
 
 

 

 

DE 20 A 24 FEVEREIRO DE 2017 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO  

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

 

Projeto de Lei 418/XIII 

Regula o acesso à morte medicamente assistida 
Autoria: PAN 

 

Projeto de Lei 419/XIII 
Revoga o regime fundacional e estabelece um modelo de gestão democrática das instituições públicas de ensino superior (1.ª 

alteração à Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, que estabelece o “Regime jurídico das instituições do ensino superior”) 
Autoria: PCP 

 

Projeto de Lei 420/XIII 
Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 308/2007, de 3 de setembro - Cria e regula o programa de apoio financeiro Porta 65 - 

Arrendamento por jovens 
Autoria: PSD 

 

Projeto de Lei 423/XIII 
Medidas de apoio social a mães e pais estudantes (1.ª alteração à Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto) 
Autoria: PCP 

 

Projeto de Lei 424/XIII 
Altera a Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto, que define as medidas de apoio social às mães e pais estudantes 
Autoria: PAN 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624451784f43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl418-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624451784f53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl419-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624451794d43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl420-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624451794d79315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl423-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624451794e43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl424-XIII.doc&Inline=true
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Projeto de Lei 425/XIII 
Procede a 7.ª alteração à Lei n.º 108/91, de 17 de agosto, que regula o Conselho Económico e Social 
Autoria: PS 

 

Proposta de Lei 61/XIII 
Estabelece o regime jurídico da prevenção, proibição e combate da discriminação, em razão da origem racial e étnica, cor, 

nacionalidade, ascendência e território de origem. 

 

Projeto de Resolução 674/XIII 

Pela abolição das portagens na Via do Infante 
Autoria: PCP 

 

Projeto de Resolução 677/XIII 

Recomenda ao Governo que o Subsídio de Desemprego não possa ser inferior ao IAS 
Autoria: PS 

 

 

ABONOS 

Declaração de Retificação n.º 3/2017 - Diário da República n.º 39/2017, Série I de 2017-02-23 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Retificação da Portaria n.º 62/2017 de 9 de fevereiro 

 

DADOS PESSOAIS 

 

DGPJ - BIG DATA e os dados pessoais 

 

O Comité Consultivo instituído pela Convenção do Conselho da Europa para a Proteção das Pessoas relativamente ao Tratamento 

Automatizado de Dados de Caráter Pessoal (T-PD), aprovou o documento "Linhas orientadoras sobre a Proteção das Pessoas no 

que se refere ao Tratamento de Dados Pessoais num mundo de Big Data". 

  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624451794e53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl425-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334277624459784c56684a53556b755a47396a&fich=ppl61-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a59334e43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr674-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a59334e79315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr677-XIII.doc&Inline=true
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106522676/details/maximized?serie=I&day=2017-02-23&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106428272/details/normal?l=1
http://www.dgpj.mj.pt/sections/noticias/big-data-e-os-dados
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ENERGIA 

 

Decreto-Lei n.º 21/2017 - Diário da República n.º 37/2017, Série I de 2017-02-21 

Economia  

Estabelece as regras aplicáveis à disponibilização no mercado de material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos 

limites de tensão, transpondo a Diretiva n.º 2014/35/UE 

Acórdão (extrato) n.º 675/16 - Diário da República n.º 38/2017, Série II de 2017-02-22   

Tribunal Constitucional  

Julga inconstitucional norma extraída dos n.ºs 4 e 5 do artigo 46.º do Regime Sancionatório do Setor Energético, aprovado pela 

Lei n.º 9/2013, de 28 de janeiro (efeito da impugnação judicial de decisões da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) 

 
FINANCEIRO 

 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. 

 

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

 

Reunião do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros de 6 de dezembro de 2016 

 

AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 

 

Consulta Pública n.º 4/2017 - Projeto de norma regulamentar que estabelece os princípios gerais a cumprir pelos mediadores de 
seguros na instituição de um sistema de gestão de reclamações 
 
 
 

FISCAL 

Portaria n.º 74/2017 - Diário da República n.º 38/2017, Série I de 2017-02-22 

Finanças  

Define os procedimentos para as despesas referentes à alimentação em refeitório escolar dedutíveis à coleta do IRS 

AT – AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUNAIERA 

 

Ofício-circulado n.º 20194/2017, de 23/02 - Declaração Modelo 3 de IRS em vigor a partir de janeiro de 2017.  

