
 
 

 

 

DE 23 A 27 JANEIRO DE 2017 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO 

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

 

Projeto de Lei 382/XIII 
Elimina a redução de 10% ao montante do subsídio de desemprego após 180 dias de concessão 
Autoria: BE 
 
Projeto de Lei 383/XIII 
Procede à descentralização de competências para os municípios e entidades intermunicipais e nas freguesias no âmbito da 

educação, saúde, ação social, gestão territorial, gestão florestal, gestão da orla costeira, medicina veterinária, saúde animal e 

segurança alimentar 
Autoria: PSD 
 

Projeto de Lei 384/XIII 
Alterações ao Pagamento Especial por Conta (alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro) 
Autoria: CDS-PP 
Projeto de Lei 385/XIII 
1.ª Alteração ao Decreto-Lei n.º 11/2016, de 8 de março, prorroga os efeitos para 2017 da medida excecional de apoio ao 

emprego através da redução da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora e altera a fonte de financiamento 
Autoria: CDS-PP 

 

 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d344d69315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl382-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d344d79315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl383-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d344e43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl384-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d344e53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl385-XIII.doc&Inline=true
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Projeto de Lei 386/XIII 
Consagra que o Compromisso de Cooperação para 2017 a celebrar entre o Governo, a União das Misericórdias Portuguesas, a 

Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e a União das Mutualidades Portuguesas não pode ter um aumento 

inferior a 2%, acrescido do valor da subida da taxa de inflação e da subida da Taxa Contributiva para o Setor Social, na 

comparticipação financeira devida por força dos acordos de cooperação celebrados para as respostas sociais 
Autoria: CDS-PP 

 

Projeto de Lei 387/XIII 
Redução da Taxa de IRC (Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 442-B/88, de 30 de novembro) 
Autoria: CDS-PP 

 

Projeto de Lei 388/XIII 
Procede eliminação da Portaria que aumentou o Imposto Sobre Produtos Petrolíferos 
Autoria: CDS-PP 

 

Projeto de Lei 390/XIII 
Altera a Lei da Nacionalidade, aprovada pela Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, e o regulamento emolumentar dos registos e 

notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de dezembro 
Autoria: BE 
 

Projeto de Resolução 625/XIII 
Recomenda a aprovação de um programa de investimentos na rede ferroviária de proximidade e a recuperação da qualidade nos 

transportes públicos coletivos 
Autoria: BE 

 

Projeto de Resolução 631/XIII 
Cessação da vigência do Decreto-Lei n.º 11-A/2017, de 17 de janeiro, que "Cria uma medida excecional de apoio ao emprego 

através da redução da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora" 
Autoria: PEV 

 

Projeto de Resolução 632/XIII 
Cessação da vigência do Decreto-Lei n.º 11-A/2017, de 17 de janeiro, que "Cria uma medida excecional de apoio ao emprego 

através da redução da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora" 
Autoria: BE 

 

 

 

 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d344e69315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl386-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d344e79315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl387-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d344f43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl388-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d354d43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl390-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a59794e53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr625-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a597a4d53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr631-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a597a4d69315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr632-XIII.doc&Inline=true
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Projeto de Resolução 636/XIII 
Recomenda ao Governo que adote as medidas necessárias para fomentar o acesso de todos os cidadãos aos museus e 

monumentos nacionais, principalmente para as pessoas até aos 35 anos, instituindo a gratuitidade no acesso aos fins de semana, 

feriados e quartas-feiras, e alargando o recurso às novas tecnologias de informação 
Autoria: CDS-PP 

 

 

ÚLTIMOS TEXTOS APROVADOS 

 

Decreto da Assembleia 62/XIII 
Autoriza o Governo a criar o serviço público de notificações eletrónicas associado à morada única digital 
 
Decreto da Assembleia 63/XIII 

Lei de programação de infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança do Ministério da Administração Interna 
 

Decreto da Assembleia 64/XIII 
Vigésima segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e 

consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, aditando várias substâncias à tabela II-A 

 
 
 

EDUCAÇÃO 

Resolução da Assembleia da República n.º 9/2017 - Diário da República n.º 19/2017, Série I de 2017-01-26  

Assembleia da República  

Recomenda ao Governo a uniformização do calendário escolar do ensino pré-escolar e do ensino básico 

 

 

