
 
 

 

 

DE 09 A 13 JANEIRO DE 2017 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO 

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

 

Projeto de Lei 371/XIII 

Reforça o quadro legislativo para a prevenção da prática de assédio em contexto laboral no setor privado e na administração 

pública 
Autoria: PS 

 

Projeto de Lei 372/XIII 
Introduz normas mais rigorosas no que diz respeito à utilização de animais para fins de investigação científica 
Autoria: PAN 

 

Proposta de Lei 48/XIII 
Procede à primeira alteração à Lei n.º 22/2013, de 26 de fevereiro, dando acesso aos administradores judiciais a várias bases de 

dados nomeadamente, ao registo informático das execuções, às bases de dados tributárias e da segurança social. 
 

Proposta de Lei 49/XIII 

Aprova a Lei da Saúde Pública 

 
Proposta de Lei 50/XIII 

Cria o regime jurídico do transporte em veículo a partir de plataforma eletrónica 
 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d334d53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl371-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427162444d334d69315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl372-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334277624451344c56684a53556b755a47396a&fich=ppl48-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334277624451354c56684a53556b755a47396a&fich=ppl49-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334277624455774c56684a53556b755a47396a&fich=ppl50-XIII.doc&Inline=true
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ÚLTIMOS TEXTOS APROVADOS 

 

Decreto da Assembleia 59/XIII 
Estabelece o regime jurídico da realização de testes, exames médicos e outros meios apropriados aos trabalhadores do Corpo da 

Guarda Prisional, com vista à deteção do consumo excessivo de bebidas alcoólicas e do consumo de estupefacientes e substâncias 

psicotrópicas e de produtos análogos e procede à primeira alteração ao Estatuto do Pessoal do Corpo da Guarda Prisional, 

aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 3/2014, de 9 de janeiro 
 

Decreto da Assembleia 60/XIII 
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 
 

 

Decreto da Assembleia 61/XIII 
Estabelece um estatuto jurídico dos animais, alterando o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47344, de 25 de novembro 

de 1966, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, e o Código Penal, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 400/82, de 23 de setembro 

 

 

ADMINISTRAÇÃO INTERNA 

Portaria n.º 19/2017 - Diário da República n.º 8/2017, Série I de 2017-01-11  

Finanças e Administração interna  

Estabelece os valores a cobrar pelas forças de segurança como contrapartida da prestação de serviços e das atividades 

especialmente desenvolvidas em benefício das entidades requisitantes 

 

ENERGIA 

Portaria n.º 10/2017 - Diário da República n.º 6/2017, Série I de 2017-01-09  

Finanças  

Atualiza o valor da taxa do adicionamento sobre as emissões de CO (índice 2) 

Portaria n.º 17/2017 - Diário da República n.º 8/2017, Série I de 2017-01-11  

Presidência do Conselho de Ministros e Finanças e Economia  

Primeira alteração à Portaria n.º 246-A/2016, de 8 de setembro - gasóleo profissional 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4e546b7457456c4a5353356b62324d3d&fich=dec59-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4e6a417457456c4a5353356b62324d3d&fich=dec60-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4e6a457457456c4a5353356b62324d3d&fich=dec61-XIII.doc&Inline=true
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105746098/details/maximized?serie=I&day=2017-01-11&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105726270/details/maximized?serie=I&day=2017-01-09&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105746096/details/maximized?serie=I&day=2017-01-11&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75300912/details/normal?l=1
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Portaria n.º 20/2017 - Diário da República n.º 8/2017, Série I de 2017-01-11  

Economia  

Define a tarifa de referência aplicável durante o corrente ano à eletricidade vendida na sua totalidade à rede elétrica de 

serviço público (RESP), oriunda de unidades de pequena produção (UPP) que utilizam fontes de energia renovável 

 

ERSE – ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS 

 

Diretiva n.º 2/2017 - Diário da República n.º 9/2017, Série II de 2017-01-12   

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos  

Perfis de perdas, perfis de consumo, perfis de produção e perfis para instalações de autoconsumo aplicáveis em 2017 

 
 
 

EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 

Decreto-Lei n.º 9/2017 - Diário da República n.º 7/2017, Série I de 2017-01-10 

Administração Interna  

Estabelece requisitos na colocação no mercado de explosivos e munições e transpõe a Diretiva n.º 2014/28/UE 

 
 

FINANCEIRO 
 

BANCO DE PORTUGAL 

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

Nota de Informação Estatística - Empréstimos e depósitos bancários - novembro de 2016   

Novas regras na comercialização de produtos e serviços bancários  

Nota de Informação Estatística - Estatísticas bancárias Internacionais em base consolidada - 3º trimestre de 2016  

Nota de Informação Estatística - Emissões de títulos - novembro de 2016  

Nota de Informação Estatística - Contas nacionais financeiras - 3º trimestre de 2016  

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105746099/details/maximized?serie=I&day=2017-01-11&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105752215/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2017-01-12&date=2017-01-01&filtrar=Filtrar&dreId=105752190
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105711868/details/maximized?serie=I&day=2017-01-10&date=2017-01-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0028
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-taxas-de-juro-de-novas-operacoes-de-emprestimos-e-3
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emprestimos-e-depositos-bancarios-novembro-de-2016
https://www.bportugal.pt/comunicado/novas-regras-na-comercializacao-de-produtos-e-servicos-bancarios
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-estatisticas-bancarias-internacionais-em-base-consolidada
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emissoes-de-titulos-novembro-de-2016
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-contas-nacionais-financeiras-3o-trimestre-de-2016
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CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 
Indicadores de síntese dos organismos de investimento coletivo e dos fundos de investimento alternativo - dezembro 2016 
 
Orientações da ESMA sobre práticas de venda cruzada (versão em português) 
 
 
 
 

FISCAL 

Portaria n.º 11/2017 - Diário da República n.º 6/2017, Série I de 2017-01-09  

Finanças  

Aprova a lista de prédios para efeitos de avaliação de IMI 

 

Portaria n.º 22/2017 - Diário da República n.º 9/2017, Série I de 2017-01-12  

Finanças e Cultura  

Fixa os procedimentos que deverão ser observados pelas pessoas coletivas de utilidade pública que desenvolvam atividades 

de natureza e interesse cultural que queiram beneficiar de consignação da quota equivalente a 0,5 % do IRS liquidado, nos 

termos do artigo 152.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

 

Portaria n.º 24/2017 - Diário da República n.º 10/2017, Série I de 2017-01-13  

Finanças  

Portaria que aprova as novas instruções de preenchimento da Declaração Modelo 49 para cumprimento da obrigação 

prevista no artigo 60.º n.ºs 3 e 4 do Código do IRS 

 

AT – AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA 

Despacho n.º 843-B/2017, de 13/01 - Aprova as tabelas de retenção na fonte da sobretaxa a aplicar aos rendimentos do trabalho 
dependente e pensões auferidas em 2017.  

Despacho n.º 843-A/2017, de 13/01 - Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões 

auferidas por titulares residentes no continente para vigorarem durante o ano de 2017.  

 
 
 
 
 

http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/FundosDeInvestimentoMobiliario/Pages/Dezembro2016.aspx?shpage=FundosDeInvestimentoMobiliario
http://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR/Documents/2016-574_pt.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105726271/details/maximized?serie=I&day=2017-01-09&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105750647/details/maximized?serie=I&day=2017-01-12&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105758423/details/maximized?serie=I&day=2017-01-13&date=2017-01-01
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3340EE67-38FC-4E0C-9490-1CF2A1BDAAB4/0/Despacho_843_B_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3340EE67-38FC-4E0C-9490-1CF2A1BDAAB4/0/Despacho_843_B_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B0DFA68C-0376-4F80-A98E-C7776C700A46/0/Despacho_843_A_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B0DFA68C-0376-4F80-A98E-C7776C700A46/0/Despacho_843_A_2017.pdf
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MAR 

Decreto-Lei n.º 10/2017 - Diário da República n.º 7/2017, Série I de 2017-01-10  

Mar  

Institui um regime comunitário de controlo a fim de assegurar o cumprimento das regras da Política Comum das Pescas 

