
 
 

 

 

DE 12 A 16 JUNHO DE 2017 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO  

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

 

Projeto de Lei 555/XIII 

Garante a assistência parental ao parto 
Autoria: PAN 

 

Projeto de Lei 556/XIII 
Alarga a gratuitidade do acesso ao serviço de transporte escolar a todos os alunos do ensino obrigatório, procedendo a alteração 

ao Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março 
Autoria: PEV 

 

Projeto de Lei 557/XIII 
Revoga a retirada da Ilha de Man, Jersey e Uruguai da lista dos países, territórios e regiões com regimes de tributação privilegiada 

claramente mais favoráveis 
Autoria: CDS-PP 

 

Projeto de Lei 558/XIII 
Estabelece os princípios gerais da carreira de médico veterinário municipal, revogando o Decreto-Lei n.º 116/98, de 5 de maio 
Autoria: CDS-PP 

 

 

 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624455314e53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl555-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624455314e69315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl556-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624455314e79315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl557-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624455314f43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl558-XIII.doc&Inline=true
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Projeto de Lei 559/XIII 
Prevê a devolução de taxas moderadoras no caso de o utente desistir do atendimento de urgência, procedendo a alteração ao 

Decreto-Lei nº 113/2011, de 29 de novembro 
Autoria: PEV 

 

Projeto de Lei 560/XIII 
Estipula o reembolso do valor de taxas moderadoras no caso de demora significativa no atendimento de urgência, procedendo a 

alteração ao Decreto-Lei nº 113/2011, de 29 de novembro 
Autoria: PEV 

 

Projeto de Lei 561/XIII 
Fixa o regime de atribuição e os montantes dos acréscimos em suplementos e outras compensações que se fundamentem na 

prestação de trabalho em condições de risco, penosidade e insalubridade (6.ª alteração à Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho - Lei 

Geral de Trabalho em Funções Públicas) 
Autoria: PCP 

 

Projeto de Lei 562/XIII 
Regularização excecional da situação dos trabalhadores sem vínculo jurídico com funções permanentes nas autarquias locais 
Autoria: PCP 

 

Projeto de Lei 563/XIII 
Procede à segunda alteração à Lei nº 15/2014, de 21 de março, de modo a reforçar os direitos da mulher grávida durante o parto e 

da mulher puérpera após o internamento 
Autoria: PEV 
 

ÚLTIMOS TEXTOS APROVADOS 
 

Decreto da Assembleia 107/XIII 
Alarga o âmbito da ação especial de reconhecimento da existência de contrato de trabalho e os mecanismos processuais de 

combate à ocultação de relações de trabalho subordinado, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 107/2009, de 14 de 

setembro, e à quinta alteração ao Código de Processo do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 480/99, de 9 de novembro 
 

Decreto da Assembleia 108/XIII 
Terceira alteração à Lei n.º 17/2003, de 4 de junho (Iniciativa legislativa de cidadãos) 
 

Decreto da Assembleia 109/XIII 
Sexta alteração à Lei n.º 15-A/98, de 3 de abril (Lei Orgânica do Regime do Referendo) 

  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624455314f53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl559-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624455324d43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl560-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624455324d53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl561-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624455324d69315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl562-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624455324d79315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl563-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5441334c56684a53556b755a47396a&fich=dec107-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5441344c56684a53556b755a47396a&fich=dec108-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5441354c56684a53556b755a47396a&fich=dec109-XIII.doc&Inline=true
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Decreto da Assembleia 110/XIII 

Considera contraordenação grave a paragem e o estacionamento em lugar reservado a veículos de pessoas com deficiência 

(Décima sexta alteração ao Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de maio) 

 

Decreto da Assembleia 111/XIII 
Estabelece a obrigatoriedade de as entidades públicas assegurarem lugares de estacionamento para pessoas com deficiência, 

procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 307/2003, de 10 de dezembro 
 

Decreto da Assembleia 112/XIII 
Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, que aprova um regime de 

contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento 
 

 

 
CERTIDÕES ELETRÓNICAS – PROGRAMA SIMPLEX + 

 

Decreto-Lei n.º 68/2017 - Diário da República n.º 115/2017, Série I de 2017-06-16 

