
 
 

 

 

DE 31 JULHO A 01 SETEMBRO DE 2017 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO  

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

 

Projeto de Lei 599/XIII 
Reforça a defesa da concorrência e regula as ações de indemnização por infração às disposições do direito da concorrência 

("Private Enforcement") 
Autoria: PSD 

 

ÚLTIMOS TEXTOS APROVADOS 
 

Decreto da Assembleia 148/XIII 
Altera o Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, o Código da Execução das Penas e Medidas 

Privativas da Liberdade, aprovado pela Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro, a Lei n.º 33/2010, de 2 de setembro, que regula a 

utilização de meios técnicos de controlo à distância (vigilância eletrónica), e a Lei da Organização do Sistema Judiciário, aprovada 

pela Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto 

 

Decreto da Assembleia 149/XIII 
Regula a aplicação e a execução de medidas restritivas aprovadas pela Organização das Nações Unidas ou pela União Europeia e 

estabelece o regime sancionatório aplicável à violação destas medidas 

 

 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624455354f53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl599-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5451344c56684a53556b755a47396a&fich=dec148-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5451354c56684a53556b755a47396a&fich=dec149-XIII.doc&Inline=true
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Decreto da Assembleia 150/XIII 

Aprova o regime jurídico da emissão, transmissão, reconhecimento e execução de decisões europeias de investigação em matéria 

penal, transpõe a Diretiva 2014/41/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, e revoga a Lei n.º 25/2009, 

de 5 de junho 
 

Decreto da Assembleia 151/XIII 
Segunda alteração à Lei n.º 5/2008, de 12 de fevereiro, que aprova a criação de uma base de dados de perfis de ADN para fins de 

identificação civil e criminal, e primeira alteração à Lei n.º 40/2013, de 25 de junho, que aprova a lei de organização e 

funcionamento do conselho de fiscalização da base de dados de perfis de ADN 
 

Decreto da Assembleia 152/XIII 
Procede à quinta alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e 

afastamento de estrangeiros do território nacional e transpõe as Diretivas 2014/36/UE, de 26 de fevereiro e 2014/66/UE de 15 de 

maio de 2014, e 2016/801, de 11 de maio de 2016 
 

Decreto da Assembleia 153/XIII 
Altera o Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de agosto, e o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, e prorroga a vigência dos 

benefícios fiscais relativos ao mecenato científico 
 

Decreto da Assembleia 156/XIII 
Altera o Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, o Código de Procedimento e de Processo Tributário, e o Decreto-Lei n.º 

6/2013, de 17 de janeiro 
 

Decreto da Assembleia 157/XIII 
Modifica as condições em que um país, região ou território pode ser considerado regime fiscal claramente mais favorável, 

alterando a Lei Geral Tributária 

 
Decreto da Assembleia 158/XIII 
Obriga à utilização de meio de pagamento específico em transações que envolvam montantes iguais ou superiores a € 3 000, 

alterando a Lei Geral Tributária e o Regime Geral das Infrações Tributárias 
 

Decreto da Assembleia 159/XIII 
Transpõe parcialmente a Diretiva 2014/91/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, no que diz respeito 

às funções dos depositários, às políticas de remuneração e às sanções, altera o Código dos Valores Mobiliários e o Regime Geral 

dos Organismos de Investimento Coletivo 
 

Decreto da Assembleia 160/XIII 
Regula a troca automática de informações obrigatória relativa a decisões fiscais prévias transfronteiriças e a acordos prévios sobre 

preços de transferência e no domínio da fiscalidade, transpondo as Diretivas (UE) 2015/2376, do Conselho, de 8 de dezembro de 

2015, e (UE) 2016/881, do Conselho, de 25 de maio de 2016, e procedendo à alteração de diversos diplomas 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5455774c56684a53556b755a47396a&fich=dec150-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5455784c56684a53556b755a47396a&fich=dec151-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5455794c56684a53556b755a47396a&fich=dec152-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d54557a4c56684a53556b755a47396a&fich=dec153-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5455324c56684a53556b755a47396a&fich=dec156-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5455334c56684a53556b755a47396a&fich=dec157-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5455344c56684a53556b755a47396a&fich=dec158-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5455354c56684a53556b755a47396a&fich=dec159-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5459774c56684a53556b755a47396a&fich=dec160-XIII.doc&Inline=true
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Decreto da Assembleia 161/XIII 
Estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, transpõe parcialmente as 

Diretivas 2015/849/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, e 2016/2258/UE, do Conselho, de 6 de 

dezembro de 2016, altera o Código Penal e o Código da Propriedade Industrial e revoga a Lei n.º 25/2008, de 5 de junho, e o 

Decreto-Lei n.º 125/2008, de 21 de julho 

 

Decreto da Assembleia 162/XIII 
Aprova o Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo, transpõe o capítulo III da Diretiva (UE) 2015/849, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, e procede à alteração de Códigos e outros diplomas legais 
 

Decreto da Assembleia 163/XIII 
Defesa da transparência e da integridade nas competições desportivas (terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de 

dezembro, e segunda alteração aos Decretos-Leis n.ºs 273/2009, de 1 de outubro, 10/2013, de 25 de janeiro, 66/2015, de 29 de 

abril, e 67/2015, de 29 de abril) 
 

Decreto da Assembleia 164/XIII 
Consagra a livre opção dos consumidores domésticos de eletricidade pelo regime de tarifas reguladas, procedendo à segunda 

alteração ao Decreto-Lei n.º 75/2012, de 26 de março 
 

Decreto da Assembleia 166/XIII 
Regula os fundos de recuperação de créditos 
 

Decreto da Assembleia 167/XIII 
Assegura o direito à declaração conjunta de despesas e rendimentos com dependentes em sede de imposto sobre o rendimento 

das pessoas singulares, alterando o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
 

AMBIENTE 
 

Portaria n.º 245/2017 - Diário da República n.º 148/2017, Série I de 2017-08-02 

Ambiente  

Estabelece os critérios para a atribuição do Fim do Estatuto de Resíduo (FER) ao plástico recuperado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5459784c56684a53556b755a47396a&fich=dec161-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5459794c56684a53556b755a47396a&fich=dec162-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d54597a4c56684a53556b755a47396a&fich=dec163-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5459304c56684a53556b755a47396a&fich=dec164-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5459324c56684a53556b755a47396a&fich=dec166-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5459334c56684a53556b755a47396a&fich=dec167-XIII.doc&Inline=true
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107797867/details/maximized?serie=I&day=2017-08-02&date=2017-08-01
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ACORDOS DE COOPERAÇÃO 
 

Decreto n.º 24/2017 - Diário da República n.º 147/2017, Série I de 2017-08-01 

Negócios Estrangeiros  

Aprova o Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa e o Grão-Ducado do Luxemburgo no Domínio do Turismo, 

assinado na Cidade do Luxemburgo, em 5 de abril de 2017 

 
 

ANIMAIS DE COMPANHIA 
 

Lei n.º 95/2017 - Diário da República n.º 162/2017, Série I de 2017-08-23 

Assembleia da República  

Regula a compra e venda de animais de companhia em estabelecimentos comerciais e através da Internet, procede à sexta 

alteração ao Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro 

 

APOIOS SOCIAIS 
 

Lei n.º 60/2017 - Diário da República n.º 147/2017, Série I de 2017-08-01 

Assembleia da República  

Primeira alteração à Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto, que define medidas de apoio social às mães e pais estudantes 

