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LEGISLAÇÃO NACIONAL 
                                                                                          

 
 
Criação da Morada Única Digital 
Lei n.º 9/2017 – D.R. n.º 45/2017, Série I de 2017-03-03 
Autoriza o Governo a criar o serviço público de notificações eletrónicas associado à morada 
única digital. 
 
A presente lei concede ao Governo autorização legislativa para: 

a) Criar a morada única digital; 
b) Criar o serviço público de notificações eletrónicas associado à morada única digital; 
c) Regular o envio e a receção de notificações eletrónicas através do serviço público de 

notificações eletrónicas associado à morada única digital. 
 
A presente lei autoriza o Governo a estabelecer os termos, os meios e as condições para que, 
nomeadamente:  

a) as pessoas singulares e coletivas, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, possam 
fidelizar um endereço eletrónico, que constituirá a sua morada única digital; 
 

b) a fidelização do endereço eletrónico, para efeitos de criação da morada única digital, 
bem como a adesão ao serviço público de notificações eletrónicas, possa ser opcional; 
 

c) a morada única digital passe a ser equivalente ao domicílio ou à sede das pessoas 
singulares e coletivas, respetivamente. 

  
No que se refere às entidades públicas, o Governo fica autorizado, nomeadamente a: 
 

a) Estabelecer os termos e as condições em que as entidades públicas, aderem 
voluntariamente ao envio de notificações eletrónicas, através do sistema público de 
notificações eletrónicas associado à morada única digital; 

 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/106549656
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b) Permitir que as entidades que legalmente sejam competentes para processar 
contraordenações e aplicar coimas ou sanções acessórias e que as entidades 
prestadoras de serviços públicos essenciais, possam aderir ao envio de notificações 
através do serviço público de notificações eletrónicas associado à morada única digital. 

 
c) Proceder às alterações legislativas de forma a prever, como domicílio fiscal a morada 

única digital e uniformizar o regime da perfeição das notificações e das citações fiscais 
e da segurança social, no sentido de as notificações enviadas através do serviço público 
de notificações eletrónicas e as citações efetuadas para o domicílio fiscal eletrónico, 
se considerarem efetuadas no quinto dia posterior ao registo de disponibilização 
daquelas, na morada única digital ou na caixa postal eletrónica da pessoa a notificar 
ou a citar, respetivamente.  

 
A presente autorização legislativa tem a duração de 180 dias. 
 
 
Normas de execução do Orçamento do Estado para 2017 
Decreto-Lei n.º 25/2017 – D.R. n.º 45/2017, Série I de 2017-03-03 
Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2017. 
 
 
Trabalho 
Resolução da Assembleia da República n.º 36/2017 – D.R. n.º 46/2017, Série I de 2017-03-06 
Recomenda ao Governo a criação de um selo de garantia para empresas com práticas 
responsáveis de contratação e inserção de jovens na vida ativa. 
 
 
Planos Regionais de Ordenamento Florestal 
Despacho n.º 1879/2017 – D.R. n.º 46/2017, Série II de 2017-03-06  
Determina a prorrogação do prazo para a conclusão da revisão dos Planos Regionais de 
Ordenamento Florestal - PROF até setembro de 2017. 
 
O presente despacho produz efeitos a 7 de fevereiro de 2015. 
 
 
Pensões e Outras Prestações Sociais /Atualização Anual 

• Portaria n.º 97/2017 – D.R. n.º 47/2017, Série I de 2017-03-07 
Procede à atualização anual das pensões de acidentes de trabalho, para o ano de 2017 
 
As pensões de acidentes de trabalho são atualizadas para o valor resultante da aplicação 
da percentagem de aumento de 0,5 %. 
A presente portaria produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017. 

 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/106549661
https://dre.pt/application/conteudo/106555629
https://dre.pt/application/conteudo/106550967
https://dre.pt/application/conteudo/106566469
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• Portaria n.º 98/2017 – D.R. n.º 47/2017, Série I de 2017-03-07 
Procede à atualização anual das pensões e de outras prestações sociais, para o ano de 
2017. 
 
As pensões e outras prestações atribuídas pelo sistema de segurança social e as pensões 
de aposentação, reforma e invalidez atribuídas pela CGA de montante igual ou inferior a 
2 vezes o valor do IAS, são atualizadas, em 2017, em 0,5 %, enquanto as de montante 
superior mantêm o seu valor. 
 
A presente portaria produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017. 

