
 
 

 

 

DE 1 AGOSTO A 2 SETEMBRO DE 2016 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO 

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

 

Projeto de Resolução 460/XIII 
Recomenda ao Governo a adoção de um conjunto de prioridades para a reforma do novo mapa judiciário 
Autoria: BE 
 
Apreciação Parlamentar 18/XIII 
Decreto-Lei n.º 39/2016, de 28 de Julho, que "procede à terceira alteração ao estatuto do gestor público, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 71/2007, de 27 de março, alterado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de 

janeiro 
Autoria: CDS-PP 

 

Apreciação Parlamentar 19/XIII 
Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de agosto - "No uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 131.º, pelos n.ºs 3 e 4 do artigo 

140.º e pelos artigos 148.º a 150.º, 156.º, 166.º e 169.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, altera o Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares, o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, o Código do Imposto sobre o 

Valor Acrescentado, o Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias, o Decreto-Lei n.º 185/86, de 14 de julho, o Código do 

Imposto do Selo, o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e o Código do Imposto Único de Circulação" 
Autoria: PSD 

  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a51324d43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr460-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334268634445344c56684a53556b755a47396a&fich=pap18-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334268634445354c56684a53556b755a47396a&fich=pap19-XIII.doc&Inline=true
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Apreciação Parlamentar 20/XIII 
Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de Agosto que "No uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 131.º, pelos nºs 3 e 4 do 

artigo 140.º e pelos artigos 148.º a 150.º, 156.º, 166.º e 169.º da Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março" altera o Código do Imposto do 

Selo, o Código do Imposto Único de Circulação, o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o Decreto-Lei n.º 185/86, de 

14 de julho, o Código do IRS, o Código do IRC, o Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias e o Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis 
Autoria: CDS-PP 
 
 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Lei n.º 26/2016 - Diário da República n.º 160/2016, Série I de 2016-08-22  

Assembleia da República  

Aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos, transpondo a 
Diretiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro, e a Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de novembro 

Portaria n.º 218/2016 - Diário da República n.º 152/2016, Série I de 2016-08-09 

Finanças  

Regime Simplificado do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 
 
 
 

AMBIENTE 

Lei n.º 31/2016 - Diário da República n.º 161/2016, Série I de 2016-08-23  

Assembleia da República  

Terceira alteração à Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos 

Decreto-Lei n.º 42/2016 - Diário da República n.º 146/2016, Série I de 2016-08-01 

Ambiente  

Altera as normas respeitantes à monitorização dos elementos de qualidade das águas superficiais, das águas subterrâneas e das 
zonas protegidas relativos ao estado ecológico, procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, e 
transpondo a Diretiva 2014/101/UE da Comissão, de 30 de outubro de 2014, que altera a Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000 

 Decreto-Lei n.º 42-A/2016 - Diário da República n.º 155/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-08-12 

Ambiente  

Cria o Fundo Ambiental, estabelecendo as regras para a respetiva atribuição, gestão, acompanhamento e execução e extingue o 
Fundo Português de Carbono, o Fundo de Intervenção Ambiental, o Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos e o Fundo para a 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade 
 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334268634449774c56684a53556b755a47396a&fich=pap20-XIII.doc&Inline=true
https://dre.pt/application/file/75180115
https://dre.pt/application/external/eurolex?03L0004
https://dre.pt/application/external/eurolex?03L0098
https://dre.pt/application/file/75120615
https://dre.pt/application/file/75171221
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/583983/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75058349
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/672144/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0101
https://dre.pt/application/external/eurolex?00L0060
https://dre.pt/application/file/75150138
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 Decreto-Lei n.º 55/2016 - Diário da República n.º 164/2016, Série I de 2016-08-26  

Ambiente  

Define a missão e atribuições da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., nos domínios do litoral, da proteção costeira, das 
alterações climáticas e da proteção do ar, procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de março 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2016 - Diário da República n.º 164/2016, Série I de 2016-08-26 

Presidência do Conselho de Ministros  

Cria o Sistema Nacional de Políticas e Medidas previsto no Quadro Estratégico para a Política Climática, aprovado pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2016 - Diário da República n.º 164/2016, Série I de 2016-08-26  

Presidência do Conselho de Ministros  

Aprova a Estratégia Nacional para o Ar (ENAR 2020) destinada a melhorar a qualidade do ar para a proteção da saúde humana, da 
qualidade de vida dos cidadãos e da preservação dos ecossistemas 
 
 
 
ERSAR – ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

Regulamento n.º 816/2016 - Diário da República n.º 158/2016, Série II de 2016-08-18  

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos  

Alteração do artigo 95.º-A do Regulamento Tarifário do serviço de gestão de resíduos urbanos 

Regulamento n.º 817/2016 - Diário da República n.º 158/2016, Série II de 2016-08-18  

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos  

Documento complementar ao regulamento tarifário do serviço de gestão de resíduos urbanos que estabelece o conteúdo das contas 
reguladas 
 
 
 

ANIMAIS 

Lei n.º 27/2016 - Diário da República n.º 161/2016, Série I de 2016-08-23  

Assembleia da República  

Aprova medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais e estabelece a proibição do abate de animais 
errantes como forma de controlo da população 
 
 
 
 

https://dre.pt/application/file/75212780
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/553603/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75212778
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69905665/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69905665/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75212779
https://dre.pt/application/file/75162695
https://dre.pt/application/file/75162696
https://dre.pt/application/file/75171217
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Resolução da Assembleia da República n.º 155/2016 - Diário da República n.º 147/2016, Série I de 2016-08-02 

Assembleia da República  

Recomenda ao Governo a fusão ou articulação das bases de dados de identificação de animais de companhia 
 

 

ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 

Decreto-Lei n.º 58/2016 - Diário da República n.º 165/2016, Série I de 2016-08-29 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Institui a obrigatoriedade de prestar atendimento prioritário às pessoas com deficiência ou incapacidade, pessoas idosas, grávidas e 
pessoas acompanhadas de crianças de colo, para todas as entidades públicas e privadas que prestem atendimento presencial ao 
público 
 
 
 

CONCORRÊNCIA 
 

AC – AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA 

Regulamento n.º 823/2016 - Diário da República n.º 160/2016, Série II de 2016-08-22  

Autoridade da Concorrência  

Regulamento de taxas por serviços prestados 
 
 
 

CONSUMO 

Despacho n.º 10191/2016 - Diário da República n.º 154/2016, Série II de 2016-08-11  

Economia - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Comércio  

Aprova a Fase II do Programa «Portugal Sou Eu», que visa a dinamização e valorização da oferta com elevada incorporação 
nacional e a promoção do consumo informado 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 

Decreto Regulamentar n.º 3/2016 - Diário da República n.º 161/2016, Série I de 2016-08-23  

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Estabelece o regime do subsídio por frequência de estabelecimentos de educação especial, revogando os Decretos Regulamentares 
n.ºs 14/81, de 7 de abril, e 19/98, de 14 de agosto 
 
 

https://dre.pt/application/file/75082379
https://dre.pt/application/file/75217576
https://dre.pt/application/file/75169155
https://dre.pt/application/file/75125918
https://dre.pt/application/file/75171224
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/389038/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/437804/details/normal?l=1
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ENERGIA 

Decreto-Lei n.º 50/2016 - Diário da República n.º 161/2016, Série I de 2016-08-23  

Economia  

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 90/2012, de 11 de abril, transpondo a Diretiva 2014/99/UE, da Comissão, de 21 de 
outubro de 2014, que altera, tendo em vista a adaptação ao progresso técnico, a Diretiva 2009/126/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 21 de outubro de 2009, relativa à fase II da recuperação de vapores de gasolina durante o reabastecimento de veículos 
a motor nas estações de serviço 

Portaria n.º 231/2016 - Diário da República n.º 165/2016, Série I de 2016-08-29 

Finanças, Economia e Ambiente  

Estabelece a cobertura, as condições e o capital mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade civil por danos causados no 
exercício das atividades de comercialização de eletricidade para a mobilidade elétrica e de operação de pontos de carregamento 
para a mobilidade elétrica, e revoga a Portaria n.º 173/2011, de 28 de abril 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2016 - Diário da República n.º 168/2016, Série I de 2016-09-01  

Presidência do Conselho de Ministros  

Estabelece as 1.ª e 2.ª Fases da Rede Piloto MOBI.E. 
 