ENERGIA 

Portaria n.º 39/2017 - Diário da República n.º 19/2017, Série I de 2017-01-26  

Economia  

Altera o prazo para a extinção das tarifas transitórias para fornecimentos de eletricidade aos clientes finais com consumos em 

baixa tensão normal, previsto na Portaria n.º 97/2015 de 30 de março, dando execução do disposto na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 171.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro 

  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a597a4e69315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr636-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4e6a497457456c4a5353356b62324d3d&fich=dec62-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4e6a4d7457456c4a5353356b62324d3d&fich=dec63-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4e6a517457456c4a5353356b62324d3d&fich=dec64-XIII.doc&Inline=true
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105808923/details/maximized?serie=I&day=2017-01-26&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105808929/details/maximized?serie=I&day=2017-01-26&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66868374/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105637672/details/normal?l=1
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Portaria n.º 41/2017 - Diário da República n.º 20/2017, Série I de 2017-01-27  

Economia  

Estabelece o regime de remuneração da reserva de segurança prestada ao Sistema Elétrico Nacional (SEN) através de serviços 

de disponibilidade fornecidos pelos produtores de energia elétrica e outros agentes de mercado 

 

ERSE – ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS 

 

Diretiva n.º 3/2017 - Diário da República n.º 20/2017, Série II de 2017-01-27   

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos  

Formação do preço da banda de regulação secundária 

 
 

FAMÍLIA E MENORES 
 
Presidência da República 
 
O Presidente da República promulgou a Lei que estabelece o regime de regulação das responsabilidades parentais por mútuo 
acordo junto das Conservatórias do Registo Civil, alterando o Código Civil aprovado pelo Decreto-lei n.º 47344, de 25 de 
novembro de 1966, e o Código do Registo Civil, aprovado pelo Decreto-lei n.º 131/95, de 6 de junho. 
 
 

FINANCEIRO 

BANCO DE PORTUGAL 

Nota de Informação Estatística - Estudo da Central de Balanços | 27 - Análise das empresas da indústria das bebidas  

 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 
Relatório trimestral de intermediação financeira - 3º trimestre 2016 
 
Regulamento da CMVM n.º 1/2017 - Deveres de reporte dos Peritos Avaliadores de Imóveis 
 
Estatísticas trimestrais sobre gestão de ativos - 4.º trimestre de 2016 
 
 
AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 

 

Consulta Pública n.º 1 / 2017 - Registo das pessoas que dirigem efetivamente a empresa, a fiscalizam ou são responsáveis por 
funções-chave e do atuário responsável 
 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105820581/details/maximized?serie=I&day=2017-01-27&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105815290/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2017-01-27&date=2017-01-01&filtrar=Filtrar&dreId=105810155
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=121610
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-estudo-da-central-de-balancos-27-analise-das-empresas-da
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/IntermediacaoFinanceira/Pages/2016_3t.aspx?shpage=IntermediacaoFinanceira
http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Pages/Reg_1_2017.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/GestaoDeActivos/Pages/2016_4t.aspx?shpage=GestaoDeActivos
http://www.asf.com.pt/NR/exeres/187FC531-2E88-4566-AA15-FA668CFE6E92.htm
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FISCAL 
 
 

AT – AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA 

 

Oficio-Circulado n.º 35070/2017 - DSIECIV - Regime de reembolso parcial para o gasóleo profissional.  
 

 

 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CONTINENTE (PDR 2020) 

Portaria n.º 36/2017 - Diário da República n.º 16/2017, Série I de 2017-01-23  

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural  

Procede à quarta alteração da Portaria n.º 230/2014, de 11 de novembro, alterada pelas Portarias n.ºs 249/2016, de 15 de 

setembro, 301-B/2016, de 30 de novembro, e 303-A/2016, de 5 de dezembro, que estabelece o regime de aplicação da ação 

3.2, «Investimento na exploração agrícola», e da ação 3.3, «Investimento na transformação e comercialização de produtos 

agrícolas», ambas da medida 3, «Valorização da produção agrícola», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, 

abreviadamente designado por PDR 2020 

 

