
 
 

 

 

DE 27 FEVEREIRO A 3 MARÇO DE 2017 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO  

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

 

Projeto de Lei 426/XIII 

Organização do processo eleitoral no estrangeiro (alteração ao Decreto-Lei n.º 95-C/76, de 30 de janeiro) 
Autoria: BE 

 

Projeto de Lei 427/XIII 
Recenseamento eleitoral de cidadãos portugueses residentes no estrangeiro 
Autoria: BE 

 

Projeto de Lei 428/XIII 
Nona alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro (Lei da Nacionalidade) 
Autoria: PCP 

 

Projeto de Lei 429/XIII 
Aprova o regime de regularização de cidadãos estrangeiros indocumentados 
Autoria: PCP 

 

Projeto de Lei 430/XIII 
Aprova medidas de transparência com vista à eliminação das desigualdades salariais entre homens e mulheres 
Autoria: PSD 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624451794e69315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl426-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624451794e79315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl427-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624451794f43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl428-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624451794f53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl429-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c3342716244517a4d43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl430-XIII.doc&Inline=true
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Projeto de Lei 431/XIII 
Procede à 11.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho, flexibilizando a licença parental 

exclusiva do pai e alargando o gozo da licença parental complementar e da licença para assistência a filho aos avós 
Autoria: CDS-PP 

 

Projeto de Lei 432/XIII 
Altera a Lei n.º 112/2009 de 16 de setembro relativa ao regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica e proteção e 

assistência das suas vítimas. 
Autoria: PAN 

 

Projeto de Lei 433/XIII 
Alteração à Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais, aprovada pela Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, e alterada 

pelas Leis Orgânicas n.º 5-A/2001, de 26 de novembro, n.º 3/2005, de 29 de agosto, n.º 3/2010, de 15 de dezembro, e n.º 1/2011, 

de 30 de novembro, e pela Lei n.º 72-A/2015, de 23 de julho 
Autoria: PS, PSD 

 

Projeto de Lei 434/XIII 
Garante o direito de declaração conjunta das despesas com dependentes para efeitos de IRS 
Autoria: BE 

 

Proposta de Lei 62/XIII 
Estabelece o quadro de transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando 

os princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local. 
 

Projeto de Resolução 690/XIII 
Recomenda que até 2019 seja concretizada a universalidade da educação pré-escolar aos 3 anos e a obrigatoriedade aos 5 anos 

de idade 
Autoria: CDS-PP 

 

Projeto de Resolução 691/XIII 
Determina a eliminação de portagens na A22/Via do Infante 
Autoria: BE 

  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c3342716244517a4d53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl431-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c3342716244517a4d69315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl432-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c3342716244517a4d79315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl433-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c3342716244517a4e43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl434-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334277624459794c56684a53556b755a47396a&fich=ppl62-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a59354d43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr690-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a59354d53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr691-XIII.doc&Inline=true
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Projeto de Resolução 692/XIII 
Recomenda o fim das propinas no ensino superior público 
Autoria: PCP 

 

Projeto de Resolução 696/XIII 
Recomenda ao Governo a adoção de medidas para combater o abandono escolar no Ensino Superior 
Autoria: PCP 

 

Projeto de Resolução 698/XIII 
Recomenda ao Governo que promova medidas de combate ao abandono escolar no ensino superior 
Autoria: CDS-PP 

 

Projeto de Resolução 699/XIII 
Recomenda ao Governo um estudo sobre insucesso e abandono no ensino superior, para melhor definição de políticas de 

combate a esses fenómenos 
Autoria: PS 

 

Projeto de Resolução 704/XIII 
Recomenda ao Governo o aumento de três para cinco ciclos de tratamentos de Procriação Medicamente Assistida, 

comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde. 
Autoria: CDS-PP 

 

Projeto de Resolução 707/XIII 
Recomenda ao Governo o reforço das medidas de apoio aos estudantes do ensino superior, como forma de combate ao abandono 

escolar 
Autoria: PAN 

 

Projeto de Resolução 709/XIII 
Medidas para o aprofundamento de mecanismos de ação social e de combate ao abandono escolar no ensino superior 
Autoria: BE 

 

 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/2017 - Diário da República n.º 43/2017, Série I de 2017-03-01 

