
 
 

 

 

DE 9 A 13 OUTUBRO DE 2017 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 

 

 

ATIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO 
 

ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

 

Projeto de Resolução 1080/XIII 

Recomenda a automatização da atribuição da conta de serviços mínimos aos clientes bancários  

Autoria: BE  

 

Projeto de Lei 637/XIII  

Altera o regime de serviços mínimos bancários, tornando-o mais adequado às necessidades dos clientes bancários 

Autoria: PCP 

 

Projeto de Lei 636/XIII  

Cria a Ordem dos Técnicos de Saúde e aprova o seu Estatuto 

Autoria: PS 

 

Projeto de Lei 633/XIII  

Visa reforçar os poderes de supervisão do Banco de Portugal  

Autoria: PS  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41749
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41748
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41747
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41743
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Projeto de Lei 632/XIII  

Visa reforçar a regulação da organização interna dos intermediários financeiros 

Autoria: PS  

 

Projeto de Lei 631/XIII 

Visa reforçar a regulação relativa às ofertas particulares de valores mobiliários  

Autoria: PS 

 

Projeto de Lei 630/XIII 

Visa reforçar a regulação das obrigações das instituições de crédito na comercialização de depósitos e produtos de crédito  

Autoria: PS 

 

Projeto de Lei 629/XIII 

Visa reforçar a regulação relativa aos deveres de informação contratual e periódica a prestar aos investidores em instrumentos 

financeiros 

Autoria: PS 

 

Projeto de Lei 628/XIII 

Visa reforçar a regulação da concessão de crédito por instituições de crédito a titulares de participações qualificadas 

Autoria: PS 

 

Projeto de Lei 627/XIII  

Visa reforçar a regulação relativa aos consultores para investimento autónomos e colaboradores de intermediários financeiros que 

exercem a atividade de consultoria para investimento 

Autoria: PS 

  

Projeto de Lei 626/XIII  

Visa reforçar a reforçar a regulação dos códigos de conduta das instituições de crédito  

Autoria: PS 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41742
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41741
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41740
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41739
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41739
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41738
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41737
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41736
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Projeto de Lei 625/XIII 

Visa reforçar a regulação da avaliação do caráter adequado das operações relativas a instrumentos financeiros  

Autoria: PS 

 

Projeto de Lei 624/XIII  

Altera o Decreto-Lei n.º 349/98, de 11 de novembro e a Lei n.º 153/2015, de 14 de setembro no âmbito das avaliações de imóveis  

Autoria: PS 

 
 

 

ENERGIA 
 

Aviso n.º 118/2017 - Diário da República n.º 198/2017, Série I de 2017-10-13 

Aviso sobre a entrada em vigor do Acordo de Associação entre a União Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica e 

os Seus Estados-Membros, por um lado, e a Ucrânia, por outro, assinado em Bruxelas em 27 de junho de 2014 

 

Declaração de Retificação n.º 33/2017 - Diário da República n.º 194/2017, Série I de 2017-10-09 

Retifica o Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto, da Economia, que estabelece o regime das instalações elétricas particulares, 

publicado no Diário da República, n.º 154, 1.ª série, de 10 de agosto de 2017 

 

Declaração de Retificação n.º 34/2017 - Diário da República n.º 194/2017, Série I de 2017-10-09 

Retifica o Decreto-Lei n.º 97/2017, de 10 de agosto, da Economia, que estabelece o regime das instalações de gases combustíveis 

em edifícios, publicado no Diário da República, n.º 154, 1.ª série, de 10 de agosto de 2017 

 

 

FINANCEIRO 
 

BP – BANCO DE PORTUGAL 

 

Comunicados 

Nota de Informação Estatística - Contas nacionais financeiras - 2º trimestre de 2017  

12 out. 2017 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41735
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41734
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108301478/details/maximized?serie=I&day=2017-10-13&date=2017-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108265120/details/maximized?serie=I&day=2017-10-09&date=2017-10-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107987277/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108265121/details/maximized?serie=I&day=2017-10-09&date=2017-10-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107987278/details/normal?l=1
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-contas-nacionais-financeiras-2o-trimestre-de-2017
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Nota de Informação Estatística - Emissões de títulos - agosto de 2017  

