2019, de 21 de junho
Assembleia da República
Determina como única consequência pelo incumprimento do pagamento das
propinas o não reconhecimento dos atos académicos, procedendo à alteração
(quarta alteração) à Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto, que estabelece as bases do
financiamento do ensino superior.

Portaria n.º 191/2019, de 24 de junho
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Educação e Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social
Regula a prova da situação escolar para efeitos de atribuição e manutenção do
abono de família para crianças e jovens e da bolsa de estudo, bem como da
atribuição das prestações por morte e manutenção da pensão de sobrevivência do
regime geral de segurança social.
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ENERGIA
Portaria n.º 192/2019, de 25 de Junho
Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Ambiente e
Transição Energética
Aprova os requisitos específicos de certificação das entidades formadoras para
ministrarem formação adequada à obtenção da qualificação profissional de técnico
de gás, instalador de instalações de gás e de redes e ramais de distribuição de gás,
instalador de aparelhos a gás e soldador de aço por fusão na área do gás.

ENTIDADES REGULADORAS
Regulamento da CMVM n.º 5/2019, de 28 de junho
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Aprova o Regulamento da CMVM n.º 5/2019, que restringe a comercialização,
distribuição e venda de contratos diferenciais e proíbe a comercialização, distribuição
e venda de opções binárias em Portugal a investidores não profissionais.

FINANÇAS
Portaria n.º 186-A/2019, de 18 de junho
Finanças
Altera (segunda alteração) a Portaria n.º 343-A/2017, de 10 de novembro, que
estabelece o procedimento para a concessão das garantias do Estado ao abrigo da
Lei n.º 69/2017, de 11 de agosto.

Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2019.

HABITAÇÃO
Lei n.º 43/2019, de 21 de junho
Assembleia da República
Procede à interpretação autêntica do n.º 7 do artigo 1041.º do Código Civil, aditado
pelo artigo 2.º da Lei n.º 13/2019, de 12 de fevereiro, que estabelece medidas
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destinadas a corrigir situações de desequilíbrio entre arrendatários e senhorios, a
reforçar a segurança e a estabilidade do arrendamento urbano e a proteger
arrendatários em situação de especial fragilidade.

IGUALDADE
Lei n.º 45/2019, de 27 de junho
Assembleia da República
Revê a linguagem utilizada nas convenções internacionais relevantes em matéria de
direitos humanos a que a República Portuguesa se encontra vinculada.

INFRAESTRUTURAS
Aviso n.º 10134/2019, de 17 de junho
Infraestruturas e Habitação - Instituto dos Mercados Públicos, do
Imobiliário e da Construção, I. P.
Fixa os índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de
apoio referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, para efeito
de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, que estabelece o regime de revisão de
preços das empreitadas de obras públicas e de obras particulares e de aquisição de
bens e serviços.

Portaria n.º 194/2019, de 25 de junho
Infraestruturas e Habitação
Aprova o modelo do cartão de identificação para uso dos trabalhadores do Instituto
dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P. (IMPIC, I. P.), que
desempenhem funções de inspeção e fiscalização.

JUSTIÇA
Portaria n.º 185/2019, de 17 de junho
Justiça
Determina o dia 1 de setembro de 2019 para a entrada em funcionamento do Juízo
de Família e Menores de Alcobaça e do Juízo de Família e Menores de Leiria.
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Lei n.º 39/2019, de 18 de junho
Assembleia da República
Estabelece inibições no acolhimento de crianças e jovens.

Portaria n.º 200/2019, de 28 de junho
Finanças e Justiça
Estabelece os prazos para a declaração inicial do Registo Central do Beneficiário
Efectivo (RCBE) e revoga os artigos 13.º e 17.º da Portaria n.º 233/2018, de 21 de
agosto, que regulamenta o Regime Jurídico do RCBE, aprovado pela Lei n.º
89/2017, de 21 de agosto.

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Portaria n.º 190-A/2019, de 21 de junho
Presidência e da Modernização Administrativa
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 77/2018, de 16 de março de 2018, que
procede à regulamentação necessária ao desenvolvimento da Chave Móvel Digital
(CMD).

Portaria n.º 190-B/2019, de 21 de junho
Presidência e da Modernização Administrativa e Justiça
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 287/2017, de 28 de setembro, que procede
à regulamentação dos mecanismos técnicos de acesso e leitura dos dados
constantes de circuito integrado do cartão de cidadão, do prazo geral de validade do
cartão de cidadão, dos casos e os termos em que o Portal do Cidadão funciona
como serviço de receção de pedidos de renovação de cartão de cidadão, do sistema
de cancelamento do cartão de cidadão pela via telefónica e eletrónica, do montante
devido pelo Instituto dos Registos e Notariado, I. P. (IRN), à Agência de
Modernização Administrativa, I. P. (AMA) e das regras relativas à conservação do
ficheiro com o código pessoal de desbloqueio (PUK) do cartão de cidadão.

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Decreto-Lei n.º 81/2019, de 17 de junho
Presidência do Conselho de Ministros
Cria e regula a emissão e utilização do cartão de identidade diplomático.
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SAÚDE
Deliberação n.º 705/2019, de 18 de junho
Saúde - Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.
Aprova o Regulamento de características de identificação das ambulâncias em
Postos de Emergência Médica (PEM) e das Ambulâncias de Emergência Médica
(AEM) do Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P..

Lei n.º 40/2019, de 21 de junho
Assembleia da República
Atribui aos técnicos de saúde ambiental a competência para a colheita de amostras
de água e de biofilmes em situações de cluster ou surto, procedendo à primeira
alteração à Lei n.º 52/2018, de 20 de agosto, que estabelece o regime de prevenção
e controlo da doença dos legionários.

Despacho n.º 5803/2019, de 21 de junho
Saúde - Gabinete da Secretária de Estado da Saúde
Determina que os Conselhos Gerais das Unidades de Saúde Familiar (USF) modelo
B aprovam até 31 de março de cada ano civil os horários de trabalho e o valor do
incremento da carga horária dos médicos, enfermeiros e secretários clínicos, por
profissional e grupo profissional, de forma fundamentada.

SEGURANÇA SOCIAL
Despacho n.º 5894-A/2019, de 26 de junho
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete da Secretária de
Estado da Segurança Social
Estabelece e regula a atribuição de um apoio de natureza social, no âmbito do
subsistema de ação social, destinado à alimentação das crianças que se encontrem
a frequentar uma ama integrada no Instituto da Segurança Social, I. P..
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