
 
 

 

 

DE 30 JANEIRO A 02 FEVEREIRO DE 2017 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO 

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

 

Projeto de Lei 391/XIII 

Altera a Tabela Geral do Imposto do Selo no sentido de eliminar a tributação das operações de pagamento baseadas em cartões 
Autoria: CDS-PP 
 

Projeto de Lei 392/XIII 

Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de 

novembro, criando a obrigatoriedade da informação anual da possibilidade de consignação de 0,5% do IRS a Instituições 

Religiosas, Instituições Particulares de Solidariedade Social ou Pessoas Coletivas de Utilidade Pública 

Autoria: CDS-PP 
 

Projeto de Lei 393/XIII 
Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das pessoas coletivas (Código do IRC), retomando medidas constantes da reforma 

aprovada pela Lei nº 2/2014, de 16 de janeiro 
Autoria: PSD 

 

Projeto de Lei 394/XIII 
Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 120/2015, de 30 de junho 
Autoria: PSD 
 

 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d354d53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl391-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d354d69315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl392-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d354d79315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl393-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d354e43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl394-XIII.doc&Inline=true
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Projeto de Lei 395/XIII 

Estabelece mecanismos de alerta do património imobiliário do Estado devoluto e em ruína e permite a sua utilização pelas 

autarquias locais (sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto) 
Autoria: BE 

 

Projeto de Lei 396/XIII 
Clarifica o titular do interesse económico nas taxas relativas a operações de pagamento baseadas em cartões (alteração ao Código 

do Imposto do Selo, aprovado pela Lei n.º 150/99, de 11 de setembro) 
Autoria: PS 
 

Proposta de Lei 53/XIII 

Revê o regime sancionatório do direito dos valores mobiliários, transpõe a Diretiva n.º 2014/57/UE e a Diretiva de Execução (UE) 

n.º 2015/2392, e adapta o direito português ao Regulamento (UE) n.º 596/2014. 

 
Proposta de Lei 54/XIII 
Facilita o reconhecimento das qualificações profissionais e diminui constrangimentos à livre circulação de pessoas, e transpõe a 

Diretiva n.º 2013/55/UE. 
 

Proposta de Lei 55/XIII 
Transpõe a Diretiva n.º 2014/67/UE, relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços. 

 
Proposta de Lei 56/XIII 

Adota uma medida transitória de redução do pagamento especial por conta previsto no artigo 106.º do Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas. 
 

Proposta de Lei 57/XIII 
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. 

 

Proposta de Lei 58/XIII 

Estabelece os princípios e as regras do intercâmbio transfronteiriço de informações relacionadas com a prática de infrações 

rodoviárias num Estado-Membro, e transpõe a Diretiva 2015/413/UE. 
 

Proposta de Lei 59/XIII 
Adapta ao ordenamento jurídico interno as obrigações decorrentes da Decisão 2008/615/JAI, e da Decisão 2008/616/JAI que a 

executa, em sede de transmissão de dados do registo de veículos para efeitos de deteção e investigação de infrações de natureza 

penal. 

 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d354e53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl395-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d354e69315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl396-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c3342776244557a4c56684a53556b755a47396a&fich=ppl53-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334277624455304c56684a53556b755a47396a&fich=ppl54-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334277624455314c56684a53556b755a47396a&fich=ppl55-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334277624455324c56684a53556b755a47396a&fich=ppl56-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334277624455334c56684a53556b755a47396a&fich=ppl57-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334277624455344c56684a53556b755a47396a&fich=ppl58-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334277624455354c56684a53556b755a47396a&fich=ppl59-XIII.doc&Inline=true
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AMBIENTE 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2017 - Diário da República n.º 23/2017, Série I de 2017-02-01  

Presidência do Conselho de Ministros  

Aprova a minuta de renovação do contrato de concessão, em exclusivo, do exercício da atividade de recuperação ambiental 

das áreas mineiras degradadas, autorizada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2015, de 21 de setembro 

 

ANIMAIS 

 

Presidente da República promulga diploma que estabelece um estatuto jurídico dos animais, alterando o Código Civil, o Código 

de Processo Civil e o Código Penal. 