12 out. 2017 

 

Nota de Informação Estatística - Estatísticas bancárias Internacionais em base consolidada - 2º trimestre de 2017  

11 out. 2017 

 

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

10 out. 2017 

 

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

10 out. 2017 

 

Comunicado do Banco de Portugal sobre a Sinopse de Atividades de Supervisão Comportamental - 1.º semestre de 2017  

09 out. 2017 

 

 

CMVM – COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Estatísticas trimestrais sobre day-trading - 3º trimestre de 2017 

 

Relatório anual de atividade de capital de risco – 2016 

 

Comunicado da ESMA sobre importância da adoção do Identificador de Entidade Jurídica (LEI) no âmbito da DMIF II 

 

 

FUNDOS DE PENSÕES 
 

 

Decreto-Lei n.º 127/2017 - Diário da República n.º 194/2017, Série I de 2017-10-09 

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, completando a transposição das Diretivas 2009/138/CE e 

2014/51/UE 

 

https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emissoes-de-titulos-agosto-de-2017
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-estatisticas-bancarias-internacionais-em-base-2
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emprestimos-e-depositos-bancarios-agosto-de-2017
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-taxas-de-juro-de-novas-operacoes-de-emprestimos-e-12
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-sinopse-de-atividades-de-supervisao-comportamental
http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/Day-trading/Pages/2017_3t.aspx?shpage=Day-trading
http://www.cmvm.pt/pt/Novidades/Paginas/Novidades.aspx?pg
http://www.cmvm.pt/pt/Novidades/Paginas/Novidades.aspx?pg
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108265122/details/maximized?serie=I&day=2017-10-09&date=2017-10-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?09L0138
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0051
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IMOBILIÁRIO 
 

 
Decreto-Lei n.º 130/2017 - Diário da República n.º 194/2017, Série I de 2017-10-09 

Estabelece um regime excecional de controlo prévio relativo à reconstrução de edifícios de habitação destruídos ou gravemente 

danificados em resultado de catástrofe 

 

 
 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
 

 
Decreto-Lei n.º 128/2017 - Diário da República n.º 194/2017, Série I de 2017-10-09 

Altera o cartão de estacionamento de modelo comunitário para pessoas com deficiência 

 

Decreto-Lei n.º 129/2017 - Diário da República n.º 194/2017, Série I de 2017-10-09 

Institui o programa Modelo de Apoio à Vida Independente 

 

 
 

SAÚDE / LIFE SCIENCES  
 

 
Ofício circulado n.º 15617/2017, de 07.07.2017, disponibilizado em 13.10.2017 

Importação/Exportação de medicamentos de uso humano – Instruções 

 

 

Decreto-Lei n.º 131/2017 - Diário da República n.º 195/2017, Série I de 2017-10-10 

Saúde  

Alarga o elenco de cuidados de saúde dispensados do pagamento de taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108265125/details/maximized?serie=I&day=2017-10-09&date=2017-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108265123/details/maximized?serie=I&day=2017-10-09&date=2017-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108265124/details/maximized?serie=I&day=2017-10-09&date=2017-10-01
http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/destaques/oficios_circulados/NEWS_Oficio_Circulado_15617_2017.htm
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108280429/details/maximized?serie=I&day=2017-10-10&date=2017-10-01
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TMT 
 

ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

Aprovação formal do mecanismo "WiFi4EU" 

A União Europeia irá financiar a instalação de pontos de acesso gratuito à Internet sem fios em espaços públicos.  

10.10.2017 

 

 
VEÍCULOS 

 

Decreto-Lei n.º 132/2017 - Diário da República n.º 196/2017, Série I de 2017-10-11 

Aprova o Regulamento Que Fixa os Pesos e as Dimensões Máximos Autorizados para os Veículos em Circulação, transpondo a 

Diretiva (UE) n.º 2015/719 

 

 

 
UNIÃO EUROPEIA 
 
 

JORNAL OFICIAL DA UE 
 

ATOS NÃO LEGISLATIVOS 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1846 da Comissão, de 12 de outubro de 2017, que altera o Regulamento (UE) 2017/1272 no 

respeitante aos limites máximos orçamentais para 2017 aplicáveis a determinados regimes de apoio direto em Portugal 

