
 
 

 

 

DE 28 NOVEMBRO A 2 DEZEMBRO DE 
2016 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO 

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

 

Projeto de Lei 349/XIII 

Aprova o estatuto da condição policial 

Autoria: PCP 

 

Projeto de Lei 350/XIII 

Altera a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo alargando o período de proteção até aos 25 anos (Terceira alteração à Lei 

de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, alterada pelas Leis n.º 142/2015, de 

8 de setembro e n.º 31/2003, de 22 de agosto) 

Autoria: PCP 

 

Projeto de Lei 351/XIII 

Altera o Estatuto do Gestor Público, revogando o regime de exceção criado pelo Decreto-Lei nº 39/2016, de 28 de julho e 

clarificando o alcance das respetivas obrigações declarativas 

Autoria: CDS-PP 

 

Projeto de Lei 352/XIII 

Altera o Estatuto do Gestor Público, revogando o regime de exceção criado pelo Decreto-Lei nº 39/2016, de 28 de julho e 

estabelecendo limites remuneratórios 

Autoria: CDS-PP 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d304f53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl349-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d314d43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl350-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d314d53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl351-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d314d69315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl352-XIII.doc&Inline=true
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Projeto de Lei 353/XIII 

Afirma a necessidade de regulação urgente das responsabilidades parentais em situações de violência doméstica 

Autoria: PAN 

 

Projeto de Resolução 558/XIII 

Recomenda ao Governo a avaliação do desempenho do apoio judiciário no âmbito dos crimes de violência doméstica e regulação 

das responsabilidades parentais e que proceda a verificação da necessidade de criação de uma equipa multidisciplinar que dê 

apoio ao sistema judiciário 

Autoria: PAN 

 

 

EDUCAÇÃO 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2016 - Diário da República n.º 229/2016, Série I de 2016-11-29 

Presidência do Conselho de Ministros  

Reconhece a importância das academias «universidades seniores» como respostas socioeducativas que visam criar e dinamizar 
regularmente atividades nas áreas sociais, culturais, do conhecimento, do saber e de convívio, preferencialmente para e pelos 
maiores de 50 anos, cuja atividade seja prosseguida por entidades públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2016 - Diário da República n.º 230/2016, Série I de 2016-11-30  

Presidência do Conselho de Ministros  

Define um conjunto de orientações gerais para a articulação da política de internacionalização do ensino superior e da ciência e 
tecnologia com as demais políticas públicas de internacionalização 
 

 

ESTRADA 

Registo Individual do Condutor 

Decreto-Lei n.º 80/2016 - Diário da República n.º 228/2016, Série I de 2016-11-28  

Administração Interna  

Altera o registo individual do condutor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d314d79315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl353-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a55314f43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr558-XIII.doc&Inline=true
https://dre.pt/application/file/105277039
https://dre.pt/application/file/105277060
https://dre.pt/application/file/105264094
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FINANCEIRO 

BANCO DE PORTUGAL 

Banco de Portugal disponibiliza novo Sistema Interno de Avaliação de Crédito para operações de política monetária 

Nota de Informação Estatística - Empréstimos concedidos pelo setor financeiro-outubro de 2016 

Nota de Informação Estatística - Análise setorial do alojamento, restauração e similares 2011-2016 

Nota de Informação Estatística - Análise do setor agrícola 2011-2016  

Nota de Informação Estatística - Indicadores económico-financeiros das empresas não financeiras privadas - 2015 

Comunicado do Banco de Portugal sobre Identificação de outras instituições de importância sistémica (O-SIIs) e imposição de uma 
reserva de fundos próprios 

Nota de Informação Estatística - Dívida pública-outubro de 2016 

Nota de Informação Estatística - Análise do setor automóvel 2011-2016 

 

Avisos 

 

Aviso n.º 8/2016 - Regula os deveres de registo e de comunicação ao Banco de Portugal previstos nos n.ºs 3 e 5 do art.º 118.º-A do 

RGICSF e no art.º 9.º-A do RJSPME, bem como as condições, mecanismos e procedimentos necessários ao seu cumprimento 

