
 
 

 

 

DE 18 A 22 ABRIL DE 2016 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO 

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

 
Projeto de Lei 177/XIII 
Reforço dos Direitos de Maternidade e de Paternidade 
Autoria: PCP 
 

Projeto de Lei 178/XIII 
Salvaguarda a pensão de alimentos enquanto direito da criança no cálculo de rendimentos 
Autoria: BE 
 
Projeto de Lei 179/XIII 
Altera a Lei-Quadro das Entidades Reguladoras, aprovada pela Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto e altera o Estatuto do Gestor 

Público, aprovado pelo Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de março 
Autoria: BE 

 
Projeto de Resolução 260/XIII 

Recomenda ao Governo a inclusão, no âmbito do programa nacional de reformas, de um conjunto de medidas na área da justiça 

Autoria: PSD 

 

Projeto de Resolução 261/XIII 

Recomenda ao Governo que proceda à criação de um programa de análise a águas destinadas a consumo humano para 

verificação da presença de resíduos de glifosato e que o inclua na lista de pesticidas a pesquisar na água, nos termos do Decreto-

Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto 
Autoria: PAN 

 

Projeto de Resolução 262/XIII 
Recomenda ao Governo um conjunto de medidas que permitam reforçar a Coesão e a Igualdade Social 
Autoria: PSD 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624445334e79315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl177-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624445334f43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl178-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624445334f53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl179-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a49324d43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr260-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a49324d53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr261-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a49324d69315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr262-XIII.doc&Inline=true
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Projeto de Resolução 263/XIII 
Por um Serviço Nacional de Saúde sustentável, com cuidados de saúde de qualidade e equidade no acesso, melhor promoção da 

saúde e mais prevenção das doenças 
Autoria: PSD 

 
Projeto de Resolução 264/XIII 

Pela requalificação integral da Linha Ferroviária do Oeste e sua inclusão no plano de investimentos ferroviários 2016-2020 
Autoria: BE 
 
Projeto de Resolução 265/XIII 
Recomenda ao Governo que, no âmbito do Plano Nacional de Reformas, introduza um conjunto de alterações que permitam 

manter uma trajetória de crescimento económico e do emprego 
Autoria: CDS-PP 
 
Projeto de Resolução 267/XIII 
Em defesa da requalificação do transporte ferroviário na Linha do Oeste como fator de desenvolvimento regional 
Autoria: PCP 
 
Projeto de Resolução 271/XIII 
Programa de Estabilidade 2016-2020 e Plano Nacional de Reformas 
Autoria: CDS-PP 
 

 

ENERGIA 

 

ERSE 

Diretiva n.º 8/2016 - Diário da República n.º 79/2016, Série II de 2016-04-22  

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos  

Inscrição em Áreas de Balanço do reforço de potência do aproveitamento hidroelétrico de Venda Nova, designado por Venda Nova 
III 
 
 
 
 
         FINANCEIRO 

Decreto-Lei n.º 20/2016 - Diário da República n.º 77/2016, Série I de 2016-04-20 

Finanças  

Procede à 41.ª alteração ao Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
298/92, de 31 de dezembro, visando conferir aos acionistas de instituições de crédito a possibilidade de reavaliarem 
periodicamente a justificação dos limites estatutários em matéria de detenção e exercício dos direitos de voto 
 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a49324d79315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr263-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a49324e43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr264-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a49324e53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr265-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a49324e79315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr267-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a49334d53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr271-XIII.doc&Inline=true
https://dre.pt/application/file/74243277
https://dre.pt/application/file/74220278
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/448953/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/448953/details/normal?l=1
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BANCO DE PORTUGAL  
 
 
INFE/OCDE divulga primeiros resultados de inquérito internacional à literacia financeira 
 
Nota de Informação Estatística: Balança de pagamentos - fevereiro de 2016 
 
Nota de Informação Estatística 43|2016: Financiamento das administrações públicas - fevereiro de 2016 
 
Nota de Informação Estatística 44|2016: Endividamento do setor não financeiro - fevereiro de 2016 
 
