
 
 

 

 

DE 16 A 20 MAIO DE 2016 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 

 

 
 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO 

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

 

Projeto de Lei 235/XIII 
Obriga à publicação anual do valor total e destino das transferências e envio de fundos para países, territórios e regiões com 

regime de tributação privilegiada 
Autoria: BE 

 

Projeto de Lei 236/XIII 
Condiciona os benefícios fiscais da Zona Franca da Madeira à criação de postos de trabalho estáveis e a tempo inteiro 
Autoria: BE 

 

Projeto de Lei 239/XIII 
Alarga o prazo de conservação dos documentos relativos à aplicação dos regimes extraordinários de regularização tributária 
Autoria: PCP 

 

Projeto de Lei 240/XIII 
Reposição de limites à expulsão de cidadãos estrangeiros do território nacional (Quarta alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, 

que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional) 
Autoria: PCP 

 

Projeto de Deliberação 9/XIII 
Propõe que o Conselho Nacional de Educação desenvolva um estudo a fim de aferir a estrutura de custos do ensino público e do 

ensino particular e cooperativo com contrato de associação 
Autoria: PSD 

 

 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c3342716244497a4e53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl235-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c3342716244497a4e69315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl236-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c3342716244497a4f53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl239-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624449304d43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl240-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c3342715a446b7457456c4a5353356b62324d3d&fich=pjd9-XIII.doc&Inline=true
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Projeto de Resolução 324/XIII 
Recomenda ao Governo a revogação do disposto no n.º 3 do art.º 18.º e no n.º 9 do art.º 3.º do Despacho Normativo n.º 1-

H/2016, de 14 de abril de 2016, e que cumpra os contratos plurianuais celebrados com as escolas do Ensino Particular e 

Cooperativo 
Autoria: PSD 

 

Projeto de Resolução 329/XIII 
Recomenda ao Governo que proceda a reabilitação da linha do Oeste 
Autoria: PS                                                                                                           

 

 

CONCORRÊNCIA 

 

Comunicado 11/2016 - AdC mantém mercado dos direitos de transmissão televisiva de conteúdos desportivos sob análise 

 

 

CONSUMO – RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS DE CONSUMO 

Despacho n.º 6590/2016 - Diário da República n.º 97/2016, Série II de 2016-05-19  

Justiça e Economia - Gabinetes da Secretária de Estado da Justiça e do Secretário de Estado Adjunto e do Comércio  

Cria um Grupo de Trabalho para a resolução alternativa de litígios de consumo, que tem como missão avaliar e propor medidas que 
dinamizem a rede de arbitragem de consumo nacional e que promovam as condições para o equilíbrio e a sustentabilidade 
financeira dos centros de arbitragem de conflitos de consumo 
 
 
 
 

ENERGIA 
 

Despacho (extrato) n.º 6469/2016 - Diário da República n.º 95/2016, Série II de 2016-05-17  

Economia - Direção-Geral de Energia e Geologia  

Aferição da evolução do desempenho energético dos edifícios dos modelos associados aos diferentes tipos de pré-certificados (PCE) 
e certificados (CE) do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE) 
 

Despacho (extrato) n.º 6470/2016 - Diário da República n.º 95/2016, Série II de 2016-05-17  

Economia - Direção-Geral de Energia e Geologia  

Definição dos requisitos associados à elaboração dos planos de racionalização energética 
 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a4d794e43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr324-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a4d794f53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr329-XIII.doc&Inline=true
http://www.concorrencia.pt/vPT/Noticias_Eventos/Comunicados/Paginas/Comunicado_AdC_201611.aspx
https://dre.pt/application/file/74490377
https://dre.pt/application/file/74468418
https://dre.pt/application/file/74468419
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Despacho (extrato) n.º 6472/2016 - Diário da República n.º 95/2016, Série II de 2016-05-17  

Economia - Direção-Geral de Energia e Geologia  

Alteração do Código de Contas subjacente às rubricas de cálculo do VAB, no âmbito do Sistema de Gestão de Consumos de Energia 
 
 
 
 

FINANCEIRO 
 

BANCO DE PORTUGAL 

Comunicado do Banco de Portugal sobre o Relatório de Atividade e Contas 2015 

Comunicado do Banco de Portugal sobre o Relatório de Supervisão Comportamental 2015 