Justiça  

Cria a Certidão Judicial Eletrónica, flexibiliza a emissão de certificados no âmbito do Registo Criminal Online e aumenta a 

capacidade do Sistema de Informação da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas 

 

 
CRÉDITOS MARÍTIMOS 

 

Decreto n.º 18/2017 - Diário da República n.º 115/2017, Série I de 2017-06-16 

Negócios Estrangeiros  

Aprova a Convenção sobre a Limitação da Responsabilidade em Matéria de Créditos Marítimos, adotada em Londres, em 19 

de novembro de 1976, e o Protocolo de 1996 de Emenda à Convenção sobre a Limitação da Responsabilidade em Matéria 

de Créditos Marítimos, 1976, adotado em Londres, em 3 de maio de 1996 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5445774c56684a53556b755a47396a&fich=dec110-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5445784c56684a53556b755a47396a&fich=dec111-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5445794c56684a53556b755a47396a&fich=dec112-XIII.doc&Inline=true
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107522250/details/maximized?serie=I&day=2017-06-16&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107522248/details/maximized?serie=I&day=2017-06-16&date=2017-06-01
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ESTRADA / PENAL 
 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 4/2017 - Diário da República n.º 115/2017, Série I de 2017-06-16 

Supremo Tribunal de Justiça  

«Tendo sido acordada a suspensão provisória do processo, nos termos do art. 281.º do Código de Processo Penal, com a 

injunção da proibição da condução de veículo automóvel, prevista no n.º 3 do preceito, caso aquela suspensão termine, 

prosseguindo o processo, ao abrigo do n.º 4, do art. 282.º, do mesmo Código, o tempo em que o arguido esteve privado da 

carta de condução não deve ser descontado, no tempo da pena acessória de inibição da faculdade de conduzir, aplicada na 

sentença condenatória que venha a ter lugar.» 

 

 

FINANCEIRO 

BANCO DE PORTUGAL 

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

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

Evolução dos novos créditos aos consumidores - abril de 2017 

Remessas. Sabe porque são importantes para o País? 

Cartas Circulares 

Carta Circular n.º CC/2017/00000013 - Informa de que se irá promover a revisão da regulamentação prudencial relevante no 

sentido de implementar orientações do BCE e reavaliar soluções de política prudencial e ainda proceder a avaliação de 

novos pedidos relativos à aplicação de discricionariedades ou de outras já concedidas. 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Estatísticas trimestrais sobre gestão de ativos - 1.º trimestre de 2017 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107522252/details/maximized?serie=I&day=2017-06-16&date=2017-06-01
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-taxas-de-juro-de-novas-operacoes-de-emprestimos-e-8
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emprestimos-e-depositos-bancarios-abril-de-2017
https://www.bportugal.pt/page/evolucao-dos-novos-creditos-aos-consumidores-janeiro-de-2017
https://www.bportugal.pt/page/remessas-sabe-porque-sao-importantes-para-o-pais
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/cartas-circulares/265464781_6.docx.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/GestaoDeActivos/Pages/2017_1t.aspx?shpage=GestaoDeActivos
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FISCAL 
 

Portaria n.º 191/2017 - Diário da República n.º 115/2017, Série I de 2017-06-16 

Finanças  

Portaria que aprova o novo modelo de impresso de declaração e respetivas instruções, designado por Declaração de 

Operações Transfronteiriças - Modelo 38 

 
 

FLORESTAS 
 

Decreto-Lei n.º 65/2017 - Diário da República n.º 113/2017, Série I de 2017-06-12 

Ambiente  

Altera o regime jurídico dos planos de ordenamento, de gestão e de intervenção de âmbito florestal 

Decreto-Lei n.º 66/2017 - Diário da República n.º 113/2017, Série I de 2017-06-12 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural  

Estabelece o regime jurídico de reconhecimento das entidades de gestão florestal 

Decreto-Lei n.º 67/2017 - Diário da República n.º 113/2017, Série I de 2017-06-12 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural  

Altera o regime de criação das zonas de intervenção florestal 

 
 

IMOBILIÁRIO 
 

Lei n.º 42/2017 - Diário da República n.º 114/2017, Série I de 2017-06-14 

Assembleia da República  

Regime de reconhecimento e proteção de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou social local 