Boletim Estatístico - abril 2016 
 
 
 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

Autoridades Europeias de Supervisão submetem à Comissão Europeia proposta de documento de informação pré-contratual para 

produtos financeiros complexos 
O Comité Conjunto das Autoridades Europeias de Supervisão submeteu à Comissão Europeia, no dia 8 de abril, a sua proposta de 

implementação do documento de informação pré-contratual para produtos financeiros complexos, no âmbito dos "Packaged Retail 

and Insurance-based Investment Products" (PRIPP), ao abrigo do Regulamento (UE) 1286/2014. O Regulamento prevê que as 

novas regras entrem em vigor a 31 de dezembro de 2016. 
 

INFE/OCDE divulga primeiros resultados de inquérito internacional à literacia financeira 
A International Network on Financial Education (INFE) da OCDE divulgou um relatório sobre tendências e desenvolvimentos 

recentes na Europa em matéria de formação financeira, no qual são também apresentados os resultados preliminares de um 

inquérito à literacia financeira realizado em 2015 em mais de 20 países, incluindo Portugal.   

 

AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 

 

Lista de Iniciativas Legislativas de 2016 do CNSF 

 

Orientações Preparatórias sobre Políticas de Supervisão e de Governação de Produtos de Seguros 

A Autoridade Europeia de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (EIOPA – European Insurance and Occupational Pensions 

Authority) publicou, a 14 de abril de 2016, orientações preparatórias sobre políticas de supervisão e de governação de produtos de 

seguros. 

Através destas orientações, a EIOPA procura contribuir para a prevenção de vendas inadequadas ou abusivas de seguros no 

mercado europeu, assim como promover a convergência, neste âmbito da tutela dos tomadores de seguros, beneficiários, 

segurados e terceiros lesados, das práticas de supervisão nos diferentes Estados-Membros. 

 

Consulta Pública n.º 7/2016 
Projeto de Norma Regulamentar que tem por objeto regular a certificação dos elementos de informação de abertura para efeitos de 

supervisão. 

 

http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp20160420.aspx
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/183/BalancadePagamentos_201602.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/185/Financiamento201602.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/184/Endividamento_201602.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/BolEstatistico/Paginas/BoletimEstatistico.aspx
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20160420a.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20160420a.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20160420c.aspx?v=
http://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/D680665C-FD91-4684-97C3-FEFCD1E7032F/0/CNSF_ListaIniciativaslegislativas2016.pdf
http://www.asf.com.pt/NR/exeres/88F88D9E-34A9-4DC3-A3B2-19F590955D18.htm
http://www.asf.com.pt/NR/exeres/BC4FE490-F0B3-43DC-B8CE-73368B97F6FF.htm
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FISCAL 

Portaria n.º 93/2016 - Diário da República n.º 75/2016, Série I de 2016-04-18 

Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Aprova o novo Modelo RC 3048-DGSS designado Anexo SS e as respetivas Instruções de Preenchimento e revoga a Portaria n.º 
284/2014, de 31 de dezembro 
 

Declaração de Retificação n.º 4/2016 - Diário da República n.º 76/2016, Série I de 2016-04-197 

Assembleia da República  

Declaração de retificação à Lei n.º 5/2016, de 29 de fevereiro, que «Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, transpondo a Diretiva 2015/121/UE, do Conselho, de 27 
de janeiro de 2015» 
 

Aviso n.º 15/2016 - Diário da República n.º 76/2016, Série I de 2016-04-19 

Negócios Estrangeiros  

Torna público que foram cumpridas as formalidades constitucionais internas de aprovação da Convenção entre a República 
Portuguesa e a República da Croácia para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o 
Rendimento, assinada em Dubrovnik em 4 de outubro de 2013 
 

