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Florestas 

• Decreto-Lei n.º 64/2017 – D.R. n.º 113/2017, Série I de 2017-06-12 
Aprova o regime para novas centrais de biomassa florestal 

 

• Decreto-Lei n.º 65/2017 – D.R. n.º 113/2017, Série I de 2017-06-12 
Altera o regime jurídico dos planos de ordenamento, de gestão e de intervenção de 
âmbito florestal 

 

• Decreto-Lei n.º 66/2017 – D.R. n.º 113/2017, Série I de 2017-06-12 
Estabelece o regime jurídico de reconhecimento das entidades de gestão florestal 

 

• Decreto-Lei n.º 67/2017 – D.R. n.º 113/2017, Série I de 2017-06-12 
Altera o regime de criação das zonas de intervenção florestal 

 
 
Novo Regime do Arrendamento Urbano 
Lei n.º 43/2017 – D.R. n.º 114/2017, Série I de 2017-06-14 
Altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966, 
procede à quarta alteração à Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, que aprova o Novo Regime 
do Arrendamento Urbano, e à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, 
que aprova o regime jurídico das obras em prédios arrendados. 
 
 
Território ou região com regime de tributação privilegiada mais favorável /Nova declaração 
de operações transfronteiriças 
Portaria n.º 191/2017 – D.R. n.º 115/2017, Série I de 2017-06-16 
Aprova o novo modelo de impresso de declaração e respetivas instruções, designado por 
Declaração de Operações Transfronteiriças - Modelo 38 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/107507169
https://dre.pt/application/conteudo/107507170
https://dre.pt/application/conteudo/107507171
https://dre.pt/application/conteudo/107507172
https://dre.pt/application/conteudo/107514240
https://dre.pt/application/conteudo/107522249
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De acordo com a legislação em vigor, devem ser comunicados os envios de fundos e as 
transferências que tenham como destinatário entidade localizada em país, território ou 
região com regime de tributação privilegiada mais favorável, e que não sejam relativas a 
pagamentos de rendimentos sujeitos a algum dos regimes de comunicação para efeitos fiscais 
já previstos na lei, ou operações efetuadas por pessoas coletivas de direito público. 
 
Neste sentido, a presente Portaria: 

• Aprova o novo modelo de impresso, que contempla dois novos campos relativos ao 
número total e respetivo valor total dos registos. 

• Clarifica, que são reportadas não apenas as transferências individuais superiores a 12 
500 euros, mas também, as operações fracionadas, que no seu conjunto excedam 
aquele montante, para todas as jurisdições constantes do anexo III do aviso nº8/2016, 
do Banco de Portugal n.º 8/2016. 

 
Esta declaração deve ser apresentada, eletronicamente, para a comunicação de operações 
relativas a transferências e envios de fundos, efetuados a partir de 1 de janeiro de 2016 e anos 
seguintes. 
 
 
Certidão Judicial Eletrónica e Sistema de Informação da Classificação Portuguesa das 
Atividades Económicas 
Decreto-Lei n.º 68/2017 – D.R. n.º 115/2017, Série I de 2017-06-16 
Cria a Certidão Judicial Eletrónica, flexibiliza a emissão de certificados no âmbito do Registo 
Criminal Online e aumenta a capacidade do Sistema de Informação da Classificação 
Portuguesa das Atividades Económicas 
 
Com o presente decreto-lei, passa a ser possível: 

• A emissão de certidões judiciais eletrónicas; 

• Relativamente, aos pedidos de emissão de certificado de registo criminal, efetuados 
através de plataforma eletrónica, a comprovação da legitimidade do requerente possa 
ser efetuada através da chave móvel digital; 

• No âmbito do Sistema de Informação da Classificação Portuguesas das Atividades 
Económicas (SICAE), possam constar todos os códigos de atividades económicas (CAE) 
secundárias das pessoas coletivas e entidades equiparadas (deixam de estar limitados 
a três). 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/cartas-circulares/8-2016a.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/107522250
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Nomenclatura Combinada 
Regulamento de Execução (UE) 2017/982 da Comissão, de 7 de junho de 2017 
Classificação de determinadas mercadorias na Nomenclatura Combinada 
(J.O. L 148 de 10.06.2017) 
 
 
Marca da União Europeia 
Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, 
Sobre a marca da União Europeia 
(J.O. L 154 de 16.06.2017) 
 

DAE 
16.06.2017 

http://www.cip.org.pt/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0982&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=PT