 
SAÚDE / LIFE SCIENCES 

Decreto-Lei n.º 15/2017 - Diário da República n.º 20/2017, Série I de 2017-01-27  

Saúde  

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 101/2015, de 4 de junho, que estabelece os termos e as condições da 

atribuição de incentivos à mobilidade geográfica para zonas carenciadas de trabalhadores médicos com contrato de trabalho 

por tempo indeterminado, ou a contratar, mediante vínculo de emprego público ou privado, com serviço ou estabelecimento 

integrado no Serviço Nacional de Saúde 

Portaria n.º 38/2017 - Diário da República n.º 19/2017, Série I de 2017-01-26  

Saúde  

Determina que os medicamentos destinados ao tratamento de doentes com hidradenite supurativa (hidrosadenite supurativa 

ou acne inversa), beneficiam de um regime excecional de comparticipação, quando prescritos por médicos dermatologistas 

em consultas especializadas no diagnóstico e tratamento da hidradenite supurativa (hidrosadenite supurativa ou acne inversa) 

 

http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/DA77522D-8A72-465A-AD3D-C68547D83D00/0/Oficio_circulado_35070_2017.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105791088/details/maximized?serie=I&day=2017-01-23&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/58815352/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75341997/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105283971/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105315488/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105820580/details/maximized?serie=I&day=2017-01-27&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67401245/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105808928/details/maximized?serie=I&day=2017-01-26&date=2017-01-01
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SEGURANÇA PÚBLICA 

Decreto-Lei n.º 13/2017 - Diário da República n.º 19/2017, Série I de 2017-01-26  

Administração Interna  

Regula, nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 19/2004, de 20 de maio, o regime especial das polícias municipais de Lisboa e 

do Porto, constituídas exclusivamente por pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública 

 
 

TMT 
 

 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

 

Comissão lança consulta pública sobre a construção de uma economia europeia de dados 

Contributos até 26.04.2017.  
23.01.2017 

 

Comissão Europeia lança consulta pública sobre a ENISA 

Contributos até 12.04.2017.  
24.01.2017 

 
 
 
 

TRABALHO E EMPREGO 

Resolução da Assembleia da República n.º 11/2017 - Diário da República n.º 20/2017, Série I de 2017-01-27  

Assembleia da República  

Cessação de vigência do Decreto-Lei n.º 11-A/2017, de 17 de janeiro, que cria uma medida excecional de apoio ao emprego 

através da redução da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora 

Decreto-Lei n.º 14/2017 - Diário da República n.º 19/2017, Série I de 2017-01-26  

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Altera o regime jurídico do Sistema Nacional de Qualificações e define as estruturas que asseguram o seu funcionamento 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105808926/details/maximized?serie=I&day=2017-01-26&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/270386/details/normal?l=1
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1403192
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1403358
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105820578/details/maximized?serie=I&day=2017-01-27&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105770317/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105808927/details/maximized?serie=I&day=2017-01-26&date=2017-01-01
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UNIÃO EUROPEIA 
 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 
 

ATOS LEGISLATIVOS 

Financeiro 

Retificação da Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao acesso à atividade 
das instituições de crédito e à supervisão prudencial das instituições de crédito e empresas de investimento, que altera a Diretiva 
2002/87/CE e revoga as Diretivas 2006/48/CE e 2006/49/CE   

Retificação do Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativo aos 
requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento e que altera o Regulamento (UE) n.º 
648/2012   

 

 
COMISSÃO EUROPEIA 

 

A Comissão prepara as próximas etapas da criação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais 

A Comissão Europeia deu mais um passo na criação de um Pilar Europeu dos Direitos Sociais com a realização de uma conferência 
de alto nível, em Bruxelas. Propostas concretas serão apresentadas dentro em breve. A Comissão Europeia anunciou também que 
irá coorganizar, juntamente com a Suécia, uma cimeira social da UE ainda este ano. 

Comissão propõe assistência do Fundo de Solidariedade da UE a Chipre e Portugal 

A Comissão propôs um auxílio superior a 11 milhões de euros provenientes do Fundo de Solidariedade da UE (FSUE) a atribuir aos 
dois países. 

Relatório de 2017 sobre a cidadania da UE: A Comissão promove direitos, valores e democracia 

A Comissão Europeia publicou o seu terceiro relatório sobre a cidadania da UE, que faz um balanço dos progressos realizados 
desde 2014 e apresenta ações destinadas a garantir que os cidadãos possam gozar plenamente dos seus direitos quando trabalham, 
viajam, estudam ou participam em eleições. 