 
 

• Portaria n.º 99/2017 – D.R. n.º 47/2017, Série I de 2017-03-07 
Estabelece a idade de acesso à pensão de velhice do regime geral de segurança social em 
2018 

 
Considerando o indicador da esperança média de vida aos 65 anos, verificado: 

- Em 2000 e em 2016, o fator de sustentabilidade aplicável às pensões de velhice 
iniciadas em 2017 e atribuídas antes da idade normal de acesso à pensão, é de 0,8612; 
 

- Em 2006 e em 2016, o fator de sustentabilidade aplicável às pensões de invalidez 
relativa e às pensões de invalidez absoluta atribuídas por um período igual ou inferior 
a 20 anos, convoladas em pensão de velhice em 2017, é de 0,9291; 

 
Por último, tendo em conta os efeitos da evolução da esperança média de vida aos 65 anos 
verificada entre 2015 e 2016, a idade normal de acesso à pensão de velhice em 2018, 
passa a ser 66 anos e 4 meses. 

 
A presente portaria produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017. 
 
 
 
Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego - SI2E 
Portaria n.º 105/2017 – D.R. n.º 50/2017, Série I de 2017-03-10 
Terceira alteração ao Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e Emprego, 
aprovado em anexo à Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de março. 
 
O presente regulamento cria o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao 
Emprego - SI2E 
 
O SI2E visa operacionalizar os apoios ao empreendedorismo e à criação de emprego, através 
dos Programas Operacionais Regionais do Norte, Centro, Alentejo, Lisboa e Algarve. 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/106566470
https://dre.pt/application/conteudo/106566471
https://dre.pt/application/conteudo/106579662
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São elegíveis as operações inseridas em todas as atividades económicas, com exceção das que 
integrem: 
a) O setor da pesca e da aquicultura; 
b) O setor da produção agrícola primária e florestas; 
c) O setor da transformação e comercialização de produtos agrícolas constantes do Anexo I 

do Tratado de Funcionamento da União Europeia e transformação e comercialização de 
produtos florestais; 

d) Os projetos de diversificação de atividades nas explorações agrícolas, nos termos do 
Acordo de Parceria; 

e) Os projetos que incidam nas seguintes atividades previstas na CAE — Rev.3: 
i) Financeiras e de seguros — divisões 64 a 66 da secção K; 
ii) Defesa — subclasse 25402, da classe 2540, do grupo 254, da divisão 25, da secção 

C; subclasse 30400, da classe 3040, do grupo 304, da divisão 30 da secção C; 
subclasse 84220, da classe 8422, do grupo 842, da divisão 84 da secção O; 

iii) Lotarias e outros jogos de aposta. 
 
Não são elegíveis os projetos que incluam investimentos decorrentes de obrigações previstas 
em contratos de concessão com o Estado (Administração Central ou Local). 
 
São passíveis de financiamento do SI2E as seguintes tipologias de operações: 

a) Criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou modernização de micro e 
pequenas empresas criadas há menos de cinco anos; 

b) Expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há mais de cinco 
anos. 

 
Os incentivos a conceder no âmbito do SI2E revestem a natureza de subvenção não 
reembolsável. 
 
O incentivo ao investimento, pode ser financiado através da componente: 

- FEDER: Taxa base, de 40 % para os investimentos localizados em territórios de baixa 
densidade ou de 30 % para os investimentos localizados nos restantes territórios, 
podendo serem majoradas até um máximo de 20 pontos percentuais em função de 
determinados fatores. 

 

- FSE: Comparticipação total das remunerações de postos de trabalho criados e tem 
como limite mensal o valor correspondente IAS, observando os seguintes períodos 
máximos por tipo de contrato e majorações: 
a) Período base: 9 meses, para contratos de trabalho sem termo ou criação do próprio 

emprego, ou de 3 meses, para contratos de trabalho a termo com uma duração 
mínima de 12 meses; 

b) Majorações de 3 meses, para as Intervenções GAL, e 2,5 meses com um máximo 
de 6 meses, para as restantes situações, caso cumpram determinados requisitos. 

 

http://www.cip.org.pt/
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- Para os postos de trabalho criados com termo, é atribuída uma majoração no caso de 
conversão do contrato de trabalho a termo certo em contrato de trabalho sem termo, 
que corresponde ao valor equivalente a duas vezes a retribuição base mensal nele 
prevista até ao limite de cinco vezes o valor do IAS. 

 
O presente diploma entra em vigor no dia 11 de março de 2017. 
 
 
Taxa de Segurança Alimentar Mais 
Portaria n.º 107-A/2017 – D.R. n.º 52/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-03-14 
Fixa o valor da «taxa de segurança alimentar mais» para o ano de 2017 
 
O valor da “taxa de segurança alimentar mais” para o ano de 2017 mantem-se em 7€ por 
metro quadrado de área de venda do estabelecimento comercial. 
O presente diploma produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017. 
 