Acórdão n.º 139/2016 - Diário da República n.º 78/2016, Série II de 2016-04-21  

Tribunal Constitucional  

Não julga inconstitucional a norma do artigo 31.º, n.º 3, do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, 
de 1 de julho, na redação introduzida pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de dezembro, na interpretação segundo a qual a isenção 
prevista no n.º 2 do mesmo artigo para as mais-valias realizadas pelas SGPS mediante a transmissão onerosa de partes de capital de 
que sejam titulares nunca é aplicável se as partes de capital tiverem sido adquiridas a entidades com as quais existam relações 
especiais, nos termos do n.º 4 do artigo 58.º do Código do IRC (atual artigo 63.º, n.º 4), caso essas mesmas partes de capital tenham 
sido detidas, pela alienante, por período inferior a três anos 
 
 
 
AT – AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA 

 

Ofício-circulado n.º 20189/2016, de 18/04 - IRC - Taxas de Derrama lançadas para cobrança em 2016 - Período de 2015.  

Fatura da Sorte - Certificados do Tesouro - Poupança Mais  

IRS - Entregue aqui a Modelo 3 para declarar exclusivamente rendimentos das categorias A e/ou H.  

Modelo 3 do IRS - Prazos e informação de apoio à entrega da declaração modelo 3 (rendimentos de 2015).  

 

 

 

https://dre.pt/application/file/74183199
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66012650/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66012650/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/74183235
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73740378/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/519003/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L0121
https://dre.pt/application/file/74183236
https://dre.pt/application/file/74220350
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8436F672-2BAC-4547-B0AC-EA64CD471F01/0/Of_Circ_20189_2016.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6D287EAE-02DF-4838-95FB-D4D508D25E57/0/Fatura_Sorte_CTPM.pdf
https://irs.portaldasfinancas.gov.pt/escolherModoEntregaIRS.action
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/NEWS_IRS2015_apoio.htm
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MAR 

Portaria n.º 96/2016 - Diário da República n.º 76/2016, Série I de 2016-04-19 

Mar  

Estabelece, para o ano de 2016, as medidas de gestão para a raia curva (Raja undulata) e as condições a observar relativamente à 
recolha de informação para a avaliação científica desta unidade populacional 
 
 
 
 

ORÇAMENTO DO ESTADO - 2016 

Declaração de Retificação n.º 5/2016 - Diário da República n.º 78/2016, Série I de 2016-04-21 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral  

Retifica o Decreto-Lei n.º 18/2016, de 13 de abril, das Finanças, que estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado 
para 2016, publicado no Diário da República, n.º 72, 1.ª série, de 13 de abril de 2016 
 
 
 
 
 

PENAL 
 

Parecer n.º 2/2016, do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República 

Cooperação Judiciária Internacional em Matéria Penal — Convenção de Auxílio Judiciário em Matéria Penal entre os Estados da 

CPLP — Direito Internacional Convencional — Recusa de Auxílio Judiciário — Auxílio Judiciário — Autoridade Central — 

Autoridade Judiciária — Denegação de Justiça Flagrante — Princípio Requerimento — Procurador -Geral da República — 

Procuradoria -Geral da República — Tratado Multilateral — Primado do Direito Constitucional — Competência Administrativa — 

Ministério Público — Extradição — Execução de Decisão Estrangeira — Produção de Prova — Motivos — Interesses Protegidos. 

 

 

 

TMT 
 

ANACOM 

Comissão Europeia lança consulta sobre a Diretiva ePrivacy 

Consulta pública decorre até 05.07.2016.  
18.04.2016 

 
 
 
 
 
 
 

https://dre.pt/application/file/74183238
https://dre.pt/application/file/74226657
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74126124/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/74179268
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1383515
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RAM – REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

Decreto Legislativo Regional n.º 19/2016/M - Diário da República n.º 77/2016, Série I de 2016-04-20 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Regula a pesca dirigida a espécies vegetais e animais, com fins lúdicos, nas águas marinhas da Região Autónoma da Madeira 
 

Decreto Legislativo Regional n.º 20/2016/M - Diário da República n.º 78/2016, Série I de 2016-04-21 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Adapta à Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 62/2012, de 10 de dezembro, que cria a Bolsa Nacional de Terras para utilização 
agrícola, florestal ou silvopastoril, designada por «Bolsa de Terras», que na região passa a designar-se por «Banco de Terrenos da 
Região Autónoma da Madeira» 
 