 

 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 
Reunião do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros de 16 de setembro de 2016 
 
Indicadores de síntese do mercado de capitais português – novembro de 2016 
 
 
  

https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-disponibiliza-novo-sistema-interno-de-avaliacao-de-credito-para
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emprestimos-concedidos-pelo-setor-financeiro-outubro-de
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-analise-setorial-do-alojamento-restauracao-e-similares
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-analise-do-setor-agricola-2011-2016
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-indicadores-economico-financeiros-das-empresas-nao
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-identificacao-de-outras-instituicoes-de-0
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-identificacao-de-outras-instituicoes-de-0
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-divida-publica-outubro-de-2016
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-analise-do-setor-automovel-2011-2016
https://www.bportugal.pt/sibap/application/app1/docs1/avisos/textos/8-2016a.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/CMVM/CNSF/ConselhoNacionalDeSupervisoresFinanceiros/Documents/CNSF_Reuniao%2016%20setembro%202016.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20161202d.aspx?v=
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AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 

Norma regulamentar da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões n.º 12/2016-R - Diário da República n.º 
230/2016, Série II de 2016-11-30  

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões  

Norma Regulamentar n.º 12/2016-R, de 17 de novembro - Aprova as condições gerais uniformes do seguro de colheitas de frutas e 
produtos hortícolas para a Região Autónoma da Madeira 
 
 
 

FISCAL 
 

Portaria n.º 302/2016 - Diário da República n.º 231/2016, Série I de 2016-12-02 

Finanças  

Altera a estrutura de dados do ficheiro a que se refere a Portaria n.º 321-A/2007, de 26 de março, e cria as taxonomias a utilizar no 
preenchimento do ficheiro SAF-T (PT) 
 

Portaria n.º 302-A/2016 - Diário da República n.º 231/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-12-02 

Finanças  

Regula a estrutura e conteúdo do ficheiro a utilizar para efeitos do cumprimento das obrigações de comunicação previstas nas 
alíneas b) e c) do artigo 17.º do Anexo I ao Decreto-Lei n.º 64/2016, de 11 de outubro 
 

Portaria n.º 302-B/2016 - Diário da República n.º 231/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-12-02 

Finanças  

Aprova as listas de instituições financeiras não reportantes e de contas financeiras excluídas a que se refere o artigo 4.º-F do 
Decreto-Lei n.º 61/2013, de 10 de maio 
 

Portaria n.º 302-C/2016 - Diário da República n.º 231/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-12-02 

Finanças  

Regula a estrutura e conteúdo do ficheiro a utilizar para efeitos do cumprimento das obrigações de comunicação previstas na alínea 
a) do n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 61/2013, de 10 de maio 
 

Portaria n.º 302-D/2016 - Diário da República n.º 231/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-12-02  

Finanças  

Estabelece as listas das jurisdições participantes, prevista no n.º 6 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 64/2016, de 11 de outubro 
 

https://dre.pt/application/file/105287756
https://dre.pt/application/file/105287756
https://dre.pt/application/file/105292113
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/664305/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/105292157
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75504609/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/105292158
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/261156/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/105292159
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/261156/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/105292160
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75504609/details/normal?l=1
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Portaria n.º 302-E/2016 - Diário da República n.º 231/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-12-021  

Finanças  

Aprova a declaração modelo 53 e respetivas instruções de preenchimento, anexas à presente portaria e que dela fazem parte 
integrante, para efeitos do disposto no artigo 7.º-B do Decreto-Lei n.º 61/2013, de 10 de maio 
 
 
 

INSOLVÊNCIAS 
 

 

DIREÇÃO-GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA 

 

Comissão Europeia propõe harmonização do direito da insolvência, incluindo a reestruturação precoce e a segunda oportunidade 

 

Esta iniciativa legislativa faz parte do Plano de Ação para a União dos Mercados de Capitais e da Estratégia para o Mercado Único 

e surge na sequência da avaliação da Recomendação da Comissão Europeia de 12 de março 2014, sobre uma nova abordagem 

em matéria de falência e de insolvência das empresas, em que se conclui persistirem diferenças significativas nos quadros legais 

dos Estados-membros a respeito da cultura de segunda oportunidade. 