Lei n.º 71/2017 - Diário da República n.º 157/2017, Série I de 2017-08-16 

Assembleia da República  

Define os preços máximos de refeição e de alojamento para estudantes do ensino superior em função do indexante de apoios 

sociais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107791614/details/maximized?serie=I&day=2017-08-01&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108038374/details/maximized?serie=I&day=2017-08-23&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/626241/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107791610/details/maximized?serie=I&day=2017-08-01&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/516044/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108001407/details/maximized?serie=I&day=2017-08-16&date=2017-08-01
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BALDIOS 
 

Lei n.º 75/2017 - Diário da República n.º 158/2017, Série I de 2017-08-17 

Assembleia da República  

Regime aplicável aos baldios e aos demais meios de produção comunitários (Revoga a Lei n.º 68/93, de 4 de setembro) 

 

 

BASE DE DADOS DE PERFIS DE ADN 
 

Lei n.º 90/2017 - Diário da República n.º 161/2017, Série I de 2017-08-22 

Assembleia da República  

Segunda alteração à Lei n.º 5/2008, de 12 de fevereiro, que aprova a criação de uma base de dados de perfis de ADN para 

fins de identificação civil e criminal, e primeira alteração à Lei n.º 40/2013, de 25 de junho, que aprova a lei de organização 

e funcionamento do conselho de fiscalização da base de dados de perfis de ADN 

 

 

CONSUMIDOR 
 

Decreto-Lei n.º 102/2017 - Diário da República n.º 162/2017, Série I de 2017-08-23 

Economia  

Implementa a medida do SIMPLEX+ 2016 «Informação ao consumidor + simples» 

 

 

CONVENÇÕES / REGULAMENTOS INTERNACIONAIS 
 

Decreto n.º 21/2017 - Diário da República n.º 146/2017, Série I de 2017-07-31 

Negócios Estrangeiros  

Aprova a Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República das Filipinas, assinada em Lisboa, 

em 14 de setembro de 2012 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108010871/details/maximized?serie=I&day=2017-08-17&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/630414/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108030503/details/maximized?serie=I&day=2017-08-22&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/248015/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/497417/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108041482/details/maximized?serie=I&day=2017-08-23&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107781374/details/maximized?serie=I&day=2017-07-31&date=2017-07-01
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Decreto n.º 22/2017 - Diário da República n.º 146/2017, Série I de 2017-07-31 

Negócios Estrangeiros  

Aprova as emendas ao Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar estabelecido na Convenção sobre o 

Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar, de 1972, e adotadas pelas Resoluções A.1004(25) e 

A.1085(28) da Assembleia da Organização Marítima Internacional (OMI) 

Decreto n.º 23/2017 - Diário da República n.º 146/2017, Série I de 2017-07-31 

Negócios Estrangeiros  

Aprova, para adesão, a Convenção Internacional para o Controlo e Gestão das Águas de Lastro e Sedimentos dos Navios, 

adotada em Londres a 13 de fevereiro de 2004, pela Organização Marítima Internacional 

 

 

COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL 
 

Decreto Regulamentar n.º 7/2017 - Diário da República n.º 151/2017, Série I de 2017-08-07 

Justiça  

Estabelece a organização e o funcionamento do Ponto Único de Contacto para a Cooperação Policial Internacional 

 

 

 

COOPERATIVAS 
 

Lei n.º 66/2017 - Diário da República n.º 153/2017, Série I de 2017-08-09 

Assembleia da República  

Primeira alteração à Lei n.º 119/2015, de 31 de agosto, que aprova o Código Cooperativo 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107785475/details/maximized?serie=I&day=2017-07-31&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107785476/details/maximized?serie=I&day=2017-07-31&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107963497/details/maximized?serie=I&day=2017-08-07&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107981649/details/maximized?serie=I&day=2017-08-09&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70139955/details/normal?l=1
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DIREITOS DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS 
 

Decreto-Lei n.º 100/2017 - Diário da República n.º 162/2017, Série I de 2017-08-23 

Cultura  

Procede à primeira alteração à Lei n.º 26/2015, de 14 de abril, transpondo a Diretiva n.º 2014/26/UE, relativa à gestão 

coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e à concessão de licenças multiterritoriais de direitos sobre obras musicais 

para utilização em linha no mercado interno, e que altera o Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos e a tabela 

de compensação equitativa anexa à Lei n.º 62/98, de 1 de setembro 

 

 

ENERGIA 
 

Lei n.º 82/2017 - Diário da República n.º 159/2017, Série I de 2017-08-18 

Assembleia da República  

Determina a obrigatoriedade de consulta prévia aos municípios nos procedimentos administrativos relativos à prospeção e 

pesquisa, exploração experimental e exploração de hidrocarbonetos (primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 109/94, de 26 de 

abril, que estabelece o regime jurídico das atividades de prospeção, pesquisa e produção de petróleo) 

Lei n.º 105/2017 - Diário da República n.º 167/2017, Série I de 2017-08-30 

Assembleia da República  

Consagra a livre opção dos consumidores domésticos de eletricidade pelo regime de tarifas reguladas, procedendo à segunda 

alteração ao Decreto-Lei n.º 75/2012, de 26 de março 

Decreto-Lei n.º 96/2017 - Diário da República n.º 154/2017, Série I de 2017-08-10 

Economia  

Estabelece o regime das instalações elétricas particulares 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108041479/details/maximized?serie=I&day=2017-08-23&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66970759/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0026
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/566628/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108021177/details/maximized?serie=I&day=2017-08-18&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/265543/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108074433/details/maximized?serie=I&day=2017-08-30&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/553927/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107987277/details/maximized?serie=I&day=2017-08-10&date=2017-08-01
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Decreto-Lei n.º 97/2017 - Diário da República n.º 154/2017, Série I de 2017-08-10 

Economia  

Estabelece o regime das instalações de gases combustíveis em edifícios 

 

ERSE – ENTIDADE REGULADORAS DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS 

 

Diretiva n.º 9/2017 - Diário da República n.º 150/2017, Série II de 2017-08-04  

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos  

Perfis de consumo de gás natural e consumos médios diários aprovados pela ERSE para vigorarem no ano gás 2017-2018 

Diretiva n.º 10/2017 - Diário da República n.º 158/2017, Série II de 2017-08-17  

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos  

Tarifas e Preços de Gás Natural para o ano gás 2017-2018 

 

Diretiva n.º 11/2017 - Diário da República n.º 161/2017, Série II de 2017-08-22   

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos  

Aprova a alteração ao Procedimento n.º 9 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço do setor elétrico relativo a 

medições da qualidade da energia elétrica na sequência de reclamações dos clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107987278/details/maximized?serie=I&day=2017-08-10&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107814675/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2017-08-04&date=2017-08-01&filtrar=Filtrar&dreId=107812489
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108009272/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2017-08-17&filtrar=Filtrar&date=2017-08-01&dreId=108009192
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108038037/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2017-08-22&filtrar=Filtrar&date=2017-08-01&dreId=108037640


 

    9 
 
 
 

 

L’EXPRESS LEXTTER  
31 julho a 01 setembro de 2017 

 

 

ESTRANGEIROS NO TERRITÓRIO NACIONAL 
 

Lei n.º 59/2017 - Diário da República n.º 146/2017, Série I de 2017-07-31 

Assembleia da República  

Quarta alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e 

afastamento de estrangeiros do território nacional 

Lei n.º 102/2017 - Diário da República n.º 165/2017, Série I de 2017-08-28 

Assembleia da República  

Procede à quinta alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e 

afastamento de estrangeiros do território nacional e transpõe as Diretivas 2014/36/UE, de 26 de fevereiro, e 2014/66/UE, de 