 

 
CONCESSÃO DE ASILO OU PROTEÇÃO SUBSIDIÁRIA 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 1/2017 - Diário da República n.º 24/2017, Série I de 2017-02-02  

Supremo Tribunal Administrativo  

Uniformiza a jurisprudência nos seguintes termos: os processos de impugnação judicial no âmbito da concessão de asilo ou 

proteção subsidiária, configuram-se, nos termos do artigo 84.º da Lei n.º 27/2008, de 30/06, como processos gratuitos 

 

EDUCAÇÃO 

Portaria n.º 47/2017 - Diário da República n.º 23/2017, Série I de 2017-02-01  

Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Portaria que regula o Sistema Nacional de Créditos do Ensino e Formação Profissionais e define o modelo do «Passaporte 

Qualifica» 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106380300/details/maximized?serie=I&day=2017-02-01&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70331764/details/normal?l=1
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=122076
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=122076
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106388654/details/maximized?serie=I&day=2017-02-02&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/456263/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106380301/details/maximized?serie=I&day=2017-02-01&date=2017-02-01
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FINANCEIRO 
 

BANCO DE PORTUGAL 

Nota de Informação Estatística - Empréstimos concedidos pelo setor financeiro - dezembro de 2016   

Nota de Informação Estatística - Dívida pública - dezembro de 2016   

 

Cartas-Circulares 

Carta- Circular n.º 3/2017/DES - Divulga os modelos de reporte dos Planos de Financiamento e de Capital, a descrição do cenário 
macroeconómico e financeiro e outras orientações necessárias à realização do exercício e prestação da informação, em 
cumprimento do n.º 9 da Instrução n.º 18/2015, publicada no BO n.º 1/2016. 

 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

Indicadores de síntese do mercado de capitais português – janeiro de 2017 
Apresentações da Sessão sobre o Anteprojeto de Transposição da DMIF II 

 

 

AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 

 

Consulta Pública n.º 2/2017 – Certificação do relatório sobre a solvência e a situação financeira e da informação a prestar à ASF 

para efeitos de supervisão 

 

 

 
FISCAL 

 

 

AT – AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA 

 

Ofício-circulado n.º 30188/2017, de 31/01 - Alínea 3) do artigo 9.º do Código do IVA - Transmissões de próteses dentárias 

efetuadas por protésicos dentários e dentistas.  

 

Circular n.º 3 /2017 - Tabelas de Retenção na Fonte sobre Rendimentos do Trabalho Dependente e Pensões para 2017 - R. A. 

Açores.  

 
 
 
 

https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emprestimos-concedidos-pelo-setor-financeiro-dezembro-de
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-divida-publica-dezembro-de-2016
https://www.bportugal.pt/sibap/application/app1/docs1/circulares/textos/3-2017-DES.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/IndicadoresMensaisDoMercadoDeCapitaisPortugues/Pages/Janeiro2017.aspx?shpage=IndicadoresMensaisDoMercadoDeCapitaisPortugues
http://www.cmvm.pt/pt/CMVM/CNSF/ConselhoNacionalDeSupervisoresFinanceiros/Pages/20170118a.aspx?v=
http://www.asf.com.pt/NR/exeres/F367C9F6-382D-4DB3-A964-3AF9C306DC63.htm
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/C7534EE1-C067-4E47-B877-E91E275AD018/0/Oficio_circulado_30188_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/C7534EE1-C067-4E47-B877-E91E275AD018/0/Oficio_circulado_30188_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F1CC7E03-B86A-4722-A2AA-3A6A32F90FC1/0/Circular_3_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F1CC7E03-B86A-4722-A2AA-3A6A32F90FC1/0/Circular_3_2017.pdf
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FUNDOS DE AUXÍLIO EUROPEU 

Portaria n.º 51/2017 - Diário da República n.º 24/2017, Série I de 2017-02-02  

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Planeamento e das Infraestruturas  

Portaria que procede à primeira alteração ao regulamento geral do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas 

(FEAC) e à regulamentação específica do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas em Portugal 

(POAPMC) 

 
 
 

MAR 

Portaria n.º 53/2017 - Diário da República n.º 24/2017, Série I de 2017-02-02  

Mar  

Alteração ao Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos em Portos de Pesca, Locais de Desembarque, Lotas e 

Abrigos 

 
 
 

MORADA ÚNICA DIGITAL 
 

Presidente da República promulgou diploma da Assembleia da República que autoriza o Governo a criar o serviço público de 

notificações eletrónicas associado à morada única digital. 

 
 
 
 
 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PORTUGAL 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2017 - Diário da República n.º 21/2017, Série I de 2017-01-30  

Presidência do Conselho de Ministros  

Aprova os princípios técnicos, a metodologia e as regras de operacionalização do Orçamento Participativo Portugal, para o 

ano de 2017 

 
 
 
 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106388651/details/maximized?serie=I&day=2017-02-02&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106388653/details/maximized?serie=I&day=2017-02-02&date=2017-02-01
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=121941
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=121941
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105820642/details/maximized?serie=I&day=2017-01-30&date=2017-02-01
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PENAL 
 
 

DGPJ - Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o reconhecimento mútuo das decisões de 

apreensão e de perda - Consulta pública (relativa à apreensão e à perda dos instrumentos e produtos do crime na União Europeia) 

 

A Comissão Europeia apresentou, em 21 de dezembro de 2016, uma proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho sobre o reconhecimento mútuo das decisões de apreensão e de perda. 

