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Lei n.º 22/2018 - Diário da República 
n.º 107/2018, Série I de 2018-06-05 

 
Assembleia da República 
 

Autoriza o Governo a descriminalizar a 
comunicação pública não autorizada de 
fonogramas e videogramas editados 

comercialmente passando esta a ilícito 
contra-ordenacional. 
 

Portaria n.º 161/2018 - Diário da 

República n.º 108/2018, Série I de 
2018-06-06 
 

Justiça e Saúde 
 
Fixa os marcadores de ADN a integrar 

no ficheiro de perfis de ADN constante 
da base de dados de perfis de ADN para 
fins de identificação civil e criminal, 

criada pela Lei n.º 5/2008, de 12 de 
Fevereiro, revogando a Portaria n.º 
270/2009, de 17 de Março. 

 
 

Lei n.º 23/2018 - Diário da República 

n.º 107/2018, Série I de 2018-06-05 
 
Assembleia da República 

 
Direito a indemnização por infracção ao 
direito da concorrência, transpõe a 

Directiva 2014/104/UE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de 
Novembro de 2014, relativa a certas 

regras que regem as acções de 
indemnização no âmbito do direito 
nacional por infracção às disposições do 

direito da concorrência dos Estados-
Membros e da União Europeia, (…) 
 

Continuar a ler aqui. 

Portaria n.º 160/2018 - Diário da 

República n.º 108/2018, Série I de 
2018-06-06 
 

Finanças e Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social 
 

Actualiza os montantes do abono de 
família para crianças e jovens, do abono 
de família pré-natal, e respectivas 

majorações e do subsídio de funeral. 
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Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

242/2018 - Diário da República n.º 
109/2018, Série I de 2018-06-07 
 

Tribunal Constitucional 
 
Declara a inconstitucionalidade, com 

força obrigatória geral, da norma do 
artigo 7.º, n.º 3, Lei n.º 34/2004, de 29 
de Julho, na redacção dada pela Lei n.º 

47/2007, de 28 de Agosto, na parte em 
que recusa protecção jurídica a pessoas 
colectivas com fins lucrativos, sem 

consideração pela concreta situação 
económica das mesmas, por violação do 
artigo 20.º, n.º 1, da Constituição da 

República Portuguesa. 
 

Portaria n.º 166/2018 - Diário da 

República n.º 110/2018, Série I de 
2018-06-08 
 

Finanças 
 
Portaria que procede à alteração das 

instruções de preenchimento do anexo 
regularizações do campo 40 que fazem 
parte integrante da declaração periódica 

de IVA, aprovada pela Portaria n.º 
221/2017. 

Portaria n.º 162/2018 - Diário da 
República n.º 109/2018, Série I de 

2018-06-07 
 
Finanças e Trabalho, Solidariedade 

e Segurança Social 
 
Portaria que estabelece normas de 

execução do Decreto-Lei n.º 126-
A/2017, de 6 de Outubro, que institui a 
prestação social para a inclusão, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 

114/2017, de 29 de Dezembro. 

Portaria n.º 165/2018 - Diário da 

República n.º 109/2018, Série I de 
2018-06-07 
 

Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social 
 

Portaria de extensão das alterações do 
contrato colectivo entre a Associação 
dos Distribuidores de Produtos 

Alimentares (ADIPA) e outras e o 
Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos 
de Serviços, Comércio, Restauração e 

Turismo - SITESE (comércio por 
grosso). 
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