Intervenção do Governador Carlos da Silva Costa "O ajustamento do sistema bancário português: evolução e desafios futuros", na 
Conferência APB/TVI - 'O Presente e o Futuro do Setor Bancário' 

Nota de Informação Estatística 53|2016: Financiamento das administrações públicas - março de 2016 

Nota de Informação Estatística 54|2016: Endividamento do setor não financeiro - março de 2016 

Boletim Estatístico - maio 2016 

Indicadores Coincidentes - maio 2016 

 

Avisos 

Aviso n.º 6200/2016 - Diário da República n.º 95/2016, Série II de 2016-05-17  

Banco de Portugal  

Aviso de entrada em circulação de uma moeda de coleção de EUR 7,5, designada "Eusébio", integrada na série "Ídolos do Desporto" 
 

 

Instruções 

 

Instrução n.º 7/2016 - Cria o serviço «Pedidos de Autorização e Registo» (PAR) e regulamenta o âmbito e condições de adesão ao 

mesmo. 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/74468421
http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp20160516.aspx
http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp20160517.aspx
http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/IntervencoesPublicas/Paginas/intervpub20160517.aspx
http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/IntervencoesPublicas/Paginas/intervpub20160517.aspx
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/208/Financiamento201603.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/207/Endividamento_201603.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/BolEstatistico/Paginas/BoletimEstatistico.aspx
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/IndCoincidentes/Paginas/default.aspx
https://dre.pt/application/file/74468430
http://www.bportugal.pt/sibap/application/app1/docs1/manual/textos/7-2016m.pdf
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CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

Regulamento da CMVM n.º 1/2016, relativo ao Financiamento colaborativo de capital ou por empréstimo 
 
Relatório trimestral de intermediação financeira - 1º trimestre 2016 

 
Indicadores mensais sobre receção de ordens por conta de outrem - abril 2016 
 
Relatório anual de supervisão da atividade de análise financeira - 2015 
 
Indicadores de síntese dos fundos de investimento imobiliário, FEII e FUNGEPI - abril 2016 
 

 

AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 

 

Normas Regulamentares 

 

Norma Regulamentar n.º 5/2016-R, de 12 de maio - Certificação da informação de abertura para efeitos de supervisão. 

 

Norma Regulamentar n.º 6/2016-R, de 18 de maio - Define a composição e regras de funcionamento do júri previsto na alínea a) 

do n.º 5 do artigo 77.º do regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora (RJASR), aprovado pela 

Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, e os procedimentos a adotar para efeitos da certificação da qualificação profissional para o 

exercício de funções como atuário responsável. 

 

Outros Relatórios 

 

Relatório da Consulta Pública n.º 7/2016 - Projeto de Norma Regulamentar – Certificação dos elementos de informação de abertura 
para efeitos de supervisão 
 
 
Resultados da Consulta Pública n.º 4/2016 - Projeto de Norma Regulamentar – Certificação da qualificação profissional para o 
exercício de funções como atuário responsável 
 

 

 

FISCAL 
 

Portaria n.º 141/2016 - Diário da República n.º 94/2016, Série I de 2016-05-16 

Finanças  

Fixa a percentagem a afetar ao Fundo de Estabilização Tributário 
 

 

http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20160518o.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20160518p.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20160519k.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20160519a.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/FundosDeInvestimentoImobiliario/Pages/Abril2016.aspx?shpage=FundosDeInvestimentoImobiliario
http://www.asf.com.pt/winlib/winlibimg.aspx?skey=DA90E561828E41BCB657CBDDB4599386&doc=25156&img=8974&save=true
http://www.asf.com.pt/winlib/winlibimg.aspx?skey=2F3466498A6C432DA68F130590EF445F&doc=25174&img=8978&save=true
http://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/8B58CB4A-8CA3-4245-8A20-AF9E2EE25804/0/ResultadosdaConsultaP%C3%BAblica_7_2016.pdf
http://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/B358E652-AE22-4292-B0A4-1EB76076AC1A/0/ResultadosdaConsultaP%C3%BAblica_4_20162.pdf
https://dre.pt/application/file/74441831
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AT – AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA 

 

Despacho n.º 6635-A/2016, de 19/05 - Tabelas de retenção na fonte a aplicar aos rendimentos do trabalho dependente e pensões 

auferidas por titulares residentes na R.A. dos Açores durante 2016.  