 
 

FINANCEIRO 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2016 - Diário da República n.º 158/2016, Série I de 2016-08-18 

Presidência do Conselho de Ministros  

Aprova o Programa Capitalizar 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 43/2016 - Diário da República n.º 158/2016, Série I de 2016-08-18 

Presidência do Conselho de Ministros  

Aprova a participação da República Portuguesa no aumento de capital da Corporação Interamericana de Investimentos 
 

BANCO DE PORTUGAL 

After the Crisis - Reform, Recovery, and Growth in Europe – o livro da conferência 

Nota de Informação Estatística: Dívida pública - junho de 2016 

Nota de Informação Estatística: Taxas de juro de novas operações de empréstimos e depósitos - junho de 2016 

Nota de Informação Estatística: Empréstimos e depósitos bancários - junho de 2016   

https://dre.pt/application/file/75171226
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/552548/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0099
https://dre.pt/application/external/eurolex?09L0126
https://dre.pt/application/file/75216472
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/287152/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75239606
https://dre.pt/application/file/75150171
https://dre.pt/application/file/75150172
http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp20160801.aspx
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/238/DividaPublica_201606.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/239/TaxasJuro_201606.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/240/Emprestimos_Depositos_201606.pdf
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Nota de Informação Estatística: Fundos de investimento - junho de 2016 

Nota de Informação Estatística: Emissões de títulos - junho de 2016 

Nota de Informação Estatística: Posição de investimento internacional - junho de 2016 

Nota de Informação Estatística: Balança de pagamentos - junho de 2016 

Nota de Informação Estatística: Endividamento do setor não financeiro - junho de 2016 

Nota de Informação Estatística: Financiamento das administrações públicas - junho de 2016 

Nota de Informação Estatística: Empréstimos concedidos pelo setor financeiro - julho de 2016 

Nota de Informação Estatística: Dívida pública - julho de 2016 

Avisos 

Aviso do Banco de Portugal n.º 7/2016 - Diário da República n.º 161/2016, Série II de 2016-08-23  

Banco de Portugal  

O presente Aviso determina, com vista a garantir a transparência, a prestação de informação clara e precisa aos clientes sobre o 
saldo disponível nas contas de pagamento abertas junto de prestadores de serviços de pagamento, independentemente dos meios 
pelos quais essa informação seja prestada, e revoga o Aviso n.º 3/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 61, de 27 
de março de 2008 
 
 
Carta-Circular 
 
Carta-Circular n.º 69/2016/DSC - Recomenda às instituições de crédito, às sociedades financeiras, às instituições de pagamento e 

às instituições de moeda eletrónica a observância das Orientações relativas aos procedimentos de governação e monitorização de 

produtos bancários de retalho (EBA/GL/2015/18), independentemente de se destinarem a consumidores ou a qualquer outro 

cliente bancário. 

 

Instruções 

Instrução n.º 10/2016 - Altera a Instrução nº 18/2015, publicada no BO nº 1, de 15-01-2016. 

 

 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Regulamento da CMVM n.º 3/2016 - Diário da República n.º 147/2016, Série II de 2016-08-02  

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários  

Deveres de reporte de informação à CMVM 

 
Indicadores de síntese do mercado de capitais português – julho de 2016 
 
 

http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/241/Fundos%20investimento_201606.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/242/Emissoes%20de%20titulos_201606.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/244/PII_201606.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/243/BalancadePagamentos_201606.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/245/Endividamento_201606.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/246/Financiamento201606.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/247/Emprestimos%20setor%20financeiro_201607.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/248/DividaPublica_201607.pdf
https://dre.pt/application/file/75183626
http://www.bportugal.pt/sibap/application/app1/circular.asp?PVer=P&PNum=69/2016/DSC
http://www.bportugal.pt/sibap/application/app1/insthis.asp?PVer=P&PNum=10/2016
https://dre.pt/application/file/75078012
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20160801h.aspx?v=
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Regulamento da CMVM n.º 3/2016, sobre deveres de reporte de informação à CMVM 
 
Relatório anual de atividade de capital de risco - 2015 
 
Indicadores de síntese dos organismos de investimento coletivo e dos fundos de investimento alternativo - julho 2016 
 
Indicadores de síntese dos Fundos de Investimento Imobiliário, FEII e FUNGEPI - julho 2016 
 
Indicadores mensais sobre receção de ordens por conta de outrem - julho 2016 
 
Estatísticas trimestrais sobre day-trading - 2º trimestre de 2016 
 
Estatísticas trimestrais sobre gestão de ativos - 2.º trimestre de 2016 
 
IOSCO divulga relatório final sobre boas práticas em comissões e despesas dos organismos de investimento coletivo 
 
Relatório trimestral de intermediação financeira - 2º trimestre 2016 
 
Indicadores de síntese do mercado de capitais português – agosto de 2016 
 
 

AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 

Evolução dos Fundos de Pensões no 1.º Semestre de 2016 

As contribuições efetuadas para fundos de pensões totalizaram 370 743 milhares de euros no primeiro semestre de 2016, o que 
representou um decréscimo de 2,5% face ao período homólogo do ano anterior. Neste contexto, o montante dos benefícios pagos 
pelos fundos de pensões registou um significativo aumento de 44,8%, situando-se em 389 018 milhares de euros. 

No final de junho, os ativos geridos pelos fundos de pensões representavam 17,9 mil milhões de euros, menos 1% face ao valores 
observados no final de 2015. 

O número total de fundos fechados e de fundos abertos manteve-se constante nos primeiros seis meses do ano. 

Análise de Riscos do Setor Segurador e dos Fundos de Pensões 

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões procede à publicação da sétima edição do relatório de Análise de 
Riscos do Setor Segurador e dos Fundos de Pensões, onde se dá continuidade às análises de cariz macroprudencial.  

Na presente edição são analisados os principais desafios do setor na atual conjuntura, onde se destacam os impactos do "Brexit", as 
vulnerabilidades do setor bancário e a implementação do regime Solvência II. 