 

Portaria n.º 14/2017 - Diário da República n.º 7/2017, Série I de 2017-01-10  

Finanças, Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e Mar  

Estabelece o procedimento de emissão, disponibilização e cobrança voluntária da Fatura Única Portuária por Escala de 

Navio 

 

 
ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2017 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 15-A/2017 - Diário da República n.º 9/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-01-12  

Presidência do Conselho de Ministros  

Autoriza a emissão de dívida pública, em execução do Orçamento do Estado para 2017 

 
 
 
 

PDR 2020 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CONTINENTE 

Portaria n.º 25/2017 - Diário da República n.º 10/2017, Série I de 2017-01-13  

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural  

Estabelece o regime de aplicação dos prémios à manutenção e por perda de rendimento a que podem ter direito os 

beneficiários dos apoios correspondente às operações 8.1.1, «Florestação de terras agrícolas e não agrícolas», e 8.1.2, 

«Instalação de sistemas agroflorestais», inseridas na ação 8.1, «Silvicultura sustentável», da medida 8, «Proteção e 

reabilitação dos povoamentos florestais» do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado 

por PDR 2020 

 
 
 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105711870/details/maximized?serie=I&day=2017-01-10&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105711865/details/maximized?serie=I&day=2017-01-10&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105758410/details/maximized?serie=I&day=2017-01-12&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105758424/details/maximized?serie=I&day=2017-01-13&date=2017-01-01
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SAÚDE / LIFE SCIENCES 

Despacho n.º 679/2017 - Diário da República n.º 8/2017, Série II de 2017-01-11   

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde  

Redefine a estratégia de acesso a técnicas de Procriação Medicamente Assistida (PMA) no Serviço Nacional de Saúde (SNS), 

definindo como objetivo estratégico, entre outros, o desenvolvimento de uma rede nacional de Centros Públicos PMA afiliados 

ao Banco Público de Gâmetas 

 
 
 

TMT 
 

 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

 

Aviso n.º 459/2017 - Diário da República n.º 7/2017, Série II de 2017-01-10   

Autoridade Nacional de Comunicações  

Projeto de regulamento relativo à segurança e à integridade das redes e serviços de comunicações eletrónicas 

 

BEREC define prioridades para 2017 

Análise da proposta da Comissão Europeia para revisão do quadro regulamentar para as comunicações eletrónicas é uma das 
prioridades de 2017.  
13.01.2017 

 
 
 
 

RAM – REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 1/2017/M - Diário da República n.º 8/2017, Série I 

de 2017-01-11  

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Solicita ao Estado Português a aplicação de uma taxa de juro de 2 % no Empréstimo do Programa de Ajustamento Económico 

e Financeiro da Região Autónoma da Madeira 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105745517/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-01-11&date=2017-01-01&dreId=105738722
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105738425/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2017-01-10&date=2017-01-01&filtrar=Filtrar&dreId=105727504
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1402691
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105746101/details/maximized?serie=I&day=2017-01-11&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105746101/details/maximized?serie=I&day=2017-01-11&date=2017-01-01


 

    7 
 
 
 

 

L’EXPRESS LEXTTER  
09 a 13 janeiro 2017 

 

UNIÃO EUROPEIA 
 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 
 

ATOS NÃO LEGISLATIVOS 

Energia 

Decisão de Execução (UE) 2017/74 da Comissão, de 25 de novembro de 2016, que institui um marcador fiscal comum para o 
gasóleo e o querosene   

Financeiro 

Proteção de dados - Regulamento Delegado (UE) 2017/72 da Comissão, de 23 de setembro de 2016, que complementa o 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação que 
especificam as condições nas quais podem ser autorizadas derrogações relativamente aos dados  

Sistemas de Comunicação e Informação 

Decisão (UE, Euratom) 2017/46 da Comissão, de 10 de janeiro de 2017, relativa à segurança dos sistemas de comunicação e de 
informação na Comissão Europeia 