 

Tabelas de Retenção na Fonte para a Região Autónoma dos Açores - 2016  

Em antecipação à publicação do despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, divulgam-se as tabelas de retenção na 

fonte de IRS para os titulares de rendimentos do trabalho dependente e de pensões com residência fiscal na Região Autónoma dos 

Açores, a aplicar em 2016. 

 
 
 
 

SAÚDE / LIFE SCIENCES 
 

Despacho n.º 6401/2016 - Diário da República n.º 94/2016, Série II de 2016-05-16  

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  

Determina o desenvolvimento, no âmbito do Plano Nacional de Saúde, de programas de saúde prioritários nas áreas de Prevenção 
e Controlo do Tabagismo, Promoção da Alimentação Saudável, Promoção da Atividade Física, Diabetes, Doenças Cérebro-
cardiovasculares, Doenças Oncológicas, Doenças Respiratórias, Hepatites Virais, Infeção VIH/Sida e Tuberculose, Prevenção e 
Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos e Saúde Mental. Revoga os Despachos n.º 404/2012, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 10, de 13 de janeiro, e n.º 2902/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 38, de 22 
de fevereiro 
 

Resolução da Assembleia da República n.º 85/2016 - Diário da República n.º 96/2016, Série I de 2016-05-18  

Assembleia da República  

Recomenda ao Governo que revogue a Portaria n.º 82/2014, de 10 de abril, e o Despacho n.º 13427/2015, de 20 de novembro, 
bem como que defina os princípios para a reorganização hospitalar e proceda ao reforço dos meios humanos e materiais da rede 
dos serviços de urgência 
 

Portaria n.º 147/2016 - Diário da República n.º 97/2016, Série I de 2016-05-19  

Saúde  

Estabelece o processo de classificação dos hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde do Serviço Nacional de Saúde 
e define o processo de criação e revisão das Redes de Referenciação Hospitalar 
 

 

 

 

 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/0BB4D7B1-A3DE-4885-B8EF-B1B514BABD87/0/Despacho_6635_A_2016.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/0BB4D7B1-A3DE-4885-B8EF-B1B514BABD87/0/Despacho_6635_A_2016.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Tab_Ret_Continente_2016_Acores.htm
https://dre.pt/application/file/74443337
https://dre.pt/application/file/74469736
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25343991/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/74469755


 

    6 
 
 
 

 

L’EXPRESS LEXTTER  
16 a 20 maio 2016 

 

 

TMT 
 

ANACOM 

Governo lança consulta sobre o projeto de alteração do Decreto-Lei n.º 123/2009 

Contributos podem ser enviados até 31.05.2016.  
16.05.2016 

Acessibilidade dos sítios Web e aplicações móveis do setor público 

CE, PE e Conselho chegam a acordo relativamente às regras para tornar mais acessíveis os sítios Web e aplicações móveis do setor 
público.  
17.05.2016 

Conselho Europeu aprova Diretiva que reforça cibersegurança 

Diretiva NIS (network and information security) aprovada pelo Conselho Europeu a 17.05.2016.  
19.05.2016 

Comissão lança consulta pública para rever várias diretivas relacionadas com a proteção do consumidor 

A consulta pública decorre até 02.09.2016.  
20.05.2016 

Estratégia Digital para o Mercado Único - divulgação de relatórios de consultas 

Comissão divulgou relatórios das consultas sobre a revisão das diretivas sobre direitos de autor na radiodifusão e sobre a revisão do 
mercado de roaming.  
20.05.2016 

 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS 
 

Presidente da República nomeou novo Presidente do Tribunal de Contas 

 

Nos termos da alínea m) do artigo 133.º da Constituição, o Presidente da República decidiu nomear, sob proposta do Governo, o 

Dr. Vítor Caldeira como novo Presidente do Tribunal de Contas. O Dr. Vítor Caldeira vem exercendo há vários anos as funções de 

Presidente do Tribunal de Contas da União Europeia, sediado no Luxemburgo. 