Decreto Regulamentar Regional n.º 13/2016/M - Diário da República n.º 79/2016, Série I de 2016-04-22 

Região Autónoma da Madeira - Presidência do Governo  

Aprova a orgânica da Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente 
 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 17/2016/M - Diário da República n.º 77/2016, Série I de 
2016-04-20 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Recomenda ao Governo Regional a criação da «Carta Regional de Equipamentos Médicos em Saúde» 
 
 

 
 
 
UNIÃO EUROPEIA 
 
 
 

COMISSÃO EUROPEIA 

Comissão traça o caminho para a digitalização da indústria europeia 

No âmbito da sua estratégia para a criação de um Mercado Único Digital, a Comissão anunciou os seus planos para ajudar a 
indústria europeia, as PME, os investigadores e as autoridades públicas a tirarem o máximo partido das novas tecnologias. 

 

 

https://dre.pt/application/file/74220280
https://dre.pt/application/file/74226663
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/190577/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/74242877
https://dre.pt/application/file/74220281
https://dre.pt/application/file/74220281
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_pt.htm
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Europa líder mundial da economia baseada nos dados, graças à iniciativa europeia para a computação em nuvem 

A Comissão apresentou o seu projeto para disponibilizar serviços baseados na computação em nuvem e infraestruturas de dados de 
craveira mundial que permitam à comunidade científica, às empresas e às administrações públicas beneficiarem das vantagens 
oferecidas pela revolução dos «big data» (grandes volumes de dados). 

Transporte ferroviário: Acordo decisivo proporcionará aos passageiros melhores serviços de transporte ferroviário 

A Comissão Europeia congratula-se com o acordo obtido pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho de Ministros da UE sobre o 
quarto pacote ferroviário. 

Antitrust: Comissão envia Comunicação de Objeções (CO) à Google relativamente ao sistema operativo Android e respetivas 
aplicações  

Comissão Europeia informou a Google, a título de parecer preliminar, que a empresa, em violação das regras da UE em matéria 
antitrust, abusou da sua posição dominante, impondo restrições aos fabricantes de dispositivos Android e aos operadores de redes 
móveis. 

 

Consulta pública 

Empresas, Mercado Interno  
 
Consulta pública sobre uma Estratégia Espacial para a Europa  
19.04.2016 – 12.07.2016 
 
 
 
 

CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA 
 
 

Penal 

UE reforça direitos dos menores em processos penais  

Em 21 de abril de 2016, o Conselho adotou o texto final da diretiva sobre as garantias processuais para os menores suspeitos ou 
arguidos em processo penal. 

 

Proteção de Dados 

Conselho adota Diretiva da UE relativa ao Registo de Identificação de Passageiros (PNR)  

Em 21 de abril de 2016, o Conselho adotou uma diretiva relativa à utilização dos dados dos registos de identificação dos 
passageiros (PNR) para efeitos de prevenção, deteção, investigação e repressão das infrações terroristas e da criminalidade grave. 

 

Transportes 

Presidência e Parlamento Europeu chegam a acordo provisório sobre a abertura do mercado ferroviário e a governação da 
infraestrutura ferroviária  

A Presidência chegou a um acordo informal com o Parlamento sobre o quarto pacote ferroviário (pilar de mercado), sob reserva da 
sua aprovação pelo Conselho. 
  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1408_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1382_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1492_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1492_pt.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8761
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/04/21-eu-strengthens-rights-children-criminal-proceedings/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/04/21-council-adopts-eu-pnr-directive/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/04/19-opening-railway-market-infrastructure-governance/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/04/19-opening-railway-market-infrastructure-governance/
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JORNAL OFICIAL DA EU 

ATOS NÃO LEGISLATIVOS 

Alterações Climáticas 

Decisão (UE) 2016/590 do Conselho, de 11 de abril de 2016, relativa à assinatura, em nome da União Europeia, do Acordo de Paris 
adotado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas 