(terceira alteração à Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, que aprova o Novo Regime do Arrendamento Urbano, e quarta 

alteração ao Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, que aprova o regime jurídico das obras em prédios arrendados) 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107522249/details/maximized?serie=I&day=2017-06-16&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107507170/details/maximized?serie=I&day=2017-06-12&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107507171/details/maximized?serie=I&day=2017-06-12&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107507172/details/maximized?serie=I&day=2017-06-12&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107514239/details/maximized?serie=I&day=2017-06-14&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/693853/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/538614/details/normal?l=1
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Lei n.º 43/2017 - Diário da República n.º 114/2017, Série I de 2017-06-14 

Assembleia da República  

Altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966, procede à quarta alteração à Lei 

n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, que aprova o Novo Regime do Arrendamento Urbano, e à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 

157/2006, de 8 de agosto, que aprova o regime jurídico das obras em prédios arrendados 

 

TMT 
 

 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

 

Diretiva RED transposta para a ordem jurídica nacional 

Decreto-Lei n.º 57/2017, de 09.06.2017, transpõe a Diretiva n.º 2014/53/UE.  
12.06.2017 

 

Legislação - atualização da informação 

Regulamento (UE) 2017/920, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17.05.2017.  
12.06.2017 

 

ANACOM lança campanha sobre novas regras de roaming 

Campanha sobre roaming lançada a 15.06.2017.  
15.06.2017 

 

Novas regras de roaming entre países do Espaço Económico Europeu 

Regime ''roam like at home'' teve início a 15.06.2017.  
16.06.2017 

 
 

RAM – REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 15/2017/M - Diário da República n.º 114/2017, 

Série I de 2017-06-14 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Aprova a Conta da Região Autónoma da Madeira referente ao ano de 2015 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107514240/details/maximized?serie=I&day=2017-06-14&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/477358/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/693853/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/693853/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/538614/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/538614/details/normal?l=1
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1411614
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1411627
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1411517
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1411918
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107514247/details/maximized?serie=I&day=2017-06-14&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107514247/details/maximized?serie=I&day=2017-06-14&date=2017-06-01
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UNIÃO EUROPEIA 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 

ATOS LEGISLATIVOS 

Marca da UE 

Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia 

ATOS NÃO LEGISLATIVOS 

Acordos de cooperação 

Regulamento de Execução (UE) 2017/988 da Comissão, de 6 de junho de 2017, que estabelece normas técnicas de execução no 
que se refere aos formulários, modelos e procedimentos normalizados para os acordos de cooperação respeitantes a uma 
plataforma de negociação cujas operações assumem uma importância substancial num Estado-Membro de acolhimento 

Ambiente 

Decisão de Execução (UE) 2017/1015 da Comissão, de 15 de junho de 2017, relativa às emissões de gases com efeito de estufa 
abrangidas pela Decisão n.º 406/2009/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativamente ao ano de 2014 e a cada Estado-
Membro 

Código Aduaneiro da União 

Regulamento de Execução (UE) 2017/989 da Comissão, de 8 de junho de 2017, que retifica e altera o Regulamento de Execução 
(UE) 2015/2447 que estabelece as regras de execução de determinadas disposições do Regulamento (UE) n.º 952/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o Código Aduaneiro da União 

Financeiro 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1005 da Comissão, de 15 de junho de 2017, que estabelece normas técnicas de execução no 
que se refere ao formato e ao calendário das comunicações e da publicação da suspensão e exclusão dos instrumentos financeiros, 
nos termos da Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos mercados de instrumentos financeiros 

Regulamento Delegado (UE) 2017/1018 da Comissão, de 29 de junho de 2016, que complementa a Diretiva 2014/65/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos mercados de instrumentos financeiros no que diz respeito às normas técnicas de 
regulamentação que especificam as informações a notificar pelas empresas de investimento, operadores de mercado e instituições 
de crédito 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.154.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:154:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.149.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2017:149:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.149.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2017:149:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.149.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2017:149:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.153.01.0038.01.POR&toc=OJ:L:2017:153:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.153.01.0038.01.POR&toc=OJ:L:2017:153:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.153.01.0038.01.POR&toc=OJ:L:2017:153:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.149.01.0019.01.POR&toc=OJ:L:2017:149:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.149.01.0019.01.POR&toc=OJ:L:2017:149:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.149.01.0019.01.POR&toc=OJ:L:2017:149:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.153.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:153:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.153.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:153:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.153.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:153:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.155.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.155.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.155.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.155.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:155:TOC
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COMISSÃO EUROPEIA 
 

