
 
 

 

 

DE 04 A 08 SETEMBRO DE 2017 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO  

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

 

Projeto de Resolução 1047/XIII 

Recomenda ao Governo que promova o investimento em infraestruturas ferroviárias e rodoviárias com vista a melhorar a 

mobilidade dos cidadãos, a coesão territorial, a competitividade das empresas e a sustentabilidade ambiental 
Autoria: CDS-PP 

 
 
 

ACORDOS INTERNACIONAIS 

Aviso n.º 103/2017 - Diário da República n.º 170/2017, Série I de 2017-09-04 

Negócios Estrangeiros  

Aprovação do Acordo entre a República Portuguesa e a República do Peru para a Proteção, Conservação, Recuperação e 

Devolução de Bens Culturais, Paleontológicos, Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Furtados, Roubados e Ilicitamente 

Exportados ou Transferidos, assinado em Lisboa, em 19 de novembro de 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271636a45774e44637457456c4a5353356b62324d3d&fich=pjr1047-XIII.doc&Inline=true
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108092662/details/maximized?serie=I&day=2017-09-04&date=2017-09-01
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DIREITO DE PETIÇÃO 

Declaração de Retificação n.º 23/2017 - Diário da República n.º 171/2017, Série I de 2017-09-05 

Assembleia da República  

Declaração de retificação à Lei n.º 51/2017, de 13 de julho, que procede à «Quarta alteração à Lei n.º 43/90, de 10 de 

agosto (Exercício do direito de petição)» 

 
 
 

ENERGIA 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 122/2017 - Diário da República n.º 173/2017, Série I de 2017-09-07 

Presidência do Conselho de Ministros  

Aprova o Programa Nacional de Gestão do Combustível Irradiado e dos Resíduos Radioativos para 2015-2019 

 

 

FINANCEIRO 
 

 

BP – BANCO DE PORTUGAL 

 

Divulgação das taxas máximas aplicáveis aos contratos de crédito aos consumidores no 4.º trimestre de 2017 

 

Instruções (Histórico) 

 

Instrução (Histórico) n.º 14/2017 - Divulga, para o 4.º trimestre de 2017, as taxas máximas a praticar nos contratos de crédito aos 

consumidores no âmbito do DL n.º 133/2009, de 02-06.  
Publicado em: 07 setembro 2017 

Entrada em vigor: 01 outubro 2017 

 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

FAQ’s sobre alteração do regime jurídico do papel comercial introduzida pelo Decreto-Lei n.º 77/2017, de 30 de junho 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108100889/details/maximized?serie=I&day=2017-09-05&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107684442/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/573515/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108113697/details/maximized?serie=I&day=2017-09-07&date=2017-09-01
https://www.bportugal.pt/comunicado/divulgacao-das-taxas-maximas-aplicaveis-aos-contratos-de-credito-aos-consumidores-no-4o-2
https://www.bportugal.pt/instrucao/142017
https://www.bportugal.pt/instrucao/142017
http://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/faq_papel_comercial_07092017.aspx?v=
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FISCAL 
 

Lei n.º 106/2017 - Diário da República n.º 170/2017, Série I de 2017-09-04 

Assembleia da República  

Assegura o direito à declaração conjunta de despesas e rendimentos com dependentes em sede de imposto sobre o 

rendimento das pessoas singulares, alterando o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

Decreto-Lei n.º 113/2017 - Diário da República n.º 173/2017, Série I de 2017-09-07 

Finanças  

Procede à fusão do Fundo de Estabilização Aduaneiro no Fundo de Estabilização Tributário 

Declaração de Retificação n.º 573-A/2017 - Diário da República n.º 171/2017, 1º Suplemento, Série II de 2017-09-05  

Finanças - Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais  

Declaração de Retificação do Despacho Normativo n.º 7/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 152, de 8 de 

agosto de 2017 

Aviso n.º 108/2017 - Diário da República n.º 174/2017, Série I de 2017-09-08 

Negócios Estrangeiros  

Em 23 de agosto de 2016 e em 19 de julho de 2017, foram recebidas notas, respetivamente pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros da Costa do Marfim e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, em que se comunica terem sido 

cumpridos os respetivos requisitos do direito interno de entrada em vigor da Convenção entre a República Portuguesa e a 

República da Costa do Marfim para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o 

Rendimento, assinada em Lisboa, em 17 de março de 2015 

Aviso n.º 109/2017 - Diário da República n.º 174/2017, Série I de 2017-09-08 

Negócios Estrangeiros  

Em 5 de agosto de 2016 e em 12 de junho de 2017, foram recebidas notas, respetivamente pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros e Comunidades de São Tomé e Príncipe e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, em que se 

comunica terem sido cumpridos os respetivos requisitos do direito interno de entrada em vigor da Convenção entre a 

República Portuguesa e a República Democrática de São Tomé e Príncipe para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão 

Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em São Tomé, em 13 de julho de 2015 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108092658/details/maximized?serie=I&day=2017-09-04&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108113698/details/maximized?serie=I&day=2017-09-07&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108107535/details/normal?q=Declara%C3%A7%C3%A3o+de+Retifica%C3%A7%C3%A3o+n.%C2%BA%20573-A%2F2017%2C%20de+5+de+setembro
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108117423/details/maximized?serie=I&day=2017-09-08&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108117424/details/maximized?serie=I&day=2017-09-08&date=2017-09-01
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INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS 

Declaração de Retificação n.º 24/2017 - Diário da República n.º 171/2017, Série I de 2017-09-05 

Assembleia da República  

Declaração de retificação ao anexo da Lei n.º 52/2017, de 13 de julho, que procede à «Terceira alteração à Lei n.º 17/2003, 

de 4 de junho (Iniciativa legislativa de cidadãos)» 

