
 
 

 

 

DE 19 A 23 JUNHO DE 2017 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO  

 

ÚLTIMOS TEXTOS APROVADOS 

 

Decreto da Assembleia 113/XIII 
Quarta alteração à Lei n.º 43/90, de 10 de agosto (Exercício do direito de petição) 
 

Decreto da Assembleia 115/XIII 
Quarta alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho (Procriação medicamente assistida) 

 

 
ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

 

Decreto do Presidente da República n.º 41/2017 - Diário da República n.º 117/2017, Série I de 2017-06-20 

Presidência da República  

Ratifica o Acordo entre a República Portuguesa e a República da África do Sul sobre Cooperação Científica e Tecnológica, 

assinado na cidade de Durban, em 28 de agosto de 2015 

Resolução da Assembleia da República n.º 122/2017 - Diário da República n.º 117/2017, Série I de 2017-06-20 

Assembleia da República  

Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e a República da África do Sul sobre Cooperação Científica e Tecnológica, 

assinado na cidade de Durban, em 28 de agosto de 2015 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d54457a4c56684a53556b755a47396a&fich=dec113-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d526c59334a6c6447397a4c31684a53556b765a47566a4d5445314c56684a53556b755a47396a&fich=dec115-XIII.doc&Inline=true
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107535165/details/maximized?serie=I&day=2017-06-20&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107535167/details/maximized?serie=I&day=2017-06-20&date=2017-06-01
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EDUCAÇÃO 
 

Resolução da Assembleia da República n.º 128/2017 - Diário da República n.º 119/2017, Série I de 2017-06-22 

Assembleia da República  

Recomenda ao Governo que promova e valorize a atividade física e desportiva através da criação do estatuto do estudante-

desportista 

 
 

ESTRADA  
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 85/2017 - Diário da República n.º 116/2017, Série I de 2017-06-19 

Presidência do Conselho de Ministros  

Aprova o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária - PENSE 202 

 

FINANCEIRO 

Decreto-Lei n.º 74-A/2017 - Diário da República n.º 120/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-06-23 

Finanças  

Transpõe parcialmente a Diretiva 2014/17/UE, relativa a contratos de crédito aos consumidores para imóveis destinados a 

habitação 

BANCO DE PORTUGAL 

Nota de Informação Estatística - Balança de pagamentos - abril de 2017  

Nota de Informação Estatística - Endividamento do setor não financeiro - abril de 2017  

Nota de Informação Estatística - Financiamento das administrações públicas - abril de 2017  

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Consulta pública relativa ao Projeto de Regulamento que define conteúdos mínimos a dominar pelos colaboradores de 

intermediários financeiros 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107549780/details/maximized?serie=I&day=2017-06-22&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107524708/details/maximized?serie=I&day=2017-06-19&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107561581/details/maximized?serie=I&day=2017-06-23&date=2017-06-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0017
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-balanca-de-pagamentos-abril-de-2017
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-endividamento-do-setor-nao-financeiro-abril-de-2017
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-financiamento-das-administracoes-publicas-abril-de-2017
http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Paginas/20170621.aspx
http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Paginas/20170621.aspx
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ASF - AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 

Norma regulamentar da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões n.º 3/2017-R - Diário da República n.º 

117/2017, Série II de 2017-06-20  

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões  

Norma Regulamentar n.º 3/2017-R, de 18 de maio - estabelece os procedimentos de registo, junto da Autoridade de Supervisão 

de Seguros e Fundos de Pensões, das pessoas que dirigem efetivamente a empresa, a fiscalizam ou são responsáveis por funções-

chave e do atuário responsável 

Consulta Pública n.º 1/2016 do CNSF  

 

 
LEI DA ÁGUA 
 

Lei n.º 44/2017 - Diário da República n.º 116/2017, Série I de 2017-06-19 

Assembleia da República  

Estabelece o princípio da não privatização do setor da água, procedendo à quinta alteração à Lei da Água, aprovada pela Lei 

n.º 58/2005, de 29 de dezembro 

 
 

NACIONALIDADE 
 

Decreto-Lei n.º 71/2017 - Diário da República n.º 118/2017, Série I de 2017-06-21 

Justiça  

Altera o Regulamento da Nacionalidade Portuguesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107535093/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2017-06-20&filtrar=Filtrar&date=2017-06-01&dreId=107527562
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107535093/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2017-06-20&filtrar=Filtrar&date=2017-06-01&dreId=107527562
http://www.asf.com.pt/NR/exeres/6D4E9F54-54AE-4A2A-8661-9A8E4C69F6AB.htm
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107524707/details/maximized?serie=I&day=2017-06-19&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/469068/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/469068/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107541407/details/maximized?serie=I&day=2017-06-21&date=2017-06-01
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PENAL 
 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 5/2017 - Diário da República n.º 120/2017, Série I de 2017-06-23 

Supremo Tribunal de Justiça  

«A competência para conhecer do recurso interposto de acórdão do tribunal do júri ou do tribunal coletivo que, em situação 

de concurso de crimes, tenha aplicado uma pena conjunta superior a cinco anos de prisão, visando apenas o reexame da 

matéria de direito, pertence ao Supremo Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 432.º, n.º 1, alínea c), e n.º 2, do CPP, 

competindo-lhe também, no âmbito do mesmo recurso, apreciar as questões relativas às penas parcelares englobadas 

naquela pena, superiores, iguais ou inferiores àquela medida, se impugnadas.» 