Norma regulamentar da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões n.º 8/2016-R - Diário da República n.º 
165/2016, Série II de 2016-08-29  

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões  

Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto - Regula a prestação de informação pelas entidades supervisionadas à 
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) para efeitos do exercício das competências de supervisão que lhe 
estão legalmente cometidas 
 

 

 

 

 

http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20160802d.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20160803a.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20160809y.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20160817p.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20160818s.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20160823r.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20160824d.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/iosco/DocumentosIOSCO/Documents/IOSCONEWS439.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20160831z.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20160901x.aspx?v=
http://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/EEFE82A8-35F1-472F-AA80-1DFA489E39F0/0/Relatorio_1Sem16_FP.pdf
http://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/F5C84326-94BC-4F08-B9A4-6EE8EC844195/0/ASFARSSFPAgo2016.pdf
https://dre.pt/application/file/75212824
https://dre.pt/application/file/75212824
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Consulta Pública n.º 11/2016 

Nos termos do artigo 47.º dos Estatutos aprovados pelo Decreto-Lei n.º 1/2015, de 6 de janeiro, a Autoridade de Supervisão de 

Seguros e Fundos de Pensões (ASF) coloca em consulta pública o projeto de Norma Regulamentar que tem por objeto estabelecer 

o regime contabilístico aplicável às empresas de seguros e de resseguros sujeitas à supervisão da ASF, constante do Plano de 

Contas para as Empresas de Seguros (PCES). 

 
 
 

FISCAL 

Lei n.º 23/2016 - Diário da República n.º 159/2016, Série I de 2016-08-19 

Assembleia da República   

Primeira alteração ao regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos, aprovado em anexo à Lei n.º 61/2014, de 26 de 
agosto 

Lei n.º 24/2016 - Diário da República n.º 160/2016, Série I de 2016-08-22  

Assembleia da República  

Cria um regime de reembolso de impostos sobre combustíveis para as empresas de transportes de mercadorias, alterando o Código 
dos Impostos Especiais de Consumo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de junho, e o Regime Geral das Infrações 
Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de junho 

Decreto-Lei n.º 41/2016 - Diário da República n.º 146/2016, Série I de 2016-08-01 

Finanças  

No uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 131.º, pelos n.ºs 3 e 4 do artigo 140.º e pelos artigos 148.º a 150.º, 156.º, 
166.º e 169.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, o 
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o Regime do IVA 
nas Transações Intracomunitárias, o Decreto-Lei n.º 185/86, de 14 de julho, o Código do Imposto do Selo, o Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis e o Código do Imposto Único de Circulação 

Decreto-Lei n.º 47/2016 - Diário da República n.º 160/2016, Série I de 2016-08-22  

Finanças  

No uso da autorização concedida pelos n.ºs 1 e 2 do artigo 140.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, altera o regime de isenção 
parcial para os rendimentos de patentes e outros direitos de propriedade industrial previsto no artigo 50.º-A do Código do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, de modo a garantir que os benefícios fiscais atribuídos apenas abranjam rendimentos 
relativos a atividades de investigação e desenvolvimento do próprio sujeito passivo beneficiário 

Decreto do Presidente da República n.º 52/2016 - Diário da República n.º 150/2016, Série I de 2016-08-05 

Presidência da República  

Ratifica a Convenção entre a República Portuguesa e a República Democrática de São Tomé e Príncipe para Evitar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em São Tomé, em 13 de julho de 2015 
 
 
 

http://www.asf.com.pt/NR/exeres/BED000DA-FFA8-4C66-8A26-9D4B3F78A519.htm
https://dre.pt/application/file/75171183
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/56351552/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75180113
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/335474/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/322110/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75058348
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73958532/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/228204/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75180120
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73958532/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75106057
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Decreto do Presidente da República n.º 53/2016 - Diário da República n.º 150/2016, Série I de 2016-08-05  

Presidência da República  

Ratifica o Acordo entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América para reforçar o cumprimento fiscal e implementar o 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), assinado em Lisboa, em 6 de agosto de 2015 
 
 

Decreto do Presidente da República n.º 61/2016 - Diário da República n.º 160/2016, Série I de 2016-08-22 

Presidência da República  

Ratifica a Convenção entre a República Portuguesa e a República da Costa do Marfim para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a 
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Lisboa, em 17 de março de 2015 

Resolução da Assembleia da República n.º 182/2016 - Diário da República n.º 150/2016, Série I de 2016-08-05 

Assembleia da República  

Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República Democrática de São Tomé e Príncipe para Evitar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em São Tomé em 13 de julho de 2015 

Resolução da Assembleia da República n.º 183/2016 - Diário da República n.º 150/2016, Série I de 2016-08-05 

Assembleia da República  

Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América para reforçar o cumprimento fiscal e implementar o 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), assinado em Lisboa, em 6 de agosto de 2015 

Resolução da Assembleia da República n.º 192/2016 - Diário da República n.º 160/2016, Série I de 2016-08-22  

Assembleia da República  

Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República da Costa do Marfim para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a 
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Lisboa, em 17 de março de 2015 
 
 
AT – AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA 
 

Ofício-circulado n.º 30182/2016, de 10/08 - Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de agosto - Alterações em sede de IVA.  

 

Ofício-Circulado N.º 15521/2016, de 2016-08-26 - Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro, a utilizar a partir de 

1 de setembro 

 

STADA - Importação – Declaração Eletrónica 

Disponibilização da vertente associada à tramitação de declarações aduaneiras de importação com recurso aos desdobramentos 

de regime iniciados por “C” - Franquia de direitos de importação/Regulamento (CE) n.º 1186/2009 - 01 de setembro de 2016. 

 
 
 
 

https://dre.pt/application/file/75106058
https://dre.pt/application/file/75180111
https://dre.pt/application/file/75106059
https://dre.pt/application/file/75106060
https://dre.pt/application/file/75180116
http://portalinternet-dgci/NR/rdonlyres/1FA0323D-9D55-44F3-98D7-9E617ABCD785/0/Oficio-Circulado_30182_2016.pdf
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/852F9756-8AD4-46E2-9373-87DD6D1422E8/0/15521_2016.pdf
http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/destaques/stada_importacao/NEWS_STADA_Importacao_Declaracao_Eletronica.htm
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FUNDOS EUROPEUS ESTRUTURAIS E DE INVESTIMENTO 

Portaria n.º 211-A/2016 - Diário da República n.º 147/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-08-02 

Planeamento e das Infraestruturas  

Terceira alteração ao Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização, aprovado em anexo à Portaria 
n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro 

Portaria n.º 238/2016 - Diário da República n.º 167/2016, Série I de 2016-08-31  

Planeamento e das Infraestruturas  

Segunda alteração à Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro, e ao Regulamento Específico Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos, aprovado em anexo à referida portaria 
 
 
 

IMOBILIÁRIO 
 
 
Lei n.º 32/2016 - Diário da República n.º 162/2016, Série I de 2016-08-24  

Assembleia da República  

Primeira alteração à Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, que «estabelece o novo regime do arrendamento apoiado para habitação 
e revoga a Lei n.º 21/2009, de 20 de maio, e os Decretos-Leis n.ºs 608/73, de 14 de novembro, e 166/93, de 7 de maio» 

Portaria n.º 222-A/2016 - Diário da República n.º 155/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-08-12 

Finanças  

Revisão da Portaria n.º 278/2012 - P. da Onerosidade 
 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2016 - Diário da República n.º 168/2016, Série I de 2016-09-01 

Presidência do Conselho de Ministros  

Determina a criação do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado 
 
 
 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS E REFERENDÁRIAS POR CIDADÃOS ELEITORES 