Presidência do Conselho de Ministros  

Autoriza a realização da despesa relativa ao Programa de Generalização das Refeições Escolares  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a59354d69315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr692-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a59354e69315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr696-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a59354f43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr698-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a59354f53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr699-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a63774e43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr704-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a63774e79315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr707-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a63774f53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr709-XIII.doc&Inline=true
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106531321/details/maximized?serie=I&day=2017-03-01&date=2017-03-01
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ACORDOS DE EXTRADIÇÃO 

Aviso n.º 18/2017 - Diário da República n.º 42/2017, Série I de 2017-02-28 

Negócios Estrangeiros  

Entrada em vigor do Acordo sobre Extradição Simplificada entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, o 

Reino de Espanha e a República Portuguesa 

 

 
AMBIENTE 

 

Portaria n.º 86/2017 - Diário da República n.º 41/2017, Série I de 2017-02-27 

Finanças e Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural  

Portaria que fixa as taxas devidas pelos serviços prestados e encargos associados referentes às áreas dos pedidos relativos a 

limites máximos de resíduos, da colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos e adjuvantes, e da distribuição, venda 

e aplicação de produtos fitofarmacêuticos para uso profissional 

Portaria n.º 88/2017 - Diário da República n.º 42/2017, Série I de 2017-02-28 

Finanças e Ambiente  

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 286-B/2014, de 31 de dezembro 

 

 
ANIMAIS 

 

Lei n.º 8/2017 - Diário da República n.º 45/2017, Série I de 2017-03-03 

Assembleia da República  

Estabelece um estatuto jurídico dos animais, alterando o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, 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 

 
 
 
 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106536878/details/maximized?serie=I&day=2017-02-28&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106522767/details/maximized?serie=I&day=2017-02-27&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106536879/details/maximized?serie=I&day=2017-02-28&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66022094/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106549655/details/maximized?serie=I&day=2017-03-03&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/477358/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/497406/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/319744/details/normal?l=1
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ENERGIA 

Portaria n.º 92-A/2017 - Diário da República n.º 44/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-03-02 

Economia  

Define os parâmetros e valores para o apuramento do valor do excedente do valor económico equivalente dos contratos de 

aprovisionamento de longo prazo em regime de «take-or-pay», nos termos do Anexo I do artigo 228.º da Lei n.º 83-C/2013, 

de 31 de dezembro, alterada pelas Leis n.ºs 82-B/2014, de 31 de dezembro, 33/2015, de 27 de abril, e 42/2016, de 28 de 

dezembro 

 
 

ESTUPEFACIENTES E SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS 

Lei n.º 7/2017 - Diário da República n.º 44/2017, Série I de 2017-03-02 

Assembleia da República  

Vigésima segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e 

consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, aditando várias substâncias à tabela II-A 

 
 

FAMÍLIA E MENORES 
 

Lei n.º 5/2017 - Diário da República n.º 44/2017, Série I de 2017-03-02 

Assembleia da República  

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 

 

 
FINANCEIRO 

 

BANCO DE PROTUGAL 

 

Nota de Informação Estatística - Empréstimos concedidos pelo setor financeiro - janeiro de 2017  
Nota de Informação Estatística - Dívida pública - janeiro de 2017  

Máximos históricos no número e valor de débitos diretos em janeiro  

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106550905/details/maximized?serie=I&day=2017-03-02&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/164404/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66016527/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67085600/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105637672/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106542301/details/maximized?serie=I&day=2017-03-02&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/585178/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106542299/details/maximized?serie=I&day=2017-03-02&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/477358/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/521238/details/normal?l=1
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emprestimos-concedidos-pelo-setor-financeiro-janeiro-de
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-divida-publica-janeiro-de-2017
https://www.bportugal.pt/comunicado/maximos-historicos-no-numero-e-valor-de-debitos-diretos-em-janeiro
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CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

Indicadores de síntese do mercado de capitais português – fevereiro de 2017 

 

 
 

FISCAL 

Portaria n.º 90-A/2017 - Diário da República n.º 43/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-03-01 

Finanças  

Aprova os modelos das declarações para exercício das opções previstas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 135.º-D e do n.º 1 do artigo 

135.º-E do CIMI bem como as respetivas instruções de preenchimento 

 

Presidência da República 

 

O Presidente da República promulgou o diploma que exclui os subsídios ou subvenções ao investimento da determinação do 

rendimento relevante dos trabalhadores independentes. 