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106499601/details/maximized?serie=I&day=2017-02-21&date=2017-02-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0035
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106508898/details/maximized?serie=II&parte_filter=32&day=2017-02-22&filtrar=Filtrar&date=2017-02-01&dreId=106491844
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/RecepcaodeOrdens/Pages/Janeiro2017.aspx?shpage=RecepcaodeOrdens
http://www.cmvm.pt/pt/CMVM/CNSF/ConselhoNacionalDeSupervisoresFinanceiros/Documents/Comunicado%20Reuniao%206%20dezembro%202016.pdf
http://www.asf.com.pt/NR/exeres/3984015D-AAF5-4C01-9EA2-DDF1A28C09A9.htm
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106509195/details/maximized?serie=I&day=2017-02-22&date=2017-02-01
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6BFBB324-2077-4BFB-AB59-326B3E7B5813/0/Oficio-Circulado_20194_2017.pdf


 

    4 
 
 
 

 

L’EXPRESS LEXTTER  
20 a 24 fevereiro 2017 

 
 

PENAL 
 
Decreto do Presidente da República n.º 20/2017 - Diário da República n.º 36/2017, Série I de 2017-02-20 

Presidência da República  

Ratifica a alteração ao artigo 124.º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, adotada na Haia, em 26 de 

novembro de 2015 

Decreto do Presidente da República n.º 21/2017 - Diário da República n.º 36/2017, Série I de 2017-02-20 

Presidência da República  

Ratifica a alteração ao artigo 8.º e outras alterações ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional relativas ao Crime 

de Agressão, adotadas na Conferência de Revisão em Kampala, de 31 de maio a 11 de junho de 2010 

Resolução da Assembleia da República n.º 30/2017 - Diário da República n.º 36/2017, Série I de 2017-02-20 

Assembleia da República  

Aprova a alteração ao artigo 124.º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, adotada na Haia, a 26 de novembro 

de 2015 

Resolução da Assembleia da República n.º 31/2017 - Diário da República n.º 36/2017, Série I de 2017-02-20 

Assembleia da República  

Aprova a alteração ao artigo 8.º e outras alterações ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional relativas ao Crime 

de Agressão, adotadas na Conferência de Revisão em Kampala, de 31 de maio a 11 de junho de 2010 

 
 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CONTINENTE – PDR 2020 
 

Portaria n.º 73/2017 - Diário da República n.º 37/2017, Série I de 2017-02-21 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural  

Procede à quarta alteração da Portaria n.º 268/2015, de 1 de setembro, que estabelece o regime de aplicação do apoio 

7.8.3., «Conservação e melhoramento de recursos genéticos animais», da medida n.º 7, «Agricultura e recursos naturais», 

inserida na área n.º 3, «Ambiente, eficiência no uso dos recursos e clima», do Programa de Desenvolvimento Rural do 

Continente, abreviadamente designado por PDR 2020 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106476968/details/maximized?serie=I&day=2017-02-20&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106476969/details/maximized?serie=I&day=2017-02-20&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106476972/details/maximized?serie=I&day=2017-02-20&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106476973/details/maximized?serie=I&day=2017-02-20&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106499602/details/maximized?serie=I&day=2017-02-21&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70152051/details/normal?l=1
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Portaria n.º 85-A/2017 - Diário da República n.º 40/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-02-24 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural  

Procede à terceira alteração à Portaria n.º 31/2015, de 12 de fevereiro, alterada pela Portaria n.º 249/2016, de 15 de 

setembro e pela Portaria n.º 2/2017, de 2 de janeiro, que estabelece o regime de aplicação da ação n.º 3.1, «Jovens 

agricultores», da Medida n.º 3, «Valorização da produção agrícola», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, 

abreviadamente designado por PDR 2020 

 
REGISTO PREDIAL 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 1/2017 - Diário da República n.º 38/2017, Série I de 2017-02-22 

Supremo Tribunal de Justiça  

Verificando-se uma dupla descrição, total ou parcial, do mesmo prédio, nenhum dos titulares registais poderá invocar a seu 

favor a presunção que resulta do artigo 7.º do Código do Registo Predial, devendo o conflito ser resolvido com a aplicação 

exclusiva dos princípios e das regras de direito substantivo, a não ser que se demonstre a fraude de quem invoca uma das 

presunções 

 
 