 

 
 

RAA – REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 9/2016/A - Diário da República n.º 95/2016, Série I de 
2016-05-17  

Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa  

Aprova o 1.º Orçamento Suplementar da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2016 
 
 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1385527
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1385699
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1385853
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1385918
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1385919
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=107340
https://dre.pt/application/file/74469718
https://dre.pt/application/file/74469718
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Decreto Legislativo Regional n.º 9/2016/A - Diário da República n.º 96/2016, Série I de 2016-05-18  

Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa  

Segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 12/2014/A, de 9 de julho, que cria o Sistema de Incentivos para a 
Competitividade Empresarial - Competir+ 
 
 
 
 

RAM – REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
 

Decreto Legislativo Regional n.º 22/2016/M - Diário da República n.º 98/2016, Série I de 2016-05-20  

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 11/2016/M, de 9 de março, que estabelece a estrutura de organização dos 
cuidados de saúde primários na Região Autónoma da Madeira 
 
 
 
 
 

UNIÃO EUROPEIA 
 
 
 

BANCO CENTRAL EUROPEU 

Situação financeira consolidada do Eurosistema em 13 de maio de 2016 

BCE lança segunda consulta pública sobre a harmonização das faculdades e opções previstas no direito da União 

Decisões tomadas pelo Conselho do BCE (para além das decisões sobre as taxas de juro) 

 
 

COMISSÃO EUROPEIA 

Pacote do Semestre Europeu da primavera de 2016: Comissão formula recomendações específicas por país 

Estados-Membros avançam na realização das reformas e na correção dos desequilíbrios macroeconómicos, mas é preciso fazer 
mais para consolidar a recuperação da Europa 

 

A Comissão adota o primeiro relatório sobre os progressos realizados em matéria de luta contra o tráfico de seres humanos 

A Comissão Europeia apresentou o relatório sobre os progressos realizados em matéria de luta contra o tráfico de seres humanos. O 
relatório apresenta as tendências e os desafios em matéria de tráfico de seres humanos, analisa os progressos alcançados e salienta 
os principais desafios que a UE e os seus Estados-Membros precisam de abordar como prioridade. Não obstante os progressos 
realizados, os Estados-Membros da UE devem intensificar os seus esforços para lutar eficazmente contra o tráfico de seres humanos. 

https://dre.pt/application/file/74469738
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25345896/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/74492599
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73807564/details/normal?l=1
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/2016/html/fs160517.pt.html
http://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2016/html/sr160518.pt.html
http://www.ecb.europa.eu/press/govcdec/otherdec/2016/html/gc160520.pt.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1724_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1757_pt.htm
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Comissão informa sobre a situação dos direitos fundamentais na EU 

A Comissão Europeia publicou o seu relatório sobre a aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia em 2015. O 
relatório apresenta uma panorâmica geral sobre a forma como os direitos fundamentais foram aplicados em toda uma série de 
políticas da UE e nos Estados-Membros. 

10 alterações fundamentais nos produtos do tabaco vendidos na UE 

A União Europeia contribui para redefinir a ajuda internacional na Cimeira Humanitária Mundial 

Mais de 50 líderes mundiais e 5 000 intervenientes dos domínios político, humanitário e de desenvolvimento irão reunir-se, em 23 
e 24 de maio, em Istambul, para partilhar a responsabilidade de inverter a tendência para um aumento das necessidades 
humanitárias e melhorar a eficácia da resposta. 

 

Consulta pública 

 
Emprego e assuntos sociais 
 
Consulta pública relativa à Avaliação Intercalar do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG)  
18.05.2016 – 18.08.2016 
 
 
 
 

CONSELHO DA UE 

Financeiro 

Manipulação dos índices de referência do mercado: Conselho adota regras mais rigorosas  

Na sequência dos casos recentes de manipulação, o Conselho adotou novas regras destinadas a assegurar uma maior exatidão e 
integridade dos índices de referência financeiros. 

Mercados de instrumentos financeiros: Conselho confirma acordo sobre prorrogação por um ano  

O Conselho aprovou um acordo com o Parlamento Europeu sobre a prorrogação por um ano das datas de transposição e aplicação 
das regras para os mercados de valores mobiliários. 