 

 

 
SAÚDE / LIFE SCIENCES 

Portaria n.º 50/2017 - Diário da República n.º 24/2017, Série I de 2017-02-02  

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde  

Portaria que procede à segunda alteração à Portaria n.º 174/2014, de 10 de setembro, alterada pela Portaria n.º 289-A/2015, 

de 17 de setembro 

Portaria n.º 52/2017 - Diário da República n.º 24/2017, Série I de 2017-02-02  

Saúde  

Segunda alteração da Portaria n.º 194/2014, de 30 de setembro, alterada pela Portaria n.º 195/2016, de 19 de julho, que 

estabelece o conceito, o processo de identificação, aprovação e reconhecimento dos Centros de Referência Nacionais para a 

prestação de cuidados de saúde, designadamente para diagnóstico e tratamento de doenças raras 

 
TMT 
 
 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

 

Publicitação do início do procedimento de elaboração de um Regulamento relativo ao registo dos prestadores de serviços postais 

Contributos e sugestões podem ser enviados até 17.02.2017.  
03.02.2017  

Publicitação do início do procedimento de elaboração de um Regulamento de registo das empresas que oferecem redes e serviços 
de comunicações eletrónicas 

Contributos e sugestões podem ser enviados até 17.02.2017.  
03.02.2017 

 

 

http://www.dgpj.mj.pt/sections/noticias/proposta-de-regulamento_5
http://www.dgpj.mj.pt/sections/noticias/proposta-de-regulamento_5
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106388650/details/maximized?serie=I&day=2017-02-02&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/56720777/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70331693/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106388652/details/maximized?serie=I&day=2017-02-02&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/57695124/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74967223/details/normal?l=1
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1404211
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1404203
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1404203
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UNIÃO EUROPEIA 
 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 
 

ATOS NÃO LEGISLATIVOS 

Dados Pessoais 

Informação relativa à entrada em vigor do Acordo entre os Estados Unidos da América e a União Europeia sobre a proteção dos 
dados pessoais no âmbito da prevenção, investigação, deteção e repressão de infrações penais 

Declaração da Comissão a respeito do Acordo UE-EUA sobre a proteção dos dados pessoais no âmbito da prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais («Acordo Global») 

Financeiro 

Regulamento Delegado (UE) 2017/180 da Comissão, de 24 de outubro de 2016, que complementa a Diretiva 2013/36/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação relativas às normas a seguir na avaliação 
das carteiras de referência e aos procedimentos de partilha dessas avaliações 

Orientação (UE) 2017/148 do Banco Central Europeu, de 16 de dezembro de 2016, que altera a Orientação BCE/2014/15 relativa 
às estatísticas monetárias e financeiras  

Redes e Informação 

Decisão de Execução (UE) 2017/179 da Comissão, de 1 de fevereiro de 2017, que estabelece as disposições processuais necessárias 
para o funcionamento do grupo de cooperação ao abrigo do artigo 11.º, n.º 5, da Diretiva (UE) 2016/1148 do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da informação em toda a 
União 

 

 
COMISSÃO EUROPEIA 
 

 
Transição energética na Europa no bom caminho 

O segundo relatório sobre o estado da União da Energia revela que a modernização da economia da União Europeia e a transição 
para uma era hipocarbónica são uma realidade. 

Em termos de emissões de gases com efeito de estufa, eficiência energética e energias renováveis, a Europa está no bom caminho 
para atingir os seus objetivos para 2020. Para impulsionar ainda mais este processo, a Comissão anuncia uma nova fase da União 
da Energia. 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.025.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:025:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.025.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:025:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.025.01.0002.01.POR&toc=OJ:L:2017:025:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.025.01.0002.01.POR&toc=OJ:L:2017:025:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.029.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:029:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.029.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:029:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.029.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:029:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.026.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.026.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.028.01.0073.01.POR&toc=OJ:L:2017:028:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.028.01.0073.01.POR&toc=OJ:L:2017:028:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.028.01.0073.01.POR&toc=OJ:L:2017:028:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.028.01.0073.01.POR&toc=OJ:L:2017:028:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-161_pt.htm
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Fim das taxas de roaming: negociadores da UE chegam a acordo sobre preços grossistas 

Num último passo para a eliminação das taxas de roaming até 15 de junho de 2017, os representantes do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão chegaram a acordo quanto à forma de regular os mercados grossistas para o roaming (os preços que os 
operadores cobram uns aos outros quando os respetivos clientes viajam na UE e utilizam redes de outros países). 