15 de maio de 2014, e 2016/801, de 11 de maio de 2016 

 

 

FINANCEIRO 
 

Lei n.º 69/2017 - Diário da República n.º 155/2017, Série I de 2017-08-11 

Assembleia da República  

Regula os fundos de recuperação de créditos 

 

Lei n.º 83/2017 - Diário da República n.º 159/2017, Série I de 2017-08-18 

Assembleia da República  

Estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, transpõe parcialmente as 

Diretivas 2015/849/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, e 2016/2258/UE, do Conselho, de 6 

de dezembro de 2016, altera o Código Penal e o Código da Propriedade Industrial e revoga a Lei n.º 25/2008, de 5 de junho, 

e o Decreto-Lei n.º 125/2008, de 21 de julho 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107781373/details/maximized?serie=I&day=2017-07-31&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/635814/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108063583/details/maximized?serie=I&day=2017-08-28&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/635814/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0036
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0066
https://dre.pt/application/external/eurolex?16L0801
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107995232/details/maximized?serie=I&day=2017-08-11&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108021178/details/maximized?serie=I&day=2017-08-18&date=2017-08-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L0849
https://dre.pt/application/external/eurolex?16L2258
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/449407/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/456777/details/normal?l=1
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Lei n.º 104/2017 - Diário da República n.º 167/2017, Série I de 2017-08-30 

Assembleia da República  

Transpõe parcialmente a Diretiva 2014/91/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, no que diz 

respeito às funções dos depositários, às políticas de remuneração e às sanções, altera o Código dos Valores Mobiliários e o 

Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo 

Decreto-Lei n.º 98/2017 - Diário da República n.º 154/2017, Série I de 2017-08-10 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural  

Permite a reafetação dos montantes não utilizados em linhas de crédito destinadas aos operadores do setor agrícola 

Decreto-Lei n.º 107/2017 - Diário da República n.º 167/2017, Série I de 2017-08-30 

Finanças  

Estabelece as regras relativas à mudança de contas de pagamento, à comparabilidade das respetivas comissões, bem como ao 

acesso a contas de pagamento com características básicas, transpondo a Diretiva 2014/92/UE 

Decreto Regulamentar n.º 8/2017 - Diário da República n.º 166/2017, Série I de 2017-08-29 

Finanças  

Regula os índices de referência no quadro de instrumentos e contratos financeiros ou do desempenho de fundos de 

investimento, assegurando a execução do Regulamento (UE) n.º 2016/1011 

 

Declaração de Retificação n.º 22/2017 - Diário da República n.º 164/2017, Série I de 2017-08-25 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral  

Retifica o Decreto-Lei n.º 77/2017, de 30 de junho, das Finanças, que cria medidas de dinamização do mercado de capitais, 

com vista à diversificação das fontes de financiamento das empresas, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 125, de 

30 de junho de 2017 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108074432/details/maximized?serie=I&day=2017-08-30&date=2017-08-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0091
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107987279/details/maximized?serie=I&day=2017-08-10&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108074436/details/maximized?serie=I&day=2017-08-30&date=2017-08-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0092
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108068705/details/maximized?serie=I&day=2017-08-29&date=2017-08-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?16R1011
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108052023/details/maximized?serie=I&day=2017-08-25&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107596682/details/normal?l=1
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BP – BANCO DE PORTUGAL 

 

Nota de Informação Estatística - Empréstimos concedidos pelo setor financeiro - junho de 2017  

 
Nota de Informação Estatística - Dívida pública - junho de 2017  
 

Comunicado do Banco de Portugal sobre o Relatório de Acompanhamento dos Mercados Bancários de Retalho 2016 
 

Consulta pública do Banco de Portugal n.º 2/2017 - Regulamentação do dever de avaliação da solvabilidade na concessão de 

crédito a clientes bancários particulares (até 4 de set.) 
 

Autoridade Bancária Europeia lança consulta pública sobre o reporte de dados estatísticos de fraude com instrumentos de 

pagamento 
 

Contas de serviços mínimos bancários crescem 12% no primeiro semestre de 2017 
 

Nota de Informação Estatística - Taxas de juro de novas operações de empréstimos e depósitos - junho de 2017  
 

Nota de Informação Estatística - Empréstimos e depósitos bancários - junho de 2017  
 

Consulta pública do Banco de Portugal n.º 3/2017 - Políticas de remuneração e deveres de assistência e de informação a prestar na 

vigência dos contratos de crédito à habitação e de crédito com garantia hipotecária (até 7 de set.) 
 

Nota de Informação Estatística - Emissões de títulos - junho de 2017  
 

Autoridade Bancária Europeia lança discussão sobre FinTech 

 

Consulta pública do Banco de Portugal n.º 4/2017 – Processo de autorização, de registo e políticas de remuneração das entidades 

que exercem a atividade de intermediário de crédito e prestam serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito 
 

Nota de Informação Estatística - Balança de pagamentos - junho de 2017  
 

Nota de Informação Estatística - Posição de investimento internacional - junho de 2017  
 

Nota de Informação Estatística - Endividamento do setor não financeiro - junho de 2017  
 

Nota de Informação Estatística - Financiamento das administrações públicas - junho de 2017  

https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emprestimos-concedidos-pelo-setor-financeiro-junho-de-2017
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-divida-publica-junho-de-2017
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-o-relatorio-de-acompanhamento-dos-mercados-1
https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-do-banco-de-portugal-no-22017-regulamentacao-do-dever-de-avaliacao-da
https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-do-banco-de-portugal-no-22017-regulamentacao-do-dever-de-avaliacao-da
https://www.bportugal.pt/comunicado/autoridade-bancaria-europeia-lanca-consulta-publica-sobre-o-reporte-de-dados-estatisticos
https://www.bportugal.pt/comunicado/autoridade-bancaria-europeia-lanca-consulta-publica-sobre-o-reporte-de-dados-estatisticos
https://www.bportugal.pt/comunicado/contas-de-servicos-minimos-bancarios-crescem-12-no-primeiro-semestre-de-2017
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-taxas-de-juro-de-novas-operacoes-de-emprestimos-e-10
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emprestimos-e-depositos-bancarios-junho-de-2017
https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-do-banco-de-portugal-no-32017-politicas-de-remuneracao-e-deveres-de
https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-do-banco-de-portugal-no-32017-politicas-de-remuneracao-e-deveres-de
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emissoes-de-titulos-junho-de-2017
https://www.bportugal.pt/comunicado/autoridade-bancaria-europeia-lanca-discussao-sobre-fintech
https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-do-banco-de-portugal-no-42017-processo-de-autorizacao-de-registo-e
https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-do-banco-de-portugal-no-42017-processo-de-autorizacao-de-registo-e
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-balanca-de-pagamentos-junho-de-2017
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-posicao-de-investimento-internacional-junho-de-2017
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-endividamento-do-setor-nao-financeiro-junho-de-2017
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-financiamento-das-administracoes-publicas-junho-de-2017
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Nota de Informação Estatística - Empréstimos concedidos pelo setor financeiro - julho de 2017  

 

Cartas Circulares 

 

Carta Circular n.º CC/2017/00000020 - Entende dever ser fundamental que as instituições disponham de uma política de 

classificação, desreconhecimento e monitorização de créditos considerados incobráveis, de acordo com o normativo contabilístico 

aplicável, efetuem a monitorização de tal política e a divulguem ao mercado, devendo ainda manter adequado o registo 

contabilístico até à extinção de cada operação de crédito.  
Publicado em: 16 ago. 2017 

