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1.

AGRICULTURA, CAÇA E PESCAS


AGRICULTURA

Portaria n.º 283/2017, de 25 de setembro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)
Procede à quarta alteração da Portaria n.º 31/2015, de 12 de fevereiro, que estabelece o regime de aplicação da ação n.º 3.1,
«Jovens agricultores», integrada na medida n.º 3, «Valorização da produção agrícola», da área n.º 2, «Competitividade e
organização da produção», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020).
Portaria n.º 295/2017, de 2 de outubro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural)
Procede à extensão do âmbito de aplicação do artigo 3.º da Portaria n.º 223-A/2017, de 21 de julho, que alterou a Portaria n.º
199/2015, de 6 de julho, que estabelece o regime de aplicação do apoio 6.2.2, «Restabelecimento do potencial produtivo»,
inserido na ação n.º 6.2, «Prevenção e restabelecimento do potencial produtivo», da medida n.º 6, «Gestão do risco e
restabelecimento do potencial produtivo», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por
PDR 2020.
Despacho n.º 8851-A/2017, de 6 de outubro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do Ministro)
Reconhece como catástrofe natural o conjunto de incêndios deflagrados no decurso do mês de julho e agosto de 2017, e concede
um apoio à reconstituição ou reposição do potencial produtivo das explorações agrícolas danificadas.
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FLORESTAS

Despacho n.º 8608/2017, de 29 de setembro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural)
Determina, excecionalmente a dispensa da prestação de garantia bancária para concessão de adiantamentos dos apoios financeiros
a atribuir pelo Fundo Florestal Permanente para a realização de campanhas de sensibilização e informação destinadas a públicoalvo do setor agroflorestal em 2017.
Despacho n.º 8640-A/2017, de 29 de setembro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural)
Determina o apoio, no montante máximo de 3 milhões de euros, a conceder pelo Fundo Florestal Permanente, para fazer face ao
reforço da contrapartida nacional disponível para o financiamento de projetos de investimento florestal no âmbito do Fundo
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER).
Despacho n.º 8640-B/2017, de 29 de setembro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural)
Determina a prorrogação do período crítico até 15 de outubro, no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, para o
ano de 2017
Resolução do Conselho de Ministros n.º 148/2017, de 2 de outubro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Reconhece como condições excecionais determinados incêndios florestais verificados no ano de 2017.
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VETERINÁRIA

Despacho n.º 8442/2017, de 26 de setembro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Direção-Geral de Alimentação e Veterinária)
Aprova as guias de acompanhamento de subprodutos animais e produtos derivados.
Despacho Normativo n.º 16-A/2017, de 3 de outubro
(Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do Ministro)
Estabelece o apoio financeiro no montante global de EUR 500.000 (quinhentos mil euros) da dotação do orçamento de
funcionamento da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), para incentivo à modernização de Centros de Recolha
Oficial (CRO), em funcionamento no território continental.

2.

ASSOCIAÇÕES

Decreto-Lei n.º 124/2017,de 27 de setembro
(Negócios Estrangeiros)
Estabelece e regula as condições de atribuição de apoios pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros às ações do movimento
associativo das comunidades portuguesas.

3.

CIDADÃOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Decreto-Lei n.º 126/2017, de 4 de outubro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Oficializa o Sistema Braille em Portugal.
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4.

CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PARTICULARES

Decreto-Lei n.º 125/2017, de 4 de outubro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Altera o regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais.

5.

CULTURA

Portaria n.º 316/2017, de 3 de outubro
(Cultura - Gabinete do Ministro)
Classifica como monumento de interesse público o Bloco da Carvalhosa, na Rua da Boavista, 571 e 573, na União das Freguesias de
Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, do concelho e distrito do Porto.

6.

DEFESA E FORÇAS ARMADAS

Despacho n.º 8462/2017, de 27 de setembro
(Finanças e Defesa Nacional - Gabinetes do Ministro das Finanças e do Secretário de Estado da Defesa Nacional)
Determina o número de vagas para admissão aos cursos, tirocínios ou estágios para ingresso nas várias categorias dos quadros
permanentes das Forças Armadas, durante o ano de 2017.
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7.

DESPORTO

Despacho n.º 8424/2017, de 26 de setembro
(Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto)
Reconhece como sendo de interesse público o torneio Portugal Padel Master 2017.

