
 
 

 

 

DE 10 A 14 JULHO DE 2017 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO  

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

 

Projeto de Lei 571/XIII 

Altera a Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro – Lei de Enquadramento Orçamental 
Autoria: CDS-PP 

 

Projeto de Lei 574/XIII 
Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 63/2015, de 23 de abril que 

estabelece o regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local 
Autoria: PCP 

 

Projeto de Lei 576/XIII 
Procede à alteração da Lei n.º 31/2009, de 03 de julho, que aprova o regime jurídico que estabelece a qualificação profissional 

exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, pela fiscalização de obra e pela direção de obra e os 

deveres que lhes são aplicáveis e revoga o Decreto n.º 73/73, de 28 de fevereiro, assegurando a correta transposição da Diretiva 

2005/36/CE. 
Autoria: PAN 

 

Projeto de Lei 577/XIII 
Procede à alteração da Lei n.º 31/2009, de 03 de julho, que aprova o regime jurídico que estabelece a qualificação profissional 

exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, pela fiscalização de obra e pela direção de obra, 

modificando a norma referente à qualificação dos autores de projeto. 
Autoria: PAN 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624455334d53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl571-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624455334e43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl574-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624455334e69315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl576-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624455334e79315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl577-XIII.doc&Inline=true
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Projeto de Lei 578/XIII 
Altera o Código do Trabalho, estabelecendo as 35 horas como limite máximo do período normal de trabalho, equiparando o 

regime do Código do Trabalho ao da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
Autoria: PAN 

 

Projeto de Lei 579/XIII 
Eliminação do risco de amianto em edifícios, instalações e equipamentos de empresas 
Autoria: PEV 

 

Proposta de Lei 92/XIII 
Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 56/2006, de 15 de março, retificado pela Declaração de Retificação n.º 26/2006, de 28 de 

abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 44/2011, de 24 de março, retificado pela Declaração de Retificação n.º 15-A/2011, de 23 de 

maio, e pelo Decreto-Lei n.º 106/2011, de 21 de outubro, que regula a forma de distribuição dos resultados líquidos dos jogos 

sociais explorados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
 

Proposta de Lei 93/XIII 
Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de 

novembro - alteração ao Pagamento Especial por Conta 
 

 
 
 

ACORDOS DE COOPERAÇÃO 
 

Aviso n.º 90/2017 - Diário da República n.º 131/2017, Série I de 2017-07-10 

Negócios Estrangeiros  

Torna público que foram cumpridas as respetivas formalidades constitucionais internas de aprovação do Acordo entre a 

República Portuguesa e a República do Azerbaijão sobre Cooperação Económica, assinado em Lisboa, a 16 de novembro de 

2016 

 
 

AMBIENTE 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2017 - Diário da República n.º 132/2017, Série I de 2017-07-11 

Presidência do Conselho de Ministros  

Aprova a Estratégia Nacional de Educação Ambiental 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624455334f43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl578-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624455334f53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl579-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427762446b794c56684a53556b755a47396a&fich=ppl92-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c33427762446b7a4c56684a53556b755a47396a&fich=ppl93-XIII.doc&Inline=true
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107648942/details/maximized?serie=I&day=2017-07-10&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107669156/details/maximized?serie=I&day=2017-07-11&date=2017-07-01
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DESPORTO 

Contrato de trabalho, contrato de formação e contrato de representação ou intermediação 

Lei n.º 54/2017 - Diário da República n.º 135/2017, Série I de 2017-07-14 

Assembleia da República  

Regime jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo, do contrato de formação desportiva e do contrato de 

representação ou intermediação (revoga a Lei n.º 28/98, de 26 de junho) 

 

 

DIREITO DE PETIÇÃO 
 

Lei n.º 51/2017 - Diário da República n.º 134/2017, Série I de 2017-07-13 

Assembleia da República  

Quarta alteração à Lei n.º 43/90, de 10 de agosto (Exercício do direito de petição) 

 