 

A Comissão Europeia lança uma consulta pública sobre o futuro da Política Agrícola Comum 

A modernização e a simplificação da Política Agrícola Comum (PAC), uma das políticas de longa data da União Europeia, 
permitirão responder melhor aos desafios sociais, políticos, económicos e ambientais da atualidade. 

 

Consulta pública 

 

Agricultura e Desenvolvimento Rural 
A modernização e a simplificação da Política Agrícola Comum  
02.02.2017 – 02.05.2017 
 

Comunicação 
Avaliação da cooperação do Parlamento Europeu e Comissão Europeia, em matéria de comunicação nos Estados-Membros      
01.02.2017 – 08.05.2017  
 

Justiça e direitos fundamentais, Igualdade de oportunidades, Emprego e assuntos sociais 
Consulta pública sobre a avaliação intercalar do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas (FEAD)  
03.02.2017 – 05.05.2017 
 
 
 
 

CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA 
 
 

Telecomunicações 
 
Fim das taxas de itinerância (roaming): acordo informal sobre a reforma do mercado grossista  

Fim das taxas de itinerância (roaming): acordo informal sobre a reforma do mercado grossista. 

 
 

PARLAMENTO EUROPEU 
 
Semana parlamentar: lutar contra o desemprego e garantir distribuição justa dos benefícios da recuperação económica 

Apesar dos sinais da recuperação económica, as taxas de desemprego continuam muito elevadas em algumas zonas da Europa. O 
investimento subiu e a economia criou novos postos de trabalho, mas nem todos beneficiam desse crescimento de igual forma. 
Eurodeputados e homólogos dos parlamentos nacionais reuniram-se em Bruxelas para debaterem as prioridades da política 
económica para 2017, medidas de elisão e evasão fiscais e direitos sociais, entre outros temas.  

Eurodeputados pedem medidas urgentes para proteger o Ártico 

O aquecimento global está a facilitar o acesso a regiões do Ártico antes inacessíveis, tornando-as cada vez mais apetecíveis pelos 
seus recursos naturais. Os eurodeputados das comissões do ambiente e das relações externas aprovaram um relatório sobre a 
Política integrada da União Europeia para o Ártico que insta a uma rápida intervenção da UE para evitar a militarização da região e 
para ajudar a preservar o seu ecossistema.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-193_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-187_pt.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
https://ec.europa.eu/info/content/europa-house-consultation_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/01/31-roaming-charges/
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20170127STO60006/Semana-parlamentar-Deputados-reunidos-para-responder-aos-desafios-econ%C3%B3micos
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20170127STO60014/Eurodeputados-pedem-medidas-urgentes-para-proteger-o-%C3%81rtico


 

     
 
 
 

 

L’EXPRESS LEXTTER  
30 janeiro a 02 fevereiro 2017 

 

PE propõe um “Certificado Europeu de Adoção” para facilitar vida das famílias que se deslocam para outros países da EU 

A União Europeia deve adotar regras para o reconhecimento automático transfronteiriço dos certificados de adoção, tendo em 
conta o superior interesse da criança, disse o Parlamento Europeu, solicitando à Comissão que apresente uma proposta legislativa 
até ao final de julho. A nova legislação seria aplicável aos casos em que os pais adotantes e a criança que residem no mesmo país 
vão viver para outro Estado-Membro da UE. 

 

Líderes da UE definem seis prioridades para 2017 

Responder aos desafios na área da segurança, da migração, das alterações climáticas e do mercado único digital são algumas das 
prioridades definidas pela União Europeia para 2017. O objetivo? Criar uma Europa melhor. Saiba mais sobre as seis prioridades da 
UE para 2017 e o papel do Parlamento Europeu nas diferentes propostas legislativas.  

 

 
PORTAL DO GOVERNO 
 
 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 02 FEVEREIRO 2017 
 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

- Decreto-lei que estabelece o regime de seleção, recrutamento e mobilidade do pessoal docente para os estabelecimentos públicos 
de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário na dependência do Ministério da Educação. 

- Decreto-lei que reduz a duração do período de estágio e de formação teórico-prática de determinados Cursos de Formação para 
Magistrados Judiciais da jurisdição administrativa e fiscal e para magistrados do Ministério Público. 

(…) 

 

 
 
 

A presente Newslextter destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não devendo servir de base para qualquer tomada de decisão 
sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Neslextter não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje 
obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto contate-nos: plmjlaw@plmj.pt. 

http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20170131IPR60307/PE-prop%C3%B5e-um-%E2%80%9CCertificado-Europeu-de-Ado%C3%A7%C3%A3o%E2%80%9D-para-facilitar-vida-das-fam%C3%ADlias
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20170126STO59927/L%C3%ADderes-da-UE-definem-seis-prioridades-para-2017
http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/cm/comunicados/20170202-com-cm.aspx
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