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Decreto-Lei n.º 78/2018 - Diário da 
República n.º 198/2018, Série I de 

2018-10-15 
 
Presidência do Conselho de 

Ministros 
 
Altera o regime legal aplicável aos 

contratos celebrados à distância e aos 
contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial, 

completando a transposição da 

Directiva (UE) 2015/2302. 

Decreto-Lei n.º 81/2018 - Diário da 

República n.º 198/2018, Série I de 
2018-10-15 
 

Presidência do Conselho de 
Ministros 
 

Cria as equipas de magistrados judiciais 
que têm por missão proceder à 
recuperação de pendências na 

jurisdição administrativa e tributária. 
 

Decreto-Lei n.º 79/2018 - Diário da 

República n.º 198/2018, Série I de 
2018-10-15 
 

Presidência do Conselho de 
Ministros 
 

Permite a disponibilização directamente 
ao público dos dispositivos de 
autodiagnóstico das infecções por VIH, 

VHC e VHB. 

 

Decreto-Lei n.º 80/2018 - Diário da 

República n.º 198/2018, Série I de 
2018-10-15 
 

Presidência do Conselho de 
Ministros 
 

Estabelece os princípios e regras 
aplicáveis às comissões de ética que 
funcionam nas instituições de saúde, 

nas instituições de ensino superior e em 
centros de investigação biomédica que 
desenvolvam investigação clínica. 
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Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

420/2018 - Diário da República n.º 
200/2018, Série I de 2018-10-17 
 

Tribunal Constitucional 
 
Pronuncia-se pela inconstitucionalidade 

da norma constante do artigo 2.º do 
decreto legislativo regional intitulado 
«Estatuto Social do Bombeiro da Região 

Autónoma da Madeira», aprovado pela 
Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira, em sessão 

plenária do dia 5 de Julho de 2018 (…). 
 
Continuar a ler aqui. 

 

Portaria n.º 283/2018 - Diário da 

República n.º 202/2018, Série I de 
2018-10-19 
 

Justiça 
 
Aprova o Regulamento dos 

Procedimentos de Selecção de 
Mediadores de Conflitos habilitados a 
prestar serviços de mediação nos 

julgados de paz, revoga as alíneas a) e 
b) do n.º 1 do artigo 1.º da Portaria n.º 
282/2010, de 25 de Maio, e os Anexos I 

e II da referida Portaria e define o 
serviço do Ministério da Justiça (…). 
 

Continuar a ler aqui. 
 
 

Decreto-Lei n.º 82/2018 - Diário da 
República n.º 199/2018, Série I de 

2018-10-16 
 
Presidência do Conselho de 

Ministros 
 
Altera a regulamentação aplicável ao 

regime público de capitalização, 
destinada à atribuição de um 
complemento de pensão ou de 

aposentação por velhice. 

 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

367/2018 - Diário da República n.º 
200/2018, Série I de 2018-10-17 
 

Tribunal Constitucional 
 
Declara a inconstitucionalidade, com 

força obrigatória geral, das normas 
constantes dos artigos 2.º, n.º 1, 3.º, 
n.º 2, e 4.º, n.º 2, do Regulamento da 

Taxa Municipal de Protecção Civil de 
Vila Nova de Gaia, por violação do 
disposto no n.º 2 do artigo 103.º e na 

alínea i) do n.º 1 do artigo 165.º da 
Constituição da República Portuguesa. 
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