 
CERTIDÕES JUDICIAIS ELETRÓNICAS 
 

Portaria n.º 209/2017 - Diário da República n.º 134/2017, Série I de 2017-07-13 

Justiça  

Regulamenta o regime do requerimento, da emissão, da disponibilização e da consulta da certidão eletrónica no âmbito dos 

processos dos tribunais judiciais, dos tribunais administrativos e fiscais e da competência do Ministério Público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107692694/details/maximized?serie=I&day=2017-07-14&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/479416/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107684442/details/maximized?serie=I&day=2017-07-13&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/573515/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107684449/details/maximized?serie=I&day=2017-07-13&date=2017-07-01
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ESTRADA 
 

Lei n.º 49/2017 - Diário da República n.º 131/2017, Série I de 2017-07-10 

Assembleia da República  

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

rodoviárias num Estado membro da União Europeia, transpõe a Diretiva 2015/413/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 11 de março de 2015, e revoga a Lei n.º 4/2014, de 7 de fevereiro 

 

 

FNANCEIRO 

BANCO DE PORTUGAL 

Nota de Informação Estatística - Estudo da Central de Balanços | 28 - Análise das empresas do setor dos transportes 

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

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

Nota de Informação Estatística - Estatísticas bancárias Internacionais em base consolidada - 1º trimestre de 2017 

Nota de Informação Estatística - Contas nacionais financeiras - 1º trimestre de 2017 

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

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Relatório trimestral de intermediação financeira - 1º trimestre 2017 

Indicadores de síntese dos organismos de investimento coletivo e dos fundos de investimento alternativo - junho 2017 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107648933/details/maximized?serie=I&day=2017-07-10&date=2017-07-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L0413
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/570740/details/normal?l=1
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-estudo-da-central-de-balancos-28-analise-das-empresas-do
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-taxas-de-juro-de-novas-operacoes-de-emprestimos-e-9
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emprestimos-e-depositos-bancarios-maio-de-2017
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-estatisticas-bancarias-internacionais-em-base-1
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-contas-nacionais-financeiras-1o-trimestre-de-2017
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emissoes-de-titulos-maio-de-2017
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20170711x.aspx?v=
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20170713w.aspx?v=
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FISCAL 

Acórdão (extrato) n.º 267/2017 - Diário da República n.º 133/2017, Série II de 2017-07-12   

Tribunal Constitucional  

Julga inconstitucional a norma do artigo 135.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março (Orçamento do Estado para 2016), na parte 

em que, por efeito do caráter meramente interpretativo que lhe atribui, determina que a norma do artigo 88.º, n.º 21, 2.ª parte, 

do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) - número esse aditado pelo artigo 133.º da citada Lei - 

segundo a qual, ao montante global resultante das tributações autónomas liquidadas num dado ano em sede de IRC, não podem 

ser deduzidos os valores pagos a título de pagamento especial por conta (PEC) nesse mesmo ano, se aplique aos anos fiscais 

anteriores a 2016 

 

 

INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS 
 

Lei n.º 52/2017 - Diário da República n.º 134/2017, Série I de 2017-07-13 

Assembleia da República  

Terceira alteração à Lei n.º 17/2003, de 4 de junho (Iniciativa legislativa de cidadãos) 

 

 

PREVIDENCIAL 
 

Portaria n.º 210/2017 - Diário da República n.º 135/2017, Série I de 2017-07-14 

Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Portaria que determina os valores dos coeficientes de revalorização a aplicar na atualização das remunerações registadas que 

servem de base de cálculo às pensões iniciadas durante o ano de 2017 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107677432/details/maximized?serie=II&parte_filter=32&day=2017-07-12&filtrar=Filtrar&date=2017-07-01&dreId=107677375
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107684443/details/maximized?serie=I&day=2017-07-13&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/553428/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107692698/details/maximized?serie=I&day=2017-07-14&date=2017-07-01
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REGIME DO REFERENDO 
 

Lei n.º 50/2017 - Diário da República n.º 134/2017, Série I de 2017-07-13 

Assembleia da República  

Sexta alteração à Lei n.º 15-A/98, de 3 de abril (Lei Orgânica do Regime do Referendo) 

