
 
 

 

 

DE 12 A 16 SETEMBRO DE 2016 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO 

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

 
Projeto de Lei 295/XIII 
Procede à revogação da Lei dos baldios, Lei 68/93, de 4 de setembro 
Autoria: PEV 
 

Projeto de Lei 296/XIII 
Visa assegurar a igualdade de acesso ao arrendamento por quem possui animais de companhia 
Autoria: PAN 
 

Projeto de Lei 297/XIII 

Aprova a Lei Geral do Trabalho Desportivo e da Formação Desportiva 
Autoria: PS 

 

Projeto de Lei 298/XIII 
Proíbe o aumento da propina do Ensino Superior Público 
Autoria: PCP 

 

Projeto de Lei 299/XIII 
Altera a Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto (Lei-Quadro das Entidades Reguladoras) 
Autoria: CDS-PP 

 

Projeto de Lei 300/XIII 
Cria o Sistema Nacional de Informação Cadastral (SNIC) 
Autoria: PSD, CDS-PP 

 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624449354e53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl295-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624449354e69315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl296-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624449354e79315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl297-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624449354f43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl298-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624449354f53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl299-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d774d43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl300-XIII.doc&Inline=true
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Projeto de Lei 301/XIII 
Isenta de IVA a prestação de serviços no exercício das profissões terapêuticas não convencionais reconhecidas pela Lei n.º 

71/2013, de 2 de setembro 
Autoria: BE 
 
Proposta de Lei 28/XIII 
Autoriza o Governo a aprovar o novo regime jurídico relativo à instalação e exploração dos estabelecimentos de culturas em 

águas marinhas, incluindo as águas de transição, e interiores. 
 

Proposta de Lei 29/XIII 
Aprova os princípios e regras gerais relativas à organização dos procedimentos de concurso público para atribuição, por contrato, 

de concessões destinadas ao exercício em exclusivo da exploração das redes municipais de distribuição de eletricidade de baixa 

tensão 
 

Proposta de Lei 30/XIII 
Procede à primeira alteração à Lei da Organização do Sistema Judiciário, aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto. 

 
Projeto de Resolução 465/XIII 
Recomenda ao Governo que assegure a nulidade da interpretação feita pela Autoridade Tributária relativamente à cobrança 

retroativa do IVA às prestações de serviços das Terapêuticas Não Convencionais regulamentadas pela Lei nº 71/2013 de 2 de 

Setembro. 
Autoria: CDS-PP 
 
 

AMBIENTE 

 

Presidente da República promulga diploma do Governo 
O Presidente da República promulgou o diploma do Governo que aprova o Plano Nacional da Água, cria a Comissão 

Interministerial de Coordenação da Água e revoga Decreto-lei n.º 112/2002, de 17 de abril. 

 

 
 
 

ENERGIA 
 

ERSE – ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS 

Diretiva n.º 15/2016 - Diário da República n.º 177/2016, Série II de 2016-09-14  

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos  

Regime de equilíbrio concorrencial de mercado grossista 
 
 
 
 
 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d774d53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl301-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334277624449344c56684a53556b755a47396a&fich=ppl28-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334277624449354c56684a53556b755a47396a&fich=ppl29-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427762444d774c56684a53556b755a47396a&fich=ppl30-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a51324e53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr465-XIII.doc&Inline=true
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=114475
https://dre.pt/application/file/75324228
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FINANCEIRO 
 

BANCO DE PORTUGAL 

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

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

Boletim Oficial n.º 9/2016 

Indicadores Coincidentes - setembro 2016 

 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 
Indicadores de síntese dos organismos de investimento coletivo e dos fundos de investimento alternativo - agosto 2016 
 
Indicadores de síntese dos Fundos de Investimento Imobiliário, FEII e FUNGEPI - agosto 2016 
 

 

AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 

 