 

 

 

 
JOGOS SOCIAIS 

Portaria n.º 92/2017 - Diário da República n.º 44/2017, Série I de 2017-03-02 

Saúde  

Fixa as normas regulamentares necessárias à repartição dos resultados líquidos de exploração dos jogos sociais atribuídos ao 

Ministério da Saúde nos termos do Decreto-Lei n.º 56/2006, de 15 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 44/2011, de 24 de 

março, e pelo Decreto-Lei n.º 106/2011, de 21 de outubro 

 
 
 

MORADA ÚNICA DIGITAL 

Lei n.º 9/2017 - Diário da República n.º 45/2017, Série I de 2017-03-03 

Assembleia da República  

Autoriza o Governo a criar o serviço público de notificações eletrónicas associado à morada única digital 

 
 
 
 

http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/IndicadoresMensaisDoMercadoDeCapitaisPortugues/Pages/Fevereiro2017.aspx?shpage=IndicadoresMensaisDoMercadoDeCapitaisPortugues
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106542159/details/maximized?serie=I&day=2017-03-01&date=2017-03-01
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=123486
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=123486
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106542304/details/maximized?serie=I&day=2017-03-02&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/667323/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/278879/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146936/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106549656/details/maximized?serie=I&day=2017-03-03&date=2017-03-01
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ORÇAMENTO DO ESTADO 2017 

Decreto-Lei n.º 25/2017 - Diário da República n.º 45/2017, Série I de 2017-03-03 

Finanças  

Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2017 

 
POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM 

Portaria n.º 87/2017 - Diário da República n.º 41/2017, Série I de 2017-02-27 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural  

Estabelece as reduções a aplicar pelo incumprimento da obrigação da declaração da totalidade da superfície da exploração a 

que se refere o n.º 1 do artigo 72.º do Regulamento (UE) n.º 1306/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 

dezembro 

 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CONTINENTE – PDR 2020 

Portaria n.º 90/2017 - Diário da República n.º 43/2017, Série I de 2017-03-01 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural  

Procede à quinta alteração à Portaria n.º 55/2015, de 27 de fevereiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 338-A/2016, de 

28 de dezembro, que estabelece o regime de aplicação do apoio «Manutenção de raças autóctones em risco», da ação n.º 

7.8, «Recursos genéticos», da medida n.º 7, «Agricultura e recursos naturais», do PDR 2020 

 
SAÚDE / LIFE SCIENCES 

Portaria n.º 92-E/2017 - Diário da República n.º 45/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-03-03 

Saúde  

Estabelece o regime de comparticipação do Estado no preço de dispositivos médicos para apoio a doentes com incontinência 

ou retenção urinária, destinados a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde 

Portaria n.º 92-F/2017 - Diário da República n.º 45/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-03-03 

Saúde  

Procede à primeira alteração da Portaria n.º 284/2016, de 4 de novembro, que estabelece o regime de comparticipação dos 

dispositivos médicos, para apoio aos doentes ostomizados, destinados a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106549661/details/maximized?serie=I&day=2017-03-03&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106522768/details/maximized?serie=I&day=2017-02-27&date=2017-03-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?13R1306
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106531325/details/maximized?serie=I&day=2017-03-01&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619894/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105643559/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106555617/details/maximized?serie=I&day=2017-03-03&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106555618/details/maximized?serie=I&day=2017-03-03&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75662180/details/normal?l=1
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TMT 

 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

 

Portaria n.º 89/2017 - Diário da República n.º 43/2017, Série I de 2017-03-01 

Finanças e Planeamento e das Infraestruturas  

Fixa a forma de aplicação dos resultados líquidos do exercício de 2015 da Autoridade Nacional de Comunicações 

(ANACOM) 

 

 
XXI GOVERNO CONSTITUCIONAL 

 

Presidência da República 

 

O Presidente da República promulgou o diploma que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 de 

dezembro, que aprova a Lei Orgânica do XXI Governo Constitucional. 

 

 

 
RAA – REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 5/2017/A - Diário da República n.º 41/2017, Série I 

de 2017-02-27 

Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa  

Orçamento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores para o Ano de 2017 

 

 
RAM – REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2017/M - Diário da República n.º 44/2017, Série I de 2017-03-02 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa  

Adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de abril, na redação republicada pelo Decreto-Lei 

n.º 90/2014, de 11 de junho, que regula a organização, o acesso e o exercício das atividades de mobilidade elétrica e 

procede ao estabelecimento de uma rede de mobilidade elétrica 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106531322/details/maximized?serie=I&day=2017-03-01&date=2017-03-01
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=123486
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=123486
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106522769/details/maximized?serie=I&day=2017-02-27&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106522769/details/maximized?serie=I&day=2017-02-27&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106542305/details/maximized?serie=I&day=2017-03-02&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/614137/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25676885/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25676885/details/normal?l=1
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UNIÃO EUROPEIA 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 