 
 
 

JOGO 
 

Aviso n.º 15116/2016 - Diário da República n.º 231/2016, Série II de 2016-12-02 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa  

Planos Oficiais de Prémios da Lotaria Popular respeitantes ao 1.º trimestre de 2017 
 

 

 
MAR 

Portaria n.º 297/2016 - Diário da República n.º 228/2016, Série I de 2016-11-28  

Mar  

Alteração ao Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos em Portos de Pesca, Locais de Desembarque, Lotas e Abrigos, 
aprovado pela Portaria n.º 57/2016, de 28 de março, e alterado pela Portaria n.º 240/2016, de 2 de setembro 
 
 
 
 
 
 
 

https://dre.pt/application/file/105292161
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/261156/details/normal?l=1
http://www.dgpj.mj.pt/sections/noticias/comissao-europeia-propoe_1
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-48/proposal_40046.pdf
https://dre.pt/application/file/105289268
https://dre.pt/application/file/105264099
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73973891/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75243684/details/normal?l=1


 

    6 
 
 
 

 

L’EXPRESS LEXTTER  
28 novembro a 2 dezembro 2016 

 
 

PENAL 
 

Decreto-Lei n.º 81/2016 - Diário da República n.º 228/2016, Série I de 2016-11-28 

Justiça  

Cria a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica 
 
 
 
 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CONTINENTE (PDR 2020) 
 

Portaria n.º 301-B/2016 - Diário da República n.º 230/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-11-30 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural  

Segunda alteração à Portaria n.º 230/2014, de 11 de novembro, alterada pela Portaria n.º 249/2016, de 15 de setembro 
 

 
 
 

SAÚDE / LIFE SCIENCES 

Portaria n.º 301-A/2016 - Diário da República n.º 230/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-11-30 

Finanças e Saúde  

Regula os termos e condições da contratualização com as farmácias comunitárias do Programa Troca de Seringas 
 

Despacho n.º 14523/2016 - Diário da República n.º 231/2016, Série II de 2016-12-02 

Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e Adjunto e da Saúde  

Altera os artigos 2.º e 3.º do Despacho n.º 6739-A/2016, de 20 de maio de 2016, que fixa o número máximo de Unidades de Saúde 
Familiar (USF) a constituir e determina o número máximo de USF que transitam do modelo A para o modelo B no ano de 2016 
 
 
 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 
 
 
Parecer n.º 32/2015  
 
Acordo com a Indústria Farmacêutica — Contrato de Comparticipação — Contrato Administrativo — Interpretação — Declaração 
Negocial — Caso de Força Maior — Alteração das Circunstâncias — Contribuição Extraordinária sobre a Indústria Farmacêutica. 
 
Parecer n.º 32/2015-C 
 
Acordo com a Indústria Farmacêutica — Contrato de Comparticipação — Contribuição Extraordinária sobre a Indústria 
Farmacêutica — Despesa Pública com Medicamentos. 
 

https://dre.pt/application/file/105264095
https://dre.pt/application/file/105292094
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/58815352/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75341997/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/105292093
https://dre.pt/application/file/105289187
https://dre.pt/application/file/105276722
https://dre.pt/application/file/105276722
https://dre.pt/application/file/105276723
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 
O Presidente da República promulgou o diploma do Governo que aprova os princípios gerais da publicidade a medicamentos e 
dispositivos médicos. 
 
 
 
 

TERCEIRO SECTOR 

Portaria n.º 295/2016 - Diário da República n.º 228/2016, Série I de 2016-11-28  

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Procede à primeira alteração da Portaria n.º 31/2014, de 5 de fevereiro, que estabelece os termos de operacionalização do 
funcionamento do Fundo de Reestruturação do Setor Social 
 

Portaria n.º 296/2016 - Diário da República n.º 228/2016, Série I de 2016-11-28  

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, que define os critérios, regras e formas em que assenta o 
modelo específico da cooperação estabelecida entre o ISS, I. P., e as instituições particulares de solidariedade social ou legalmente 
equiparadas 
 
 
 
 

TMT 
 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

 

Resultados do inquérito sobre períodos de fidelização 

Estudo realizado pela ANACOM.  

