
 
 

 

 

EM DESTAQUE 

 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

A Lei nº 58/2019 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. A presente 
lei aplica-se aos tratamentos de dados pessoais realizados no 
território nacional, independentemente da natureza pública 
ou privada do responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, mesmo que o tratamento de dados pessoais 
seja efetuado em cumprimento de obrigações legais ou no 
âmbito da prossecução de missões de interesse público, 
aplicando-se todas as exclusões previstas no artigo 2.º do 
RGPD. 

A Lei nº 59/2019 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. 
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LEGISLAÇÃO FISCAL 

IRS - TABELA DE ATIVIDADES 

A Portaria nº 230/2019 altera a Portaria n.º 12/2010, de 7 de janeiro, que aprovou a tabela 
de atividades de elevado valor acrescentado para efeitos do disposto no n.º 10 do artigo 
72.º e no n.º 5 do artigo 81.º do Código do IRS. 

Portaria n.º 230/2019 - Diário da República n.º 139/2019, Série I de 2019-07-23 

LEGISLAÇÃO 

CÓDIGO PROPRIEDADE INDUSTRIAL - TAXAS 

A Portaria nº 201-A/2019 atualiza os montantes das taxas e prevê novas taxas resultantes 
dos atos inseridos pelo novo Código da Propriedade Industrial e revoga a Portaria n.º 
1098/2008, de 30 de setembro 

Portaria n.º 201-A/2019 - Diário da República n.º 123/2019, 1º Suplemento, Série I de 
2019-07-01 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALTERAÇÃO 

O Decreto-Lei nº 97/2019 procede à alteração do Código de Processo Civil, alterando o 
regime de tramitação eletrónica dos processos judiciais. 

Decreto-Lei n.º 97/2019 - Diário da República n.º 142/2019, Série I de 2019-07-26 

CESSAÇÃO DE VIGÊNCIA DE DECRETOS-LEIS PUBLICADOS ENTRE OS ANOS DE 1981 E 1985 

A Lei nº 56/2019 determina, de forma expressa, a não vigência de decretos-leis publicados 
entre os anos de 1981 e 1985 em razão de caducidade, revogação tácita anterior ou 
revogação efetuada pela presente lei. 

A Declaração de Retificação nº 39/2019 retifica a Lei n.º 56/2019, de 5 de agosto «Cessação 
de vigência de decretos-leis publicados entre os anos de 1981 e 1985», publicada no Diário 
da República, 1.ª série, n.º 148, de 5 de agosto de 2019 

Lei n.º 56/2019 - Diário da República n.º 148/2019, Série I de 2019-08-05 

Declaração de Retificação n.º 39/2019 - Diário da República n.º 160/2019, Série I de 2019-

08-22 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/460194/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123407856/details/maximized?serie=I&day=2019-07-23&date=2019-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/452175/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/452175/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122852138/details/maximized?serie=I&day=2019-07-01&date=2019-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122852138/details/maximized?serie=I&day=2019-07-01&date=2019-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123513819/details/maximized?serie=I&day=2019-07-26&date=2019-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/123666144/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123666144/details/maximized?serie=I&day=2019-08-05&date=2019-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124134338/details/maximized?serie=I&day=2019-08-22&date=2019-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124134338/details/maximized?serie=I&day=2019-08-22&date=2019-08-01


 
 

COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS – CESSAÇÃO DE VIGÊNCIA 

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º, dos n.os 1 e 4 do 
artigo 169.º da Constituição, do n.º 2 do artigo 193.º e do artigo 194.º do Regimento, fazer 
cessar a vigência do Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30 de janeiro, que concretiza o quadro de 
transferência de competências para os órgãos municipais nos domínios da proteção e saúde 
animal e da segurança dos alimentos. 

Resolução da Assembleia da República n.º 138/2019 - Diário da República n.º 151/2019, 

Série I de 2019-08-08 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

A Lei nº 58/2019 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. A presente lei aplica-se aos tratamentos de dados pessoais realizados no 
território nacional, independentemente da natureza pública ou privada do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante, mesmo que o tratamento de dados pessoais seja 
efetuado em cumprimento de obrigações legais ou no âmbito da prossecução de missões de 
interesse público, aplicando-se todas as exclusões previstas no artigo 2.º do RGPD. 

A Lei nº 59/2019 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. 

Lei n.º 58/2019 - Diário da República n.º 151/2019, Série I de 2019-08-08 

Lei n.º 59/2019 - Diário da República n.º 151/2019, Série I de 2019-08-08 

REGISTO AUTOMÓVEL 

O Decreto-Lei nº 111/2019 simplifica e atualiza os procedimentos administrativos de registo 
automóvel. 