 
Convenção para Evitar a Dupla Tributação 
Decreto do Presidente da República n.º 27/2017 – D.R. n.º 57/2017, Série I de 2017-03-21 
Ratifica a Convenção entre a República Portuguesa e o Montenegro para Evitar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada 
em Lisboa, em 12 de julho de 2016 
 
 
Compatibilidade Eletromagnética dos Equipamentos 
Decreto-Lei n.º 31/2017 – D.R. n.º 58/2017, Série I de 2017-03-22 
Estabelece as regras aplicáveis à compatibilidade eletromagnética dos equipamentos, 
transpondo a Diretiva n.º 2014/30/UE 
 
O presente Decreto-Lei introduz alterações, sobretudo no domínio das obrigações dos 
operadores económicos, estabelecendo os requisitos de acreditação e fiscalização do 
mercado relativo à comercialização de produtos, assim como os requisitos essenciais a que 
devem obedecer os equipamentos, que incluem os aparelhos e as instalações fixas. 
 
 
Modelo Avaliação Prévia de Impacto Legislativo 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2017 – D.R. n.º 60/2017, Série I de 2017-03-24 
 
Aprova o modelo de avaliação prévia de impacto legislativo 
 
A presente resolução, dá cumprimento à medida designada por «Custa Quanto?», constante 
do programa Simplex+2016, que consiste na implementação de um mecanismo apto a medir 
o impacto económico de novas iniciativas legislativas aprovadas pelo Conselho de Ministros 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/106607287
https://dre.pt/application/conteudo/106629312
https://dre.pt/application/conteudo/106642830
https://dre.pt/application/conteudo/106654347
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— em especial, nas micro, pequenas e médias empresas —, focado na identificação e 
estimação da variação de encargos, para as empresas e para os cidadãos. 
 
 
O modelo e a coordenação do sistema de avaliação prévia de impacto legislativo, cabe ao 
membro do Governo responsável pela área da Presidência e da Modernização Administrativa, 
pelo que será criado, nesse âmbito, o núcleo de avaliação de impacto legislativo. 
  
Este modelo de avaliação vigorará como projeto-piloto, a título experimental, para o ano de 
2017, pelo período de um ano, após o qual será sujeito a avaliação pelo Conselho de Ministros, 
até 31 de janeiro de 2018. 
 
A presente resolução produz efeitos a partir do dia 25 de março de 2017, e a avaliação prévia 
de impacto legislativo aplica-se aos projetos legislativos a partir dessa data. 
 
 
Produtos Fitofarmacêuticos 
Decreto-Lei n.º 35/2017 – D.R. n.º 60/2017, Série I de 2017-03-24 
Altera a regulação dos produtos fitofarmacêuticos, transpondo a Diretiva n.º 2009/128/CE 
 
Apesar de o quadro legal nacional já contemplar medidas de segurança na aplicação de 
produtos fitofarmacêuticos, em especial, em zonas urbanas e zonas de lazer, com vista à 
proteção da saúde humana e do ambiente contra riscos derivados da aplicação destes 
produtos, o presente diploma vem reforçar as medidas de restrição à utilização de produtos 
fitofarmacêuticos, privilegiando o uso de outros meios de controlo dos organismos nocivos 
das plantas, como sejam o controlo mecânico, biológico, biotécnico ou cultural. 
 
 
Recipientes sob Pressão 
Decreto-Lei n.º 37/2017 – D.R. n.º 63/2017, Série I de 2017-03-29 
Estabelece as regras aplicáveis à disponibilização no mercado de recipientes sob pressão 
simples, transpondo a Diretiva n.º 2014/29/EU. 
 
São abrangidos pelo presente decreto-lei todos os recipientes sob pressão simples colocados 
no mercado da União Europeia (UE) pela primeira vez, ou seja, recipientes sob pressão simples 
novos produzidos por um fabricante estabelecido na UE, ou recipientes sob pressão simples, 
novos ou em segunda mão, importados de países terceiros. 
 
 
Pagamento Especial por Conta 
Lei n.º 10-A/2017 – D.R. n.º 63/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-03-29 
Reduz o pagamento especial por conta previsto no artigo 106.º do Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Coletivas e cria condições para a sua substituição por um regime 
adequado de apuramento da matéria coletável. 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/106654351
https://dre.pt/application/conteudo/106663844
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De acordo com o presente diploma, o PEC, a pagar pelos sujeitos passivos nos períodos de 
tributação que se iniciem em 2017 e em 2018, beneficia das seguintes reduções: 

a) Redução de 100 € sobre o montante do PEC apurado; 
b) Redução adicional de 12,5 % sobre o montante que resultar da aplicação da alínea 

anterior. 
 
