
 
 

 

 

DE 24 A 28 JULHO DE 2017 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO  

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

 

Projeto de Lei 598/XIII 

Garante o acesso aos serviços mínimos bancários aos clientes com contrato de crédito habitação 
Autoria: BE 

 

Proposta de Lei 95/XIII 
Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 203/2009, de 31 de agosto, que cria o passe sub23@superior.tp, aplicável a todos os 

estudantes do ensino superior até aos 23 anos 
 

Apreciação Parlamentar 42/XIII 
Decreto-Lei n.º 77/2017, de 30 de junho - "Cria medidas de dinamização do mercado de capitais, com vista à diversificação das 

fontes de financiamento das empresas" 
Autoria: PSD 

 

 

ÚLTIMOS TEXTOS APROVADOS 

 

Decreto da Assembleia 128/XIII 
Desmaterialização de manuais e de outros materiais escolares - (Primeira alteração à Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto) 
 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624455354f43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl598-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334268634451794c56684a53556b755a47396a&fich=pap42-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5449344c56684a53556b755a47396a&fich=dec128-XIII.doc&Inline=true
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Decreto da Assembleia 129/XIII 
Define os preços máximos de refeição e de alojamento para estudantes do ensino superior em função do indexante de apoios 

sociais 
 

Decreto da Assembleia 131/XIII 
Primeira alteração à lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo 

 

Decreto da Assembleia 132/XIII 
Protege o património azulejar, procedendo à décima terceira alteração ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro 
 

Decreto da Assembleia 133/XIII 
Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 308/2007, de 3 de setembro, que cria o programa Porta 65 – Arrendamento por 

Jovens, instrumento de apoio financeiro ao arrendamento por jovens 

 

 
 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

 

Estratégia TIC 2020 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 108/2017 - Diário da República n.º 143/2017, Série I de 2017-07-26 

Presidência do Conselho de Ministros  

Aprova a Estratégia TIC 2020 e o respetivo Plano de Ação 

 
 
 
 
 

ARMAS E MUNIÇÕES 

Portaria n.º 224/2017 - Diário da República n.º 141/2017, Série I de 2017-07-24 

Finanças e Administração Interna  

Alteração às Portarias n.ºs 933/2006 e 934/2006, de 8 de setembro 

 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5449354c56684a53556b755a47396a&fich=dec129-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d544d784c56684a53556b755a47396a&fich=dec131-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d544d794c56684a53556b755a47396a&fich=dec132-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d544d7a4c56684a53556b755a47396a&fich=dec133-XIII.doc&Inline=true
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107757007/details/maximized?serie=I&day=2017-07-26&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107731470/details/maximized?serie=I&day=2017-07-24&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/540042/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/540043/details/normal?l=1


 

    3 
 
 
 

 

L’EXPRESS LEXTTER  
24 a 28 julho de 2017 

 
 

EDUCAÇÃO 

Portaria n.º 227/2017 - Diário da República n.º 142/2017, Série I de 2017-07-25 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  

Procede à primeira alteração ao Regulamento do Processo de Registo de Diplomas Estrangeiros ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

341/2007, de 12 de outubro, aprovado pela Portaria n.º 29/2008, de 10 de janeiro 

 

 

ENERGIA 

Decreto-Lei n.º 91/2017 - Diário da República n.º 145/2017, Série I de 2017-07-28 

Economia  

Estabelece métodos de cálculo e requisitos de relatórios relativos a combustíveis e emissão de gases com efeito de estufa, 

transpondo a Diretiva (UE) 2015/652 

 
 

FINANCEIRO 

Decreto-Lei n.º 89/2017 - Diário da República n.º 145/2017, Série I de 2017-07-28 

Finanças  

Divulgação de informações não financeiras e de informações sobre a diversidade por grandes empresas e grupos, transpondo 

a Diretiva 2014/95/UE 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

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

 

JOGOS SOCIAIS 

Portaria n.º 232/2017 - Diário da República n.º 144/2017, Série I de 2017-07-27 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Portaria que altera a Regulamentação dos jogos sociais do Estado, Totobola e Joker, no sentido de redefinir algumas das suas 

soluções normativas 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107745748/details/maximized?serie=I&day=2017-07-25&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/641418/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/641418/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/386834/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107773652/details/maximized?serie=I&day=2017-07-28&date=2017-07-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L0652
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107773645/details/maximized?serie=I&day=2017-07-28&date=2017-07-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0095
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20170726p.aspx?v=
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107761912/details/maximized?serie=I&day=2017-07-27&date=2017-07-01
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PDR 2020 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CONTINENTE 

Portaria n.º 238/2017 - Diário da República n.º 145/2017, Série I de 2017-07-28 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural  

Procede à segunda alteração à Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, que estabelece o regime de aplicação da ação n.º 10.2, 