 

Retificação da Decisão (UE, Euratom) 2017/46 da Comissão, de 10 de janeiro de 2017, relativa à segurança dos sistemas de 

comunicação e de informação na Comissão Europeia  

 

Resoluções 

 

Resolução sobre «Contributo do Comité Económico e Social Europeu para o programa de trabalho da Comissão para 2018» 

 

Resolução do Comité Económico e Social Europeu sobre o «Livro Branco da Comissão sobre o Futuro da Europa e questões 

conexas» 

 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1418995
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108284890/details/maximized?serie=I&day=2017-10-11&date=2017-10-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L0719
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.264.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:264:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.264.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:264:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0011.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0011.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
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Pareceres 

 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Eficácia das políticas da UE em prol das PME» (parecer de iniciativa) 

 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «A indústria dos produtos pirateados e de contrafação» (parecer de 

iniciativa) 

 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Aplicação das regras relativas aos auxílios estatais como compensação 

pela prestação de serviços de interesse económico geral (Decisão 2012/21/UE e enquadramento da União)» (parecer de iniciativa) 

 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre as «Repercussões da digitalização e da robotização dos transportes na 

elaboração de políticas da UE» (parecer de iniciativa) 

 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «A dimensão externa da economia social» (parecer de iniciativa) 

 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 

Diretiva 2010/40/UE no que diz respeito ao prazo para a adoção de atos delegados»  

 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que visa 

atribuir às autoridades da concorrência dos Estados-Membros competências para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o 

bom funcionamento do mercado interno» 

 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 

ao intercâmbio transfronteiras, entre a União e países terceiros, de cópias em formato acessível de certas obras e outro material 

protegido por direitos de autor e direitos conexos em benefício das pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras 

dificuldades de acesso a textos impressos» 

 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (UE) 

n.o 904/2010 relativo à cooperação administrativa e à luta contra a fraude no domínio do imposto sobre o valor 

acrescentado»[COM(2016) 755 final — 2016/0371 (CNS)], sobre a «Proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 

2006/112/CE e a Diretiva 2009/132/CE no que diz respeito a determinadas obrigações relativas ao imposto sobre o valor 

acrescentado para as prestações de serviços e as vendas à distância de bens»[COM(2016) 757 final — 2016/0370 (CNS)] e sobre 

a «Proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE, no que se refere às taxas do imposto sobre o valor 

acrescentado aplicadas aos livros, aos jornais e às publicações periódicas»  

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0015.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0025.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0025.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0045.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0045.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0052.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0052.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0058.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0067.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0067.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0070.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0070.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0070.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0076.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0076.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0076.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0076.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0079.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0079.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0079.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0079.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0079.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0079.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0079.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 

altera o Regulamento (CE) n.o 883/2004, relativo à coordenação dos sistemas de segurança social, e o Regulamento (CE) 

n.o 987/2009, que estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CE) n.o 883/2004»   

 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões — Próximas etapas para um futuro europeu sustentável — Ação 

europeia para a sustentabilidade»  

 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Comunicação da Comissão — Plano de trabalho em matéria de 

conceção ecológica para 2016-2019»  

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões — O papel da produção de energia a partir de resíduos na 

economia circular» 

 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões — Reexame da aplicação da política ambiental da UE: Desafios 

comuns e combinação de esforços para obter melhores resultados»  

 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre o «Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 

Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões — Preços e custos da energia na Europa»[COM(2016) 769 final] Parecer do 

Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 

Regulamento (CE) n.o 1008/2008 relativo a regras comuns dos serviços aéreos na Comunidade» 

 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões — Construir uma economia europeia dos dados» 

   

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 

ao respeito pela vida privada e à proteção dos dados pessoais nas comunicações eletrónicas e que revoga a Diretiva 2002/58/CE 

(Regulamento relativo à privacidade e às comunicações eletrónicas)» 

 

Parecer do Comité das Regiões Europeu — A dimensão local e regional do programa Horizonte 2020 e o novo programa-quadro 

de investigação e inovação 

 