 

SAÚDE / LIFE SCIENCES 

Decreto-Lei n.º 73/2017 - Diário da República n.º 118/2017, Série I de 2017-06-21 

Saúde  

Altera o regime jurídico das unidades de saúde familiar 

Portaria n.º 193/2017 - Diário da República n.º 117/2017, Série I de 2017-06-20 

Saúde  

Determina os preços máximos de aquisição dos dispositivos de perfusão subcutânea contínua de insulina (PSCI) e respetivos 

consumíveis para as entidades tuteladas pelo membro do Governo responsável pela área da saúde 

Portaria n.º 194/2017 - Diário da República n.º 118/2017, Série I de 2017-06-21 

Saúde  

Procede à sexta alteração à Portaria n.º 142-B/2012, de 15 de maio, que define as condições em que o Serviço Nacional de 

Saúde assegura os encargos com o transporte não urgente de doentes que seja instrumental à realização das prestações de 

saúde 

Resolução da Assembleia da República n.º 123/2017 - Diário da República n.º 117/2017, Série I de 2017-06-20 

Assembleia da República  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107549824/details/maximized?serie=I&day=2017-06-23&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107541409/details/maximized?serie=I&day=2017-06-21&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107538575/details/maximized?serie=I&day=2017-06-20&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107541410/details/maximized?serie=I&day=2017-06-21&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/572591/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107535168/details/maximized?serie=I&day=2017-06-20&date=2017-06-01
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Recomenda ao Governo a adoção de medidas para cumprimento do Programa Nacional de Vacinação 

 

 

SIMPLEX + 
 

Decreto-Lei n.º 74/2017 - Diário da República n.º 118/2017, Série I de 2017-06-21 

Economia  

Implementa as medidas SIMPLEX+ 2016 «Livro de reclamações on-line», «Livro de reclamações amarelo» e «Atendimento 

Público avaliado» 

 

TMT 
 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

Legislação - atualização da informação 

Decreto-Lei n.º 61/2017, de 9 de junho, que estabelece o regime jurídico da utilização de substâncias perigosas em equipamentos 
elétricos e eletrónicos.  
20.06.2017 

Projetos de adendas ao Manual ITED 3.ª edição e ao Manual ITUR 2.ª edição - notificação à Comissão Europeia 

ANACOM aprova projetos de adendas a notificar à Comissão Europeia.  
20.06.2017 

Resposta do BEREC à consulta sobre revisão das linhas de orientação de PMS 

BEREC divulga resposta à consulta da CE sobre revisão das linhas de orientação de PMS.  
22.06.2017 

 

 

TRABALHO E EMPREGO 
 

Decreto-Lei n.º 72/2017 - Diário da República n.º 118/2017, Série I de 2017-06-21 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Estabelece incentivos à contratação de jovens à procura do primeiro emprego e de desempregados de longa duração e de 

muito longa duração 

 
 
 
 
 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107541411/details/maximized?serie=I&day=2017-06-21&date=2017-06-01
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1412416
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1412269
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1412545
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107541408/details/maximized?serie=I&day=2017-06-21&date=2017-06-01
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UNIÃO EUROPEIA 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 

ATOS LEGISLATIVOS 

Quadro financeiro plurianual da UE (2014-2020) 

Regulamento (UE, Euratom) 2017/1123 do Conselho, de 20 de junho de 2017, que altera o Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013 que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 

ATOS NÃO LEGISLATIVOS 

Financeiro 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1093 da Comissão, de 20 de junho de 2017, que estabelece normas técnicas de execução no 
que se refere ao formato dos relatórios de posição a apresentar pelas empresas de investimento e operadores de mercado 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1110 da Comissão, de 22 de junho de 2017, que estabelece normas técnicas de execução no 
que se refere aos formulários, modelos e procedimentos normalizados de autorização dos prestadores de serviços de comunicação 
de dados e às notificações conexas, nos termos da Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1111 da Comissão, de 22 de junho de 2017, que estabelece normas técnicas de execução no 
que diz respeito aos procedimentos e formulários para a apresentação de informações sobre as sanções e medidas em conformidade 
com a Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho 