 

Telecomunicações 

Conselho aprova regras em matéria de cibersegurança a nível da UE  

O Conselho adotou a diretiva sobre a segurança das redes e da informação (SRI). 

 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1799_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1762_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1829_pt.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=24&visib=0&furtherConsult=yes&path=cms&preview=cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/05/17-manipulation-market-benchmarks-tougher-rules/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/05/18-markets-financial-instruments/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/05/17-wide-cybersecurity-rule-adopted/
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JORNAL OFICIAL DA UE 
 

ATOS LEGISLATIVOS 

Penal 

Diretiva (UE) 2016/800 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2016, relativa a garantias processuais para os 
menores suspeitos ou arguidos em processo penal 

 

ATOS NÃO LEGISLATIVOS 

Financeiro 

Decisão do Conselho de Governadores, de 20 de janeiro de 2016, relativa à alteração do Regulamento Interno do BEI de modo a 
refletir o reforço da governação do BEI [2016/772] 

Decisão (UE) 2016/810 do Banco Central Europeu, de 28 de abril de 2016, relativa a uma segunda série de operações de 
refinanciamento de prazo alargado direcionadas (BCE/2016/10) 

Decisão (UE) 2016/811 do Banco Central Europeu, de 28 de abril de 2016, que altera a Decisão BCE/2014/34 relativa a medidas 
respeitantes às operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas (BCE/2016/11) 

Regulamento Delegado (UE) 2016/778 da Comissão, de 2 de fevereiro de 2016, que complementa a Diretiva 2014/59/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às circunstâncias e às condições em que o pagamento de contribuições 
extraordinárias ex post pode ser total ou parcialmente suspenso, bem como aos critérios para a determinação das atividades, 
serviços e operações ligados às funções críticas e das linhas de negócio e serviços associados ligados às linhas de negócio críticas ( 
1 ) 

 

Fiscal 

Regulamento (UE, Euratom) 2016/804 do Conselho, de 17 de maio de 2016, que altera o Regulamento (UE, Euratom) n.º 609/2014 
relativo aos métodos e ao procedimento para a colocação à disposição dos recursos próprios tradicionais e dos recursos próprios 
baseados no IVA e no RNB e às medidas destinadas a satisfazer as necessidades da tesouraria 

 

Tabaco 

Regulamento de Execução (UE) 2016/779 da Comissão, de 18 de maio de 2016, que estabelece regras uniformes no que diz 
respeito aos procedimentos para determinar se um produto do tabaco tem um aroma distintivo ( 1 ) 

Decisão de Execução (UE) 2016/786 da Comissão, de 18 de maio de 2016, que estabelece o procedimento de criação e 
funcionamento de um painel consultivo independente para assistir os Estados-Membros e a Comissão ao determinarem se os 
produtos do tabaco têm um aroma distintivo [notificada com o número C(2016) 2921]  ( 1 ) 

Decisão de Execução (UE) 2016/787 da Comissão, de 18 de maio de 2016, que estabelece uma lista prioritária de aditivos contidos 
em cigarros e tabaco de enrolar sujeitos a obrigações reforçadas de comunicação [notificada com o número C(2016) 2923]  ( 1 ) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.127.01.0055.01.POR&toc=OJ:L:2016:127:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.127.01.0055.01.POR&toc=OJ:L:2016:127:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0107.01.POR&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0107.01.POR&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0129.01.POR&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0129.01.POR&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0041.01.POR&toc=OJ:L:2016:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0041.01.POR&toc=OJ:L:2016:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0041.01.POR&toc=OJ:L:2016:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0041.01.POR&toc=OJ:L:2016:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2016:131:TOC#TN0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2016:131:TOC#TN0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0085.01.POR&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0085.01.POR&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0085.01.POR&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0048.01.POR&toc=OJ:L:2016:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0048.01.POR&toc=OJ:L:2016:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2016:131:TOC#TN0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0079.01.POR&toc=OJ:L:2016:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0079.01.POR&toc=OJ:L:2016:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0079.01.POR&toc=OJ:L:2016:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2016:131:TOC#TN0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0088.01.POR&toc=OJ:L:2016:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0088.01.POR&toc=OJ:L:2016:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2016:131:TOC#TN0001
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COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES 