Lei Orgânica n.º 1/2016 - Diário da República n.º 164/2016, Série I de 2016-08-26  

Assembleia da República  

Procede à segunda alteração à Lei n.º 17/2003, de 4 de junho (Iniciativa legislativa de cidadãos), e à quinta alteração à Lei n.º 15-
A/98, de 3 de abril (Lei Orgânica do Regime do Referendo), reduzindo o número de assinaturas necessárias para desencadear 
iniciativas legislativas e referendárias por cidadãos eleitores 
 
 

https://dre.pt/application/file/75081419
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619906/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619906/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75226804
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619907/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75194327
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/65949853/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/608766/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/621756/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/274240/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75150137
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/175980/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75239605
https://dre.pt/application/file/75212777
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/553428/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/186934/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/186934/details/normal?l=1
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JOGO 
 

Decreto-Lei n.º 43/2016 - Diário da República n.º 156/2016, Série I de 2016-08-16 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Cria o regime jurídico da organização e exploração do «Totosorteio» e procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 210/2004, 
de 20 de agosto 

Portaria n.º 227/2016 - Diário da República n.º 163/2016, Série I de 2016-08-25 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Portaria que aprova o regulamento do «Totosorteio» 

Portaria n.º 228/2016 - Diário da República n.º 163/2016, Série I de 2016-08-25  

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Portaria que procede à atualização da Portaria n.º 1267/2004, de 1 de outubro, que regulamenta o jogo do EUROMILHÕES 

Regulamento n.º 819/2016 - Diário da República n.º 159/2016, Série II de 2016-08-19  

Economia - Instituto do Turismo de Portugal, I. P.  

Primeira alteração ao Regulamento n.º 810/2015, que aprova as regras dos jogos de póquer online em modo de torneio, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 232, de 26 de novembro de 2015 

Aviso n.º 9497/2016 - Diário da República n.º 146/2016, Série II de 2016-08-01  

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

Planos Oficiais de Prémios da Lotaria Popular respeitantes ao 4.º trimestre de 2016 

Aviso n.º 10674/2016 - Diário da República n.º 164/2016, Série II de 2016-08-26  

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

Planos Oficiais de Prémios da Lotaria Clássica respeitantes ao 4.º trimestre de 2016 
 

 

 

  

https://dre.pt/application/file/75150124
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/480286/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75171258
https://dre.pt/application/file/75171259
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/583067/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75163059
https://dre.pt/application/file/75063701
https://dre.pt/application/file/75203350
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JUSTIÇA 

Portaria n.º 210/2016 - Diário da República n.º 147/2016, Série I de 2016-08-02 

Justiça  

Primeira alteração ao Regulamento do Fundo para a Modernização da Justiça, aprovado em anexo à Portaria n.º 119/2011, de 29 
de março 
 
 
 

MAR 
 
Decreto-Lei n.º 46/2016 - Diário da República n.º 158/2016, Série I de 2016-08-18 

Mar  

Estabelece o regime transitório para os títulos de utilização privativa dos recursos hídricos para fins aquícolas em águas de transição 

Decreto-Lei n.º 51/2016 - Diário da República n.º 161/2016, Série I de 2016-08-23  

Mar  

Regula as condições para a obtenção do peso bruto verificado de cada contentor para exportação abrangido pela Convenção 
Internacional sobre a Segurança de Contentores (CSC), 1972, que é carregado num navio a que se aplique o capítulo VI da 
Convenção Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), 1974, e fixa as condições de credenciação necessárias 

Decreto-Lei n.º 53/2016 - Diário da República n.º 162/2016, Série I de 2016-08-24  

Mar  

Cria o enquadramento necessário à regulamentação da aplicação das Emendas de Manila ao anexo à Convenção Internacional 
sobre Normas de Formação, de Certificação e de Serviço de Quartos para os Marítimos de 1978, e procede à primeira alteração ao 
Decreto-Lei n.º 34/2015, de 4 de março, que transpôs a Diretiva n.º 2012/35/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
novembro de 2012, relativa ao nível mínimo de formação de marítimos 

Decreto-Lei n.º 59/2016 - Diário da República n.º 166/2016, Série I de 2016-08-30  

Mar  

Transpõe a Diretiva (UE) 2015/559 da Comissão, de 9 de abril de 2015, que altera a Diretiva n.º 96/98/CE do Conselho, de 20 de 
dezembro de 1996, relativa aos equipamentos marítimos a fabricar ou a comercializar em território nacional ou a instalar em 
embarcações nacionais, e procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 167/99, de 18 de maio 

Portaria n.º 214/2016 - Diário da República n.º 149/2016, Série I de 2016-08-04 

Mar  

Altera o Regulamento do Regime de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura, nos Domínios da Inovação, do 
Aconselhamento e dos Investimentos Produtivos do Programa Operacional Mar 2020, aprovado pela Portaria n.º 50/2016, de 23 de 
março 
 
 

https://dre.pt/application/file/75082387
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/277612/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75150173
https://dre.pt/application/file/75171227
https://dre.pt/application/file/75194332
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66655595/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?12L0035
https://dre.pt/application/file/75222053
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L0559
https://dre.pt/application/external/eurolex?96L0098
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/323077/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75099024
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73943939/details/normal?l=1
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Portaria n.º 215/2016 - Diário da República n.º 149/2016, Série I de 2016-08-04 

Mar  

Aprova o Regulamento do Regime de Apoio à Armazenagem dos Produtos da Pesca, do Programa Operacional Mar 2020 

Portaria n.º 216/2016 - Diário da República n.º 150/2016, Série I de 2016-08-05 

Mar  

Aprova o Regulamento do Regime de Apoio à Execução das Estratégias de Desenvolvimento Local de Base Comunitária, do 
Programa Operacional Mar 2020, para Portugal Continental 

Portaria n.º 239/2016 - Diário da República n.º 167/2016, Série I de 2016-08-31 

Mar  

Fixa o valor máximo admissível da discrepância entre o peso bruto do contentor consolidado, verificado pelo carregador, e o peso 
bruto desse contentor obtido no terminal portuário ou noutro local definido pelo comandante do navio, pelo seu representante ou 
pela entidade fiscalizadora 

Portaria n.º 240/2016 - Diário da República n.º 169/2016, Série I de 2016-09-02 

Mar  

Alterações 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 
 
 
 

OURIVESARIA E CONTRASTARIAS 
 
Decreto-Lei n.º 44/2016 - Diário da República n.º 157/2016, Série I de 2016-08-17 

Finanças  

Estabelece o caráter facultativo das regras aplicáveis ao ensaio e à marcação, previstas na Lei n.º 98/2015, de 18 de agosto, que 
aprova o regime jurídico da ourivesaria e das contrastarias, quanto aos artefactos de ourivesaria com interesse especial, bem como 
aos artigos com metal precioso usados desde que tenham mais de 50 anos 
 

 
 

PMA – PROCRIAÇÃO MEDICAMENTE ASSISTIDA 

Lei n.º 25/2016 - Diário da República n.º 160/2016, Série I de 2016-08-22  

Assembleia da República  

Regula o acesso à gestação de substituição, procedendo à terceira alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho (procriação 
medicamente assistida) 
 