Retificação da Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92/CE e a Diretiva 2011/61/UE   

Insolvência e Recuperação de empresas 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1105 da Comissão, de 12 de junho de 2017, que estabelece os formulários referidos no 
Regulamento (UE) 2015/848 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos processos de insolvência 

TMT 

Retificação da Diretiva 2009/136/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, que altera a Diretiva 
2002/22/CE relativa ao serviço universal e aos direitos dos utilizadores em matéria de redes e serviços de comunicações eletrónicas, 
a Diretiva 2002/58/CE relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas 
e o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação 
de defesa do consumidor   

COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES 

Síntese do Parecer relativo à proposta de diretiva sobre certos aspetos relativos aos contratos de fornecimento de conteúdos digitais 

Síntese do Parecer da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados sobre a nova base jurídica do Sistema de Informação de 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.163.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:163:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.163.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:163:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.158.01.0016.01.POR&toc=OJ:L:2017:158:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.158.01.0016.01.POR&toc=OJ:L:2017:158:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.162.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2017:162:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.162.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2017:162:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.162.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2017:162:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.162.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2017:162:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.162.01.0014.01.POR&toc=OJ:L:2017:162:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.162.01.0014.01.POR&toc=OJ:L:2017:162:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.162.01.0014.01.POR&toc=OJ:L:2017:162:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.162.01.0056.02.POR&toc=OJ:L:2017:162:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.162.01.0056.02.POR&toc=OJ:L:2017:162:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.160.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:160:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.160.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:160:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.162.01.0056.01.POR&toc=OJ:L:2017:162:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.162.01.0056.01.POR&toc=OJ:L:2017:162:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.162.01.0056.01.POR&toc=OJ:L:2017:162:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.162.01.0056.01.POR&toc=OJ:L:2017:162:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.162.01.0056.01.POR&toc=OJ:L:2017:162:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.200.01.0010.01.POR&toc=OJ:C:2017:200:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.200.01.0014.01.POR&toc=OJ:C:2017:200:TOC
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Schengen 

 
 

COMISSÃO EUROPEIA 
 

Comissão reúne organizações não confessionais para debater «O Futuro da Europa: uma União baseada em valores e eficaz» 

O primeiro vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, acolheu uma reunião de alto nível de catorze representantes 
de organizações filosóficas e não confessionais de toda a Europa, que contou com a presença da vice-presidente do Parlamento 
Europeu, Mairead McGuinness. 

Integração: Nova ferramenta de definição de perfis para ajudar nacionais de países terceiros a aceder ao mercado de trabalho 

Por ocasião do Dia Mundial dos Refugiados, das Nações Unidas, a Comissão Europeia lançou a ferramenta da UE para a definição 
de perfis de competências dos nacionais de países terceiros. 

Inovação da UE: os progressos são visíveis mas é necessário torná-los mais homogéneos 

O desempenho da UE em matéria de inovação no ano passado continuou a melhorar, não obstante os progressos observados de 
modo desigual em toda a Europa. 

Comissão toma a dianteira com novas normas de transparência para os intermediários de planeamento fiscal 

Investimentos nos transportes da UE: Comissão propõe 2,7 mil milhões de euros para 152 projetos 

A Comissão Europeia propõe investir 2,7 mil milhões de euros em 152 projetos-chave no domínio dos transportes, em apoio de 
uma mobilidade competitiva, limpa e interligada na Europa. 

Consultas Públicas 

Consulta pública sobre a avaliação intercalar do programa de assistência ao desmantelamento nuclear 

Domínio de intervenção: Energia 

Período de consulta: 23 junho 2017 – 29 setembro 2017 

 
 
 

CONSELHO DA UE 
 

Ambiente 

Alterações climáticas: Conselho reafirma que o Acordo de Paris se adequa à finalidade a que se destina e não pode ser renegociado  

O Conselho adotou conclusões sobre as alterações climáticas na sequência da decisão do governo dos Estados Unidos de se retirar 
do Acordo de Paris. 

 

Conclusões do Conselho sobre um Plano de ação da UE para a natureza, a população e a economia  

Em 19 de junho, o Conselho adotou conclusões sobre o Plano de ação da UE para a natureza, a população e a economia. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.200.01.0014.01.POR&toc=OJ:C:2017:200:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1662_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1603_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1673_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1663_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1729_pt.htm
http://ec.europa.eu/info/consultations_pt?field_consultation_status_value=All&field_core_date_opening_value%5bvalue%5d%5bdate%5d=19-06-2017&field_core_policy_areas_target_id_selective=All
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/19-climate-change/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/19-conclusions-eu-action-plan/
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RCLE/Aviação: Garantir a segurança jurídica em matéria de reduções de emissões pós-2016  

Em 21 de junho, os representantes permanentes chegaram a acordo quanto à posição de negociação do Conselho sobre a proposta 
de regulamento que visa prorrogar para além de 2016 as disposições existentes relativas às atividades da aviação previstas no 
regulamento relativo ao Regime de Comércio de Licenças de Emissão da UE (RCLE) e preparar a aplicação de uma medida baseada 
no mercado global a partir de 2021. 

Substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos – Conselho e Parlamento chegam a acordo  

Em 21 de junho de 2017, o Conselho e o Parlamento Europeu firmaram um acordo provisório sobre uma proposta de diretiva 
revista relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos. 

 

Brexit 

Decisão relativa ao procedimento sobre a relocalização das agências da UE atualmente instaladas no Reino Unido, 22/06/2017  
 
À margem da reunião do Conselho Europeu (Art. 50.º), os dirigentes aprovaram as disposições processuais para a relocalização das 
agências da UE atualmente sediadas no Reino Unido. 
 

 

Ciberdiplomacia 

 

Ciberataques: UE pronta a responder com uma série de medidas, incluindo sanções  

O Conselho adotou conclusões sobre um quadro para uma resposta diplomática conjunta da UE às ciberatividades maliciosas. 

 

Consumidor 

Defesa dos consumidores na era digital: Presidência da UE chega a acordo com Parlamento para reforçar cooperação à escala da 
UE  

Em 21 de junho de 2017, a Presidência maltesa e o Parlamento Europeu chegaram a um acordo provisório sobre um projeto de 
regulamento destinado a melhorar a cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de defesa 
do consumidor. 

 

Espaço Schengen 

Modelo-tipo de visto de curta duração (Schengen): Conselho aprova regulamento que atualiza os dispositivos de segurança da 
vinheta de visto  

Este regulamento estabelece a criação de uma nova vinheta comum para atualizar os seus dispositivos de segurança e, desse modo, 
impedir as falsificações. 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/21-ets-aviation/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/21-electronic-equipment/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/22-euco-agencies-relocation/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/19-cyber-diplomacy-toolbox/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/21-consumer-protection-digital-age/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/21-consumer-protection-digital-age/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/20-uniform-format-short-stay-visas/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/20-uniform-format-short-stay-visas/
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Mar 

Segurança marítima mundial: Conselho adota conclusões  

O Conselho adotou conclusões sobre segurança marítima mundial. 

 

Orçamento da UE 

UE revê quadro orçamental 2014-2020 para responder às novas prioridades  

O Conselho adotou um quadro financeiro plurianual revisto para 2014-2020 na sequência de uma reapreciação intercalar. 

 

Relações externas 

UE empenhada numa sociedade civil emancipada e resiliente: Conselho adota conclusões sobre o compromisso com a sociedade 
civil no domínio das relações externas  

O Conselho adotou conclusões sobre o compromisso da UE com a sociedade civil no domínio das relações externas. 

Cooperação UE-OTAN: o Conselho congratula-se com os progressos realizados  

O Conselho adotou conclusões sobre o relatório intercalar relativo à aplicação do conjunto comum de propostas aprovado pelos 
ministros da UE e da OTAN em 6 de dezembro de 2016. 

Resposta da UE à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável – um futuro europeu sustentável  

Em 20 de junho, o Conselho adotou conclusões sobre a resposta da UE à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. As 
conclusões reiteram o firme compromisso da UE e dos seus Estados-Membros no sentido de implementar plenamente a 
Agenda 2030 e 

 alcançar os 17 ODS. 

http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/19-conclusions-maritime-security/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/20-budget-framework-2014-2020/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/19-civil-society-in-external-relations/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/19-civil-society-in-external-relations/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/19-eu-nato-cooperation/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/06/20-2030-agenda-sustainable-development/
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PORTAL DO GOVERNO 
 
 
 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 22 DE JUNHO DE 2017 
 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

- Foi regulamentada a recolha, publicação e divulgação da informação estatística sobre acidentes de trabalho; 
 
- Foram alterados os termos e as condições para o acesso à profissão e o exercício da atividade de ama; 
 
- Decreto regulamentar relativo à lei que regula o acesso à gestação de substituição; 
 
- Foram aprovados os seguintes decretos-leis que transpõem para a ordem jurídica interna diretivas europeias relativas às seguintes 
matérias: 
 

• Prestação de informações não financeiras relativas às áreas sociais, ambientais e de governo societário por parte das 
empresas (Diretiva 2014/95/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2014); 

• Estabelecimento dos métodos de cálculo e requisitos em matéria de apresentação de relatórios relativos a combustíveis e 
emissão de gases com efeito de estufa (Diretiva UE 2015/652, do Conselho, de 20 de abril). 

(…) 

 
 
 
 
 

 

 

 

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/20170622-com-cm.aspx
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