SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
8 a 13 de abril de 2017

LEGISLAÇÃO NACIONAL

Título Único Ambiental (TUA)
Portaria n.º 137/2017 – D.R. n.º 73/2017, Série I de 2017-04-12
Determina a aprovação do modelo do Título Único Ambiental (TUA)
O TUA abrange todas as decisões, títulos ou autorizações ambientais a que o projeto está
sujeito, incluindo as prévias ao licenciamento e as que titulam o exercício da atividade
económica e, ainda, as respetivas renovações e alterações, sendo possível extrair, na sua
totalidade ou individualmente, cada uma das referidas decisões, títulos ou autorizações.
A presente Portaria vem assegurar a manutenção de toda a informação ambiental
permanentemente disponível em suporte eletrónico, e consequentemente, o acesso à
informação sobre ambiente e a divulgação dessa informação.

Florestas
Despacho n.º 3088/2017 – D.R. n.º 73/2017, Série II de 2017-04-12
Determina a criação da Comissão para os Mercados e Produtos Florestais (CMPF)
A Comissão para os Mercados e Produtos Florestais (CMPF), tem a missão de conciliar
estratégias de regulação de mercado no que respeita aos recursos florestais, designadamente
através da monitorização permanente dos recursos florestais disponíveis e do
acompanhamento das condições de mercado existentes, de molde a potenciar uma maior
valorização dos produtos florestais e, consequentemente, a rentabilidade obtida com os
mesmos.
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Na dependência da CMPF funcionam os grupos de trabalho que esta determinar, os quais
devem desenvolver, designadamente as seguintes atividades:
a) Recolha de dados com vista ao tratamento e sistematização da informação sobre recursos
e produtos florestais;
b) Elaboração de estudos de análise prospetiva nas óticas da oferta e da procura de produtos
florestais, bem como de novos produtos e soluções tecnológicas;
c) Colaboração com os centros de competências e com a comunidade científica no sentido
de aproximar as linhas de investigação às necessidades dos investidores florestais;
d) Elaboração de benchmarking em matérias de mecanismos de comercialização de produtos
florestais e acompanhamento da formação de preços desses produtos;
e) Realização de propostas para a regulamentação do setor e de desenvolvimento de novos
modelos de negócio;
f) Monitorização da execução dos planos e estratégias do setor com impacto ao nível dos
recursos e produtos florestais;
g) Articulação funcional com os organismos da administração pública;
h) Harmonização de termos, conceitos e procedimentos;
i) Divulgação de informação através de um sistema de informação online, nomeadamente,
a informação sobre a gestão dos combustíveis e do uso do solo.
A CMPF tem a duração de um ano.

Região Autónoma da Madeira
Retribuição Mínima Mensal Garantida
Decreto Legislativo Regional n.º 11/2017/M – D.R. n.º 74/2017, Série I de 2017-04-13
Aprova o valor da retribuição mínima mensal garantida para vigorar na Região Autónoma da
Madeira
O valor da retribuição mínima mensal garantida para vigorar na Região Autónoma da Madeira
é de 570 euros, com efeitos reportados a 1 de janeiro de 2017.

LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA
Não foi publicada legislação relevante.
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