 

INE - Inquéritos à utilização de TIC pelas famílias e pelas empresas em 2016 

Conheça os resultados dos inquéritos realizados pelo INE.  
 
 
 
 

RAA – REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Decreto Legislativo Regional n.º 26/2016/A - Diário da República n.º 228/2016, Série I de 2016-11-28  

Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa  

Cria a Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental 
 

http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=118705
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=118705
https://dre.pt/application/file/105264096
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/570757/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/105264097
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67666075/details/normal?l=1
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1400417
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1400422
https://dre.pt/application/file/105264100
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UNIÃO EUROPEIA 
 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 
 

ATOS LEGISLATIVOS 

Diretiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de outubro de 2016, relativa à acessibilidade dos sítios web 
e das aplicações móveis de organismos do setor público 

ATOS NÃO LEGISLATIVOS 

Código Aduaneiro 

Regulamento (UE) 2016/2119 da Comissão, de 2 de dezembro de 2016, que altera o Regulamento (CE) n.º 471/2009 do Parlamento 
Europeu e do Conselho e o Regulamento (UE) n.º 113/2010 da Comissão no que diz respeito à adaptação da lista dos regimes 
aduaneiros e à definição dos dados 

Energia Nuclear 

Decisão (Euratom) 2016/2116 do Conselho, de 12 de fevereiro de 2016, que aprova a celebração pela Comissão Europeia, em 
nome da Comunidade Europeia da Energia Atómica, do Acordo que prorroga o Acordo-Quadro para a Cooperação Internacional 
em matéria de Investigação e Desenvolvimento de Sistemas de Energia Nuclear da Geração IV 

Acordo de prorrogação do Acordo-Quadro para a Cooperação Internacional em matéria de Investigação e Desenvolvimento de 
Sistemas de Energia Nuclear da Geração IV 

Financeiro 

Regulamento (UE) 2016/2067 da Comissão, de 22 de novembro de 2016, que altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adota 
determinadas normas internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, no que diz respeito à Norma Internacional de Relato Financeiro 9 

Regulamento de Execução (UE) 2016/2070 da Comissão, de 14 de setembro 2016, que estabelece normas técnicas de execução no 
que respeita aos modelos, às definições e às soluções informáticas a utilizar pelas instituições quando comunicam informações à 
Autoridade Bancária Europeia e às autoridades competentes em conformidade com o artigo 78.º, n.º 2, da Diretiva 2013/36/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho  

Medidas de Autorregulação Acordadas pela Indústria 

Recomendação (UE) 2016/2125 da Comissão, de 30 de novembro de 2016, relativa a orientações para medidas de autorregulação 
acordadas pela indústria por força da Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho  

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:327:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:327:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.329.01.0066.01.POR&toc=OJ:L:2016:329:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.329.01.0066.01.POR&toc=OJ:L:2016:329:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.329.01.0066.01.POR&toc=OJ:L:2016:329:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.329.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:329:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.329.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:329:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.329.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:329:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.329.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:329:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.329.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:329:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.323.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:323:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.323.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:323:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.323.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:323:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.328.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:328:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.328.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:328:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.328.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:328:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.328.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:328:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.329.01.0109.01.POR&toc=OJ:L:2016:329:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.329.01.0109.01.POR&toc=OJ:L:2016:329:TOC
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COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES 
 

Resolução do Conselho relativa a um manual atualizado com recomendações para a cooperação policial internacional e medidas 
de prevenção e controlo da violência e dos distúrbios associados aos jogos de futebol com dimensão internacional em que pelo 
menos um Estado-Membro se encontre envolvido («Manual de Futebol da UE») 

Decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 11 de outubro de 2016, relativa ao acesso do público aos documentos na 
posse do Tribunal de Justiça da União Europeia no exercício das suas funções administrativas 
 
 
 

COMISSÃO EUROPEIA 

Criar um sistema financeiro mais forte: novas regras da UE para a recuperação e a resolução de contrapartes centrais 

A Comissão Europeia propôs novas regras com vista a assegurar, em caso de problemas, a gestão eficaz das infraestruturas de 
mercado que assumem uma importância sistémica para o sistema financeiro, conhecidas por contrapartes centrais (CCP). 

