
 
 

 

 

DE 2 A 6 OUTUBRO DE 2017 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO  

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

 

Projeto de Resolução 1067/XIII 

Recomenda ao Governo que apresente relatório da execução da Resolução da Assembleia da República n.º 170/2016, de 04/08, e 

elabore um estudo visando a criação de incentivos para a remoção do amianto nas instalações de natureza privada com fins 

comerciais, industriais ou de armazenamento 

Autoria: PSD 

 

Projeto de Resolução 1066/XIII  

Recomenda ao Governo que efetive a atualização da listagem de materiais que contêm amianto nos edifícios, instalações e 

equipamentos onde se prestam serviços públicos e a consequente remoção, acondicionamento e eliminação de todos os 

respetivos resíduos  

Autoria: PAN 

 

Projeto de Lei 618/XIII  

Estabelece procedimentos e objetivos com vista à remoção de produtos que contêm fibras de amianto ainda presentes em 

edifícios, instalações e equipamentos de foro privado, incluindo empresas privadas e habitações particulares 

Autoria: PAN 

 
 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41712
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41711
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41710
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41710
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BRAILLE 
 

Decreto-Lei n.º 126/2017 - Diário da República n.º 192/2017, Série I de 2017-10-04 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Oficializa o Sistema Braille em Portugal 

 

 

FINANCEIRO 
 

BP – BANCO DE PORTUGAL 

 

Comunicados 

 

Comunicado do Banco de Portugal sobre o Boletim Económico de outubro de 2017  

04.10.2017 
 

Nota de Informação Estatística - Empréstimos concedidos pelo setor financeiro - agosto de 2017  
03.10.2017 

Nota de Informação Estatística - Dívida pública - agosto de 2017  

02.10.2017 

 
 

Publicações 

 

Sistema Bancário Português – 2.º trimestre 2017  

 

Projeções para a economia portuguesa em 2017 

Boletim Económico outubro 2017 

 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

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

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108253475/details/maximized?serie=I&day=2017-10-04&date=2017-10-01
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-o-boletim-economico-de-outubro-de-2017
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emprestimos-concedidos-pelo-setor-financeiro-agosto-de-0
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-divida-publica-agosto-de-2017
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/sistemabancario2017t2_pt.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/proj_out17_p.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/be_out2017_p.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/IndicadoresMensaisDoMercadoDeCapitaisPortugues/Pages/Setembro2017.aspx?shpage=IndicadoresMensaisDoMercadoDeCapitaisPortugues
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FISCAL 
 

Portaria n.º 293/2017 - Diário da República n.º 190/2017, Série I de 2017-10-02 

Finanças  

Portaria que cria o Selo de Validação AT (SVAT) e define as regras da sua atribuição aos programas de contabilidade, 

relativamente à produção do ficheiro de auditoria SAF-T (PT) 

 

 
 

IMOBILIÁRIO 

 

Decreto-Lei n.º 125/2017 - Diário da República n.º 192/2017, Série I de 2017-10-04 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Altera o regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais 

 

 
 

PARCERIA ECONÓMICA UE  
 

Resolução da Assembleia da República n.º 230-A/2017 - Diário da República n.º 191/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-10-03 

Assembleia da República  

Aprova o «Acordo de Parceria Económica entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e os Estados do APE 

SADC, por outro» (Acordo de Parceria Económica entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e os Estados 

do Acordo de Parceria Económica da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, ou, em língua inglesa, Southern Africa 

Development Community, por outro), assinado em Kasane, em 16 de junho de 2016 

 

 
 

SAÚDE / LIFE SCIENCES 
 

Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2017/M - Diário da República n.º 191/2017, Série I de 2017-10-03 

Região Autónoma da Madeira - Presidência do Governo  

Regulamenta o regime de celebração de convenções que tenham por objeto a prestação de cuidados de saúde aos utentes do 

Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira 

 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108238712/details/maximized?serie=I&day=2017-10-02&date=2017-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108244274/details/maximized?serie=I&day=2017-10-04&date=2017-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108254523/details/maximized?serie=I&day=2017-10-03&date=2017-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108250528/details/maximized?serie=I&day=2017-10-03&date=2017-10-01
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SOCIETÁRIO 
 

Decreto-Lei n.º 126-C/2017 - Diário da República n.º 193/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-10-06 

Economia  

Cria o Fundo de Coinvestimento 200M. O diploma visa reforçar a oferta de instrumentos financeiros de capital e quase capital 

disponíveis para as empresas Portuguesas em fase de arranque, no estrito cumprimento das regras comunitárias aplicáveis em 

matéria de FEEI, contratos públicos e das regras de auxílios de estado nos termos do disposto no Regulamento (UE) n.º 651/2014 

da Comissão, de 16 de junho de 2014. 