Fim das tarifas de itinerância na UE: Declaração conjunta de 3 instituições da UE 

Consultas Públicas 

Consulta pública sobre a segurança nas estradas e nos túneis 

Domínio de intervenção: Transportes 

Período de consulta: 14 junho 2017 – 10 setembro 2017 

 
 
 

CONSELHO DA UE 
 

Dados pessoais 

 

Viagens marítimas mais seguras: acordo com o PE sobre a digitalização das informações relativas aos passageiros  

A Presidência chegou a um acordo informal com o Parlamento Europeu sobre regras atualizadas para o registo dos passageiros dos 
navios. 

 

Financeiro 

Políticas económicas e orçamentais: Conselho aprova recomendações específicas por país para 2017  

O Conselho aprovou os seus projetos de recomendações específicas por país e pareceres para 2017 sobre as políticas económicas e 
orçamentais dos Estados-Membros. 

 

Título de residência comum 

Modelo uniforme de título de residência: Conselho confirma acordo sobre a atualização dos elementos de segurança do cartão  

O regulamento de alteração prevê a criação de um novo título de residência comum, a fim de melhorar os elementos de segurança 
do cartão de título de residência e, assim, impedir falsificações. 

 

Trabalho / Emprego e Saúde 

Melhor proteção dos trabalhadores contra substâncias cancerígenas: Conselho chega a acordo  

UE chega a acordo sobre proteção de milhões de trabalhadores da UE contra substâncias cancerígenas no local de trabalho. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1590_pt.htm
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2017-road-infrastructure-safety
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/14-safer-sea-travel-digitalising-passenger-information/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/16-2017-country-specific-recommendations/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/15-residence-permits/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/15-epsco-carcinogens/
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PARLAMENTO EUROPEU 

 

Debate sobre o futuro da União Económica e Monetária 

As opções para a futura União Económica e Monetária (UEM), definidas num documento de reflexão apresentado pela Comissão em 
31 de maio, foram discutidas no Parlamento Europeu. 

 

Parlamento Europeu aprova rotulagem energética de A a G mais clara para os consumidores 

Parlamento Europeu aprovou legislação que visa clarificar a rotulagem energética dos produtos, como máquinas de lavar roupa, 
televisões e frigoríficos. 

 

Portugal vai acolher Capital Europeia da Cultura em 2027 

O Parlamento Europeu aprovou a lista dos países que vão acolher as capitais europeias da cultura de 2020 a 2033.  

 

Clima: Parlamento Europeu aprova metas para redução das emissões na UE 

Os eurodeputados votaram uma proposta legislativa que visa implementar os compromissos decorrentes do Acordo de Paris sobre o 
combate às alterações climáticas. 

 

Eurodeputados apelam a uma melhor distribuição geográfica do Plano Juncker 

O Parlamento Europeu (PE) aprovou um relatório sobre a aplicação do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), 
conhecido como Plano Juncker. 

 

Economia colaborativa: Parlamento Europeu quer orientações claras da UE 

A UE deve tirar proveito dos benefícios da economia colaborativa, assegurando ao mesmo tempo uma concorrência equitativa, os 
direitos dos trabalhadores e o respeito das obrigações fiscais. 

 

 

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/press-room/20170609IPR77001/pe-aprova-rotulagem-energetica-de-a-a-g-mais-clara-para-os-consumidores
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20170609IPR77002/portugal-vai-acolher-capital-europeia-da-cultura-em-2027
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20170609IPR77005/clima-parlamento-europeu-aprova-metas-para-reducao-das-emissoes-na-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20170609IPR77016/eurodeputados-apelam-a-uma-melhor-distribuicao-geografica-do-plano-juncker
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20170609IPR77014/economia-colaborativa-parlamento-europeu-quer-orientacoes-claras-da-ue
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