 

 

SAÚDE / LIFE SCIENCES 
 

Lei n.º 53/2017 - Diário da República n.º 135/2017, Série I de 2017-07-14 

Assembleia da República  

Cria e regula o Registo Oncológico Nacional 

Portaria n.º 207/2017 - Diário da República n.º 132/2017, Série I de 2017-07-11 

Saúde  

Aprova os Regulamentos e as Tabelas de Preços das Instituições e Serviços Integrados no Serviço Nacional de Saúde, procede 

à regulamentação do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC), que passa a integrar o Sistema Integrado 

de Gestão do Acesso (SIGA SNS), e define os preços e as condições em que se pode efetuar a remuneração da produção 

adicional 

 
 

TMT 
 
 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

Aviso n.º 7859/2017 - Diário da República n.º 133/2017, Série II de 2017-07-12  

Autoridade Nacional de Comunicações  

Recomendação da ANACOM às entidades detentoras ou gestoras de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações eletrónicas em situação de conflito quanto à respetiva titularidade 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107684441/details/maximized?serie=I&day=2017-07-13&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/186934/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107692693/details/maximized?serie=I&day=2017-07-14&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107669157/details/maximized?serie=I&day=2017-07-11&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107677436/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2017-07-12&filtrar=Filtrar&date=2017-07-01&dreId=107677375
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Aviso n.º 7984/2017 - Diário da República n.º 135/2017, Série II de 2017-07-14   

Autoridade Nacional de Comunicações  

Projeto de regulamento de alteração do Regulamento n.º 829/2016, de 23 de agosto, sobre a informação pré-contratual e 

contratual no âmbito das comunicações eletrónicas 

 

Projeto de alteração ao Regulamento sobre a informação pré-contratual e contratual no âmbito das comunicações eletrónicas - 
consulta pública 

Contributos podem ser enviados até 28.08.2017.  
14.07.2017 

 

 

 

RAA – REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 13/2017/A - Diário da República n.º 135/2017, 

Série I de 2017-07-14 

Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa  

1.º Orçamento Suplementar da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107687745/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2017-07-14&filtrar=Filtrar&date=2017-07-01&dreId=107687683
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1411556
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1411556
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107692699/details/maximized?serie=I&day=2017-07-14&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107692699/details/maximized?serie=I&day=2017-07-14&date=2017-07-01
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UNIÃO EUROPEIA 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 

ATOS NÃO LEGISLATIVOS 

Financeiro 

Decisão (UE) 2017/1258 do Banco Central Europeu, de 5 de julho de 2017, relativa à delegação de decisões sobre a transmissão de 
informação estatística confidencial ao Conselho Único de Resolução (BCE/2017/22) 

Procedimento europeu de injunção de pagamento 

Regulamento Delegado (UE) 2017/1260 da Comissão, de 19 de junho de 2017, que altera o anexo I do Regulamento (CE) 
n.º 1896/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um procedimento europeu de injunção de pagamento 

Processo europeu para ações de pequeno montante 

Regulamento Delegado (UE) 2017/1259 da Comissão, de 19 de junho de 2017, que substitui os anexos I, II, III e IV do Regulamento 
(CE) n.º 861/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um processo europeu para ações de pequeno montante 

 
 
 

COMISSÃO EUROPEIA 
 

Comissão saúda acordo do Parlamento e do Conselho para uma melhor proteção dos trabalhadores contra produtos químicos 
cancerígenos 

Parlamento Europeu e o Conselho chegaram a acordo sobre a proposta da Comissão de estabelecer novos valores-limite, ou 
valores-limite mais rigorosos, para a exposição a vários produtos químicos cancerígenos no local de trabalho. 

O futuro das finanças da UE: Grupo de Alto Nível faz propostas para simplificar o acesso aos fundos da EU 

O grupo de peritos independentes para a política de coesão apresentou o seu relatório final relativo a um quadro simplificado para 
a gestão dos fundos da UE pós-2020. 