Divulgado em: 21 jul. 2017 

 

Carta Circular n.º CC/2017/00000019 - Realça que é fundamental que as instituições assegurem a implementação da Norma de 

Relato Financeiro n.º 9 (IFRS 9 – Financial Instruments), devendo para tanto implementar sólidos procedimentos de controlo e 

governo internos.  
Publicado em: 16 ago. 2017 

Divulgado em: 21 jul. 2017 

 
 

Instruções (Histórico) 

 

Instrução (Histórico) n.º 11/2017 - Altera a Instrução nº 5/2017 que regulamenta o reporte de informação para fins de supervisão, 

em base individual, para algumas entidades.  
Publicado em: 16 ago. 2017 

Entrada em vigor: 17 ago. 2017 

 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Estatísticas trimestrais sobre day-trading - 2º trimestre de 2017 

Indicadores de síntese do mercado de capitais português – julho de 2017 

ESMA recomenda melhorias na supervisão da informação financeira 

Respostas às perguntas mais frequentes sobre RTS e ITS no âmbito da DMIF II/RMIF 

Estatísticas trimestrais sobre gestão de ativos - 2.º trimestre de 2017 

https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emprestimos-concedidos-pelo-setor-financeiro-julho-de-2017
https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc201700000020
https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc201700000020
https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc201700000020
https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc201700000020
https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc201700000019
https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc201700000019
https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc201700000019
https://www.bportugal.pt/instrucao/112017
https://www.bportugal.pt/instrucao/112017
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/Day-trading/Pages/2017_2t.aspx?shpage=Day-trading
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20170802a.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20170802a.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Informa%C3%A7%C3%A3oInvestidor/dmif2/Pages/faq-dmif-II.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20170817r.aspx?v=
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Relatório trimestral de intermediação financeira - 2º trimestre 2017 

Indicadores mensais sobre receção de ordens por conta de outrem - julho 2017 

Consulta Pública sobre Projeto de Regulamento da CMVM relativo aos fundos de recuperação de créditos 

 

ASF – AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 

Dossier Especial Jornal Económico: Os Seguros e os Fundos de Pensões no mundo lusófono 

O Dossier Especial Seguros do Jornal Económico dá destaque às temáticas abordadas na XXI Conferência da ASEL. 

Norma Regulamentar n.º 5/2017-R, de 18 de agosto 

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 2017 

 

Consulta Pública n.º 7/2017 

Projeto de norma regulamentar que divulga as condições fundadas em razões de interesse geral a que deve obedecer o exercício 

de atividade em Portugal por empresas de seguros com sede em outro Estado membro 

 

 

FISCAL 
 

Lei n.º 85/2017 - Diário da República n.º 159/2017, Série I de 2017-08-18 

Assembleia da República  

Altera o Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de agosto, e o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, e prorroga a vigência dos 

benefícios fiscais relativos ao mecenato científico 

 

Lei n.º 91/2017 - Diário da República n.º 161/2017, Série I de 2017-08-22 

Assembleia da República  

Modifica as condições em que um país, região ou território pode ser considerado regime fiscal claramente mais favorável, 

alterando a Lei Geral Tributária 

 

http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20170821y.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20170818p.aspx?v=
http://www.asf.com.pt/NR/exeres/1A8E86E1-A5C7-4F20-B8F5-45A29117B97A.htm
http://www.asf.com.pt/NR/exeres/31AD3EA1-59D6-46BB-8EA2-6684D841E816.htm
http://www.asf.com.pt/NR/exeres/53AEB66E-385D-4427-B210-F396198F1A35.htm
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108021180/details/maximized?serie=I&day=2017-08-18&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75069302/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108030504/details/maximized?serie=I&day=2017-08-22&date=2017-08-01
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Lei n.º 92/2017 - Diário da República n.º 161/2017, Série I de 2017-08-22 

Assembleia da República  

Obriga à utilização de meio de pagamento específico em transações que envolvam montantes iguais ou superiores a EUR 3 

000, alterando a Lei Geral Tributária e o Regime Geral das Infrações Tributárias 

 

Lei n.º 98/2017 - Diário da República n.º 163/2017, Série I de 2017-08-24 

Assembleia da República  

Regula a troca automática de informações obrigatória relativa a decisões fiscais prévias transfronteiriças e a acordos prévios 

sobre preços de transferência e no domínio da fiscalidade, transpondo as Diretivas (UE) 2015/2376, do Conselho, de 8 de 

dezembro de 2015, e (UE) 2016/881, do Conselho, de 25 de maio de 2016, e procedendo à alteração de diversos diplomas 

Lei n.º 100/2017 - Diário da República n.º 165/2017, Série I de 2017-08-28 

Assembleia da República  

Altera o Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, o Código de Procedimento e de Processo Tributário, e o Decreto-Lei n.º 

6/2013, de 17 de janeiro 

Portaria n.º 255/2017 - Diário da República n.º 156/2017, Série I de 2017-08-14 

Finanças  

Alteração à Portaria n.º 302-D/2016, de 2 de dezembro 

Portaria n.º 256/2017 - Diário da República n.º 156/2017, Série I de 2017-08-14 

Finanças  

Portaria que regulamenta a publicação pela Autoridade Tributária e Aduaneira da informação relativa às transferências e 

envios de fundos, a que se refere o n.º 3 do artigo 63.º-A da lei geral tributária (LGT), e a informação relativa às transferências 

e envios de fundos, que deve ser incluída no relatório detalhado sobre a evolução do combate à fraude e à evasão fiscais, de 

acordo com o artigo 64.º-B da lei geral tributária (LGT) 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108030505/details/maximized?serie=I&day=2017-08-22&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108051987/details/maximized?serie=I&day=2017-08-24&date=2017-08-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L2376
https://dre.pt/application/external/eurolex?16L0881
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108063581/details/maximized?serie=I&day=2017-08-28&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/692261/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/256471/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/256471/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108002087/details/maximized?serie=I&day=2017-08-14&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105300341/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108002088/details/maximized?serie=I&day=2017-08-14&date=2017-08-01
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AT – AUTORIDADE TRIBUTÁRIA 

 

Ofício-circulado n.º 30192/2017, de 31/07 - e-Taxfree Portugal. Decreto-lei n.º 19/2017, de 14 de fevereiro e Portaria n.º 

185/2017, de 1 de junho. Novos procedimentos a adotar.  

 

Ofício-circulado n.º 30193/2017, de 11/08 - Artigo 27.º, n.º 8 do Código do IVA - Opção de pagamento do IVA devido pelas 

importações de bens na declaração periódica de IVA na forma e prazo regulados na Portaria n.º 215/2017, 20-07.  

Ofício-circulado n.º 90025/2017, de 14/08 - Restituições de IVA - Decreto-Lei n.º 84/2017, de 21 de julho.  

 

Despacho n.º 7689/2017, de 01/09 - Determina à AT o levantamento das informações vinculativas não publicadas agilizando a 

sua futura publicação, a publicação de ora em diante de todas as informações vinculativas prestadas, e a publicação anual das 

regras de liquidação do IRS  
 

IVA - E-TaxFree Portugal: documentação de apoio para comunicações à AT. 