«Implementação das estratégias», integrada na medida n.º 10, «LEADER», da área n.º 4 «Desenvolvimento local», do 

Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020 

 

PENAL 
 

Acórdão (extrato) n.º 246/2017 - Diário da República n.º 142/2017, Série II de 2017-07-25   

Tribunal Constitucional  

Não julga inconstitucional a norma extraída da conjugação dos artigos 311.º, n.ºs 1, 2, alínea a), e 3, alínea d), e 283.º, todos do 

Código de Processo Penal, na interpretação segundo a qual, tendo sido deduzida acusação contra um arguido, imputando-lhe a 

prática de um crime, e tendo esta acusação sido liminarmente rejeitada por insuficiente descrição de um elemento típico, poder 

vir a ser validamente deduzida nova acusação pela prática, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, do mesmo crime, 

suprindo a omissão da descrição do sobredito elemento típico, sujeitando-se a julgamento e condenando-se o arguido pelos 

factos e qualificação jurídica dela constantes 

 

PMA – PROCRIAÇÃO MEDICAMENTE ASSISTIDA 
 
 
Lei n.º 58/2017 - Diário da República n.º 142/2017, Série I de 2017-07-25 

Assembleia da República  

Quarta alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho (Procriação medicamente assistida) 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107773653/details/maximized?serie=I&day=2017-07-28&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74539108/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107745678/details/maximized?serie=II&parte_filter=32&day=2017-07-25&filtrar=Filtrar&date=2017-07-01&dreId=107744125
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107745743/details/maximized?serie=I&day=2017-07-25&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/539239/details/normal?l=1
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PREVIDENCIAL 
 
 
Decreto-Lei n.º 90/2017 - Diário da República n.º 145/2017, Série I de 2017-07-28 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Altera o regime jurídico do rendimento social de inserção 

Aviso n.º 102/2017 - Diário da República n.º 142/2017, Série I de 2017-07-25 

Negócios Estrangeiros  

Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República de Moçambique 

 

 

REABILITAÇÃO URBANA 
 
 
Decreto-Lei n.º 88/2017 - Diário da República n.º 144/2017, Série I de 2017-07-27 

Ambiente  

Altera o regime das sociedades de reabilitação urbana 

 

  

ALEXANDRE CABRITA 
(detalhe) 

Saint-Genis,2005 
Óleo s/tela  
109x146 cm 

Obra da Coleção da Fundação PLMJ 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107773651/details/maximized?serie=I&day=2017-07-28&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107745747/details/maximized?serie=I&day=2017-07-25&date=2017-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107761915/details/maximized?serie=I&day=2017-07-27&date=2017-07-01
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SAÚDE / LIFE SCIENCES 
 

Decreto-Lei n.º 86/2017 - Diário da República n.º 144/2017, Série I de 2017-07-27 

Saúde  

Altera as normas e especificações do sistema de qualidade dos serviços de sangue, transpondo a Diretiva (UE) n.º 2016/1214 

 

TMT 
 

 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

Comunicações eletrónicas - custos de regulação para as taxas de 2017 

ANACOM aprova o cálculo do montante dos custos de regulação da atividade de fornecedor de redes e serviços de comunicações 
eletrónicas a liquidar em 2017.  
24.07.2017 

 

Serviços postais - custos de regulação para as taxas de 2017 

ANACOM aprova o cálculo do montante dos custos de regulação da atividade de prestador de serviços postais a liquidar em 2017.  
24.07.2017 

 

 

TURISMO 
 

Decreto n.º 20/2017 - Diário da República n.º 145/2017, Série I de 2017-07-28 

Negócios Estrangeiros  

Aprova o Acordo de Cooperação no domínio do Turismo entre a República Portuguesa e o Reino de Marrocos, assinado em 

Lisboa, em 20 de abril de 2015 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107761913/details/maximized?serie=I&day=2017-07-27&date=2017-07-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?16L1214
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1414708
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1414714
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107773644/details/maximized?serie=I&day=2017-07-28&date=2017-07-01
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UNIÃO EUROPEIA 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 

ATOS NÃO LEGISLATIVOS 

Branqueamento de capitais e Elisão e evasão fiscais 

Decisão (UE) 2017/1400 do Parlamento Europeu, de 4 de julho de 2017, que prorroga por um período adicional a duração do 
mandato da Comissão de inquérito para investigar alegadas contravenções ou má administração na aplicação do direito da União 
relacionadas com o branqueamento de capitais e com a elisão e a evasão fiscais 

 

Transportes 

Regulamento (UE) 2017/1347 da Comissão, de 13 de julho de 2017, que retifica a Diretiva 2007/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, o Regulamento (UE) n.º 582/2011 da Comissão e o Regulamento (UE) 2017/1151 que complementa o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à homologação dos veículos a motor no que respeita às emissões dos 
veículos ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 6) e ao acesso à informação relativa à reparação e manutenção de 
veículos, que altera a Diretiva 2007/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, o Regulamento (CE) n.º 692/2008 da Comissão e 
o Regulamento (UE) n.º 1230/2012 da Comissão, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 692/2008 