  

 

TMT 
 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

ECTA Regulatory Conference 2017 

Decorre a 28 e 29.11.2017, em Bruxelas, organizada pelo ECTA.  

03.10.2017 

 

 
TRABALHO E EMPREGO 
 

Decreto-Lei n.º 126-A/2017 - Diário da República n.º 193/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-10-06 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Cria a prestação social para a inclusão, alarga o complemento solidário para idosos aos titulares da pensão de invalidez e promove 

os ajustamentos necessários noutras prestações sociais 

 

Decreto-Lei n.º 126-B/2017 - Diário da República n.º 193/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-10-06 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Estabelece um regime especial de acesso antecipado à pensão de velhice para os beneficiários do regime geral de segurança social 

e do regime de proteção social convergente com muito longas carreiras contributivas 

 
Declaração de Retificação n.º 28/2017 - Diário da República n.º 190/2017, Série I de 2017-10-02 

Declaração de retificação à Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto, que «Reforça o quadro legislativo para a prevenção da prática de 

assédio, procedendo à décima segunda alteração ao Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 

à sexta alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e à quinta 

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

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108269607/details/maximized?serie=I&day=2017-10-06&date=2017-10-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?14R0651
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1418552
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108269605/details/maximized?serie=I&day=2017-10-06&date=2017-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108269606/details/maximized?serie=I&day=2017-10-06&date=2017-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108238705/details/maximized?serie=I&day=2017-10-02&date=2017-10-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108001409/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/602073/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25676932/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/683065/details/normal?l=1
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UNIÃO EUROPEIA 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 
 

ATOS NÃO LEGISLATIVOS 

 

RECOMENDAÇÕES 

Recomendação n.° 1/2017 do Conselho de Associação UE-Egito, de 25 de julho de 2017, que aprova as Prioridades da Parceria 

UE-Egito 

 

Recomendação (UE) 2017/1804 da Comissão, de 3 de outubro de 2017, sobre a aplicação das disposições do Código das 

Fronteiras Schengen relativas à reintrodução temporária do controlo nas fronteiras internas do espaço Schengen 

 

Recomendação (UE) 2017/1805 da Comissão, de 3 de outubro de 2017, sobre a profissionalização da contratação pública — Criar 

uma estrutura para a profissionalização da contratação pública  

 

NOTAS 

Nota da Comissão — Manual sobre a emissão e a execução de um mandado de detenção europeu 

 
 
 
 

COMISSÃO EUROPEIA 
 

União Europeia assume a liderança de ações globais para uma melhor governação dos oceanos 

A Comissão Europeia anunciou mais de 550 milhões de EUR de iniciativas financiadas pela UE, destinadas a fazer face aos 

desafios globais dos oceanos, na conferência Our Oceans de 2017, organizada em Malta conjuntamente pela Alta 

Representante/Vice-Presidente Federica Mogherini e por Karmenu Vella, Comissário responsável pelo Ambiente, Assuntos 

Marítimos e Pescas. 

 

Situação social e emprego na UE: Comissão dá conta de níveis de emprego em máximos históricos e sinais de melhoria para os 

jovens 

O emprego na UE continua a crescer a um ritmo constante em quase todos os Estados-Membros. No segundo trimestre de 2017, e 

em relação ao mesmo período de 2016, o emprego aumentou 1,5 % na UE e 1,6 % na área do euro. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.255.01.0026.01.POR&toc=OJ:L:2017:255:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.255.01.0026.01.POR&toc=OJ:L:2017:255:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.259.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2017:259:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.259.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2017:259:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.259.01.0028.01.POR&toc=OJ:L:2017:259:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.259.01.0028.01.POR&toc=OJ:L:2017:259:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.335.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2017:335:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3603_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3603_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3664_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3664_pt.htm
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Comissão adota iniciativa para impulsionar a aprendizagem na Europa 

A Comissão Europeia adotou uma proposta de um Quadro Europeu para a Qualidade e a Eficácia da Aprendizagem. Esta 

iniciativa, que assume a forma de uma recomendação do Conselho, faz parte da Nova Agenda de Competências para a Europa 

lançada em junho de 2016. A proposta está associada ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que consagra o direito a uma 

educação inclusiva e de qualidade, à formação e à aprendizagem ao longo da vida. Com base nos resultados de uma ampla 

consulta, a recomendação identifica 14 critérios que os Estados-Membros e as partes interessadas devem utilizar para desenvolver 

programas de aprendizagem eficazes e de qualidade. A iniciativa irá reforçar a empregabilidade e a realização pessoal dos 

aprendizes e, deste modo, contribuir para o desenvolvimento de uma mão de obra altamente qualificada e competente, capaz de 

dar resposta às necessidades do mercado de trabalho. 