Norma Regulamentar n.º 9/2016 – R, de 15 de setembro 
Estabelece os índices trimestrais de atualização de capitais para as apólices do ramo "Incêndio e elementos da natureza" com 

início ou vencimento no quarto trimestre de 2016 
 

 

FISCAL 

Aviso n.º 101/2016 - Diário da República n.º 175/2016, Série I de 2016-09-12  

Negócios Estrangeiros  

Entrada em vigor do Acordo entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América para Reforçar o Cumprimento Fiscal e 
Implementar o Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA), assinado em Lisboa em 6 de agosto de 2015 
 

AT – AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA 

Despacho n.º 11052-A/2016, de 14/09  

Despacho que altera o Regulamento de Transferências aprovado pelo Despacho n.º 6354/2006, publicado no Diário da 

República, n.º 56, 2.ª série, de 20/03/2006. 

 

Ofício Circulado n.º 35060, de 13/09 

Gasóleo profissional - Regime de Reembolso Parcial de Impostos - Instruções de Aplicação 

 

http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/250/TaxasJuro_201607.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/NIE/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/251/Emprestimos_Depositos_201607.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/PublicacoeseIntervencoes/Banco/BoletimOficial/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/127/BO0916.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/IndCoincidentes/Paginas/default.aspx
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/FundosDeInvestimentoMobiliario/Pages/Agosto2016.aspx?shpage=FundosDeInvestimentoMobiliario
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/FundosDeInvestimentoImobiliario/Pages/Agosto2016.aspx?shpage=FundosDeInvestimentoImobiliario
http://www.asf.com.pt/winlib/winlibimg.aspx?skey=0BAFF9BC251F422799897551D1F7B82B&doc=25489&img=9090&save=true
https://dre.pt/application/file/75307751
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/76B3C01E-58A2-4298-9BF1-D30E3A3DD501/0/Despacho_11052_A_2016.pdf
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/8A0B07AF-5D77-4AB9-A8F3-A9E368BDA83D/0/35060_2016.pdf
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JUSTIÇA 
 

Decreto-Lei n.º 61/2016 - Diário da República n.º 175/2016, Série I de 2016-09-12  

Justiça  

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 123/2011, de 29 de dezembro, introduzindo uma norma habilitante para a 
concessão de subvenções pelo Ministério da Justiça a entidades dos setores privado, cooperativo e social que prossigam fins 
públicos, de interesse público relevante para a área da justiça 
 

 

PDR 2020 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CONTINENTE 
 

Portaria n.º 249/2016 - Diário da República n.º 178/2016, Série I de 2016-09-15  

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural  

Alteração de várias portarias do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020) 
 
 
 
 

SAÚDE / LIFE SCIENCES 

Decreto-Lei n.º 62/2016 - Diário da República n.º 175/2016, Série I de 2016-09-12  

Saúde  

Estabelece os termos e condições da prestação de serviços de intervenção em saúde pública pelas farmácias comunitárias, bem 
como da possibilidade de atribuição de uma remuneração específica às farmácias por dispensa de medicamentos comparticipados, 
designadamente nos medicamentos inseridos em grupos homogéneos 
 
 
 
 

TMT 
 

ANACOM 

Comissão propõe novo Código Europeu das Comunicações Eletrónicas 

Revisão da regulamentação europeia para as comunicações eletrónicas apresentada no Estado da União a 14.09.2016.  
14.09.2016 

BEREC publica comunicado sobre proposta de revisão do quadro regulamentar da Comissão Europeia 

Comunicado do BEREC publicado a 15.09.2016.  
16.09.2016 

 
 
 
 
 
 

https://dre.pt/application/file/75307752
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/145185/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75338359
https://dre.pt/application/file/75307753
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1394609
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1395026
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UNIÃO EUROPEIA 
 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 

ATOS LEGISLATIVOS 

Agência Europeia da Segurança Marítima 

Regulamento (UE) 2016/1625 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de setembro de 2016, que altera o Regulamento (CE) 
n.º 1406/2002 que institui a Agência Europeia da Segurança Marítima  

