
 
 

 

 

DE 5 A 9 SETEMBRO DE 2016 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
CONCORRÊNCIA 

 

AC – AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA 

Relatório n.º 13/2016 - Diário da República n.º 172/2016, Série II de 2016-09-07  

Autoridade da Concorrência  

Relatório de Atividades, Gestão e Contas de 2015 
 
 

ENERGIA 

 

Despacho n.º 10840/2016 - Diário da República n.º 170/2016, Série II de 2016-09-05  

Economia - Gabinete do Secretário de Estado da Energia  

Determina manter até ao final da vigência do mecanismo de revisibilidade anual dos CMEC o mecanismo de cálculo de preços de 
serviços de sistema e de proporcionalidade de quantidades oferecidas pelas centrais CMEC - Custos de Manutenção do Equilíbrio 
Contratual 
 
 
 

ESTRADA 

Portaria n.º 244/2016 - Diário da República n.º 172/2016, Série I de 2016-09-07 

Administração Interna  

Altera a Portaria n.º 214/2014, de 16 de outubro, que define as condições de atribuição da competência estabelecida no n.º 7 do 
artigo 169.º do Código da Estrada às câmaras municipais 
 

https://dre.pt/application/file/75278082
https://dre.pt/application/file/75249537
https://dre.pt/application/file/75267974
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/58350727/details/normal?l=1
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FAMÍLIA E MENORES 

Acórdão n.º 309/2016 - Diário da República n.º 173/2016, Série II de 2016-09-08  

Tribunal Constitucional  

Não julga inconstitucional a norma do artigo 1842.º, n.º 1, alínea c), do Código Civil, na redação dada pela Lei n.º 14/2009, de 1 
de abril, no segmento que estabelece que a ação da impugnação da paternidade pode ser intentada pelo filho, no prazo de três 
anos contados desde que teve conhecimento de circunstâncias de que possa concluir-se não ser filho do marido da mãe 
 

 

FINANCEIRO 

BANCO DE PORTUGAL 

Boletim Oficial n.º 8/2016 - Suplemento 

Divulgação das taxas máximas aplicáveis aos contratos de crédito aos consumidores no 4.º trimestre de 2016 

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

 

Instruções 

Instrução n.º 12/2016 - Divulga, para o 4.º trimestre de 2016, as taxas máximas a praticar nos contratos de crédito aos 

consumidores no âmbito do DL n.º 133/2009, de 2-6. 

 

 

AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 

Evolução da atividade seguradora no 1.º Semestre de 2016 

 
 
 

FISCAL 
  

Portaria n.º 246-A/2016 - Diário da República n.º 173/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-09-08  

Presidência do Conselho de Ministros, Finanças e Economia  

Portaria que estabelece as condições e os procedimentos do regime de reembolso parcial de impostos sobre combustíveis para 
empresas de transportes de mercadorias 
  

https://dre.pt/application/file/75285089
http://www.bportugal.pt/pt-PT/PublicacoeseIntervencoes/Banco/BoletimOficial/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/126/BO0816%20Suplemento.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp20160908.aspx
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/249/Emissoes%20de%20titulos_201607.pdf
http://www.bportugal.pt/sibap/application/app1/docs1/historico/textos/12-2016i.pdf
http://www.asf.com.pt/NR/exeres/E464A6AA-876F-4F28-9669-63F869869606.htm
https://dre.pt/application/file/75300766
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Declaração de Retificação n.º 16/2016 - Diário da República n.º 173/2016, Série I de 2016-09-08 

Assembleia da República  

Declaração de retificação à Lei n.º 23/2016, de 19 de agosto, «Primeira alteração ao regime especial aplicável aos ativos por 
impostos diferidos, aprovado em anexo à Lei n.º 61/2014, de 26 de agosto» 
 
 

JUSTIÇA 

Portaria n.º 246/2016 - Diário da República n.º 172/2016, Série I de 2016-09-07 

Justiça  

Regulamenta o acesso ao sistema informático de suporte à atividade dos tribunais pelos administradores judiciais e pela Comissão 
para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça e o documento de identificação profissional que atesta a qualidade de 
administrador judicial 
 
 
 

MAR 

Portaria n.º 241/2016 - Diário da República n.º 170/2016, Série I de 2016-09-05  

Mar  

Alteração ao Regulamento do Regime de Apoio ao Controlo e Inspeção no quadro da Política Comum das Pescas, aprovado pela 
Portaria n.º 112/2016, de 28 de abril 
 