Decreto-Lei n.º 111/2019 - Diário da República n.º 156/2019, Série I de 2019-08-16 

REGIME JURÍDICO DA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL - ALTERAÇÃO 

O Decreto-Lei nº 115/2019 altera a regulamentação do regime jurídico da identificação 
criminal, prevendo um código de acesso ao registo criminal e ao registo de contumazes. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/118748847/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123815984/details/maximized?serie=I&day=2019-08-08&date=2019-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123815984/details/maximized?serie=I&day=2019-08-08&date=2019-08-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?16R0679
https://dre.pt/application/external/eurolex?16R0679
https://dre.pt/application/external/eurolex?16L0680
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123815982/details/maximized?serie=I&day=2019-08-08&date=2019-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123815983/details/maximized?serie=I&day=2019-08-08&date=2019-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123962149/details/maximized?serie=I&day=2019-08-16&date=2019-08-01


 
 

Decreto-Lei n.º 115/2019 - Diário da República n.º 158/2019, Série I de 2019-08-20 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL 

A Lei nº 65/2019 mantém em vigor e generaliza a aplicação do sistema de informação 
cadastral simplificada. 

 Lei n.º 65/2019 - Diário da República n.º 161/2019, Série I de 2019-08-23 

 

REGIME JURÍDICO DE AUTONOMIA DE GESTÃO DOS MUSEUS, MONUMENTOS 

E PALÁCIOS 

A Portaria nº 265/2019 aprova o conteúdo mínimo da minuta do plano plurianual de gestão 
das unidades orgânicas previstas no regime jurídico de autonomia de gestão dos museus, 
monumentos e palácios. 

Portaria n.º 265/2019 - Diário da República n.º 162/2019, Série I de 2019-08-26 

 

DIREITO DE AUTOR E DOS DIREITOS CONEXOS 

O Decreto-Lei nº 89/2019 altera as entidades de gestão coletiva do direito de autor e dos 
direitos conexos. 

Decreto-Lei n.º 89/2019 - Diário da República n.º 126/2019, Série I de 2019-07-04 

 

PRÁTICAS INDIVIDUAIS RESTRITIVAS DO COMÉRCIO 

O Decreto-Lei nº 128/2019 altera o regime aplicável às práticas individuais restritivas do 
comércio. 

Decreto-Lei n.º 128/2019 - Diário da República n.º 165/2019, Série I de 2019-08-29 

 

Programas operacionais / Apoio 

A Portaria nº 223/2’19 procede à primeira alteração à Portaria n.º 182/2019, de 11 de junho, 
que regula o regime excecional aplicável à apresentação dos pedidos de pagamento 
relativos a despesas pagas, em numerário, pelos beneficiários aos seus fornecedores no 
âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR2020). 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124044666/details/maximized?serie=I&day=2019-08-20&date=2019-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124171091/details/maximized?serie=I&day=2019-08-23&date=2019-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124171143/details/maximized?serie=I&day=2019-08-26&date=2019-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122920907/details/maximized?serie=I&day=2019-07-04&date=2019-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124283152/details/maximized?serie=I&day=2019-08-29&date=2019-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/122541300/details/normal?l=1


 
 

 Portaria n.º 223/2019 - Diário da República n.º 135/2019, Série I de 2019-07-17 

 

O Decreto-lei nº 127/2019 altera o modelo de governação e as regras gerais de aplicação dos 
fundos europeus estruturais e de investimento. 

Decreto-Lei n.º 127/2019 - Diário da República n.º 165/2019, Série I de 2019-08-29 

 

INTERPRETAÇÕES/ORIENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL 

 

Oficio Circulado nº 90027 de 5 de julho de 2019 – Inscrição eletrónica como Residente não 

habitual (n.º 10 do artigo 16.º do Código do IRS) - Criação do estado de "suspenso". 

A Aplicação residente não habitual do Portal das Finanças, para submissão dos pedidos de 

inscrição, foi alterada tendo sido criado um novo estado de situação do pedido de inscrição 

como RNH: “suspenso”. Este estado é atribuído quando o sistema deteta que o interessado 

se encontra registado no cadastro da AT como residente em território português, no ano ou 

anos anteriores relativamente ao qual pretende o inicio do regime como RNH.  

Informação vinculativa de 28-08-2019 – CIRC – artº 23º 

Esta informação vinculativa trata, por um lado, de saber qual o enquadramento jurídico-

tributário a conferir a uma operação descrita pela entidade como um "Perdão de dívida" a 

conceder a uma sua sucursal localizada em Angola, e, por outro lado, esclarecer quanto à 

possibilidade de aproveitar de um crédito de imposto por dupla tributação jurídica 

internacional (CIDT),apurado nos termos do artigo 91.º do CIRC. 

Informação vinculativa de 28-08-2019 – Código Fiscal do Investimento – artº 43º 

Neste pedido de informação está em causa o cálculo dos limites máximos definidos no artigo 

43.º do Código Fiscal do Investimento (CFI), quando, para um determinado investimento, se 

verifique cumulação de incentivos fiscais [Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI) e 

Dedução por Lucros Retidos e Reinvestidos (DLRR)] com incentivos financeiros 

reembolsáveis recebidos no âmbito do designado Portugal 2020 (PT2020). 

 

 

 

A presente informação destina-se a ser distribuída entre clientes e colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e 

abstrata, não devendo servir base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso 

concreto. O conteúdo desta informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem expressa autorização do editor. 

Caso deseje obter esclarecimentos adicionais contacte sroc@mca.pt 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123234423/details/maximized?serie=I&day=2019-07-17&date=2019-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124283151/details/maximized?serie=I&day=2019-08-29&date=2019-08-01