Energia 

Regulamento (UE) 2016/1628 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de setembro de 2016, relativo aos requisitos 
respeitantes aos limites de emissão de gases e partículas poluentes e à homologação de motores de combustão interna para 
máquinas móveis não rodoviárias, que altera os Regulamentos (UE) n.º 1024/2012 e (UE) n.º 167/2013 e que altera e revoga a 
Diretiva 97/68/CE  

 

Fronteiras – Fluxos Migratórios 

Regulamento (UE) 2016/1624 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de setembro de 2016, relativo à Guarda Europeia de 
Fronteiras e Costeira, que altera o Regulamento (UE) 2016/399 do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga o Regulamento (CE) 
n.º 863/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, o Regulamento (CE) n.º 2007/2004 do Conselho e a Decisão 2005/267/CE do 
Conselho 

Orçamento da UE  

Aprovação definitiva (UE, Euratom) 2016/1622 do orçamento retificativo n.º 2 da União Europeia para o exercício de 2016 

ATOS NÃO LEGISLATIVOS 

Financeiro 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1646 da Comissão, de 13 de setembro de 2016, que estabelece normas técnicas de execução 
relativas aos índices principais e às bolsas reconhecidas em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento  

Transportes -Interligar a Europa 

Regulamento Delegado (UE) 2016/1649 da Comissão, de 8 de julho de 2016, que complementa o Regulamento (UE) n.º 1316/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Mecanismo Interligar a Europa  

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.251.01.0077.01.POR&toc=OJ:L:2016:251:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.251.01.0077.01.POR&toc=OJ:L:2016:251:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.252.01.0053.01.POR&toc=OJ:L:2016:252:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.252.01.0053.01.POR&toc=OJ:L:2016:252:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.252.01.0053.01.POR&toc=OJ:L:2016:252:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.252.01.0053.01.POR&toc=OJ:L:2016:252:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.251.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:251:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.251.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:251:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.251.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:251:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.251.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:251:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.248.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:248:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.245.01.0005.01.POR&toc=OJ:L:2016:245:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.245.01.0005.01.POR&toc=OJ:L:2016:245:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.245.01.0005.01.POR&toc=OJ:L:2016:245:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.247.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:247:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.247.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:247:TOC
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COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES 

TMT 

Retificação da Comunicação da Comissão no âmbito da execução da Diretiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações e ao reconhecimento mútuo da sua 
conformidade ( JO C 249 de 8.7.2016 ) 

Convites à apresentação de propostas no âmbito do programa de trabalho para a concessão de subvenções no domínio das redes 
transeuropeias de telecomunicações, ao abrigo do Mecanismo Interligar a Europa, para o período de 2014-2020 [Decisão de 
Execução C(2016) 1225 da Comissão] 

 
 

BANCO CENTRAL EUROPEU 

BCE lança consulta pública sobre as orientações em matéria de créditos não produtivos dirigidas aos bancos 

BCE publica calendários indicativos das operações regulares de leilão do Eurosistema e dos períodos de manutenção de reservas 
mínimas em 2017 e 2018 

 
 

COMISSÃO EUROPEIA 

Estado da União 2016 

Discurso sobre o Estado da União 2016: Por uma Europa melhor: uma Europa que proteja, defenda e dê maior intervenção 

Estado da União 2016: o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) - perguntas mais frequentes 

Estado da União 2016: Plano de Investimento Externo Europeu: Perguntas e respostas 

A Comissão Europeia propõe criar um novo Plano de Investimento Externo Europeu (PIE), a fim de incentivar o investimento em 
África e na vizinhança da UE para reforçar as nossas parcerias e contribuir para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. 