 
 

IMOBILIÁRIO 
 

Lei n.º 78/2017 - Diário da República n.º 158/2017, Série I de 2017-08-17 

Assembleia da República  

Cria um sistema de informação cadastral simplificada e revoga a Lei n.º 152/2015, de 14 de setembro 

Lei n.º 87/2017 - Diário da República n.º 159/2017, Série I de 2017-08-18 

Assembleia da República  

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 308/2007, de 3 de setembro, que cria o programa Porta 65 - Arrendamento 

por Jovens, instrumento de apoio financeiro ao arrendamento por jovens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E0EC072F-005F-45B2-91A6-6C53CC63E11D/0/Oficio_Circulado_30192_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E0EC072F-005F-45B2-91A6-6C53CC63E11D/0/Oficio_Circulado_30192_2017.pdf
http://portalinternet-dgci/NR/rdonlyres/6F3DB33F-3B59-4F7B-9596-2D8C143B368A/0/Oficio_circulado_30193_2017.pdf
http://portalinternet-dgci/NR/rdonlyres/6F3DB33F-3B59-4F7B-9596-2D8C143B368A/0/Oficio_circulado_30193_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E445E59E-FB7F-48CD-9D23-DC5395E89F39/0/Of_circ_90025_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A2E7FE1E-2A12-40CD-942C-4BA73A8A68A8/0/Despacho_7689_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A2E7FE1E-2A12-40CD-942C-4BA73A8A68A8/0/Despacho_7689_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A2E7FE1E-2A12-40CD-942C-4BA73A8A68A8/0/Despacho_7689_2017.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108010874/details/maximized?serie=I&day=2017-08-17&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70280711/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108021182/details/maximized?serie=I&day=2017-08-18&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/641166/details/normal?l=1
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JUROS MORATÓRIOS 
 

Aviso n.º 8544/2017 - Diário da República n.º 147/2017, Série II de 2017-08-01  

Finanças - Direção-Geral do Tesouro e Finanças  

Publicitação de Taxas Supletivas de Juros Moratórios, a vigorar no 2.º semestre de 2017 

 

MEDIDAS RESTRITIVAS – ONU / EU 
 

Lei n.º 97/2017 - Diário da República n.º 162/2017, Série I de 2017-08-23 

Assembleia da República  

Regula a aplicação e a execução de medidas restritivas aprovadas pela Organização das Nações Unidas ou pela União 

Europeia e estabelece o regime sancionatório aplicável à violação destas medidas 

 

NOTIFICAÇÕES ELETRÓNICAS 
 

Decreto-Lei n.º 93/2017 - Diário da República n.º 147/2017, Série I de 2017-08-01 

Presidência e da Modernização Administrativa  

Cria o serviço público de notificações eletrónicas associado à morada única digital 

 

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2017 
 

Lei n.º 74/2017 - Diário da República n.º 157/2017, Série I de 2017-08-16 

Assembleia da República  

Primeira alteração à lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107777162/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-08-01&date=2017-08-01&dreId=107777152
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108041476/details/maximized?serie=I&day=2017-08-23&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107791615/details/maximized?serie=I&day=2017-08-01&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108001410/details/maximized?serie=I&day=2017-08-16&date=2017-08-01
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PENAL 
 

Lei n.º 67/2017 - Diário da República n.º 153/2017, Série I de 2017-08-09 

Assembleia da República  

Regula a identificação judiciária lofoscópica e fotográfica, adaptando a ordem jurídica interna às Decisões 2008/615/JAI e 

2008/616/JAI do Conselho, de 23 de junho de 2008 

Lei n.º 88/2017 - Diário da República n.º 160/2017, Série I de 2017-08-21 

Assembleia da República  

Aprova o regime jurídico da emissão, transmissão, reconhecimento e execução de decisões europeias de investigação em 

matéria penal, transpõe a Diretiva 2014/41/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, e revoga a Lei 

n.º 25/2009, de 5 de junho 

Lei n.º 94/2017 - Diário da República n.º 162/2017, Série I de 2017-08-23 

Assembleia da República  

Altera o Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, o Código da Execução das Penas e 

Medidas Privativas da Liberdade, aprovado pela Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro, a Lei n.º 33/2010, de 2 de setembro, 

que regula a utilização de meios técnicos de controlo à distância (vigilância eletrónica), e a Lei da Organização do Sistema 

Judiciário, aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto 

Lei n.º 96/2017 - Diário da República n.º 162/2017, Série I de 2017-08-23 

Assembleia da República  

Define os objetivos, prioridades e orientações de política criminal para o biénio de 2017-2019 

Parecer n.º 34/2016 - Diário da República n.º 152/2017, Série II de 2017-08-08   

Ministério Público - Procuradoria-Geral da República  

Responsabilidade financeira pelos encargos resultantes do internamento compulsivo de cidadãos inimputáveis decretado 

judicialmente ao abrigo do Código Penal 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107981650/details/maximized?serie=I&day=2017-08-09&date=2017-08-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?08D0615
https://dre.pt/application/external/eurolex?08D0616
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108028570/details/maximized?serie=I&day=2017-08-21&date=2017-08-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0041
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/494224/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/494224/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108038373/details/maximized?serie=I&day=2017-08-23&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/319744/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/491690/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/344262/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499514/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108041475/details/maximized?serie=I&day=2017-08-23&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107973546/details/maximized?serie=II&parte_filter=32&day=2017-08-08&date=2017-08-01&filtrar=Filtrar&dreId=107963525
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PDR 2020 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CONTINENTE 
 

Portaria n.º 252/2017 - Diário da República n.º 151/2017, Série I de 2017-08-07 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural  

Altera a Portaria n.º 313-A/2016, de 12 de dezembro, que estabelece o regime de aplicação da ação n.º 10.3 «Atividades de 

cooperação dos GAL», integrada na medida n.º 10, «LEADER», da área n.º 4 «Desenvolvimento local», do Programa de 

Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020 

 

 

PREVIDENCIAL 
 

Portaria n.º 253/2017 - Diário da República n.º 152/2017, Série I de 2017-08-08 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Portaria que procede à alteração da Portaria n.º 257/2012, de 27 de agosto, alterada pelos Decretos-Leis n.ºs 13/2013, de 25 

de janeiro, e 1/2016, de 6 de janeiro, e pela Portaria n.º 5/2017, de 3 de janeiro, relativa à atribuição do rendimento social 

de inserção (RSI) 

Decreto Regulamentar n.º 6-A/2017 - Diário da República n.º 146/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-07-31 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Regulamenta a atualização extraordinária das pensões 

 

 

PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO 
 

Lei n.º 84/2017 - Diário da República n.º 159/2017, Série I de 2017-08-18 

Assembleia da República  

Incremento das obrigações de planeamento e programação de medidas de intervenção em situações de emergência 

radiológica ou de acidentes nucleares (primeira alteração aos Decretos-Leis n.ºs 36/95, de 14 de fevereiro, e 174/2002, de 25 

de julho) 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107963501/details/maximized?serie=I&day=2017-08-07&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105349903/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107976097/details/maximized?serie=I&day=2017-08-08&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/174554/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/256986/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73017523/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105687068/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107787667/details/maximized?serie=I&day=2017-07-31&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108021179/details/maximized?serie=I&day=2017-08-18&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/197685/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/197360/details/normal?l=1
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REGISTO CENTRAL DO BENEFICIÁRIO EFETIVO (RCBE) 
 

Lei n.º 89/2017 - Diário da República n.º 160/2017, Série I de 2017-08-21 

Assembleia da República  

Aprova o Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo, transpõe o capítulo III da Diretiva (UE) 2015/849, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, e procede à alteração de Códigos e outros diplomas legais 

 

 