ATOS LEGISLATIVOS 

Orçamento Geral da UE  

Aprovação definitiva (UE, Euratom) 2017/292 do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017 

Processos de Insolvência 

Regulamento (UE) 2017/353 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro de 2017, que substitui os anexos A e B do 
Regulamento (UE) 2015/848 relativo aos processos de insolvência 

Serviços Portuários 

Regulamento (UE) 2017/352 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro de 2017, que estabelece o regime da 
prestação de serviços portuários e regras comuns relativas à transparência financeira dos portos 

 

ATOS NÃO LEGISLATIVOS 

Acordos Internacionais 

Alterações aos anexos da Convenção de Lugano, 30 de outubro de 2007 

Financeiro 

Regulamento de Execução (UE) 2017/309 da Comissão, de 23 de fevereiro de 2017, que estabelece as informações técnicas para o 
cálculo das provisões técnicas e dos fundos próprios de base para efeitos do relato com uma data de referência compreendida entre 
31 de dezembro de 2016 e 30 de março de 2017, em conformidade com a Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa ao acesso à atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício  

 
 

COMISSÃO EUROPEIA 

Quão competitiva é a sua região? Comissão publica o índice de competitividade regional 2016 

A Comissão publicou a terceira edição do índice de competitividade regional relativo a 263 regiões da UE, um estudo que fornece 
informações úteis para as regiões, permitindo-lhes reforçar o seu desempenho económico. 

Redes Europeias de Referência: 900 equipas médicas conectadas em toda a Europa em benefício dos doentes 

No dia 1 de março, as novas Redes Europeias de Referência (RER) começaram os seus trabalhos. 

Quo vadis Europa a 27? Caminhos para um futuro unido a 27 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.051.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:051:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.057.01.0019.01.POR&toc=OJ:L:2017:057:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.057.01.0019.01.POR&toc=OJ:L:2017:057:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.057.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:057:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.057.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:057:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.057.01.0063.01.POR&toc=OJ:L:2017:057:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.053.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:053:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.053.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:053:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.053.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:053:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.053.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:053:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-333_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-323_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-424_pt.htm
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Discurso do Presidente Juncker na Sessão Plenária do Parlamento Europeu por ocasião da apresentação do Livro Branco da 
Comissão sobre o futuro da Europa 

Comissão apresenta Livro Branco sobre o futuro da Europa: cinco cenários para nos mantermos unidos a 27 

Tal como fora anunciado no discurso sobre o Estado da União proferido pelo Presidente Juncker em 2016, a Comissão Europeia 
apresentou o Livro Branco sobre o futuro da Europa, que constitui o seu contributo para a Cimeira de Roma de 25 de março de 
2017. 

Quão avançado é o seu país no domínio digital? A Europa avança, mas ainda precisa de reduzir o fosso digital. 

De acordo com o Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade (IDES) para 2017, a UE tem apresentado progressos, mas o 
fosso existente entre os países do topo da classificação digital e os países com menor desempenho é ainda demasiado grande. São 
necessários mais esforços e investimentos para tirar o máximo partido do mercado único digital. 

 
 
 

CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA 
 
Ambiente 

Revisão do regime de comércio de licenças de emissão: Conselho define a sua posição  

O Conselho define a sua posição para a revisão de um dos principais instrumentos da UE para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa. 

Direitos Humanos 

Direitos humanos: UE adota conclusões sobre as prioridades da UE nas instâncias das Nações Unidas consagradas aos direitos 
humanos em 2017  

O Conselho adotou conclusões sobre as prioridades da UE nas instâncias das Nações Unidas consagradas aos direitos humanos em 
2017. 

Vistos 

Vistos: Conselho adota revisão do mecanismo de suspensão da isenção de visto  

O Conselho adotou um regulamento para rever o mecanismo de suspensão que pode ser aplicável a todos os acordos existentes em 
matéria de liberalização de vistos. 

