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FSE 
Portaria n.º 129/2017 – D.R. n.º 68/2017, Série I de 2017-04-05 
Terceira alteração ao Regulamento que Estabelece Normas Comuns sobre o Fundo Social 
Europeu, adotado pela Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março 
 
Decorrente da presente portaria, é de salientar, nomeadamente que: 

- No caso das candidaturas relativas a tipologias de operação abrangidas pelos Pactos 
para o Desenvolvimento e Coesão Territorial e pelo Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária, o período de elegibilidade das despesas inicia-se à data de assinatura do 
Pacto ou do contrato para a gestão da Estratégia de Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária. 

 

- Nos concursos publicados até 31 de dezembro de 2017, o período de elegibilidade 
inicial de 60 dias úteis previsto na legislação em vigor, pode ser contado a partir da 
data de início da primeira ação que integre a operação a apoiar, quando aquela ocorra 
antes de apresentada a correspondente candidatura e desde que a operação não se 
encontre concluída à data de submissão. 

 
As alterações introduzidas, produzem efeitos relativamente às candidaturas já submetidas aos 
apoios das tipologias de operação apoiadas através do FSE, desde que sobre as mesmas não 
tenha recaído decisão das competentes Autoridades de Gestão. 
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https://dre.pt/application/conteudo/106829420
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Normas de Execução do Orçamento do Estado para 2017 
Declaração de Retificação n.º 11/2017 – D.R. n.º 70/2017, Série I de 2017-04-07 
Retifica o Decreto-Lei n.º 25/2017, de 3 de março, das Finanças, que estabelece as normas de 
execução do Orçamento do Estado para 2017, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 
45, de 3 de março de 2017 
 
 
Emprego / Medida de Estágios Profissionais 
Portaria n.º 131/2017 – D.R. n.º 70/2017, Série I de 2017-04-07 
Portaria que regula a criação da medida de Estágios Profissionais, que consiste no apoio à 
inserção de jovens no mercado de trabalho ou à reconversão profissional de desempregados 
de longa duração 
 
A presente medida introduz uma maior seletividade e um direcionamento para os resultados 
estratégicos, designadamente do ponto de vista da empregabilidade e do emprego gerado 
após o termo do apoio.  
Neste âmbito, o presente diploma determina, nomeadamente: 

- A criação do «prémio-emprego» para as empresas que integrem estagiários, em 
contratos sem termo, após o termo do estágio. 

- A criação de períodos de candidatura regulares e fechados com dotações financeiras 
especificas. 

- A introdução de critérios de análise das candidaturas aos apoios 
 
De acordo com o diploma, podem candidatar-se à medida: 

- pessoa singular ou coletiva de natureza jurídica privada, com ou sem fins lucrativos; 

- entidade que iniciou: 
a) Processo especial de revitalização; 
b) Processo no Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial. 
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Medicamentos 
Regulamento (UE) 2017/612 da Comissão, de 30 de março de 2017 
Altera o Regulamento (CE) n.o 297/95 do Conselho no que se refere ao ajustamento das taxas 
cobradas pela Agência Europeia de Medicamentos com base na taxa de inflação com efeitos 
a partir de 1 de abril de 2017  
 (JO L 86 de 31.03.2017) 
 

 
Nomenclatura Combinada 

• Regulamento de Execução (UE) 2017/635 da Comissão, de 30 de março de 2017 

• Regulamento de Execução (UE) 2017/636 da Comissão, de 30 de março de 2017  
Relativo à classificação de determinadas mercadorias na Nomenclatura Combinada  
(JO L 91 de 05.04.2017) 
 
 

 
ACORDOS INTERNACIONAIS 
Informação sobre a data de entrada em vigor do Acordo que altera pela segunda vez o Acordo 
de Parceria ACP-CE. 
(JO L 89 de 01.04.2017) 
 

DAE 
07.04.2017 

http://www.cip.org.pt/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0612&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0635&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0636&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0401(01)&from=PT