Discurso sobre o Estado da União 2016: Plano de Investimento Externo da UE 

Estado da União 2016: A revisão do orçamento da UE centra numa maior medida o orçamento em prioridades e garante uma maior 
flexibilidade e menos burocracia 

«O orçamento europeu é a prova viva da solidariedade financeira.» – Presidente Juncker, Estado da União 2016. 

 

Estado da União de 2016: Realização da União dos Mercados de Capitais — a Comissão acelera o processo de reformas 

«Por exemplo, imaginem que gerem uma start-up finlandesa que não consegue obter um empréstimo bancário. Hoje em dia, não 
há muitas alternativas possíveis. A União dos Mercados de Capitais irá criar novas alternativas, fontes de financiamento essenciais 
para ajudar essas empresas a iniciarem a sua atividade – investidores providenciais, capital de risco, financiamento pelos 
mercados.» – Presidente Juncker, Estado da União 2016 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.342.01.0015.01.POR&toc=OJ:C:2016:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.342.01.0015.01.POR&toc=OJ:C:2016:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.342.01.0015.01.POR&toc=OJ:C:2016:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.336.01.0004.01.POR&toc=OJ:C:2016:336:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.336.01.0004.01.POR&toc=OJ:C:2016:336:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.336.01.0004.01.POR&toc=OJ:C:2016:336:TOC
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2016/html/sr160912.pt.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160914.pt.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160914.pt.html
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2983_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3006_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3031_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2999_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2999_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3001_pt.htm
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Estado da União 2016: Reforçar o investimento europeu em prol do emprego e do crescimento 

«A Europa deve investir fortemente nos seus jovens, nos seus desempregados e nas suas start-ups. O Plano de Investimento para a 
Europa, dotado de 315 mil milhões de euros, mobilizou já 116 mil milhões de euros em investimentos no seu primeiro ano de 
funcionamento. Pretendemos agora alargá-lo a nível mundial.» – Presidente Juncker, Discurso sobre o estado da União de 2016 

 

Estado da União 2016: Comissão apostada em reforçar as fronteiras externas 

«A tolerância não pode comprometer a nossa segurança. Temos de conhecer melhor quem atravessa as nossas fronteiras. É por isso 
que iremos defendê-las recorrendo à nova Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia. Vamos defender as nossas fronteiras e impor 
controlos rigorosos a todas as pessoas que as atravessem.» – Presidente Juncker, Estado da União 2016 

 

Estado da União de 2016: a Comissão abre caminho a uma maior e melhor conectividade Internet para todos os cidadãos e 
empresas 

«Temos de estar conectados. É uma necessidade da nossa economia. É uma necessidade das pessoas. Por conseguinte, temos de 
investir nessa conectividade agora mesmo.» – Presidente Juncker, Estado da União de 2016 

 

Estado da União 2016: A Comissão propõe regras modernas da UE em matéria de direitos de autor com vista ao desenvolvimento e 
circulação da cultura europeia 

«Quero jornalistas, editores e autores a serem remunerados de forma justa pelo seu trabalho, quer seja produzido em estúdios ou 
salas de estar, divulgado em linha ou não, publicado através de uma fotocopiadora ou ligado comercialmente à Internet.» — 
Presidente Juncker, discurso sobre o Estado da União de 2016 

 

Estado da União de 2016: Comissão apresenta os resultados da iniciativa «Legislar melhor» 

Por ocasião do discurso do Presidente Jean-Claude Juncker sobre o estado da União em 2016, a Comissão apresentou hoje os 
progressos realizados e as medidas a adotar para garantir que o programa «Legislar melhor» continuará a ser um instrumento capaz 
de proporcionar benefícios concretos aos cidadãos europeus e de dar resposta aos desafios comuns que a Europa enfrenta. 

 
Justiça fiscal: Comissão inicia os trabalhos para criar a primeira lista comum da UE das jurisdições fiscais não cooperantes 

A Comissão Europeia tem vindo a avançar com os trabalhos de elaboração de uma primeira lista comum da UE das jurisdições 
fiscais não cooperantes, ao apresentar uma avaliação preliminar («quadro de indicadores») de todos os países terceiros de acordo 
com indicadores-chave. 