  

https://dre.pt/application/file/75099025
https://dre.pt/application/file/75106065
https://dre.pt/application/file/75226805
https://dre.pt/application/file/75246239
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73973891/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75150150
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70042475/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75180114
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/539239/details/normal?l=1
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PORTUGAL NA UNIÃO EUROPEIA 2015 

Resolução da Assembleia da República n.º 174/2016 - Diário da República n.º 149/2016, Série I de 2016-08-04 

Assembleia da República  

Apreciação do relatório sobre Portugal na União Europeia 2015 
 
 
 
 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CONTINENTE 

Portaria n.º 229/2016 - Diário da República n.º 164/2016, Série I de 2016-08-26  

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural  

Estabelece o regime de aplicação das operações n.ºs 3.4.1, «Desenvolvimento do regadio eficiente», e 3.4.3, «Drenagem e 
estruturação fundiária», inseridas na ação n.º 3.4, «Infraestruturas coletivas», da medida n.º 3, «Valorização da produção agrícola», 
integrada na área n.º 2, «Competitividade e organização da produção», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, 
abreviadamente designado por PDR 2020 

Portaria n.º 233/2016 - Diário da República n.º 165/2016, Série I de 2016-08-29 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural  

Procede à primeira alteração da Portaria n.º 134/2015, de 18 de maio, que estabelece o regime de aplicação da operação 8.1.3 
«Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos» e da operação 8.1.4 «Restabelecimento da floresta afetada por agentes 
bióticos e abióticos ou por acontecimentos catastróficos», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 

Despacho n.º 10339/2016 - Diário da República n.º 157/2016, Série II de 2016-08-17  

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do Ministro  

Primeira alteração ao Despacho n.º 9599/2015, de 13 de agosto, que cria as Estruturas Locais de Apoio (ELA), previstas na Ação n.º 
7.3 «Pagamentos Rede Natura», relativamente aos Apoios zonais de caráter agroambiental, e na Ação n.º 7.11 referente aos 
«Investimentos não produtivos», da Medida n.º 7 «Agricultura e recursos naturais», do Programa de Desenvolvimento Rural do 
Continente 
 
 
 

PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS 

Resolução da Assembleia da República n.º 154/2016 - Diário da República n.º 146/2016, Série I de 2016-08-01 

Assembleia da República  

Recomendações ao Governo no âmbito do Programa Nacional de Reformas 
 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/75099016
https://dre.pt/application/file/75212781
https://dre.pt/application/file/75217577
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67232588/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75154951
https://dre.pt/application/file/75058346
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SAÚDE / LIFE SCIENCES 

Decreto-Lei n.º 49/2016 - Diário da República n.º 161/2016, Série I de 2016-08-23 

Saúde  

Estabelece o regime jurídico do Conselho Nacional de Saúde 

Resolução da Assembleia da República n.º 172/2016 - Diário da República n.º 149/2016, Série I de 2016-08-04 

Assembleia da República  

Reforça a proteção aos docentes na doença 

Despacho n.º 10440/2016 - Diário da República n.º 159/2016, Série II de 2016-08-19  

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  

Regula a atribuição de médico de família aos recém-nascidos, no âmbito dos projetos "Nascer Utente" e "Notícia Nascimento" 

Despacho n.º 10441/2016 - Diário da República n.º 159/2016, Série II de 2016-08-19  

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  

Aprova o novo esquema de vacinação do Programa Nacional de Vacinação (PNV)  
 
 
 
 

TMT 

Lei n.º 33/2016 - Diário da República n.º 162/2016, Série I de 2016-08-24  

Assembleia da República  

Alarga a oferta de serviços de programas na televisão digital terrestre (TDT), garantindo as condições técnicas adequadas e o 
controlo do preço 
 

 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

Regulamento n.º 829/2016 - Diário da República n.º 161/2016, Série II de 2016-08-23  

Autoridade Nacional de Comunicações  

Regulamento sobre a informação pré-contratual e contratual no âmbito das comunicações eletrónicas 
 
 
 
 
 

https://dre.pt/application/file/75171225
https://dre.pt/application/file/75099014
https://dre.pt/application/file/75163047
https://dre.pt/application/file/75163048
https://dre.pt/application/file/75194328
https://dre.pt/application/file/75183625
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Declaração de Retificação n.º 878/2016 - Diário da República n.º 168/2016, Série II de 2016-09-01  

Autoridade Nacional de Comunicações  

Retificação ao Regulamento n.º 829/2016, sobre a informação pré-contratual e contratual no âmbito das comunicações eletrónicas, 
que determina os requisitos aplicáveis à informação pré-contratual e contratual a prestar pelas empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 161, de 23 de agosto de 2016 
 
 
Serviços postais - custos de regulação para as taxas de 2016 
ANACOM aprova o cálculo do montante dos custos de regulação da atividade de prestador de serviços postais para 2016.  
01.08.2016 

Alertas ANACOM - novas regras nas alterações ao contrato e novas regras sobre fidelizações 

Conheça as novas regras sobre fidelizações e alterações aos contratos.  
01.08.2016 

Comunicações eletrónicas - custos de regulação para as taxas de 2016 

ANACOM aprova o cálculo do montante dos custos de regulação da atividade de prestador de redes e serviços de comunicações 
eletrónicas.  
01.08.2016 

Início de procedimento de alteração do Regulamento da Portabilidade 

Contributos e sugestões para a revisão do Regulamento da Portabilidade podem ser enviados até 07.09.2016.  
05.08.2016 

Início de procedimento de elaboração de um Regulamento relativo à segurança e integridade das redes e serviços 

Contributos e sugestões para a elaboração do Regulamento podem ser enviados até 12.09.2016.  
05.08.2016 

Relatório ''Redes e serviços de alta velocidade em local fixo'' 

ANACOM disponibiliza informação do 2.º trimestre de 2016 relativa à evolução das redes e serviços de alta velocidade em local 
fixo.  
09.08.2016 

Comissão Europeia publica conclusões preliminares da consulta sobre a Diretiva ePrivacy 

Balanço inicial dos contributos e tendências à consulta sobre a Diretiva ePrivacy publicados a 04.08.2016.  
09.08.2016 

Comissão Europeia adota "Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA" 

Novo enquadramento legal visa garantir maior proteção para a transferência transatlântica de dados.  
09.08.2016 

Relatório da consulta pública sobre a revisão dos mercados grossistas de roaming 

Resultados da consulta publicados pela Comissão Europeia.  
10.08.2016 

Aprovação do plano estratégico nacional do espectro radioelétrico 

Decisão final aprovada em 10.08.2016.  
12.08.2016 

https://dre.pt/application/file/75232246
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1391610
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1391612
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1391617
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1392310
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1392349
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1392507
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1392561
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1392597
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1392709
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1392930
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Alertas ANACOM - cumprimento de contratos e obrigações por mudança de morada 

Saiba que mudar de morada implica alterar o seu contrato com o operador de telecomunicações.  
16.08.2016 

Digital Agenda Scoreboard 2016 

Comissão Europeia divulga ficheiros com informação detalhada sobre mercado das comunicações eletrónicas.  
16.08.2016 

Alertas ANACOM - mais proteção nas fidelizações e direito a indemnização no correio registado 

Conheça os seus direitos em caso de extravio, roubo ou dano de correio registado e informe-se sobre as novas regras relativas a 
fidelização.  
22.08.2016 