Financeiro 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
ao prospeto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou da sua admissão à negociação» [COM(2015) 583 final] 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Banco Central Europeu — Roteiro para uma representação externa mais coerente da área do euro nas instâncias internacionais» 
[COM(2015) 602 final] e sobre a «Proposta de Decisão do Conselho que define medidas com vista a estabelecer progressivamente 
uma representação unificada da área do euro no Fundo Monetário Internacional» [COM(2015) 603 final — 2015/0250 (NLE)] 

 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera o Regulamento (UE) n.º 806/2014 com vista à criação do Sistema Europeu de Seguro de Depósitos» [COM(2015) 586 final — 
2015/0270 (COD)] 

 

Resolução do Parlamento Europeu, de 8 de outubro de 2013, sobre o planeamento prospetivo das políticas e tendências a longo 
prazo: incidência orçamental no reforço de capacidades (2012/2290(INI)) 

 

Resolução do Parlamento Europeu, de 8 de outubro de 2013, sobre as consequências das restrições orçamentais para as 
autoridades regionais e locais no que respeita às despesas dos Fundos Estruturais da UE nos Estados-Membros (2013/2042(INI)) 

 

Decisão do Parlamento Europeu, de 9 de outubro de 2013, sobre a conclusão de um acordo interinstitucional entre o Parlamento 
Europeu e o Banco Central Europeu sobre as modalidades práticas da responsabilização e controlo democráticos sobre o exercício 
das funções conferidas ao Banco Central Europeu no quadro do mecanismo único de supervisão (2013/2198(ACI)) 

 

 

Tabaco 

Alterações aprovadas pelo Parlamento Europeu, em 8 de outubro de 2013, à proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados Membros no que 
respeita ao fabrico, à apresentação e à venda de produtos do tabaco e produtos afins (COM(2012)0788 — C7-0420/2012 — 
2012/0366(COD)) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.177.01.0009.01.POR&toc=OJ:C:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.177.01.0009.01.POR&toc=OJ:C:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.177.01.0016.01.POR&toc=OJ:C:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.177.01.0016.01.POR&toc=OJ:C:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.177.01.0016.01.POR&toc=OJ:C:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.177.01.0016.01.POR&toc=OJ:C:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.177.01.0021.01.POR&toc=OJ:C:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.177.01.0021.01.POR&toc=OJ:C:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.177.01.0021.01.POR&toc=OJ:C:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.181.01.0016.01.POR&toc=OJ:C:2016:181:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.181.01.0016.01.POR&toc=OJ:C:2016:181:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.181.01.0029.01.POR&toc=OJ:C:2016:181:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.181.01.0029.01.POR&toc=OJ:C:2016:181:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.181.01.0095.01.POR&toc=OJ:C:2016:181:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.181.01.0095.01.POR&toc=OJ:C:2016:181:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.181.01.0095.01.POR&toc=OJ:C:2016:181:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.181.01.0106.02.POR&toc=OJ:C:2016:181:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.181.01.0106.02.POR&toc=OJ:C:2016:181:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.181.01.0106.02.POR&toc=OJ:C:2016:181:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.181.01.0106.02.POR&toc=OJ:C:2016:181:TOC
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COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 19 DE MAIO DE 2016  

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

- Decreto regulamentar que fixa as regras para os condutores que tenham de frequentar ações de formação de segurança rodoviária 
ou realizar prova teórica do exame de condução, no âmbito do sistema de pontos e cassação do título de condução. 

- Regras relativas à harmonização dos requisitos de transparência no que se refere às informações respeitantes aos emitentes cujos 
valores mobiliários estão admitidos à negociação num mercado regulamentado e, também, relativas ao prospeto a publicar em caso 
de oferta pública de valores mobiliários ou da sua admissão à negociação. 

- Proposta de lei que procede à alteração das normas relativas ao Cartão de Cidadão, à sua emissão e utilização, ao sistema 
alternativo e voluntário de autenticação dos cidadãos nos portais e sítios na Internet da Administração Pública, denominado Chave 
Móvel Digital, assim como à simplificação dos pedidos para a emissão de passaportes. 

(…) 
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