SAÚDE / LIFE SCIENCES 
 

Lei n.º 99/2017 - Diário da República n.º 164/2017, Série I de 2017-08-25 

Assembleia da República  

Procede à segunda alteração à Lei n.º 12/2009, de 26 de março, que estabelece o regime jurídico da qualidade e segurança 

relativa à dádiva, colheita e análise, processamento, preservação, armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos e 

células de origem humana, e transpõe as Diretivas 2015/565/UE e 2015/566/UE, da Comissão, de 8 de abril de 2015 

Decreto-Lei n.º 108/2017 - Diário da República n.º 167/2017, Série I de 2017-08-30 

Saúde  

Estabelece o regime da carreira farmacêutica nas entidades públicas empresariais e nas parcerias em saúde, em regime de 

gestão e financiamento privados, integradas no Serviço Nacional de Saúde 

Decreto-Lei n.º 109/2017 - Diário da República n.º 167/2017, Série I de 2017-08-30 

Saúde  

Define o regime legal da carreira especial farmacêutica, bem como os requisitos de habilitação profissional para integração 

na mesma 

Decreto Regulamentar n.º 6/2017 - Diário da República n.º 146/2017, Série I de 2017-07-31 

Saúde  

Regulamenta o acesso à gestação de substituição 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108028571/details/maximized?serie=I&day=2017-08-21&date=2017-08-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L0849
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108052021/details/maximized?serie=I&day=2017-08-25&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/603264/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L0565
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L0566
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108074437/details/maximized?serie=I&day=2017-08-30&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108074438/details/maximized?serie=I&day=2017-08-30&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107785481/details/maximized?serie=I&day=2017-07-31&date=2017-07-01
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SEGURANÇA E DEFESA 
 

Lei Orgânica n.º 4/2017 - Diário da República n.º 164/2017, Série I de 2017-08-25 

Assembleia da República  

Aprova e regula o procedimento especial de acesso a dados de telecomunicações e Internet pelos oficiais de informações do 

Serviço de Informações de Segurança e do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa e procede à segunda alteração à Lei 

n.º 62/2013, de 26 de agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciário) 

 

 

SOCIEDADES DESPORTIVAS 
 

Lei n.º 101/2017 - Diário da República n.º 165/2017, Série I de 2017-08-28 

Assembleia da República  

Defesa da transparência e da integridade nas competições desportivas (terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 

31 de dezembro, e segunda alteração aos Decretos-Leis n.ºs 273/2009, de 1 de outubro, 10/2013, de 25 de janeiro, 66/2015, 

de 29 de abril, e 67/2015, de 29 de abril) 

 

 

SOCIETÁRIO 
 

Lei n.º 62/2017 - Diário da República n.º 147/2017, Série I de 2017-08-01 

Assembleia da República  

Regime da representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das entidades 

do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa 

Declaração de Retificação n.º 21/2017 - Diário da República n.º 164/2017, Série I de 2017-08-25 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral  

Retifica o Decreto-Lei n.º 79/2017, de 30 de junho, da Justiça, que altera o Código das Sociedades Comerciais e o Código da 

Insolvência e da Recuperação de Empresas, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 125, de 30 de junho de 2017 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108052020/details/maximized?serie=I&day=2017-08-25&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499514/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499514/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108063582/details/maximized?serie=I&day=2017-08-28&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/243744/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/490964/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/256983/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67098359/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67098360/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107791612/details/maximized?serie=I&day=2017-08-01&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108052022/details/maximized?serie=I&day=2017-08-25&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107596684/details/normal?l=1
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TABACO 
 

Lei n.º 63/2017 - Diário da República n.º 149/2017, Série I de 2017-08-03 

Assembleia da República  

Abrange no conceito de fumar os novos produtos do tabaco sem combustão que produzam aerossóis, vapores, gases ou 

partículas inaláveis e reforça as medidas a aplicar a estes novos produtos em matéria de exposição ao fumo ambiental, 

publicidade e promoção, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 37/2007, de 14 de agosto 

 

TMT 
 

Decreto-Lei n.º 92/2017 - Diário da República n.º 146/2017, Série I de 2017-07-31 

Planeamento e das Infraestruturas  

Reforça medidas de redução do custo de implantação de redes de comunicações eletrónicas de elevado débito, transpondo a 

Diretiva n.º 2014/61/UE 

 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

20.º modelo de especificação BEREC do roaming 

Resposta ao questionário até 03.11.2017.  
01.08.2017 

Legislação - atualização da informação 

Decisão de Execução (UE) 2017/1358 da Comissão, de 20.07.2017.  
09.08.2017 

Legislação - atualização da informação 

Decisão de Execução (UE) 2017/1438 da Comissão, de 04.08.2017.  
11.08.2017 

Alternativas para a rescisão de contrato com os operadores de telecomunicações 

ANACOM esclarece como exercer o direito de rescisão de contratos.  
24.08.2017 

Recebeu um toque de um número internacional desconhecido? 

Consulte o Portal do Consumidor da ANACOM para saber quais os cuidados a ter para evitar possíveis fraudes.  
25.08.2017 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107805893/details/maximized?serie=I&day=2017-08-03&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/636938/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107785482/details/maximized?serie=I&day=2017-07-31&date=2017-07-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0061
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1415249
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1415629
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1415681
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1416154
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1416225
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TRABALHO E EMPREGO 
 

Lei n.º 64/2017 - Diário da República n.º 151/2017, Série I de 2017-08-07 

Assembleia da República  

Estabelece as prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde a 

que estão ou possam vir a estar sujeitos devido à exposição a campos eletromagnéticos durante o trabalho e transpõe a 

Diretiva 2013/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013 

Lei n.º 70/2017 - Diário da República n.º 156/2017, Série I de 2017-08-14 

Assembleia da República  

Quinta alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

excluindo a Polícia Judiciária e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do respetivo âmbito de aplicação 

Lei n.º 73/2017 - Diário da República n.º 157/2017, Série I de 2017-08-16 

Assembleia da República  

Reforça o quadro legislativo para a prevenção da prática de assédio, procedendo à décima segunda alteração ao Código do 

Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, à sexta alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e à quinta alteração ao Código de Processo do Trabalho, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 480/99, de 9 de novembro 

Lei n.º 80/2017 - Diário da República n.º 159/2017, Série I de 2017-08-18 

Assembleia da República  

Interpreta o n.º 7 do artigo 113.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, que estabelece os regimes de vinculação, de 

carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas 

Decreto-Lei n.º 106/2017 - Diário da República n.º 166/2017, Série I de 2017-08-29 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Regula a recolha, publicação e divulgação da informação estatística sobre acidentes de trabalho 

Decreto do Presidente da República n.º 78/2017 - Diário da República n.º 163/2017, Série I de 2017-08-24 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107963496/details/maximized?serie=I&day=2017-08-07&date=2017-08-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?13L0035
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108002086/details/maximized?serie=I&day=2017-08-14&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25676932/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108001409/details/maximized?serie=I&day=2017-08-16&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/602073/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25676932/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/683065/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108021175/details/maximized?serie=I&day=2017-08-18&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/468663/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108068706/details/maximized?serie=I&day=2017-08-29&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108051985/details/maximized?serie=I&day=2017-08-24&date=2017-08-01
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Presidência da República  

Ratifica a Convenção n.º 187 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre o Quadro Promocional para a 

Segurança e a Saúde no Trabalho, adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, na sua 95.ª 