SAÚDE / LIFE SCIENCES 

Portaria n.º 75/2017 - Diário da República n.º 38/2017, Série I de 2017-02-22 

Saúde  

Segunda alteração à Portaria n.º 340/2015, de 8 de outubro, alterada e republicada pela Portaria n.º 165/2016, de 14 de 

junho, que regula, no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, a caracterização dos serviços e a admissão nas 

equipas locais e as condições e requisitos de construção e segurança das instalações de cuidados paliativos 

Decreto do Presidente da República n.º 19/2017 - Diário da República n.º 36/2017, Série I de 2017-02-20 

Presidência da República  

Ratifica o Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, relativo à Investigação Biomédica, 

aberto à assinatura em Estrasburgo, em 25 de janeiro de 2005 

Resolução da Assembleia da República n.º 29/2017 - Diário da República n.º 36/2017, Série I de 2017-02-20 

Assembleia da República  

Aprova o Protocolo Adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, relativo à Investigação Biomédica, 

aberto à assinatura em Estrasburgo, em 25 de janeiro de 2005 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106522755/details/maximized?serie=I&day=2017-02-24&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66487460/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75341997/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105669752/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106509198/details/maximized?serie=I&day=2017-02-22&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106509197/details/maximized?serie=I&day=2017-02-22&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70485726/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74671910/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106476967/details/maximized?serie=I&day=2017-02-20&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106476971/details/maximized?serie=I&day=2017-02-20&date=2017-02-01
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TMT 
 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

Aviso n.º 2054/2017 - Diário da República n.º 39/2017, Série II de 2017-02-23  

Autoridade Nacional de Comunicações  

Prorrogação do prazo de consulta sobre o projeto de regulamento relativo à segurança e integridade das redes e serviços 

Publicitação do início do procedimento de alteração do Regulamento sobre a informação pré-contratual e contratual 

Contributos e sugestões podem ser enviados até 07.03.2017.  
21.02.2017 

 

 
 

TRABALHO 
 
Acórdão (extrato) n.º 676/16 - Diário da República n.º 38/2017, Série II de 2017-02-22   

Tribunal Constitucional  

Não julga inconstitucional a norma extraída do artigo 78.º da Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro (regulamenta o regime de 

reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais) 

 
 

TRANSPORTES 
 

Decreto do Presidente da República n.º 22/2017 - Diário da República n.º 36/2017, Série I de 2017-02-20 

Presidência da República  

Ratifica o Acordo entre a República Portuguesa e a República da Moldova sobre Transportes Internacionais Rodoviários de 

Passageiros e Mercadorias, assinado em Lisboa, em 28 de maio de 2014 

Resolução da Assembleia da República n.º 32/2017 - Diário da República n.º 36/2017, Série I de 2017-02-20 

Assembleia da República  

Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e a República da Moldova sobre Transportes Internacionais Rodoviários de 

Passageiros e Mercadorias, assinado em Lisboa, em 28 de maio de 2014 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106509274/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2017-02-23&filtrar=Filtrar&date=2017-02-01&dreId=106509222
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1405007
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106508897/details/maximized?serie=II&parte_filter=32&day=2017-02-22&filtrar=Filtrar&date=2017-02-01&dreId=106491844
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106476970/details/maximized?serie=I&day=2017-02-20&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106476974/details/maximized?serie=I&day=2017-02-20&date=2017-02-01
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RAA – REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 4/2017/A - Diário da República n.º 40/2017, Série I 

de 2017-02-24 

Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa  

Cria a Comissão Eventual para a Reforma da Autonomia (CEVERA) 

 

 
RAM – REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 5/2017/M - Diário da República n.º 38/2017, Série 

I de 2017-02-22 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Recomenda ao Governo da República um reforço nas medidas de combate ao tráfico e consumo das «Drogas Legais» 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 6/2017/M - Diário da República n.º 39/2017, Série 

I de 2017-02-23 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Apresenta à Assembleia da República a proposta de lei que prevê a aplicação do apoio extraordinário à habitação a todas as 

famílias afetadas pelos incêndios de agosto de 2016 na Região Autónoma da Madeira, no âmbito do Programa PROHABITA - 