Portaria n.º 243/2016 - Diário da República n.º 171/2016, Série I de 2016-09-06  

Mar  

Terceira alteração da Portaria n.º 20/2013, de 22 de janeiro, relativa à gestão das quotas de pesca, no que respeita aos imperadores 
 
 
 
 

TMT 
 

ANACOM 

Início do procedimento de alteração do Regulamento da Portabilidade - prorrogação do prazo para envio de contributos 
ANACOM aprova prorrogação do prazo para envio de contributos e sugestões até 14.09.2016.  
  

https://dre.pt/application/file/75287710
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75170385/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/56351552/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75282776
https://dre.pt/application/file/75262377
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74277011/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75267929
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/257071/details/normal?l=1
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1394212
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TRANSPORTES 

Decreto-Lei n.º 60/2016 - Diário da República n.º 173/2016, Série I de 2016-09-08 

Ambiente  

Estabelece as regras específicas aplicáveis à prestação de serviço público de transporte de passageiros flexível e regulamenta o 
artigo 34.º e seguintes do Regime Jurídico do Serviço Público do Transporte de Passageiros, aprovado pela Lei n.º 52/2015, de 9 de 
junho 

Portaria n.º 246-A/2016 - Diário da República n.º 173/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-09-08  

Presidência do Conselho de Ministros, Finanças e Economia  

Portaria que estabelece as condições e os procedimentos do regime de reembolso parcial de impostos sobre combustíveis para 
empresas de transportes de mercadorias 
 
 
 

UNIÃO EUROPEIA 
 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 
 

ATOS NÃO LEGISLATIVOS 

Ambiente 

Decisão (UE) 2016/1621 da Comissão, de 7 de setembro de 2016, respeitante à adoção de um documento de orientação sobre a 
notificação a enviar aos organismos de acreditação e de autorização pelos verificadores ambientais em exercício num Estado-
Membro diferente daquele em que lhes foi concedida a acreditação ou a autorização, nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 1221/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho [notificada com o número C(2016) 5648]  ( 1 ) 

Código Aduaneiro da União 

Retificação do Regulamento Delegado (UE) 2016/698 da Comissão, de 8 de abril de 2016, que retifica o Regulamento Delegado 
(UE) 2016/341 que completa o Regulamento (UE) n.º 952/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito a regras 
transitórias para certas disposições do Código Aduaneiro da União nos casos em que os sistemas eletrónicos pertinentes não 
estejam ainda operacionais e que altera o Regulamento Delegado (UE) 2015/2446 ( JO L 121 de 11.5.2016 )  

Energia 

Regulamento (UE) 2016/1447 da Comissão, de 26 de agosto de 2016, que estabelece um código de rede relativo a requisitos de 
ligação à rede de sistemas de corrente contínua em alta tensão e de módulos de parque gerador ligados em corrente contínua ( 1 ) 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/75287711
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67442930/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75300766
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.242.01.0032.01.POR&toc=OJ:L:2016:242:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.242.01.0032.01.POR&toc=OJ:L:2016:242:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.242.01.0032.01.POR&toc=OJ:L:2016:242:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.242.01.0032.01.POR&toc=OJ:L:2016:242:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2016:242:TOC#TN0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.238.01.0008.01.POR&toc=OJ:L:2016:238:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.238.01.0008.01.POR&toc=OJ:L:2016:238:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.238.01.0008.01.POR&toc=OJ:L:2016:238:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.238.01.0008.01.POR&toc=OJ:L:2016:238:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.241.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:241:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.241.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:241:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2016:241:TOC#TN0001
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Financeiro 

Regulamento Delegado (UE) 2016/1608 da Comissão, de 17 de maio de 2016, que altera o Regulamento Delegado (UE) 
n.º 1222/2014 no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que determinam a metodologia de identificação das 
instituições de importância sistémica global e de definição das subcategorias de instituições de importância sistémica global  

Retificação da 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) ( JO L 222 de 17.8.2016 )   

Seguros e Resseguros 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1630 da Comissão, de 9 de setembro de 2016, que estabelece normas técnicas de execução 
no que se refere aos procedimentos para a aplicação da medida transitória no que respeita ao submódulo do risco relativo a ações 
em conformidade com a Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 
 
 
 

BANCO CENTRAL EUROPEU 

Situação financeira consolidada do Eurosistema em 2 de setembro de 2016 

Declaração introdutória à conferência de imprensa 

Decisões de política monetária 

 
 

COMISSÃO EUROPEIA 

Edição de 2016 do Painel de Avaliação dos Mercados de Consumo: o funcionamento do mercado melhorou, mas são necessários 
esforços adicionais nos setores das telecomunicações e da energia 

A Comissão Europeia publicou a edição de 2016 do seu Painel de Avaliação dos Mercados de Consumo relativo ao funcionamento 
de 42 mercados de bens e serviços 

Desvios do IVA: Quase 160 mil milhões de euros perdidos em receitas não cobradas na UE em 2014 

159.5 mil milhões de euros é o valor surpreendente das receitas do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) perdidas em toda a UE 
em 2014, de acordo com números divulgados hoje pela Comissão Europeia. 