ATOS LEGISLATIVOS 

Energia 

Regulamento (UE) 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2017, que estabelece um regime de 
etiquetagem energética e que revoga a Diretiva 2010/30/UE 

Financeiro 

Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 2017, relativa à luta contra a fraude lesiva dos 
interesses financeiros da União através do direito penal 

Vistos 

Regulamento (UE) 2017/1370 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2017, que altera o Regulamento (CE) 
n.º 1683/95 do Conselho que estabelece um modelo-tipo de visto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.199.01.0012.01.POR&toc=OJ:L:2017:199:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.199.01.0012.01.POR&toc=OJ:L:2017:199:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.199.01.0012.01.POR&toc=OJ:L:2017:199:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.192.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:192:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.192.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:192:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.192.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:192:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.192.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:192:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.192.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:192:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.192.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:192:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.198.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:198:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.198.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:198:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.198.01.0029.01.POR&toc=OJ:L:2017:198:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.198.01.0029.01.POR&toc=OJ:L:2017:198:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.198.01.0024.01.POR&toc=OJ:L:2017:198:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.198.01.0024.01.POR&toc=OJ:L:2017:198:TOC
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COMISSÃO EUROPEIA 
 

Inquérito revela que os consumidores da UE efetuam cada vez mais compras em linha transfronteiras 

A edição de 2017 do painel de avaliação das Condições dos Consumidores revela que um número cada vez maior de 
consumidores da UE faz compras em linha e que a sua confiança no comércio eletrónico tem aumentado, em especial no que diz 
respeito às compras em linha noutros países da UE. 

Segurança: a UE está a trabalhar no sentido de partilhar informações, lutar contra o financiamento do terrorismo e proteger os 
cidadãos europeus em linha 

O 9.º relatório hoje publicado sobre os progressos alcançados rumo a uma União da Segurança destaca as medidas recentemente 
tomadas para prevenir o financiamento do terrorismo através do tráfico de bens culturais e para melhorar a interoperabilidade dos 
sistemas de informação da UE. 

 

 

Trabalhadores marítimos: Novas medidas para melhorar as condições de trabalho 

A Comissão Europeia propõe que seja consagrado no direito da UE um acordo entre parceiros sociais que visa melhorar as 
condições de trabalho dos marítimos a bordo de navios que arvoram bandeira de Estados-Membros da UE. 

Consultas Públicas 

Consulta pública sobre a avaliação da Agência Europeia da Segurança Marítima, incluindo os seus serviços de resposta à poluição 

Domínios de intervenção: Transportes 

Período de consulta: 27 julho 2017 – 2 novembro 2017 

 

 
CONSELHO DA UE 
 

 
Emprego 

 

Migração legal O Conselho aprova o mandato sobre as novas regras para tornar a UE mais atrativa para os trabalhadores altamente 
qualificados  

O Coreper chegou a acordo sobre o mandato para a negociação da diretiva “cartão azul”, que abrange as condições de entrada e 
de residência de trabalhadores altamente qualificados. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2109_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2106_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2106_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2141_pt.htm
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2017-emsa-evaluation_en
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/07/26-blue-card/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/07/26-blue-card/
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PORTAL DO GOVERNO 
 
 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 27 DE JULHO DE 2017 
 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

- Decreto-lei que estabelece o novo regime de atribuição de apoios financeiros às artes performativas, visuais e de cruzamento 
disciplinar – excluindo, tal como o regime anterior, os apoios ao cinema, que têm legislação própria. 

- Decreto-lei que cria o Centro de Competências Jurídicas do Governo, estabelecendo a sua missão e funcionamento. 

- Resolução que atualiza o Programa Nacional de Gestão do Combustível Irradiado e dos Resíduos Radioativos, elaborado pela 
Comissão Reguladora para a Segurança das Instalações Nucleares, para 2015-2019, de modo a garantir uma gestão segura dos 
resíduos radioativos, em cumprimento das normas europeias. 

- Decreto-lei que estabelece um sistema de registo obrigatório das aeronaves pilotadas remotamente (vulgarmente designadas 
«drones») e institui a obrigatoriedade de contratação de seguros de responsabilidade civil que cubram eventuais danos provocados a 
terceiros por estes aparelhos. Este diploma visa também estabelecer restrições do ponto de vista da segurança da navegação aérea, 
tipificando novas contraordenações aplicáveis à operação deste tipo de aeronaves e instituindo o regime sancionatório a aplicar no 
caso de incumprimento destas normas, bem como todas as medidas cautelares de segurança, que ficam a cargo da Autoridade 
Nacional de Aviação Civil. 

(…) 

 

 
 
 
 

 

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/20170727-com-cm.aspx
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