Consultas Públicas 

Mercado único, Energia, Empresas e indústria 

Consulta pública sobre eventuais medidas para regular o impacto ambiental dos servidores e dos dispositivos de armazenamento de 
dados das empresas 

Período de consulta: 10 julho 2017 – 23 outubro 2017 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.179.01.0039.01.POR&toc=OJ:L:2017:179:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.179.01.0039.01.POR&toc=OJ:L:2017:179:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.182.01.0020.01.POR&toc=OJ:L:2017:182:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.182.01.0020.01.POR&toc=OJ:L:2017:182:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.182.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:182:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.182.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:182:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1864_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1864_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1921_pt.htm
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-enterprise-servers-and-data-storage-products_pt
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-enterprise-servers-and-data-storage-products_pt
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CONSELHO DA UE 
 

 
Políticas económicas, orçamentais e de emprego: Recomendações específicas por país para 2017  

O Conselho emitiu as suas recomendações específicas por país para 2017 e os seus pareceres sobre as políticas económicas, 
orçamentais e de emprego dos Estados-Membros. 

 

Financeiro 

Conclusões do Conselho relativas à Comunicação da Comissão sobre a revisão intercalar do Plano de Ação para a União dos 
Mercados de Capitais  

O Conselho adotou conclusões relativas à Comunicação da Comissão sobre a revisão intercalar do Plano de Ação para a União dos 
Mercados de Capitais. 

União dos mercados de capitais: Conselho chega a acordo sobre ajustamentos ao plano de ação  

O Conselho concluiu uma revisão intercalar do plano de ação da UE para os mercados de capitais, em que apoia uma série de 
iniciativas prioritárias definidas pela Comissão. 

Conclusões do Conselho – "Plano de ação para combater os créditos não produtivos na Europa"  

O Conselho adotou conclusões intituladas "Plano de ação para combater os créditos não produtivos na Europa". 

Setor bancário: Conselho estabelece plano de ação para os créditos não produtivos  

O Conselho aprovou um plano de ação para ajudar a reduzir o volume de créditos não produtivos, que se mantêm a níveis 
historicamente elevados no setor bancário da UE. 

 

Orçamento da UE 

Conselho adota posição sobre orçamento de 2018 e apoia aumento do orçamento da UE de 2017  

Conselho adota a sua posição para as negociações sobre o orçamento de 2018 e apoia o aumento do orçamento da UE de 2017. 

 

Trabalho e Saúde 

Exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos no local de trabalho: Conselho define novos limites de exposição  
A 11 de julho de 2017, o Comité de Representantes Permanentes do Conselho aprovou o acordo provisório alcançado com o 
Parlamento Europeu a 28 de junho sobre a diretiva relativa à proteção dos trabalhadores contra a exposição a agentes cancerígenos 
ou mutagénicos no local de trabalho.

http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/07/11-2017-country-specific-recommendations/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/07/11-conclusions-mid-term-review-capital-markets-union-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/07/11-conclusions-mid-term-review-capital-markets-union-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/07/11-capital-markets-union-action-plan-adjustments/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/07/11-conclusions-non-performing-loans/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/07/11-banking-action-plan-non-performing-loans/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/07/12-eu-budget-position/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/07/11-carcinogens-mutations-at-work/
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PORTAL DO GOVERNO 
 
 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 13 DE JULHO DE 2017 
 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

- Proposta de Lei de Autorização Legislativa que autoriza o Governo a aprovar um regime especial de determinação de matéria 
coletável com base na tonelagem de navios e embarcações e um regime fiscal e contributivo aplicável aos tripulantes. 

- Criação do grupo de projeto denominado «Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço», cuja missão é a de assegurar a 
coordenação político-estratégica para a segurança do ciberespaço e o controlo da execução da Estratégia Nacional de Segurança do 
Ciberespaço e da respetiva revisão. 

(…) 

 

 
 
 
 

 

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/20170713-com-cm.aspx
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