Transportes 

Regulamento n.º 138 da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE) — Prescrições uniformes relativas à 
homologação de veículos de transporte rodoviário silenciosos no que diz respeito à sua reduzida audibilidade  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.010.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2017:010:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.010.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2017:010:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.010.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:010:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.010.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:010:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.010.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:010:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.006.01.0040.01.POR&toc=OJ:L:2017:006:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.006.01.0040.01.POR&toc=OJ:L:2017:006:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.009.01.0033.01.POR&toc=OJ:L:2017:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.009.01.0033.01.POR&toc=OJ:L:2017:009:TOC
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COMISSÃO EUROPEIA 
 

Comissão propõe normas rigorosas em matéria de privacidade para todas as comunicações eletrónicas e atualiza as regras de 
proteção de dados para as instituições da EU 

A Comissão propõe nova legislação para reforçar a privacidade nas comunicações eletrónicas, criando simultaneamente novas 
oportunidades de negócio. 

Comissão lança nova iniciativa para melhorar a saúde e a segurança dos trabalhadores 

Comissão Europeia anunciou medidas para promover a saúde e a segurança no trabalho na UE. 

 

Uma economia de serviços que funciona para os europeus 

A Comissão apresentou um pacote de medidas ambicioso e equilibrado, que irá facilitar às empresas e aos profissionais a prestação 
de serviços a uma base de potenciais clientes de 500 milhões de pessoas na UE. 

Um novo impulso para o setor dos serviços irá beneficiar os consumidores, os candidatos a emprego e as empresas e gerar 
crescimento económico em toda a Europa. 

 

Comissão define próximas etapas para a economia europeia dos dados 

A Comissão Europeia propôs soluções políticas e jurídicas para libertar o potencial da economia dos dados na Europa, no âmbito 
da sua Estratégia para o Mercado Único Digital apresentada em maio de 2015. 

 

Consulta pública 

 

Assuntos internos 
Avaliação intercalar do programa «Europa para os Cidadãos» para o período 2014-2020  
09.01.2017 – 10.04.2017  
 

Empresas, Mercado interno 
Consulta pública sobre as regras em matéria de responsabilidade do produtor pelos danos causados por um produto defeituoso  
10.01.2017 – 26.04.2017 
 
Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias, Sociedade da informação  
Consulta pública sobre a construção de uma economia europeia dos dados  
10.01.2017 – 26.04.2017 
 
 
 
 

PARLAMENTO EUROPEU 
 
 

Lamassoure: o orçamento da UE deve depender menos das contribuições diretas dos países 

No futuro a UE deveria depender menos das contribuições diretas dos seus Estados-Membros e adotar em vez disse um novo 
sistema de “recursos próprios” como aconteceu no passado, defende um relatório apresentado no Parlamento. Alain Lamassoure, 
eurodeputado francês do PPE e co-autor do relatório, sublinhou que as propostas não implicam transferências de poder dos 
governos nacionais para Bruxelas. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-16_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-16_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-23_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5_pt.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/public-consultation-mid-term-evaluation-europe-citizens-programme-2014-2020_en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52039
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20170109STO57503/O-or%C3%A7amento-da-UE-deve-depender-menos-das-contribui%C3%A7%C3%B5es-diretas-dos-pa%C3%ADses
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Robôs: Eurodeputados defendem quadro legal comum para a sua utilização 

Os robôs fazem parte do nosso dia-a-dia, mas a sua utilização ainda não está devidamente regulamentada. Os eurodeputados da 
Comissão dos Assuntos Jurídicos aprovaram um relatório que defende um quadro legal a nível europeu para dar resposta aos 
desafios jurídicos e éticos. Quem deve ser responsabilizado em caso de danos causados por um robô? Vão os robôs roubar os nossos 
empregos? Colocámos estas e outras questões à deputada Mady Delvaux (S&D, Luxemburgo).  

 
 
 

PORTAL DO GOVERNO 
 
 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 12 JANEIRO 2017 
 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

- Decreto-lei que altera o regime jurídico da ourivesaria e das contrastarias. 

- Proposta de lei que procede à revisão do regime sancionatório do direito dos valores mobiliários e à adaptação do mesmo ao novo 
enquadramento europeu do abuso de mercado. 

 (…) 
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