8.

EDUCAÇÃO

Despacho n.º 8595/2017, de 29 de setembro
(Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes dos Ministros da Educação e do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social)
Procede à atualização dos apoios financeiros ao pré-escolar para o ano letivo de 2017-2018.
Despacho n.º 8770-A/2017, de 4 de outubro
(Educação - Gabinete do Ministro)
Determina a marcação da data das eleições do Conselho de Escolas, a designação, por mandato de três anos, da comissão eleitoral
e a divulgação do mapa da distribuição do número de mandatos por cada círculo eleitoral.

9.

EMPRESAS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 133/2017, de 25 de setembro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova, para o corrente ano, a atribuição de indemnizações compensatórias às empresas prestadoras de serviço público.
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Decreto-Lei n.º 126-C/2017, de 6 de outubro
(Economia)
Cria o Fundo de Coinvestimento 200M.

10. ENSINO SUPERIOR
Despacho n.º 8584/2017, de 29 de setembro
(Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro)
Aprova o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo para Frequência do Ensino Superior de Estudantes com incapacidade igual
ou superior a 60 %.

11. FINANÇAS


BANCA, INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS

Aviso do Banco de Portugal n.º 6/2017, de 6 de outubro
(Banco de Portugal)
Regulamenta várias disposições do regime jurídico aprovado pelo Decreto-Lei n.º 81-C/2017, de 7 julho, relativas ao processo de
autorização para o exercício da atividade de intermediário de crédito, ao registo dos intermediários de crédito junto do Banco de
Portugal e às políticas de remuneração das entidades que desenvolvem a atividade de intermediário de crédito ou prestam serviços
de consultoria relativamente a contratos de crédito.
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QUESTÕES CONTABILÍSTICAS

Portaria n.º 293/2017, de 2 de outubro
(Finanças)
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).


VALORES MOBILIÁRIOS

Decreto-Lei n.º 123/2017, de 25 de setembro
(Finanças)
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.

12. HABITAÇÃO
Aviso n.º 11053/2017, de 25 de setembro
(Presidência do Conselho de Ministros - Instituto Nacional de Estatística, I. P.)
Publica o coeficiente de atualização dos diversos tipos de arrendamento urbano e rural, para vigorar no ano civil de 2018.

13. INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
Regulamento n.º 503/2017, de 26 de setembro
(Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.)
Estabelece os termos da avaliação externa das unidades de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico, a cargo da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT, I. P.).
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14. JUSTIÇA
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 6/2017, de 26 de setembro
(Supremo Tribunal Administrativo)
Uniformiza a jurisprudência nos seguintes termos: do despacho saneador proferido em ação administrativa especial de valor
superior à alçada do tribunal administrativo de círculo cabe prévia dedução de reclamação para a conferência do próprio tribunal
de 1.ª instância, por aplicação dos arts. 27.º, n.º 2, 29.º, n.º 1, e 87.º do CPTA e 40.º, n.º 3, do ETAF na redação anterior à
introduzida pelo DL n.º 214-G/2015, de 02 de outubro, e não imediata interposição de recurso jurisdicional.
Portaria n.º 285/2017, de 28 de setembro
(Negócios Estrangeiros, Presidência e da Modernização Administrativa e Justiça)
Procede à regulamentação das formas de entrega do Cartão de Cidadão e dos respetivos códigos de ativação, do código pessoal
(PIN) e do código pessoal para desbloqueio (PUK), a cidadãos residentes no estrangeiro, bem como das condições de segurança
exigidas para essa entrega e à fixação das taxas associadas.
Portaria n.º 286/2017, de 28 de setembro
(Presidência e da Modernização Administrativa, Administração Interna e Justiça)
Define os modelos oficiais e exclusivos do cartão de cidadão, os elementos de segurança física que o compõem, os requisitos
técnicos e de segurança a observar na captação da imagem facial e das impressões digitais do titular do pedido e ainda as medidas
concretas de inclusão de cidadãos com necessidades especiais na sociedade de informação, a observar na disponibilização do
serviço de apoio ao cidadão.
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Portaria n.º 287/2017, de 28 de setembro
(Presidência e da Modernização Administrativa e Justiça)
Procede à regulamentação dos mecanismos técnicos de acesso e leitura dos dados constantes de circuito integrado do cartão de
cidadão, do prazo geral de validade do cartão de cidadão, dos casos e os termos em que o Portal do Cidadão funciona como serviço
de receção de pedidos de renovação de cartão de cidadão, do sistema de cancelamento do cartão de cidadão pela via telefónica e
eletrónica, do montante devido pelo Instituto dos Registos e Notariado, I. P. (IRN), à Agência de Modernização Administrativa, I. P.
(AMA), pelo exercício das suas competências, previstas no artigo 23.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs
91/2015, de 12 de agosto e 32/2017, de 1 de junho e das regras relativas à conservação do ficheiro com o código pessoal de
desbloqueio (PUK) do cartão de cidadão.
Portaria n.º 291/2017, de 28 de setembro
(Justiça)
Define as taxas devidas pela prestação dos serviços associados ao cartão de cidadão e pela emissão do cartão de cidadão provisório,
bem como as situações de redução, isenção ou gratuitidade.
Acórdão (extrato) n.º 420/2017, de 29 de setembro
(Tribunal Constitucional)
Decide não julgar inconstitucional a norma que estabelece o dever de os fornecedores de serviços de comunicações eletrónicas
publicamente disponíveis ou de uma rede pública de comunicações conservarem pelo período de um ano a contar da data da
conclusão da comunicação, os dados relativos ao nome e o endereço do assinante ou do utilizador registado, a quem o endereço do
protocolo IP estava atribuído no momento da comunicação, constante do disposto no artigo 6.º e do artigo 4.º, n.º 1, alínea a), 2.ª
parte, e n.º 2, alínea b), subalínea iii), ambos da Lei n.º 32/2008, de 17 de julho.
Acórdão (extrato) n.º 418/2017, de 2 de outubro
(Tribunal Constitucional)
Decide julgar inconstitucionais as normas constantes dos artigos 2.º, n.º 1, 3.º, n.º 2, e 4.º, n.º 2, do Regulamento da Taxa
Municipal de Proteção Civil de Vila Nova de Gaia.
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15. REGIÕES AUTÓNOMAS


MADEIRA

Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2017/M, de 3 de outubro
(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.

16. SAÚDE
Portaria n.º 282/2017, de 25 de setembro
(Saúde)
Procede à segunda alteração da Portaria n.º 48/2016, de 22 de março, alterada pela Portaria n.º 198/2016, de 20 de julho
(Determina que os medicamentos destinados ao tratamento de doentes com artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite
psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas beneficiem de um regime excecional de comparticipação).
Despacho n.º 8379/2017, de 25 de setembro
(Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde)
Determina que a implementação do sistema informático do VIH (SI.VIDA) deve encontrar-se concluída até 31 de dezembro de 2017,
em todos os estabelecimentos hospitalares do Serviço Nacional de Saúde que seguem pessoas que vivem com VIH.
Despacho n.º 8669/2017, de 2 de outubro
(Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde)
Constitui a Comissão para a Planificação da Resposta em Saúde no contexto de Situações Críticas e de Exceção no Algarve.
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17. SEGURANÇA SOCIAL
Decreto-Lei n.º 126-A/2017, de 6 de outubro
(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, de 6 de outubro
(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.

18. TRABALHO
Portaria n.º 292/2017, de 28 de setembro
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Determina a extensão das alterações do contrato coletivo entre a Associação dos Comerciantes de Carnes dos Concelhos de Lisboa e
Outros e outras associações de empregadores e o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Comércio de Carnes do Sul.
Portaria n.º 296/2017, de 3 de outubro
(Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)
Determina a extensão das alterações do contrato coletivo entre a APEC - Associação Portuguesa de Escolas de Condução e o
Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo – SITESE.
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19. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES


SEGURANÇA AEROPORTUÁRIA

Portaria n.º 284/2017, de 26 de setembro
(Finanças, Administração Interna e Planeamento e das Infraestruturas)
Altera (segunda alteração) a Portaria n.º 77-B/2014, de 1 de abril, que fixa o valor das taxas de segurança a cobrar nos aeroportos
da rede ANA, S. A., e nos restantes aeródromos e aeroportos.

20. TURISMO E LAZER
Resolução do Conselho de Ministros n.º 134/2017, de 27 de setembro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova a Estratégia para o Turismo 2027.
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