 

Economia circular: Comissão cumpre promessas, presta orientação sobre recuperação de energia a partir de resíduos e colabora 
com BEI para impulsionar investimento 

Um ano após ter adotado o Pacote «Economia Circular», a Comissão informou sobre a execução e os progressos das iniciativas 
fundamentais do seu plano de ação de 2015. 

 

OMC decide a favor da UE em litígio relativo a direitos russos sobre veículos comerciais ligeiros 

Um painel da Organização Mundial do Comércio (OMC) declarou ilegais os direitos anti-dumping russos que dificultam as 
exportações italianas e alemãs de veículos comerciais ligeiros (VCL).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.020.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:020:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.020.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:020:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.020.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:020:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.020.01.0002.01.POR&toc=OJ:L:2017:020:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.020.01.0002.01.POR&toc=OJ:L:2017:020:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.020.01.0002.01.POR&toc=OJ:L:2017:020:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-114_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-112_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-118_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-104_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-104_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-151_pt.htm
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Consulta pública 

 

Cultura 
 
Consulta pública aberta sobre o Programa Europa Criativa  
23.01.2017 – 16.04.2017 
 

Saúde pública, Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural 
 
Consulta pública sobre possíveis atividades no quadro de uma «Comunicação da Comissão sobre um Plano de ação «Uma Só 
Saúde», a fim de apoiar os Estados-Membros na luta contra a resistência antimicrobiana (RAM)  
27.01.2017 – 28.04.2017 
 
 
Transportes 
 
Alteração da Diretiva relativa ao transporte combinado  
23.01.2017 – 23.04.2017 
 
 
 
 
 

CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA 
 
 

Conclusões do Conselho sobre as orientações macroeconómicas e orçamentais para os Estados-Membros (Análise Anual do 
Crescimento)  

O Conselho adotou conclusões sobre as orientações macroeconómicas e orçamentais para os Estados-Membros (Análise Anual do 
Crescimento). 

Conclusões do Conselho relativas ao Relatório sobre o Mecanismo de Alerta 2017  

O Conselho adotou conclusões relativas ao "relatório sobre o mecanismo de alerta" apresentado pela Comissão, que constitui o 
ponto de partida do procedimento anual relativo aos desequilíbrios macroeconómicos da UE. 

 
 
 
 

PARLAMENTO EUROPEU 
 
 

Gestão de resíduos urbanos: objetivos mais ambiciosos para uma economia circular 

A comissão do ambiente e saúde pública votou as suas alterações à proposta da Comissão Europeia para a gestão dos resíduos. O 
Parlamento Europeu já tinha manifestado em diversas resoluções o seu interesse em definir objetivos mais ambiciosos. Esta votação 
foi o primeiro passo para as negociações com a Comissão Europeia e o Conselho.  

 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/creative-europe-2017-consultation_en
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan_en.htm
https://ec.europa.eu/transport/node/4874
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/01/27-conclusions-annual-growth-survey/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/01/27-conclusions-annual-growth-survey/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/01/27-conclusions-alert-mechanism-report/
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20170120STO59356/Gest%C3%A3o-de-res%C3%ADduos-urbanos-objetivos-mais-ambiciosos-para-uma-economia-circular
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PORTAL DO GOVERNO 
 
 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 26 JANEIRO 2017 
 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

- Proposta de Lei que visa reduzir, já em 2017 e em 2018, o montante de imposto pago pelas pequenas e médias empresas que 
tenham trabalhadores assalariados, através de uma redução do montante do Pagamento Especial por Conta (PEC) por estas 
suportado. A redução é temporária e será aplicada enquanto não entrar em vigor uma revisão do regime simplificado de tributação 
em IRC por forma a que este abranja mais empresas. 

- Projeto de decreto-lei que estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2017. 

- Diploma que cria, de uma forma integrada, o Operador Logístico de Mudança de Comercializador (OLMC) de eletricidade e de gás 
natural, sendo o exercício da sua atividade assegurado pela ADENE - Agência para a Energia. 

- Decreto-lei que altera o regime económico e financeiro dos recursos hídricos. 

- Diploma que altera o Sistema Nacional de Informação e Registo Animal, através da implementação da medida Simplex «Registo de 
Animais de Uma Só Vez». 

- Transposição para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2015/1480, da Comissão, de 28 de agosto, que estabelece o regime de 
avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. 

 (…) 
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http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/cm/comunicados/20170126-com-cm.aspx
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