ICT Facts and Figures 2016 

UIT publicou relatório que apresenta os principais dados estatísticos relativos às TIC.  
25.08.2016 

Serviços de comunicações eletrónicas vão passar a ter Ficha de Informação Simplificada 

A FIS contém a informação mais relevante sobre cada oferta disponibilizada pelo operador, numa linguagem simples e acessível.  
25.08.2016 

BEREC - Linhas de orientação sobre neutralidade da rede 

Publicadas a 30.08.2016.  
30.08.2016 

 

 
 

TRABALHO E EMPREGO 

Lei n.º 28/2016 - Diário da República n.º 161/2016, Série I de 2016-08-23  

Assembleia da República  

Combate as formas modernas de trabalho forçado, procedendo à décima primeira alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela 
Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, à quinta alteração ao regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, aprovado 
pela Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, e à terceira alteração ao regime jurídico do exercício e licenciamento das agências 
privadas de colocação e das empresas de trabalho temporário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 260/2009, de 25 de setembro 

Lei n.º 34/2016 - Diário da República n.º 162/2016, Série I de 2016-08-24  

Assembleia da República  

Elimina a obrigatoriedade de apresentação quinzenal dos desempregados (oitava alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de 
novembro, que estabelece o regime jurídico de proteção social da eventualidade de desemprego dos trabalhadores por conta de 
outrem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1392982
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1393044
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1393442
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1393756
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1393800
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1394008
https://dre.pt/application/file/75171218
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/602073/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/490009/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/490469/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75194329
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/546202/details/normal?l=1
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TRANSPORTES 

Portaria n.º 220/2016 - Diário da República n.º 153/2016, Série I de 2016-08-10  

Presidência do Conselho de Ministros, Economia e Ambiente  

Estabelece as potências mínimas e as regras técnicas a que devem satisfazer as instalações de carregamento de veículos elétricos em 
edifícios e outras operações urbanísticas 

Portaria n.º 221/2016 - Diário da República n.º 153/2016, Série I de 2016-08-10 

Economia e Ambiente  

Estabelece as regras, em matéria técnica e de segurança, aplicáveis à instalação e ao funcionamento dos pontos de carregamento de 
baterias de veículos elétricos 

Portaria n.º 222/2016 - Diário da República n.º 154/2016, Série I de 2016-08-11 

Economia e Ambiente  

Estabelece os termos aplicáveis às licenças de utilização privativa do domínio público, para a instalação de pontos de carregamento 
de baterias de veículos elétricos em local público de acesso público no domínio público 

Portaria n.º 230/2016 - Diário da República n.º 165/2016, Série I de 2016-08-29  

Finanças e Administração Interna  

Fica autorizado o SEF de assumir os encargos orçamentais relativos a aquisição dos serviços de operação e manutenção do Sistema 
APIS 

Decreto do Presidente da República n.º 62/2016 - Diário da República n.º 160/2016, Série I de 2016-08-22  

Presidência da República  

Ratifica o Acordo sobre Transporte Aéreo entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde, assinado na cidade da Praia 
em 30 de março de 2004 

Resolução da Assembleia da República n.º 193/2016 - Diário da República n.º 160/2016, Série I de 2016-08-22  

Assembleia da República  

Aprova o Acordo sobre Transporte Aéreo entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde, assinado na cidade da Praia 
em 30 de março de 2004 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/75126787
https://dre.pt/application/file/75126788
https://dre.pt/application/file/75126793
https://dre.pt/application/file/75216471
https://dre.pt/application/file/75180112
https://dre.pt/application/file/75180117
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ANAC - AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL 

Regulamento n.º 767/2016 - Diário da República n.º 146/2016, Série II de 2016-08-01  

Autoridade Nacional da Aviação Civil  

Aprova os requisitos para a implementação do Plano de Ação Europeu para a Prevenção de Incursões na Pista 

Aviso n.º 10940/2016 - Diário da República n.º 169/2016, Série II de 2016-09-02  

Autoridade Nacional da Aviação Civil  

Consultas aeronáuticas entre a República Portuguesa e a Federação da Rússia, com vista à discussão de matérias relacionadas com 
o Acordo sobre Transportes Aéreos 
 
 
 
 

RAA – REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 13/2016/A - Diário da República n.º 146/2016, Série I de 
2016-08-01 

Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa  

Conta da Região Autónoma dos Açores referente ao ano de 2014 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 14/2016/A - Diário da República n.º 153/2016, Série I de 
2016-08-10 

Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa  

Pronúncia por iniciativa própria da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores sobre eventuais sanções a aplicar a 
Portugal pelas instituições europeias por incumprimento do pacto de estabilidade e crescimento no ano 2015 
 
 
 
 

RAM – REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

Decreto Legislativo Regional n.º 34/2016/M - Diário da República n.º 150/2016, Série I de 2016-08-05 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 2/2007/M, de 8 de janeiro, que regula a transferência da atribuição relativa à 
iluminação pública rural e urbana para os municípios da Região Autónoma da Madeira e o respetivo financiamento 

Decreto Legislativo Regional n.º 35/2016/M - Diário da República n.º 154/2016, Série I de 2016-08-11 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Aprova a orgânica da Autoridade Regional das Atividades Económicas 

https://dre.pt/application/file/75063718
https://dre.pt/application/file/75246176
https://dre.pt/application/file/75058350
https://dre.pt/application/file/75058350
https://dre.pt/application/file/75126789
https://dre.pt/application/file/75126789
https://dre.pt/application/file/75106066
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/262075/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75126794
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Decreto Legislativo Regional n.º 36/2016/M - Diário da República n.º 156/2016, Série I de 2016-08-16 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Segunda alteração ao anexo do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2012/M, de 2 de julho, que aprova os Estatutos do Serviço de 
Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P. E. 

Decreto Legislativo Regional n.º 37/2016/M - Diário da República n.º 157/2016, Série I de 2016-08-17 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Adapta à Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, que aprovou o Regime Jurídico do Serviço Público de 
Transporte de Passageiros (RJSPTP) 

Decreto Legislativo Regional n.º 38/2016/M - Diário da República n.º 157/2016, Série I de 2016-08-17  

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 17/2014/M, de 16 de dezembro que reestrutura o setor público empresarial 
regional na área da gestão das águas e dos resíduos, mediante a fusão das empresas concessionárias e a criação de um único 
sistema multimunicipal na Região Autónoma da Madeira 
 
Decreto Legislativo Regional n.º 39/2016/M - Diário da República n.º 158/2016, Série I de 2016-08-18  

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Aprova o Programa Regional de Apoios à Comunicação Social Privada 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 35/2016/M - Diário da República n.º 146/2016, Série I de 
2016-08-01 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Aprova o Relatório e a Conta de gerência da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira referentes ao ano económico 
de 2014 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 36/2016/M - Diário da República n.º 148/2016, Série I de 
2016-08-03 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Recomenda ao Governo Regional a alteração da Portaria n.º 178/2003, de 22 de dezembro, que define as normas a que deve 
obedecer a concessão de licenças por parte das câmaras municipais para a realização de provas desportivas na via pública 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 37/2016/M - Diário da República n.º 155/2016, Série I de 
2016-08-12 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Recomenda ao Governo Regional a transferência da participação variável no IRS por parte do Estado para a Região Autónoma da 
Madeira e Municípios 
 