Programa de Financiamento para Acesso à Habitação 

Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2017/M - Diário da República n.º 39/2017, Série I de 2017-02-23 

Região Autónoma da Madeira - Presidência do Governo  

Procede à adaptação do Decreto-Lei n.º 71/95, de 15 de abril, e estabelece as regras gerais a que devem obedecer as 

alterações orçamentais da competência do Governo Regional da Madeira 

Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2017/M - Diário da República n.º 39/2017, Série I de 2017-02-23 

Região Autónoma da Madeira - Presidência do Governo  

Determina e regulamenta os critérios e condições exigíveis para que projetos de investimento, de valor igual ou superior a 

500.000 euros possam usufruir do regime de benefícios fiscais contratuais ao investimento produtivo 

 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106522726/details/maximized?serie=I&day=2017-02-24&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106522726/details/maximized?serie=I&day=2017-02-24&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106509199/details/maximized?serie=I&day=2017-02-22&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106509199/details/maximized?serie=I&day=2017-02-22&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106522677/details/maximized?serie=I&day=2017-02-23&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106522677/details/maximized?serie=I&day=2017-02-23&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106522678/details/maximized?serie=I&day=2017-02-23&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/230110/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106522679/details/maximized?serie=I&day=2017-02-23&date=2017-02-01
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UNIÃO EUROPEIA 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 

ATOS NÃO LEGISLATIVOS 

Contratos de derivados 

Regulamento Delegado (UE) 2017/323 da Comissão, de 20 de janeiro de 2017, que retifica o Regulamento Delegado (UE) 
2016/2251 da Comissão que completa o Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos 
derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações, às contrapartes centrais e aos repositórios 
de transações, no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação relativas às técnicas de atenuação do risco para os 
contratos de derivados do mercado de balcão não compensados através de uma contraparte central 

OUTROS ATOS 

Financeiro - Espaço Económico Europeu 

Decisão do Comité Misto do EEE n.º 198/2016, de 30 de setembro de 2016, que altera o anexo IX (Serviços financeiros) do Acordo 
EEE [2017/275] 

Decisão do Comité Misto do EEE n.º 199/2016, de 30 de setembro de 2016, que altera o anexo IX (Serviços financeiros) do Acordo 
EEE [2017/276] 

Decisão do Comité Misto do EEE n.º 200/2016, de 30 de setembro de 2016, que altera o anexo IX (Serviços financeiros) do Acordo 
EEE [2017/277] 

Decisão do Comité Misto do EEE n.º 201/2016, de 30 de setembro de 2016, que altera o anexo IX (Serviços financeiros) do Acordo 
EEE [2017/278] 

Decisão do Comité Misto do EEE n.º 202/2016, de 30 de setembro de 2016, que altera o anexo IX (Serviços financeiros) do Acordo 
EEE [2017/279] 

Decisão do Comité Misto do EEE n.º 203/2016, de 30 de setembro de 2016, que altera o anexo IX (Serviços financeiros) do Acordo 
EEE [2017/280] 

Decisão do Comité Misto do EEE n.º 204/2016, de 30 de setembro de 2016, que altera o anexo IX (Serviços financeiros) do Acordo 
EEE [2017/281] 

Decisão do Comité Misto do EEE n.º 205/2016, de 30 de setembro de 2016, que altera o anexo IX (Serviços financeiros) do Acordo 
EEE [2017/282] 

Decisão do Comité Misto do EEE n.º 206/2016, de 30 de setembro de 2016, que altera o anexo IX (Serviços financeiros) do Acordo 
EEE [2017/283] 

COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES 

Retificação das versões consolidadas do Tratado da União Europeia e do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia  

 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.049.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.049.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.049.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.049.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.049.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.046.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.046.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.046.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2017:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.046.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2017:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.046.01.0013.01.POR&toc=OJ:L:2017:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.046.01.0013.01.POR&toc=OJ:L:2017:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.046.01.0022.01.POR&toc=OJ:L:2017:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.046.01.0022.01.POR&toc=OJ:L:2017:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.046.01.0030.01.POR&toc=OJ:L:2017:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.046.01.0030.01.POR&toc=OJ:L:2017:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.046.01.0035.01.POR&toc=OJ:L:2017:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.046.01.0035.01.POR&toc=OJ:L:2017:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.046.01.0044.01.POR&toc=OJ:L:2017:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.046.01.0044.01.POR&toc=OJ:L:2017:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.046.01.0048.01.POR&toc=OJ:L:2017:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.046.01.0048.01.POR&toc=OJ:L:2017:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.046.01.0053.01.POR&toc=OJ:L:2017:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.046.01.0053.01.POR&toc=OJ:L:2017:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.059.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2017:059:TOC


 

    9 
 
 
 

 

L’EXPRESS LEXTTER  
20 a 24 fevereiro 2017 

 
 
 

COMISSÃO EUROPEIA 

Declaração da Comissária V ĕra Jourová sobre o Dia Europeu da Vítima de Crime. 