Sessão, realizada em Genebra, em 15 de junho de 2006 

Resolução da Assembleia da República n.º 215/2017 - Diário da República n.º 163/2017, Série I de 2017-08-24 

Assembleia da República  

Aprova a Convenção n.º 187 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre o Quadro Promocional para a 

Segurança e a Saúde no Trabalho, adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, na sua 95.ª 

Sessão, realizada em Genebra, a 15 de junho de 2006 

 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
 

Lei n.º 79/2017 - Diário da República n.º 159/2017, Série I de 2017-08-18 

Assembleia da República  

Protege o património azulejar, procedendo à décima terceira alteração ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro 

 

XXI GOVERNO CONSTITUCIONAL 
 

Decreto-Lei n.º 99/2017 - Diário da República n.º 159/2017, Série I de 2017-08-18 

Presidência do Conselho de Ministros  

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro, que aprova a Lei Orgânica do XXI Governo 

Constitucional 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108051988/details/maximized?serie=I&day=2017-08-24&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108016474/details/maximized?serie=I&day=2017-08-18&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/655682/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108021183/details/maximized?serie=I&day=2017-08-18&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/72909765/details/normal?l=1
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RAA – REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 

Decreto Legislativo Regional n.º 6/2017/A - Diário da República n.º 151/2017, Série I de 2017-08-07 

Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa  

Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 15/2014/A, de 20 de agosto, que estabelece o Sistema de Fiscalização 

e Controlo do Abastecimento de Gasóleo à Agricultura e à Pesca da Região Autónoma dos Açores 

 

 

RAM – REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
 

Decreto Legislativo Regional n.º 21/2017/M - Diário da República n.º 147/2017, Série I de 2017-08-01 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 171/98, de 25 de junho, que equipara a Instituições Particulares de 

Solidariedade Social as Casas do Povo que prossigam os objetivos previstos no Estatuto das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de fevereiro 

Decreto Legislativo Regional n.º 22/2017/M - Diário da República n.º 147/2017, Série I de 2017-08-01 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Procede à primeira alteração do Decreto Legislativo Regional n.º 11/2015/M, de 18 de dezembro, que estabelece os 

princípios orientadores e o enquadramento a que deve obedecer a cooperação entre o Instituto de Segurança Social da 

Madeira, IP-RAM, e as instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e outras instituições particulares sem fins 

lucrativos que lhe são equiparadas e que prosseguem atividades sociais na Região Autónoma da Madeira 

Decreto Legislativo Regional n.º 23/2017/M - Diário da República n.º 148/2017, Série I de 2017-08-02 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Primeira alteração ao Decreto Regional n.º 23/78/M, de 29 de abril, que estabelece o regime jurídico das comissões 

parlamentares de inquérito da Assembleia Legislativa Regional da Madeira 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107963502/details/maximized?serie=I&day=2017-08-07&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/56305785/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107791619/details/maximized?serie=I&day=2017-08-01&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/478245/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/311401/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107791620/details/maximized?serie=I&day=2017-08-01&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/72927557/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107797868/details/maximized?serie=I&day=2017-08-02&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/425526/details/normal?l=1
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Decreto Legislativo Regional n.º 24/2017/M - Diário da República n.º 149/2017, Série I de 2017-08-03 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 7/2012/M, de 20 de abril, que define o regime jurídico da gestão dos 
bens imóveis do domínio privado da Região Autónoma da Madeira 

Decreto Legislativo Regional n.º 25/2017/M - Diário da República n.º 151/2017, Série I de 2017-08-07 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Adapta à Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, que estabelece a titularidade dos recursos 

hídricos 

Decreto Legislativo Regional n.º 30/2017/M - Diário da República n.º 165/2017, Série I de 2017-08-28 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Estabelece o regime a que fica sujeito o procedimento de delimitação do domínio público hídrico na Região Autónoma da 

Madeira 

Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2017/M - Diário da República n.º 160/2017, Série I de 2017-08-21 

Região Autónoma da Madeira - Presidência do Governo  

Primeira alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2015/M, de 12 de maio, que aprova a organização e 

funcionamento do XII Governo Regional da Madeira 

Decreto Regulamentar Regional n.º 10/2017/M - Diário da República n.º 164/2017, Série I de 2017-08-25 

Região Autónoma da Madeira - Presidência do Governo  

Fixa, para o ano de 2017, o valor do metro quadrado padrão para efeitos da indústria da construção civil 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 18/2017/M - Diário da República n.º 149/2017, 

Série I de 2017-08-03 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Apresenta à Assembleia da República a proposta de Lei que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107805902/details/maximized?serie=I&day=2017-08-03&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/552806/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107963503/details/maximized?serie=I&day=2017-08-07&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/583983/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108063588/details/maximized?serie=I&day=2017-08-28&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108028574/details/maximized?serie=I&day=2017-08-21&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67191204/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108052026/details/maximized?serie=I&day=2017-08-25&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107805903/details/maximized?serie=I&day=2017-08-03&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107805903/details/maximized?serie=I&day=2017-08-03&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/519003/details/normal?l=1
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Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 19/2017/M - Diário da República n.º 149/2017, 

Série I de 2017-08-03 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Apresenta à Assembleia da República a proposta de Lei que procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 56/2006, de 15 

de março, que regula a forma de distribuição dos resultados líquidos dos jogos sociais explorados pela Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa 

 
 
UNIÃO EUROPEIA 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 

ATOS NÃO LEGISLATIVOS 

Orçamento da UE 

Aprovação definitiva (UE, Euratom) 2017/1487 do orçamento retificativo n.º 2 da União Europeia para o exercício de 2017 

ATOS NÃO LEGISLATIVOS 

Energia 

Regulamento (UE) 2017/1485 da Comissão, de 2 de agosto de 2017, que estabelece orientações sobre a operação de redes de 
transporte de eletricidade 

Marca da EU 

Regulamento Delegado (UE) 2017/1430 da Comissão, de 18 de maio de 2017, que complementa o Regulamento (CE) n.º 207/2009 
do Conselho, sobre a marca da UE e que revoga os Regulamentos (CE) n.º 2868/95 e (CE) n.º 216/96 da Comissão 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1431 da Comissão, de 18 de maio de 2017, que estabelece as normas de execução de certas 
disposições do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca da UE 

Empresas de transporte rodoviário 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1440 da Comissão, de 8 de agosto de 2017, que altera o Regulamento (UE) 2016/480 que 
estabelece regras comuns respeitantes à interligação dos registos eletrónicos nacionais das empresas de transporte rodoviário 

Financeiro 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1443 da Comissão, de 29 de junho de 2017, que altera o Regulamento de Execução (UE) 
n.º 680/2014 que estabelece normas técnicas de execução no que diz respeito ao relato para fins de supervisão das instituições de 
acordo com o Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107805904/details/maximized?serie=I&day=2017-08-03&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107805904/details/maximized?serie=I&day=2017-08-03&date=2017-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/667323/details/normal?l=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.227.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:227:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.220.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:220:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.220.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:220:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0039.01.POR&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0039.01.POR&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.206.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2017:206:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.206.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2017:206:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.213.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:213:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.213.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:213:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.213.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:213:TOC
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Decisão (UE) 2017/1493 do Banco Central Europeu, de 3 de agosto de 2017, que altera a Decisão BCE/2014/29 relativa ao 
fornecimento ao Banco Central Europeu dos dados de supervisão reportados às autoridades nacionais competentes pelas entidades 
supervisionadas nos termos do Regulamento de Execução (UE) n.º 680/2014 da Comissão (BCE/2017/23) 