Plano de Investimento para a Europa: avaliações confirmam a oportunidade de promover o seu reforço 

A Comissão Europeia tem em conta as conclusões de três avaliações, em consonância com a sua proposta de reforçar e expandir o 
Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) que constitui a peça central do Plano de Investimento para a Europa. 

Energia Limpa para todos os Europeus — desbloquear o potencial de crescimento da Europa 

A Comissão Europeia apresentou um pacote de medidas destinadas a preservar a competitividade da União Europeia, dado que a 
transição para energias limpas a nível mundial está a mudar os mercados da energia. 

Auxílios estatais: Relatório do inquérito setorial dá orientações sobre mecanismos de capacidade 

A Comissão Europeia publicou o relatório final do seu inquérito setorial sobre mecanismos de capacidade. Este relatório conclui 
que os Estados-Membros têm de avaliar melhor a necessidade de tais mecanismos e dá orientações quanto ao modo de fazer com 
que a sua conceção garanta a segurança do aprovisionamento e, pela mesma via, minimize as distorções da concorrência. 

Comissão propõe novas normas fiscais para apoiar comércio eletrónico e empresas em linha na EU 

A Comissão Europeia anunciou uma série de medidas destinadas a aperfeiçoar o quadro legal do imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA) para as empresas de comércio eletrónico na UE. As nossas propostas facilitarão a consumidores e empresas, em 
particular as que se encontram em fase de arranque e as PME, a compra e venda de bens e serviços em linha. 

A Comissão lança a Coligação para a criação de competências e emprego na área digital para ajudar os europeus na sua carreira e 
no seu quotidiano 

A Comissão lançou a Coligação para a criação de competências e emprego na área digital, em conjunto com os Estados-Membros, 
as empresas, os parceiros sociais, as ONG e as instituições de ensino, a fim de contribuir para satisfazer a elevada procura de 
competências digitais na Europa, que são essenciais para o mercado de trabalho e a sociedade hoje em dia. 

25 anos do programa MEDIA da UE Aproveitar o êxito para continuar a apoiar a criação audiovisual 

Cineastas de renome, representantes do setor e decisores políticos reuniram-se em Bruxelas para analisar os desafios e as 
oportunidades para o setor audiovisual europeu, incluindo o futuro do programa MEDIA da UE, que celebra este ano o seu 25.º 
aniversário. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.444.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2016:444:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.444.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2016:444:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.444.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2016:444:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.445.01.0003.01.POR&toc=OJ:C:2016:445:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.445.01.0003.01.POR&toc=OJ:C:2016:445:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3747_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4024_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4021_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4010_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4081_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4081_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4084_pt.htm
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Consulta pública 

 

Fiscalidade 
 
Consulta pública sobre o funcionamento da assistência mútua entre os Estados-Membros em matéria de cobrança de impostos  
 

Transportes, Investigação e tecnologia, Política regional, Ambiente, Energia, Assuntos Económicos e Financeiros, Redes de 
Comunicação, Conteúdos e Tecnologias, Ação Clima, Orçamento, Banca e Finanças, Mercado interno, Sociedade da informação  
 
Consulta pública sobre a avaliação intercalar do Mecanismo Interligar a Europa (MIE)  
 
 

CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA 
 
 
Proteção de Dados 
 
 
Acordo-quadro: UE pronta a celebrar acordo com os EUA  

A União Europeia está pronta a celebrar o acordo-quadro sobre os direitos à proteção de dados na cooperação entre autoridades 
com poderes coercivos. 
 
 
 
Transportes 
 
 
Segurança da aviação, AESA e regras sobre drones: Conselho adota a sua posição  

As novas regras sobre segurança da aviação civil passam a incluir os drones. O Conselho negociará essas regras com o Parlamento. 