 

Comissão Europeia propõe uma reforma profunda do sistema de IVA da UE 

A Comissão Europeia lançou os planos para a maior reforma das regras da UE em matéria de IVA dos últimos 25 anos. Esta 

reformulação permitiria melhorar e modernizar o sistema em benefício tanto dos governos como das empresas. Anualmente, os 

Estados-Membros perdem mais de 150 mil milhões de EUR de receitas do IVA, que poderiam ser utilizadas para melhorar as 

escolas, as estradas e os cuidados de saúde. Deste montante, calcula-se que cerca de 50 mil milhões de EUR, isto é, 100 EUR por 

cidadão europeu por ano, são desviados devido à fraude transfronteiras em matéria de IVA. Estes fundos podem ser utilizados para 

financiar organizações criminosas, incluindo atividades terroristas. Estima-se que a reforma proposta permitiria reduzir este 

montante em 80 %. 

 

Pacote de processos por infração de outubro: principais decisões 

Atrasos nos pagamentos: Comissão insta PORTUGAL a cumprir legislação da UE 

A Comissão decidiu avançar mais um passo no seu processo por infração contra Portugal a respeito do seu incumprimento da 

Diretiva relativa aos atrasos de pagamento (Diretiva 2011/7/UE) enviando um parecer fundamentado.  

Pescas: Comissão insta PORTUGAL para que tome medidas contra a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada 

A Comissão vai enviar a Portugal uma notificação para cumprir por não ter tomado medidas com vista a prevenir, impedir e 

eliminar as atividades de pesca ilegais, não declaradas e não regulamentadas, exercidas por alguns navios portugueses em águas 

regulamentadas pela Organização das Pescarias do Noroeste do Atlântico. 

 

Comissão congratula-se com acordo relativo a uma nova metodologia anti-dumping 

Os negociadores do Parlamento Europeu e do Conselho chegaram a acordo sobre a proposta de alteração da legislação anti- 

dumping e antissubvenções que a Comissão adotou em novembro de 2016. 

 

Aumentar o impacto do investimento público graças a uma contratação pública eficiente e profissional 

Com o objetivo de reforçar o mercado único no quadro de um esforço contínuo para estimular o investimento na UE, a Comissão 

apresentou uma iniciativa para levar a cabo a contratação pública de modo mais eficiente e de uma forma sustentável, fazendo 

simultaneamente pleno uso das tecnologias digitais para simplificar e acelerar os procedimentos. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3585_pt.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=pt
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pt
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3441_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3494_pt.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0007&locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3668_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3543_pt.htm
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CONSELHO DA UE 
 

 

Prestação de informações ambientais: garantir a clareza jurídica e melhorar a transparência 

Em 4 de outubro, o Conselho (embaixadores da UE) chegou a acordo sobre a sua posição de negociação quanto à adoção de uma 

decisão que revoga a diretiva relativa à normalização dos relatórios (Diretiva 91/692/CEE) e que altera 6 atos jurídicos que a ela 

fazem referência, a fim de garantir a clareza jurídica, aumentar a transparência e reduzir os encargos administrativos no domínio da 

prestação de informações ambientais. 

 
 
PORTAL DO GOVERNO 
 
 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 4 DE OUTUBRO DE 2017 
 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

- Resolução que estabelece uma Nova Geração de Políticas de Habitação, definindo o sentido estratégico, objetivos e instrumentos 

de atuação que vêm dar resposta à nova conjuntura do setor habitacional; 

- Decreto-lei que cria o Porta de Entrada-Programa de Apoio ao Alojamento Urgente, que assenta na concessão de apoio financeiro 

para suportar despesas afetas ao alojamento imediato de pessoas que se vejam privadas, de forma temporária ou definitiva, da sua 

habitação, assim como as despesas referentes à reabilitação ou reconstrução das habitações danificadas por catástrofes e, ainda, 

despesas de arrendamento de uma habitação por um prazo até cinco anos; 

- Resolução que determina a realização do Projeto Reabilitar como Regra, que visa a revisão do enquadramento legal da 

construção de modo a adequá-lo às exigências e especificidades da reabilitação de edifícios. 

Estes diplomas estarão em discussão pública durante 60 dias. 

 

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.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/10/06-environmental-reporting/
http://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros#172
http://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros#172
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