 

 
PARLAMENTO EUROPEU 
 

 
Esta semana no PE: medicamentos, reciprocidade de vistos, emissões automóveis 

O acesso a medicamentos, a liberdade de circulação dos cidadãos europeus no Reino Unido e a reciprocidade de vistos com os 
EUA, vão fizeram parte dos temas debatidos na sessão plenária que decorreram a semana passada. Reunidos em comissão 
parlamentar, os eurodeputados vão ainda concentrar-se na atual reforma da legislação em matéria de asilo e nas conclusões da 
investigação ao escândalo das emissões. 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-347_pt.htm
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/02/28-ets-revision/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/02/27-eu-priorities-human-rights-2017/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/02/27-eu-priorities-human-rights-2017/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/02/27-revision-visa-waiver-suspension-mechanism/
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20170223STO63887/Esta-semana-no-PE-medicamentos-reciprocidade-de-vistos-emiss%C3%B5es-autom%C3%B3veis
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Emissões dos automóveis: comissão de inquérito vota relatório final 

Após um ano de trabalho intensivo, os eurodeputados da comissão de inquérito sobre a medição das emissões no setor automóvel 
votaram o relatório e as recomendações da comissão. “Aprendemos com o passado e estamos a fazer o nosso trabalho (...), para 
que este escândalo não volte a acontecer”, afirmou o eurodeputado alemão Jens Gieseke (PPE) e co-autor do relatório. 

 
Futuro da UE: Eurodeputados debatem cinco cenários apresentados por Juncker 

Os eurodeputados reagiram ao Livro Branco sobre o futuro da Europa que o presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, 
apresentou no Parlamento Europeu. Vários parlamentares saudaram o facto de a Comissão ter delineado cinco cenários possíveis 
para o futuro da UE, enquanto outros criticaram o executivo comunitário por não ter escolhido o seu caminho preferido 

 

PE propõe medidas para assegurar medicamentos a preços justos e acessíveis 

O Parlamento Europeu aprovou um relatório no qual propõe uma série de medidas para garantir o acesso a medicamentos seguros, 
eficazes e inovadores, a preços justos, reforçar a cooperação à escala europeia, aumentar a transparência dos procedimentos 
utilizados para determinar os preços e o reembolso e promover o investimento público na investigação. 

 

Quo vadis, Europa? Comissão Europeia apresenta cinco opções para o futuro da UE 

O presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker apresentou, em sessão plenária, cinco opções para o futuro da Europa. Os 
cenários, que variam entre a concentração no mercado único ou uma maior integração a toda a velocidade, receberam diferentes 
reações dos grupos políticos. A maioria dos eurodeputados saudou, no entanto, a oportunidade de refletir sobre o futuro da Europa, 
no mês em que o Reino Unido poderá formalmente anunciar a sua saída da EU 

 

Brexit: Parlamento atento aos direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido 

Três milhões de europeus no Reino Unido e 1,2 milhões de cidadãos britânicos nos restantes 27 Estados-Membros enfrentam 
incertezas sobre o seu futuro desde o referendo realizado no verão de 2016. O governo britânico tem recusado até ao momento 
emitir garantias formais aos cidadãos europeus que residem no país e relatos recentes sobre barreiras administrativas e expulsões 
levaram os eurodeputados a debater a situação durante a sessão plenária a 1 de março. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20170224STO63921/Emiss%C3%B5es-dos-autom%C3%B3veis-comiss%C3%A3o-de-inqu%C3%A9rito-vota-relat%C3%B3rio-final
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20170228IPR64287/Futuro-da-UE-Eurodeputados-debatem-cinco-cen%C3%A1rios-apresentados-por-Juncker
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20170227IPR64157/PE-prop%C3%B5e-medidas-para-assegurar-medicamentos-a-pre%C3%A7os-justos-e-acess%C3%ADveis
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20170301STO64425/Quo-vadis-Europa-Comiss%C3%A3o-Europeia-apresenta-cinco-op%C3%A7%C3%B5es-para-o-futuro-da-UE
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20170224STO63945/Brexit-Parlamento-atento-aos-direitos-dos-cidad%C3%A3os-europeus-no-Reino-Unido
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PORTAL DO GOVERNO 
 
 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 2 DE MARÇO DE 2017 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

- Mecanismo que visa medir o impacto das iniciativas legislativas aprovadas pelo Governo na vida das pessoas e na atividade das 
empresas, medindo a variação de encargos que se repercutem sobre aquelas, quer quando estes são reduzidos, quer quando são 
aumentados. 

- Resolução que aprova a Estratégia TIC 2020 e o respetivo plano de ação, assim como os planos setoriais, apresentados pelo 
Conselho para as Tecnologias de Informação e Comunicação na Administração Pública. 

(…) 

 

 
 

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/20170302-com-cm.aspx
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