 

https://dre.pt/application/file/75150125
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/178530/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75150152
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67442930/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75150153
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/65891078/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75150174
https://dre.pt/application/file/75058351
https://dre.pt/application/file/75058351
https://dre.pt/application/file/75094260
https://dre.pt/application/file/75094260
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/189761/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75139303
https://dre.pt/application/file/75139303


 

    21 
 
 
 

 

L’EXPRESS LEXTTER  
1 agosto a 2 setembro 2016 

Declaração de Retificação n.º 15/2016 - Diário da República n.º 162/2016, Série I de 2016-08-24  

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral  

Retifica o Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, da Região Autónoma da Madeira, que procede à segunda 
alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, que adapta à administração regional autónoma da Madeira 
a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que estabelece o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração 
central, regional e local do Estado, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 128, de 6 de julho de 2016 
 
 
 
 

UNIÃO EUROPEIA 
 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 
 

ATOS NÃO LEGISLATIVOS 

Céu único Europeu 

Decisão de Execução (UE) 2016/1373 da Comissão, de 11 de agosto de 2016, que aprova o plano de desempenho da rede para o 
segundo período de referência do sistema de desempenho do céu único europeu (2015-2019)  

Consumo 

Regulamento (UE) 2016/1388 da Comissão, de 17 de agosto de 2016, que estabelece um código de rede relativo à ligação do 
consumo  

Dados Pessoais 

Decisão de Execução (UE) 2016/1250 da Comissão, de 12 de julho de 2016, relativa ao nível de proteção assegurado pelo Escudo 
de Proteção da Privacidade UE-EUA, com fundamento na Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho [notificada com 
o número C(2016) 4176]   

Energia 

Recomendação (UE) 2016/1318 da Comissão, de 29 de julho de 2016, relativa às orientações para a promoção de edifícios com 
necessidades quase nulas de energia e das melhores práticas para assegurar que, até 2020, todos os edifícios novos tenham 
necessidades quase nulas de energia 

Decisão de Execução (UE) 2016/1362 da Comissão, de 9 de agosto de 2016, relativa ao reconhecimento da «Mesa-Redonda sobre 
Biomatérias Sustentáveis — Diretiva Energias Renováveis da UE» para fins de demonstração do cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade nos termos das Diretivas 98/70/CE e 2009/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 

Financeiro 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1368 da Comissão, de 11 de agosto de 2016, que estabelece uma lista dos índices de 
referência críticos utilizados nos mercados financeiros, em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/1011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho  

 

https://dre.pt/application/file/75194330
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74878702/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/223253/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/603476/details/normal?l=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.217.01.0051.01.POR&toc=OJ:L:2016:217:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.217.01.0051.01.POR&toc=OJ:L:2016:217:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.223.01.0010.01.POR&toc=OJ:L:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.223.01.0010.01.POR&toc=OJ:L:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.208.01.0046.01.POR&toc=OJ:L:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.208.01.0046.01.POR&toc=OJ:L:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.208.01.0046.01.POR&toc=OJ:L:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.215.01.0035.01.POR&toc=OJ:L:2016:215:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.215.01.0035.01.POR&toc=OJ:L:2016:215:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.215.01.0035.01.POR&toc=OJ:L:2016:215:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.217.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:217:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.217.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:217:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.217.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:217:TOC
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Regulamento (UE) 2016/1384 do Banco Central Europeu, de 2 de agosto de 2016, que altera o Regulamento (UE) n.º 1011/2012 
(ECB/2012/24) relativo a estatísticas sobre detenções de títulos (BCE/2016/22) 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1376 da Comissão, de 8 de agosto de 2016, que estabelece as informações técnicas para o 
cálculo das provisões técnicas e dos fundos próprios de base para efeitos do relato com uma data de referência compreendida entre 
30 de junho e 29 de setembro de 2016, em conformidade com a Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa ao acesso à atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício  

Regulamento Delegado (UE) 2016/1400 da Comissão, de 10 de maio de 2016, que complementa a Diretiva 2014/59/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita a normas técnicas de regulamentação para especificar os elementos mínimos de 
um plano de reorganização do negócio e o conteúdo mínimo dos relatórios sobre os progressos realizados na aplicação do plano ( 
1 ) 

Regulamento Delegado (UE) 2016/1401 da Comissão, de 23 de maio de 2016, que completa a Diretiva 2014/59/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e estabelece um enquadramento para a recuperação e a resolução de instituições de crédito e de empresas 
de investimento no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação relativas às metodologias e aos princípios de avaliação 
dos passivos decorrentes de derivados  

Regulamento Delegado (UE) 2016/1437 da Comissão, de 19 de maio de 2016, que complementa a Diretiva 2004/109/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação sobre o acesso a informações 
regulamentares a nível da União  

Regulamento Delegado (UE) 2016/1434 da Comissão, de 14 de dezembro de 2015, que corrige o Regulamento Delegado (UE) 
2015/63 da Comissão que complementa a Diretiva 2014/59/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere às 
contribuições ex ante para os mecanismos de financiamento da resolução 

Orientação (UE) 2016/1386 do Banco Central Europeu, de 2 de agosto de 2016, que altera a Orientação BCE/2013/7 relativa a 
estatísticas sobre detenções de títulos (BCE/2016/23) 

Sistema de Informação de Schengen 

Decisão de Execução (UE) 2016/1345 da Comissão, de 4 de agosto de 2016, relativa a normas mínimas de qualidade dos dados 
relativos aos registos de impressões digitais no âmbito do Sistema de Informação Schengen de segunda geração (SIS II) [notificada 
com o número C(2016) 4988]  

Transportes 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1377 da Comissão, de 4 de agosto de 2016, que estabelece requisitos comuns para os 
prestadores de serviços e a supervisão da gestão do tráfego aéreo/dos serviços de navegação aérea e outras funções de rede da 
gestão do tráfego aéreo, que revoga o Regulamento (CE) n.º 482/2008, os Regulamentos de Execução (UE) n.º 1034/2011 e (UE) 
n.º 1035/2011 e que altera o Regulamento (UE) n.º 677/2011  

 
 

BANCO CENTRAL EUROPEU 

Situação financeira consolidada do Eurosistema em 29 de julho de 2016 

Situação financeira consolidada do Eurosistema em 5 de agosto de 2016 

Situação financeira consolidada do Eurosistema em 12 de agosto de 2016 

Situação financeira consolidada do Eurosistema em 19 de agosto de 2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.222.01.0024.01.POR&toc=OJ:L:2016:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.222.01.0024.01.POR&toc=OJ:L:2016:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.224.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:224:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.224.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:224:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.224.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:224:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.224.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:224:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.228.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:228:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2016:228:TOC#TN0001
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Situação financeira consolidada do Eurosistema em 26 de agosto de 2016 

BCE publica adenda ao guia sobre a forma de harmonização das faculdades e opções no âmbito da supervisão bancária 

 
 
 

COMISSÃO EUROPEIA 
 

Pacto de Estabilidade e Crescimento: Conselho adota recomendações sobre Portugal e Espanha 

A Comissão Europeia congratula-se com as decisões tomadas pelo Conselho relativas a Portugal e Espanha no contexto do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento. 