 
Segurança dos navios de passageiros: posição do Conselho sobre dois conjuntos de regras  

O Conselho adota a sua posição sobre novas regras de segurança dos navios de passageiros e um regime simplificado de inspeção 
de férries ro-ro e embarcações de passageiros de alta velocidade. 

 

Telecomunicações 

Itinerância grossista: Conselho pronto para conversações com PE  

O Conselho adotou uma orientação geral sobre novas regras para os mercados grossistas de itinerância (roaming), abrindo o 
caminho à abolição das taxas de itinerância em 2017. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-mutual-assistance-between-eu-member-states-recovery-taxes_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/mid-term-evaluation-connecting-europe-facility-cef
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/12/02-umbrella-agreement/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/12/01-aviation-safety-easa-drones-rules/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/12/01-passenger-ship-safety-two-sets-of-rules/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/12/02-wholesale-roaming/


 

     
 
 
 

 

L’EXPRESS LEXTTER  
28 novembro a 2 dezembro 2016 

 
 
 

PARLAMENTO EUROPEU 
 

Fim das fronteiras no acesso a filmes e música no estrangeiro para breve? 

Quando viaja para o estrangeiro e tenta aceder aos seus filmes e séries preferidos através do seu serviço de subscrição em linha, 
provavelmente não o consegue fazer devido a restrições nos direitos de autor. O Parlamento quer alterar a situação e defende que os 
consumidores devem poder continuar a utilizar estes serviços quando viajem para o estrangeiro.  

Parlamento Europeu aprova orçamento da UE para 2017 

O Parlamento Europeu aprovou o acordo alcançado com o Conselho sobre o orçamento da UE para 2017, fixado em 157,86 mil 
milhões de euros em dotações de autorização e 134,49 mil milhões de euros em dotações de pagamento. O emprego dos jovens, o 
crescimento económico, o apoio às pequenas e médias empresas, a investigação e inovação, a mobilidade estudantil, a migração e a 
segurança são algumas das áreas prioritárias no próximo ano. 

PE dá luz verde a acordo UE-EUA sobre proteção de dados no quadro do combate ao crime 

Os eurodeputados aprovaram um acordo entre a UE e os EUA sobre a proteção dos dados pessoais no âmbito da prevenção, 
investigação, deteção e repressão de infrações penais, incluindo o terrorismo. O objetivo é garantir um elevado nível de proteção 
desses dados e reforçar a cooperação policial e judiciária entre os dois lados do Atlântico. Os cidadãos europeus vão ter os mesmos 
direitos que os seus homólogos norte-americanos para interpor recurso perante os tribunais dos EUA.  

Audições Evento Europeu da Juventude: dar voz aos mais jovens 

Em maio de 2016, o Parlamento recebeu 7500 jovens e convidou-os a apresentar ideias para o futuro da Europa. Nas últimas 
semanas, os participantes do Evento Europeu da Juventude (EYE) estiveram em Bruxelas para apresentar as suas ideias (da política de 
asilo às alterações climáticas) nas comissões parlamentares. “O vosso futuro é definido pela política, certifiquem-se que 
participam”, disse Mairead McGuinness, deputada irlandesa do PPE e Vice-Presidente do PE, no final das audições. 

 

 
 
 

A presente Newslextter destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não devendo servir de base para qualquer tomada de decisão 
sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Neslextter não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje 
obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto contate-nos: plmjlaw@plmj.pt. 

http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20161128STO53433/Fim-das-fronteiras-no-acesso-a-filmes-e-m%C3%BAsica-no-estrangeiro-para-breve
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20161129IPR53614/Parlamento-Europeu-aprova-or%C3%A7amento-da-UE-para-2017
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20161129IPR53615/PE-d%C3%A1-luz-verde-a-acordo-UE-EUA-sobre-prote%C3%A7%C3%A3o-de-dados
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20161128STO53459/Audi%C3%A7%C3%B5es-Evento-Europeu-da-Juventude-dar-voz-aos-mais-jovens
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