UE congratula-se com entrada em vigor do Acordo de Facilitação do Comércio da OMC 

O Acordo de Facilitação do Comércio (AFC) — o acordo comercial multilateral mais importante desde a criação da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) em 1995 — entra em vigor dia 22/02/2017. 

Pacote de Inverno do Semestre Europeu: análise dos progressos realizados pelos Estados-Membros no sentido da realização das 
prioridades económicas e sociais 

A Comissão Europeia publicou a sua análise anual da situação económica e social nos Estados-Membros, que inclui uma avaliação 
dos desequilíbrios que continuam por corrigir. 

 
CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA 

 
Financeiro 

Diálogo macroeconómico com os parceiros sociais, 21 de fevereiro de 2017  

A Presidência, o BCE e a Comissão reuniram-se com os parceiros sociais para debater o papel da orientação orçamental no apoio 
ao crescimento económico. 

Fiscal 

Elisão fiscal das empresas: Conselho chega a acordo quanto à sua posição sobre as assimetrias híbridas  

O Conselho chegou a acordo sobre um projeto de diretiva destinado a impedir a elisão fiscal eliminando as "assimetrias híbridas" 
com os sistemas fiscais de países terceiros. 

Orçamento da UE 

Conselho define as suas prioridades para o orçamento da UE para 2018  

O Conselho adotou conclusões que definem as suas prioridades para o orçamento da UE para 2018. 

 
PARLAMENTO EUROPEU 
 

 
O futuro da UE: Parlamento Europeu apresenta a sua visão 

Está a União Europeia preparada para responder aos desafios atuais? Os eurodeputados aprovaram, na sessão plenária de fevereiro, 
três relatórios em que propõem reformas para melhorar o funcionamento da UE, recuperar a confiança dos cidadãos e fortalecer a 
economia da zona euro. 

 

Parlamento quer mais pesticidas de baixo risco de origem biológica 

Apesar de serem rápidos e eficazes, os pesticidas químicos também têm riscos para a saúde humana, animais e ambiente. Cerca de 
45% dos alimentos que consumimos contém resíduos de pesticidas e 1,6% excedem mesmo o limite, de acordo com a Autoridade 
Europeia para a Segurança Alimentar. O Parlamento Europeu quer promover a utilização de pesticidas de origem biológica e 
acelerar o processo de aprovação. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-311_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-188_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-308_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-308_pt.htm
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/02/21-macroeconomic-dialogue-social-partners/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/02/21-corporate-tax-avoidance/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/02/21-council-conclusions-priorities-2018-eu-budget/
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20170219STO63247/O-futuro-da-UE-Parlamento-Europeu-apresenta-a-sua-vis%C3%A3o
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20170127STO60016/Parlamento-quer-mais-pesticidas-de-baixo-risco-de-origem-biol%C3%B3gica
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PORTAL DO GOVERNO 
 
 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 23 DE FEVEREIRO 2017 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

- Alteração do Sistema Integrado de Gestão do Acesso (SIGA) dos utentes dos serviços de saúde, medida integrada no programa 
Simplex+ que visa reforçar a relação de confiança entre os cidadãos e o Serviço Nacional de Saúde e melhorar o acesso e o 
atendimento no SNS. 

- Decreto-lei que cria o Julgado de Paz do Oeste 

- Diploma que estabelece a composição e modo de funcionamento do Conselho Nacional para as Políticas de Solidariedade, 
Voluntariado, Família, Reabilitação e Segurança Social. 

- Diploma que cria o formato eletrónico do «Livro de reclamações», medida que vem aumentar a proteção do consumidor e reduzir 
os encargos para as empresas. 

 (…) 

 

 
 

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/20170223-com-cm.aspx
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