 

RECURSOS AQUÍCOLAS 

Decreto-Lei n.º 112/2017 - Diário da República n.º 172/2017, Série I de 2017-09-06 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural  

Estabelece o regime jurídico do ordenamento e da gestão sustentável dos recursos aquícolas das águas interiores 

 

SAÚDE / LIFE SCIENCES 

Decreto-Lei n.º 115/2017 - Diário da República n.º 173/2017, Série I de 2017-09-07 

Saúde  

Altera o Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde 

 

TMT 
 
 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

Aviso n.º 10191/2017 - Diário da República n.º 170/2017, Série II de 2017-09-04   

Autoridade Nacional de Comunicações  

Prorrogação do prazo de consulta sobre o projeto de regulamento de alteração do Regulamento n.º 58/2005, de 18 de agosto 

(Regulamento da Portabilidade) 

Portabilidade - atualização da informação 

Informação sobre preços retalhistas, acesso ao serviço informativo de preços de chamadas e procedimentos para ativação ou 
inibição do aviso online.  
04.09.2017 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108100890/details/maximized?serie=I&day=2017-09-05&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107684443/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/553428/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108107541/details/maximized?serie=I&day=2017-09-06&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108113700/details/maximized?serie=I&day=2017-09-07&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108093302/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2017-09-04&date=2017-09-01&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1416660
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UNIÃO EUROPEIA 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 

ATOS NÃO LEGISLATIVOS 

Ambiente 

Decisão (UE) 2017/1525 da Comissão, de 4 de setembro de 2017, que altera a Decisão 2014/256/UE para prorrogar o período de 
validade dos critérios ecológicos para atribuição do rótulo ecológico da EU aos artigos de papel [notificada com o número C(2017) 
5948] 

Espaço Schengen 

Decisão de Execução (UE) 2017/1528 da Comissão, de 31 de agosto de 2017, que substitui o anexo da Decisão de Execução 
2013/115/UE relativa ao Manual SIRENE e outras medidas de execução para o Sistema de Informação de Schengen de segunda 
geração (SIS II) [notificada com o número C(2017) 5893]  

Orçamento da UE 

Decisão (UE) 2017/1535 do Conselho, de 4 de setembro de 2017, que adota a posição do Conselho sobre o projeto de orçamento 
retificativo n.º 4 da União Europeia para o exercício de 2017 

COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES 

Espaço Schengen – títulos de residência 

Atualização da lista dos títulos de residência referidos no artigo 2.º, n.º 16 do Regulamento (UE) 2016/399 do Parlamento Europeu e 
do Conselho que estabelece o código da União relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras (Código das Fronteiras 
Schengen) 

 
 
 

COMISSÃO EUROPEIA 

União da Segurança: Comissão cumpre as prioridades em matéria de segurança para 2017 

A Comissão Europeia comunicou os resultados das iniciativas tomadas desde o discurso sobre o estado da União de 2016 do 
Presidente Juncker com vista a reforçar a segurança nas fronteiras externas da UE, melhorar o intercâmbio de informações entre os 
Estados-Membros, delimitar o raio de ação dos terroristas e prevenir a radicalização. 

UE lança aliança mundial para comércio sem tortura 

A Comissária Europeia do Comércio, Cecilia Malmström, anunciou que a UE vai lançar uma Aliança internacional para o Comércio 
sem Tortura. A iniciativa visa pôr cobro ao comércio de mercadorias suscetíveis de serem utilizadas para aplicar a pena de morte ou 
infligir tortura e será lançada formalmente em 18 de setembro durante a semana da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova 
Iorque. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.230.01.0028.01.POR&toc=OJ:L:2017:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.230.01.0028.01.POR&toc=OJ:L:2017:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.230.01.0028.01.POR&toc=OJ:L:2017:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.231.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2017:231:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.231.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2017:231:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.231.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2017:231:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.233.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2017:233:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.233.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2017:233:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.297.01.0003.01.POR&toc=OJ:C:2017:297:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.297.01.0003.01.POR&toc=OJ:C:2017:297:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.297.01.0003.01.POR&toc=OJ:C:2017:297:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3082_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3088_pt.htm
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Brexit: Comissão Europeia publica princípios orientadores sobre a Irlanda e a Irlanda do Norte 

A Comissão Europeia apresentou os seus princípios respeitantes ao diálogo político sobre a Irlanda e a Irlanda do Norte no quadro 
das negociações do Brexit. 

Consultas Públicas 

Ação climática, Transportes 

Consulta pública sobre a revisão da política em matéria de monitorização, comunicação e verificação das emissões de CO2 

provenientes do transporte marítimo 

Período de consulta: 8 setembro 2017 – 1 dezembro 2017 

 
 
 

CONSELHO DA UE 
 

Orçamento da EU 

 

Conselho pretende que orçamento da UE para 2018 se centre no crescimento, no emprego, na segurança e na gestão da migração  

O Conselho adotou a sua posição sobre o projeto de orçamento da UE para 2018. 

 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3105_pt.htm
https://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0032_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0032_en
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/09/04-2018-eu-budget-council-position-adoption/
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PORTAL DO GOVERNO 
 
 
 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 07 DE SETEMBRO DE 2017 
 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

- Decreto-lei que revê o regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora e a constituição e o 
funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras de fundos de pensões. 

- Decreto-lei que estabelece o regime de conversão dos valores mobiliários ao portador em valores mobiliários nominativos, em 
execução da Lei n.º 15/2017, de 3 de maio. 

(…) 

 

 
 
 
 

 

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/20170907-com-cm.aspx
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