Estas decisões seguem integralmente as recomendações da Comissão de 27 de julho. Na sequência da sua decisão de 12 de julho, 
segundo a qual Portugal e Espanha não tomaram medidas eficazes para corrigir os seus défices excessivos, o Conselho cancelou 
agora as multas relativamente a ambos os países e fixou novas trajetórias orçamentais para cada um deles, tal como recomendado 
pela Comissão. 

Melhores estatísticas sociais para uma Europa social 

A Comissão Europeia adotou uma proposta de regulamento relativo a novas formas integradas de recolha e utilização de dados de 
inquéritos sociais para apoiar mais eficazmente o processo decisório em geral e a política social em particular. 

A Comissão propõe que 2018 seja o Ano Europeu do Património Cultural 

A Comissão apresentou uma proposta ao Parlamento Europeu e ao Conselho para designar 2018 como o Ano Europeu do 
Património Cultural. Neste contexto, a Comissão pretende chamar a atenção para o papel do património cultural da Europa na 
promoção de um sentido partilhado de identidade e história. 

 
Consulta pública 

 

Energia 

«Consulta pública sobre a avaliação da Diretiva 2009/119/CE do Conselho que obriga os Estados Membros a manterem um nível 
mínimo de reservas de petróleo bruto e/ou de produtos petrolíferos»  
10.08.2016 – 11.11.2016 
 

Financeiro 

Revisão do quadro macroprudencial da UE  
01.08.2016 – 24.10.2016 
 

Mercado interno 
Consulta pública sobre o instrumento de informação do mercado único  
02.08.2016 – 07.11.2016 
                                             

 

  

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/2016/html/fs160830.pt.html
http://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2016/html/sr160810.pt.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2761_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2625_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/12-portugal-spain-excessive-deficit/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2867_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2905_pt.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-evaluation-directive-2009119ec-imposing-obligation-member-states-maintain
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-evaluation-directive-2009119ec-imposing-obligation-member-states-maintain
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/macroprudential-framework/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8899
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CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA 
 
 
Procedimento relativo aos défices excessivos: Conselho chega a acordo sobre multas no valor de zero e novos prazos para Portugal 
e Espanha  

O Conselho aplicou multas no valor de zero a Portugal e Espanha, definiu novos prazos para a correção dos seus défices e notificou 
das medidas a tomar. 

 
PARLAMENTO EUROPEU 

 
 
Segurança e fronteiras: as iniciativas do Parlamento Europeu 

A crise da migração e dos refugiados revelou que o espaço Schengen, um espaço de livre circulação, necessita de fronteiras 
externas fortes. De acordo com o último Eurobarómetro, 71% dos europeus e 87% dos portugueses desejam uma maior 
intervenção da UE para proteger essas mesmas fronteiras. O Parlamento Europeu está a trabalhar numa série de iniciativas para 
reforçar a segurança 
Reformas e propostas legislativas em curso no Parlamento Europeu até ao final do ano 

Descubra os temas que vão dominar a agenda dos eurodeputados nos próximos meses.  

Ambiente: 67% dos europeus querem mais intervenção por parte da EU 

A proteção do ambiente é um tema particularmente importante para os europeus. De acordo com um Eurobarómetro especial, dois 
terços dos cidadãos europeus gostariam que a UE interviesse mais na proteção do meio ambiente. Leia o artigo do Parlamento 
Europeu para saber mais sobre as medidas levadas a cabo pela UE para proteger a biodiversidade e combater as alterações 
climáticas.  

Luta contra a fraude fiscal: 75% dos europeus desejam uma maior intervenção da EU 

Os temas de âmbito fiscal suscitam um interesse genuíno nas diversas camadas da população e não apenas entre jornalistas e 
economistas. 75% dos europeus e 91% dos portugueses pensam que a UE deveria intervir mais na luta contra a fraude fiscal, 
segundo o estudo de opinião Eurobarómetro 2016.  

Orçamento da UE para 2017: comissões do PE votam as suas posições 

O outono aproxima-se e o processo orçamental anual da UE avança a bom ritmo. Esta semana várias comissões parlamentares vão 
adotar as suas posições sobre o orçamento da UE para 2017 no que diz respeito aos programas da sua competência, enquanto os 
eurodeputados da comissão dos orçamentos debatem a posição do Conselho. A posição oficial do Parlamento Europeu sobre o 
orçamento da UE para 2017 será votada em sessão plenária no final de outubro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/08/08-excessive-deficit-portugal-spain/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/08/08-excessive-deficit-portugal-spain/
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20160707STO36252/Seguran%C3%A7a-e-fronteiras-as-iniciativas-do-Parlamento-Europeu
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20160623STO33672/Reformas-e-propostas-em-curso-no-Parlamento-Europeu-at%C3%A9-ao-final-do-ano
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20160707STO36280/Ambiente-67-dos-europeus-querem-mais-interven%C3%A7%C3%A3o-por-parte-da-UE
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20160707STO36204/Luta-contra-a-fraude-fiscal-75-dos-europeus-querem-maior-interven%C3%A7%C3%A3o-da-UE
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20160830STO40504/Or%C3%A7amento-da-UE-para-2017-comiss%C3%B5es-do-PE-votam-as-suas-posi%C3%A7%C3%B5es
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PORTAL DO GOVERNO 
 
 
 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 11 DE AGOSTO DE 2016 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

- O Governo vai apresentar à Assembleia da República propostas de resolução para a ratificação dos Protocolos Adicionais à 
Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina relativos à Investigação Biomédica e à Transplantação de Órgãos e Tecidos 
de Origem Humana. 

- Será submetida à Assembleia da República a aprovação do acordo entre a República Portuguesa e a República da Moldova sobre 
Transportes Internacionais Rodoviários de Passageiros e Mercadorias, assinado em Lisboa em 28 de maio de 2014. 

(…) 
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COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 23 DE AGOSTO DE 2016 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

- Lei de Autorização Legislativa que autoriza o Governo a adotar o novo regime de instalação e exploração dos estabelecimentos de 
aquicultura. 

- Decreto-lei que passa a permitir aos consumidores adquirir, de forma informada, pneus energeticamente eficientes, seguros e de 
ruído reduzido, através da respetiva rotulagem. Foi aprovado o regime de rotulagem dos pneus quanto à eficiência energética e 
outros parâmetros essenciais. 

- Decreto-lei que altera os critérios de sustentabilidade da produção e utilização de biocombustíveis e de biolíquidos, bem como os 
mecanismos de promoção de biocombustíveis nos transportes terrestres, e define os limites de incorporação obrigatória de 
biocombustíveis para os anos de 2011 a 2020. 

(…) 

 
COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 1 DE SETEMBRO DE 2016 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

- Conjunto de acordos relativos à Troca de Informações em Matéria Fiscal assinados entre a República Portuguesa e os Governos do 
Belize, das Ilhas Virgens Britânicas, das Ilhas Turcas e Caicos, dos Estados de Guernsey e a Federação de São Cristóvão e Neves. 

- O Governo apresentou à Assembleia da República uma proposta de resolução para a aprovação da alteração ao artigo 124.º ao 
Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. 

- O Governo decidiu submeter à aprovação da Assembleia da República o Acordo sobre Serviços Aéreos entre a República 
Portuguesa e os Emirados Árabes Unidos, assinado a 27 de julho de 2015. 

(…) 
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