Seguros 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1469 da Comissão, de 11 de agosto de 2017, que estabelece um formato de apresentação 
normalizado para o documento de informação sobre produtos de seguros 

Sociedade de Informação 

Regulamento (UE) 2017/1515 da Comissão, de 31 de agosto de 2017, que aplica o Regulamento (CE) n.º 808/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo às estatísticas comunitárias sobre a sociedade da informação para o ano de referência de 2018  

COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES 

Recomendação do Conselho, de 11 de julho de 2017, relativa ao Programa Nacional de Reformas de Portugal para 2017 e que 
emite um parecer do Conselho sobre o Programa de Estabilidade de Portugal para 2017 

Comunicação da Comissão sobre o acesso à justiça em matéria de ambiente 

Retificação da Comunicação da Comissão, de 28 de abril de 2017, sobre o acesso à justiça em matéria de ambiente (JO C 275 de 
18.8.2017) 

 
 

COMISSÃO EUROPEIA 

Comissão Europeia começa a avaliação das candidaturas dos Estados-Membros para acolher a Agência Europeia de Medicamentos 
e a Autoridade Bancária Europeia 

O processo de candidatura para acolher as duas agências europeias atualmente localizadas no Reino Unido, a Agência Europeia de 
Medicamentos (EMA) e a Autoridade Bancária Europeia (EBA) terminou 31 de julho de 2017. 

Uma primavera europeia? Último Eurobarómetro Standard revela otimismo crescente 

Um ano após o referendo no Reino Unido, uma maioria crescente dos cidadãos da UE está otimista quanto ao futuro da União 
Europeia. 

Crise estalou há 10 anos: recuperação está de volta graças a medidas rigorosas da EU 

Crise estalou há 10 anos: recuperação está de volta graças a medidas rigorosas da UE 

Rumo a uma cadeia de abastecimento alimentar mais justa: Comissão Europeia solicita as contribuições dos cidadãos 

Comissão Europeia lançou uma consulta pública à escala da UE sobre a forma de tornar a cadeia de abastecimento alimentar mais 
justa. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.216.01.0023.01.POR&toc=OJ:L:2017:216:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.216.01.0023.01.POR&toc=OJ:L:2017:216:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.216.01.0023.01.POR&toc=OJ:L:2017:216:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.209.01.0019.01.POR&toc=OJ:L:2017:209:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.209.01.0019.01.POR&toc=OJ:L:2017:209:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.226.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2017:226:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.226.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2017:226:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.261.01.0092.01.POR&toc=OJ:C:2017:261:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.261.01.0092.01.POR&toc=OJ:C:2017:261:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.275.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2017:275:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.287.01.0008.01.POR&toc=OJ:C:2017:287:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.287.01.0008.01.POR&toc=OJ:C:2017:287:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2202_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2202_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2127_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2401_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2521_pt.htm
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Declaração da Alta Representante/Vice-Presidente, Federica Mogherini, e do Comissário da UE responsável pela Ajuda Humanitária 
e Gestão de Crises, Christos Stylianides, sobre o Dia Mundial da Ajuda Humanitária 2017 

UE: líder mundial na ajuda às vítimas de crises 

A UE dispõe de uma série de instrumentos de financiamento e de dispositivos de intervenção para ajudar os países que enfrentam 
catástrofes naturais, como incêndios florestais, inundações e sismos, ou necessitam de ajuda de emergência devido a outras crises. 

Ação da UE para reduzir a poluição do ar pelos veículos: Perguntas e respostas 

 

Consultas Públicas 

Consulta pública sobre a revisão do Regulamento relativo à segurança geral dos veículos e do Regulamento relativo à segurança 
dos peões 

Domínios de intervenção: Mercado único, Empresas e indústria, Transportes, Ambiente, Concorrência, Legislação e direitos dos 
consumidores, Saúde pública, Investigação e inovação 

Período de consulta: 31 julho 2017 – 22 outubro 2017 

 

Racionalizar a implantação da rede transeuropeia de transportes (RTE-T) 

Domínios de intervenção: Transportes 

Período de consulta: 1 agosto 2017 – 9 novembro 2017 

 

Consulta pública sobre a avaliação global da ajuda humanitária 2012-2016 

Domínios de intervenção: Ajuda humanitária e proteção civil 

Período de consulta: 16 agosto 2017 – 21 novembro 2017 

 

Iniciativa para melhorar a cadeia de abastecimento alimentar 

Domínios de intervenção: Agricultura, Empresas e indústria, Consumidores 

Período de consulta: 16 agosto 2017 – 17 novembro 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-2582_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-2582_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2661_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2821_pt.htm
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-revision-vehicle-general-safety-regulation-and-pedestrian-safety-regulation_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-revision-vehicle-general-safety-regulation-and-pedestrian-safety-regulation_pt
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/2017-ten-t-implementation_en
http://ec.europa.eu/echo/partnerships/consultations/cha-evaluation_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_pt
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PORTAL DO GOVERNO 
 
 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 10 DE AGOSTO DE 2017 
 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

- Decreto-lei que cria os Serviços Clínicos para a avaliação da aptidão física, mental e psicológica dos candidatos e condutores dos 
grupos 1 e 2, alterando o Regulamentos da Habilitação Legal para Conduzir. 

- Decreto-lei que melhora acesso às prestações do Serviço Nacional de Saúde por parte dos utentes no que respeita ao regime de 
taxas moderadoras e à aplicação dos regimes especiais de benefícios. 

(…) 

 

 
COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 10 DE AGOSTO DE 2017 – INCLUSÃO DE 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 

O Programa do XXI Governo Constitucional assenta na construção de uma sociedade mais igual, nomeadamente na promoção da 
inclusão das pessoas com deficiência. A criação de uma área governativa dedicada à inclusão das pessoas com deficiência 
demonstra o compromisso do Governo para com esse objetivo, da mesma forma que as medidas de política neste domínio são uma 
prioridade da ação governativa. 

Neste sentido, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de diplomas que visam a valorização e maior integração das pessoas 
com deficiência: 

- Decreto-Lei que cria a Prestação Social para a Inclusão (PSI).  

- Decreto-lei que cria o Modelo de Apoio à Vida Independente.  

- Decreto-Lei das Acessibilidades.  

- Decreto-Lei que aprova o Sistema Braille vigente em Portugal 

- Decreto-Lei que alarga as situações de atribuição do cartão de estacionamento para pessoas com deficiência ou incapacidade.  

(…)

http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/cm/comunicados/20170810-com-cm.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/cm/comunicados/20170810-com-cm-inclusao.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/cm/comunicados/20170810-com-cm-inclusao.aspx
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COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 24 DE AGOSTO DE 2017 
 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

- Decreto-lei que estabelece um regime especial de acesso antecipado à pensão de velhice para os beneficiários do regime geral de 
segurança social e do regime de proteção social convergente com muito longas carreiras contributivas. 

- Criação de um regime excecional que permite acelerar a reconstrução de edifícios habitacionais danificados por cheias, incêndios 
ou outras situações de catástrofe devidamente reconhecida. 

- Decreto-lei que cria o Fundo de Coinvestimento 200M, que tem por objeto a realização de operações de investimento de capital e 
quase capital em Pequenas e Médias Empresas (PME), em regime de coinvestimento com os privados. 

- Orçamento de 5 milhões de euros para a próxima edição do Orçamento Participativo Portugal (OPP).  

(…) 

 

 
 
 
 

 

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/20170824-com-cm.aspx
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