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Decreto-Lei n.º 38/2018 - Diário da 
República n.º 111/2018, Série I de 

2018-06-11 
 
Presidência do Conselho de 

Ministros 
 
Transfere para a Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde, E. P. E., as 
atribuições de gestão e exploração 
directa do Centro de Conferência de 

Facturas do Serviço Nacional de Saúde. 
 
 

Decreto-Lei n.º 41/2018 - Diário da 

República n.º 111/2018, Série I de 
2018-06-11 
 

Presidência do Conselho de 
Ministros 
 

Transpõe diversas directivas de 
adaptação ao progresso técnico em 
matéria de combate a pragas e a 

doenças pecuárias, organismos 
prejudiciais aos vegetais e exame de 
plantas, transporte de mercadorias 

perigosas, protecção de trabalhadores 
expostos a agentes químicos, segurança 
na produção de explosivos e utilização 

de cádmio em LED. 
 
 

Decreto-Lei n.º 39/2018 - Diário da 

República n.º 111/2018, Série I de 
2018-06-11 
 

Presidência do Conselho de 
Ministros 
 

Estabelece o regime da prevenção e 
controlo das emissões de poluentes 
para o ar, e transpõe a Directiva (UE) 

2015/2193. 
 

Decreto-Lei n.º 40/2018 - Diário da 

República n.º 111/2018, Série I de 
2018-06-11 
 

Presidência do Conselho de 
Ministros 
 

Estabelece requisitos mínimos para uma 
maior mobilidade dos trabalhadores 
entre os Estados-Membros mediante a 

aquisição e manutenção dos direitos a 
pensão complementar, transpondo a 
Directiva 2014/50/EU. 
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Decreto-Lei n.º 42/2018 - Diário da 
República n.º 112/2018, Série I de 

2018-06-12 
 
Presidência do Conselho de 

Ministros 
 
Regula as condições de instalação e 

funcionamento das casas de autonomia 
a que se refere a Lei Tutelar Educativa. 
 

 

Lei n.º 25/2018 - Diário da República 

n.º 113/2018, Série I de 2018-06-14 
 
Assembleia da República 

 
Procede à segunda alteração da Lei n.º 
31/2009, de 3 de Julho, que aprova o 

regime jurídico que estabelece a 
qualificação profissional exigível aos 
técnicos responsáveis pela elaboração e 

subscrição de projectos, pela 
fiscalização de obra e pela direcção de 
obra, que não esteja sujeita a legislação 

especial, e os deveres que lhes são 
aplicáveis, e à primeira alteração à Lei 
n.º 41/2015, de 3 de Junho (…) 

 
Continuar a ler aqui. 
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