Parecer do Comité das Regiões Europeu — A PAC após 2020 

 

Parecer do Comité das Regiões Europeu — Próximas etapas para um futuro europeu sustentável — Ação europeia para a 

sustentabilidade 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0085.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0085.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0085.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0091.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0091.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0091.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0097.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0097.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0114.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0114.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0114.01.POR&toc=OJ:C:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.342.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.342.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.342.01.0010.01.POR&toc=OJ:C:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.342.01.0020.01.POR&toc=OJ:C:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.342.01.0020.01.POR&toc=OJ:C:2017:342:TOC
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Parecer do Comité das Regiões Europeu — Migração na rota do Mediterrâneo Central 

 

Parecer do Comité das Regiões Europeu — Governação internacional dos oceanos: uma agenda para o futuro dos nossos oceanos 

 

Parecer do Comité das Regiões Europeu — Projetos interpessoais e de pequena dimensão em programas de cooperação 

transfronteiriça 

 

Parecer do Comité das Regiões Europeu — Fomentar as empresas em fase de arranque e em expansão na Europa: o ponto de vista 

local e regional 

 

Parecer do Comité das Regiões Europeu — Regulamentação inteligente para as PME 

 

Parecer da Comissão, de 3 de outubro de 2017, sobre a Recomendação do Banco Central Europeu de decisão do Parlamento 

Europeu e do Conselho que altera o artigo 22.º dos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu 

 

Síntese do Parecer sobre a proposta de Regulamento relativo à criação de um Portal Digital Único e o «princípio da declaração 

única» 

 
 
 
 

COMISSÃO EUROPEIA 
 

 

Emprego: relatório da Comissão dá conta de um crescimento mais intenso dos salários e de maior rapidez na transição do 

desemprego para o mundo do trabalho 

A edição deste ano confirma as tendências positivas que se têm observado na UE. O emprego na UE ultrapassou os níveis 

registados antes da crise, com mais de 235 milhões de pessoas ativas. O desemprego, que se cifra agora nos 7,6%, está também a 

aproximar-se dos valores anteriores à recessão. 

 

A Comissão apela à conclusão de todas as componentes da União Bancária até 2018 

Os cidadãos e as empresas europeus irão beneficiar de uma maior integração financeira e de um sistema financeiro mais estável, 

graças aos planos da Comissão destinados a acelerar a conclusão das componentes ainda não concluídas da União Bancária. 

 

O futuro das finanças da UE: novo relatório sobre a coesão alimenta a discussão sobre os fundos da UE após 2020 

A Comissão publicou no dia 9 de outubro o sétimo relatório sobre a política de coesão, que toma o pulso às regiões da UE, tirando 

ensinamentos da experiência dos gastos com a coesão durante os anos de crise e prepara o terreno para uma política de coesão 

após 2020. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.342.01.0027.01.POR&toc=OJ:C:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.342.01.0032.01.POR&toc=OJ:C:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.342.01.0038.01.POR&toc=OJ:C:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.342.01.0038.01.POR&toc=OJ:C:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.342.01.0043.01.POR&toc=OJ:C:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.342.01.0043.01.POR&toc=OJ:C:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.342.01.0051.01.POR&toc=OJ:C:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.340.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2017:340:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.340.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2017:340:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.340.01.0006.01.POR&toc=OJ:C:2017:340:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.340.01.0006.01.POR&toc=OJ:C:2017:340:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3867_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3867_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3721_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3644_pt.htm
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CONSELHO DA EU 
 
 

Vinte Estados-Membros confirmam a criação de uma Procuradoria Europeia 

A 12 de outubro, o regulamento que institui a Procuradoria Europeia foi adotado pelos Estados-Membros que fazem parte da 

cooperação reforçada no âmbito da Procuradoria Europeia. A Procuradoria Europeia será responsável por investigar, processar 

judicialmente e levar a julgamento os autores de infrações lesivas dos interesses financeiros da União. Reunirá os esforços 

europeus e nacionais de aplicação da lei para combater a fraude em detrimento da UE.  