Em 2017, beneficiam das reduções referidas anteriormente, os sujeitos passivos que, no 
período de tributação iniciado em 2016, tenham pago ou colocado à disposição rendimentos 
do trabalho dependente a pessoas singulares residentes em território português num 
montante igual ou superior a 7.420 €. 
Esta disposição não é aplicável ao ano de 2018. 
 
Esta redução só é aplicável aos sujeitos passivos que na data de pagamento de cada uma das 
prestações do PEC, tenham a sua situação tributária e contributiva regularizada. 
 
O Governo vai apresentar uma proposta de lei de alteração do regime simplificado de 
determinação da matéria coletável em IRC, com vista a entrar em vigor a 1 de janeiro de 2019, 
no sentido de simplificar a tributação das micro e pequenas empresas, reduzindo os seus 
deveres fiscais acessórios, e definir os coeficientes técnico-económicos, para determinação da 
matéria coletável de IRC. 
 
A presente lei cria a Comissão de Acompanhamento que tem como competência colaborar e 
acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela Autoridade Tributária e Aduaneira no 
apuramento dos coeficientes técnico -económicos. 
Saliente-se que desta Comissão farão parte “iv) Três representantes de associações 
representativas de micro, pequenas e médias empresas”. 
 
A presente lei entrou em vigor a 30 de março de 2017. 
 
 
De acordo com o comunicado emitido pelo Gabinete do Ministro das Finanças: 
  

a) Os sujeitos passivos que ainda não tenham procedido ao pagamento do PEC relativo a 
2016, deverão fazê-lo a partir de hoje conforme o estipulado no novo regime 
resultante da entrada em vigor da lei mencionada, quando lhes seja aplicável;  

 
b) Os sujeitos passivos que optem pelo pagamento em duas prestações, e já tenham 

procedido ao pagamento da primeira prestação, podem deduzir ao valor da segunda 
prestação o valor pago em excesso na primeira;  

 
c) Em alternativa a este procedimento, os sujeitos passivos que já tenham efetuado o 

pagamento podem ainda reclamar do valor do PEC pago em excesso, nos termos do 

http://www.cip.org.pt/
http://www.portugal.gov.pt/media/26734539/20170329-mf-pec.pdf
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artigo 137.º do CIRC, no prazo de 30 dias contados da data da entrada em vigor da 
nova lei.  

 
 
 
Instituto Português da Qualidade/Dissolução do Conselho Diretivo 
Despacho n.º 2680-A/2017 - Diário da República n.º 64/2017, 1º Suplemento, Série II de 
2017-03-30  
Dissolução do atual conselho diretivo do Instituto Português da Qualidade, I. P., e cessação do 
mandato dos seus atuais membros, Engenheiro Jorge Manuel Diogo Marques dos Santos, 
Engenheiro António José Ruas Mira dos Santos e Engenheiro Ricardo Jorge Gomes Fernandes. 
 
 
IAPMEI / Dissolução do Conselho Diretivo 
Despacho n.º 2680-B/2017 - Diário da República n.º 64/2017, 1º Suplemento, Série II de 
2017-03-30  
Dissolução do atual conselho diretivo do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, 
I. P., e cessação do mandato dos seus atuais membros, mestre Rui Miguel Faria de Sá Pinto e 
Licenciada Ana Maria Garcia Rodrigues. 
 
 
Eletricidade e Gás/ Operador Logístico de Mudança de Comercializador 
Decreto-Lei n.º 38/2017 – D.R. n.º 65/2017, Série I de 2017-03-31 
Aprova o regime jurídico aplicável à atividade de operador logístico de mudança de 
comercializador de eletricidade e gás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/106685988
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https://dre.pt/application/conteudo/106804082
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LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA 
                                                                                             

 
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) 
 
 

• Informação 2017/C 102/01, da Comissão Europeia 
 Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no 
mercado dos medicamentos de 1 de fevereiro de 2017 a 28 de fevereiro de 2017 
[Publicado nos termos do artigo 13.o ou do artigo 38.o do Regulamento (CE) n.o 726/2004 
do Parlamento Europeu e do Conselho].   
(JO C 102 de 31.03.2017) 

 

• Informação 2017/C 102/02, da Comissão Europeia 
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no 
mercado dos medicamentos de 1 de fevereiro de 2017 a 28 de fevereiro de 2017(Decisões 
adotadas nos termos do artigo 34.o da Diretiva 2001/83/CE ou do artigo 38.o da Diretiva 
2001/82/CE).  
(JO C 102 de 31.03.2017) 
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