Realizar a União da Segurança: Comissão propõe um sistema de certificação da UE para os equipamentos de segurança dos 
aeroportos e para promover uma indústria europeia da segurança mais competitiva 

Realizar a União da Segurança: Comissão propõe um sistema de certificação da UE para os equipamentos de segurança dos 
aeroportos e para promover uma indústria europeia da segurança mais competitiva 

 

Consulta pública 

Transportes 

Consulta pública sobre o reforço da legislação social no domínio do transporte rodoviário  
05.09.2016 – 11.12.2016 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.240.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:240:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.240.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:240:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.240.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:240:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.238.01.0007.02.POR&toc=OJ:L:2016:238:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.238.01.0007.02.POR&toc=OJ:L:2016:238:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.243.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:243:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.243.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:243:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.243.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:243:TOC
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/2016/html/fs160906.pt.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2016/html/is160908.pt.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160908.pt.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2931_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2931_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2936_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2943_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2943_pt.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-social-legisltaion-road_pt.htm
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PARLAMENTO EUROPEU 

 
 
Esta semana no PE: medição das emissões dos automóveis, financiamento da UE 

A comissão de inquérito à medição das emissões no setor automóvel continua a sua investigação com uma audição a Janez Potočnik 
e Antonio Tajani, comissários europeus do ambiente e da indústria, respetivamente, entre 2010 e 2014. Eurodeputados e homólogos 
nacionais reúnem-se em Bruxelas para debater os desafios do futuro financiamento da UE. Os grupos políticos preparam a sessão 
plenária da próxima semana em Estrasburgo, sessão que inclui o muito aguardado debate sobre o estado da UE.  

Os poderes de investigação do Parlamento Europeu e o exercício do controlo democrático 

O Parlamento Europeu criou nos últimos meses comissões parlamentares de inquérito para investigar os escândalos sobre a medição 
das emissões dos automóveis e a elisão fiscal revelada nos Documentos do Panamá. Para além disso, duas comissões especiais têm 
defendido um regime de tributação justo para as empresas. Estes exemplos mostram como o Parlamento está a utilizar os seus 
poderes de investigação para responder às preocupações dos cidadãos e colocar temas importantes na agenda política.  

 

PORTAL DO GOVERNO 
 
 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 8 DE SETEMBRO DE 2016 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

- «Código de Conduta do Governo» que pretende fixar, num documento orientador, a prática já aceite e reiterada no exercício de 
cargos públicos. Reafirmam-se, deste modo, os princípios e deveres já consagrados na legislação vigente em matéria de garantias de 
plena independência, transparência, isenção e imparcialidade na prossecução do interesse público. Por outro lado, clarificam-se os 
comportamentos a adotar em eventuais zonas de fronteira; 

- Diploma sobre o regime de acesso e troca automática de informações financeiras no domínio da fiscalidade; 

- Alterações ao Mapa Judiciário, através da aprovação de uma proposta de alteração à Lei da Organização do Sistema Judiciário, que 
visam, desde logo, corrigir défices graves de proximidade resultantes da reforma aprovada em 2013, principalmente na área de 
família e menores e nos julgamentos por crimes puníveis com pena de prisão até 5 anos, facilitando o acesso à Justiça pelos 
cidadãos em nome dos quais é exercida; 

- Iniciativa sobre o regime de organização e realização dos procedimentos de concurso público para atribuição, pelos municípios, 
de concessões de distribuição de energia elétrica em baixa tensão. 

(…) 

 

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/20160905STO41238/Esta-semana-no-PE-investiga%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0s-emiss%C3%B5es-dos-autom%C3%B3veis-financiamento-da-UE
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20160623STO33675/Os-poderes-de-investiga%C3%A7%C3%A3o-do-PE-e-o-exerc%C3%ADcio-do-controlo-democr%C3%A1tico
http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/cm/comunicados/20160908-com-cm.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mpma/docs/20160908-mpma-codigo-conduta.aspx
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