 

Antitrust: Comissão publica conclusões iniciais do inquérito setorial sobre o comércio eletrónico 

O relatório preliminar da Comissão Europeia sobre o inquérito setorial sobre o comércio eletrónico confirma o rápido crescimento 
do comércio eletrónico na UE e identifica práticas comerciais suscetíveis de restringir a concorrência e limitar a escolha dos 
consumidores. 

 

Consultas Públicas 

 

Ambiente  
Consulta pública no âmbito da avaliação REFIT da Diretiva Jardins Zoológicos (Diretiva 1999/22/CE do Conselho relativa à 
detenção de animais da fauna selvagem em jardins zoológicos)  
15.09.2016 – 08.12.2016 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3002_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3003_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3014_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2996_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3017_pt.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/REFIT-Zoos-Directive_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/REFIT-Zoos-Directive_en.htm
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CONSELHO DA UE 
 
Orçamento da UE 

Orçamento da UE para 2017: Conselho define a sua posição  

O Conselho adotou a sua posição sobre o projeto de orçamento da UE para o exercício de 2017. 

 

PARLAMENTO EUROPEU 
 
Escândalo das emissões: “Estados-membros não apoiaram nem foram rígidos na implementação da legislação” 

A meio do seu mandato a comissão de inquérito do Parlamento Europeu à fraude na medição das emissões dos automóveis, 
descoberta inicialmente nos Estados-Unidos em 2015 nos testes aos automóveis da Volkswagen, tem agora uma visão clara de 
como os fabricantes eram capazes de alegar que os seus carros poluíam muito menos do que realmente fazem em condições reais 
de condução. O relatório intercalar é votado em plenária esta terça-feira. Assista à nossa entrevista com os correlatores do 
relatório. 

 

ANA JOTTA  
(detalhe) 

S/título (da série Amor Vacui),2003 
Ó leo s/ tela 
114 x 134 cm 

O bra da Coleção da Fundação PLMJ 

http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/09/12-eu-budget-2017-council-sets-out-its-position/
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20160909STO41702/Esc%C3%A2ndalo-emiss%C3%B5es-Estados-membros-n%C3%A3o-apoiaram-a-implementa%C3%A7%C3%A3o-da-legisla%C3%A7%C3%A3o
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PORTAL DO GOVERNO 
 
 

CONSELHO DE MINISTROS DEDICADO À SAÚDE DE 15 DE SETEMBRO DE 2016 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) nasceu em Portugal no dia 15 de setembro de 1979, com a publicação da Lei n.º 56/79, 
assegurando a todos os portugueses o acesso universal e gratuito a cuidados de saúde. Ao longo de mais de três décadas, o SNS 
gerou ganhos em saúde que nos colocaram ao nível do resto da Europa, prolongou a vida e a sua qualidade a milhões de 
portugueses e reduziu muitas das desigualdades que durante séculos nos marcaram. 

O XXI Governo Constitucional assinala o 37.º aniversário do Serviço Nacional de Saúde reafirmando o compromisso de promover o 
acesso livre, gratuito e universal à saúde pública, reduzindo as desigualdades entre cidadãos e reforçando a qualidade dos serviços 
prestados. 

Em cumprimento desses objetivos, o Conselho de Ministros aprovou hoje um conjunto de diplomas que reforçam a prioridade dada 
ao serviço público de saúde através do aumento da eficácia e eficiência do SNS, da promoção ativa da equidade, da melhoria da 
qualidade dos cuidados de saúde, do reforço da participação do cidadão nas esferas de decisão, e da valorização da saúde pública. 

(…) 

 

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.portugal.gov.pt/pt/o-governo/cm/comunicados/20160915-com-cm.aspx
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