 
Novas regras da UE sobre telecomunicações – Conselho está pronto para dar início às negociações com o Parlamento 

O Conselho conferiu mandato à Presidência para dar início às negociações com o Parlamento Europeu sobre novas regras para o 

setor das comunicações eletrónicas.  

 
Conclusões do Conselho sobre o financiamento da ação climática 

O Conselho adotou conclusões sobre as alterações climáticas antes da 23.ª Conferência das Partes (CdP23) na Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, que se realizará em Bona de 6 a 17 de novembro de 2017.  

 
Coreia do Norte: Conselho reforça sanções da UE em consonância com a última resolução do Conselho de Segurança da ONU 

O Conselho transpôs as sanções setoriais contra a República Popular Democrática da Coreia impostas pela Resolução 2375 do 

Conselho de Segurança da ONU, de 11 de setembro.  

 
Dupla tributação: Conselho aprova novo sistema de resolução de litígios 

O Conselho adotou uma diretiva que estabelece um novo sistema para resolver litígios entre os Estados-Membros em matéria de 

dupla tributação das empresas.  

 
União dos Mercados de Capitais: adotadas novas regras sobre capital de risco  

O Conselho adotou novas regras da UE sobre capital de risco e empresas sociais, destinadas a estimular o investimento em 

empresas em fase de arranque e na inovação.  

 
Acordo UE-Chile sobre o comércio de produtos biológicos confirmado 

O Conselho confirma o acordo UE-Chile sobre o comércio de produtos biológicos. 

 
Recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura: Conclusões do Conselho 

A 9 de outubro, o Conselho adotou conclusões que definem a posição da UE tendo em vista a sétima sessão do órgão diretor do 

Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura (ITPGRFA), a qual terá lugar em Quigali 

(Ruanda) de 30 de outubro a 3 de novembro de 2017. 

http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/10/12-eppo-20-ms-confirms/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/10/11-new-eu-telecoms-rules/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/10/10-conclusions-climate-change/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/10/10-north-korea-sanctions/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/10/10-double-taxation-new-dispute-resolution/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/10/09-capital-markets-union-new-venture-rules/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/10/09-eu-chile-greement-organic-products/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/10/09-conclusions-plant-genetic-resources/
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Cooperação mais estreita e solidariedade reforçada para garantir a segurança do aprovisionamento de gás  

O Conselho adotou hoje um regulamento revisto relativo à segurança do aprovisionamento de gás. O objetivo geral do 

regulamento consiste em reforçar a segurança energética da União Europeia, reduzindo a sua dependência de terceiros para o 

aprovisionamento energético e permitindo-lhe lidar de forma mais rápida e eficaz com eventuais crises de aprovisionamento de 

gás. 

 

Pontos de acesso gratuito à internet sem fios para os europeus ("WIFI4EU"): luz verde final  

O Conselho adota um regulamento que autoriza a UE a patrocinar pontos de acesso gratuito à internet sem fios em centros da vida 

pública.  

 
 
PORTAL DO GOVERNO 
 
 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 12 DE OUTUBRO DE 2017 
 

1. O Conselho de Ministros aprovou a Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2018, o Relatório que o acompanha, as 

Grandes Opções do Plano e o Quadro Plurianual de Programação Orçamental. 

 

2. Foi aprovada uma alteração ao Estatuto da Academia de Marinha, criando-se o órgão "Presidente de Honra", o qual é atribuído 

ao Presidente da República. 

  

3. Foi aprovada a resolução que autoriza determinadas entidades adquirentes a assumir os encargos orçamentais e a realizar as 

despesas inerentes à aquisição de gás natural, num procedimento conduzido pela ESPAP, I.P. ao abrigo do acordo quadro de 

fornecimento de gás natural em regime de mercado livre para Portugal Continental (AQ-GN). 

 

4. Foi, ainda, aprovada a resolução que autoriza determinadas entidades adquirentes a assumir os encargos orçamentais e a realizar 

as despesas inerentes à aquisição de eletricidade, num procedimento conduzido pela ESPAP, I.P. ao abrigo do acordo quadro de 

fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal Continental (AQ-ELE).  

 

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/2017/10/09-gas-supply-closer-cooperation/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/10/09-free-wifii4eu-internet-hotspots/
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros#174
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