Ambiente e Turismo 

Decisão (UE) 2016/611 da Comissão, de 15 de abril de 2016, relativa ao documento de referência sobre melhores práticas de 
gestão ambiental, indicadores de desempenho ambiental setorial e indicadores de excelência para o setor do turismo, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1221/2009, relativo à participação voluntária de organizações num sistema comunitário de ecogestão e 
auditoria (EMAS) [notificada com o número C(2016) 2137]   

Financeiro 

Regulamento Delegado (UE) 2016/592 da Comissão, de 1 de março de 2016, que complementa o Regulamento (UE) n.º 648/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação relativas à obrigação de 
compensação ( 1 ) 

Decisão (UE) 2016/618 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de abril de 2016, relativa à mobilização do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização (candidatura da Suécia — EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) 

Decisão (UE) 2016/619 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de abril de 2016, relativa à mobilização do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização (EGF/2016/000 TA 2016 — Assistência técnica por iniciativa da Comissão) 

Fundo de Auxílio Europeu 

Regulamento de Execução (UE) 2016/594 da Comissão, de 18 de abril de 2016, que estabelece um modelo para o inquérito 
estruturado aos destinatários finais dos programas operacionais de distribuição de alimentos e/ou de assistência material de base do 
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas, nos termos do Regulamento (UE) n.º 223/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho 

 

 
PARLAMENTO EUROPEU 

 
 
Robótica e Inteligência Artificial: estamos preparados para o seu impacto no nosso dia-a-dia? 

Carros sem condutor; drones e robôs utilizados na área dos cuidados de saúde, agricultura ou na indústria são a nova realidade e 
em breve vamos poder vê-los crescer em quantidade e qualidade. A sua utilização coloca inúmeros desafios morais e legais e o 
Parlamento Europeu quer estar preparado. A comissão parlamentar dos Assuntos Jurídicos organizou um debate sobre o tema.  

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.103.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:103:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.103.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:103:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.104.01.0027.01.POR&toc=OJ:L:2016:104:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.104.01.0027.01.POR&toc=OJ:L:2016:104:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.104.01.0027.01.POR&toc=OJ:L:2016:104:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.104.01.0027.01.POR&toc=OJ:L:2016:104:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.103.01.0005.01.POR&toc=OJ:L:2016:103:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.103.01.0005.01.POR&toc=OJ:L:2016:103:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.103.01.0005.01.POR&toc=OJ:L:2016:103:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2016:103:TOC#TN0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.105.01.0020.01.POR&toc=OJ:L:2016:105:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.105.01.0020.01.POR&toc=OJ:L:2016:105:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.105.01.0022.01.POR&toc=OJ:L:2016:105:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.105.01.0022.01.POR&toc=OJ:L:2016:105:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.103.01.0013.01.POR&toc=OJ:L:2016:103:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.103.01.0013.01.POR&toc=OJ:L:2016:103:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.103.01.0013.01.POR&toc=OJ:L:2016:103:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.103.01.0013.01.POR&toc=OJ:L:2016:103:TOC
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20160419STO23952/Rob%C3%B3tica-e-IA-estamos-preparados-para-o-seu-impacto-no-nosso-dia-a-dia


 

     
 
 
 

 

L’EXPRESS LEXTTER  
18 a 22 abril 2016 

 
 

PORTAL DO GOVERNO 
 
 

  
COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 21 DE ABRIL DE 2016 
 

 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

 

- Versões finais e completas do Programa Nacional de Reformas para 2017-2020 e do Programa de Estabilidade; 

- Diploma que regulamenta a forma e modo de organização das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas, cabendo ao Presidente da República a definição das linhas gerais estratégicas das celebrações, sob execução do 
Governo. 

(…) 

 

Destaques do Programa Nacional de Reformas 2016 

 

Intervenção do Ministro das Finanças de apresentação do Programa de Estabilidade 
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http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/cm/comunicados/20160421-cm-com.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/pm/documentos/20160421-cm-pnr-destaques.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mf/intervencoes/20160421-mf-pnr.aspx
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