SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
8 a 14 de julho de 2017

LEGISLAÇÃO NACIONAL

Florestas
• Despacho n.º 6074/2017 – D.R n.º 131/2017, Série II de 2017-07-10
Determina a criação do Grupo de Trabalho que tem por missão a elaboração de uma
proposta de reprogramação, a apresentar à Comissão Europeia, das medidas 4
«Valorização dos recursos florestais» e 8 «Proteção e Reabilitação dos Povoamentos
Florestais», do Programa de Desenvolvimento Rural para o Continente, designado PDR
2020
•

Resolução do Conselho de Ministros n.º 101-A/2017 – D.R. n.º 133/2017, 1º Suplemento,
Série I de 2017-07-12
Aprova a adoção de medidas de carácter extraordinário para fazer face aos danos
provocados pelos incêndios ocorridos entre os dias 17 e 21 de junho de 2017 nos
municípios de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra,
Pedrógão Grande, Penela e Sertã
O Governo, através do presente diploma, aprovou medidas de apoio imediato às
populações, empresas e autarquias locais afetadas, pelo que salientamos,
nomeadamente, as que têm em vista:
- Apoiar de imediato, através do Fundo de Apoio à Revitalização e de outras fontes
de financiamento, a reabilitação e a reconstrução das habitações afetadas pelos
incêndios, sob a coordenação do membro do Governo responsável pela área da
solidariedade e da segurança social;
- Disponibilizar empréstimos financeiros para reabilitação e reconstrução das
segundas habitações e habitações devolutas em condições vantajosas, sob a
coordenação do membro do Governo responsável pela área do planeamento e
infraestruturas, em articulação com o membro do Governo responsável pela área
das finanças;
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- A abertura de concursos no Programa Operacional Centro 2020, nos 15 dias após
a aprovação da reprogramação deste programa, para apoio ao restabelecimento
da atividade económica das empresas atingidas pelos incêndios, visando a
reposição de equipamentos, edifícios e outros bens da atividade produtiva
danificados, sob a coordenação do membro do Governo responsável pela área do
planeamento e infraestruturas, em articulação com o membro do Governo
responsável pela área da economia;
- O apoio, com início no mês de julho, à reposição de infraestruturas de interesse
para o turismo, o lançamento de projetos de desenvolvimento de produto turístico
e campanhas de promoção e divulgação turística interna e externa da Região
Centro, sob a coordenação do membro do Governo responsável pela área da
economia.
- A criação, no âmbito contributivo, de um regime excecional e temporário de
isenção, total ou parcial, do pagamento de contribuições à segurança social, a
atribuir, segundo determinadas condições;
Com a presente resolução, pretende-se desenvolver também, uma estratégia de dinamização
empresarial nas regiões afetadas tendo em vista a atração e a fixação de investimento
produtivo, que promova a criação de emprego mais sustentado através de abertura de
concursos no âmbito do Portugal 2020 adaptados às especificidades dos territórios em causa.
•

Resolução do Conselho de Ministros n.º 101-B/2017 – D.R. n.º 133/2017, 1º Suplemento,
Série I de 2017-07-12
Reconhece como condições excecionais os incêndios florestais cujo início se registou no
dia 17 de junho de 2017, que atingiram os concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos
Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela e Sertã

Programa Nacional para a Coesão Territorial (PNCT)
Portaria n.º 208/2017 – D.R. n.º 134/2017, Série I de 2017-07-13
Delimitação das áreas territoriais beneficiárias de medidas do Programa Nacional para a
Coesão Territorial (PNCT), que se constituam como um incentivo ao desenvolvimento dos
territórios do interior

Tribunais Judiciais / Certidão Eletrónica (????)
Portaria n.º 209/2017 – D.R. n.º 134/2017, Série I de 2017-07-13
Regulamenta o regime do requerimento, da emissão, da disponibilização e da consulta da
certidão eletrónica no âmbito dos processos dos tribunais judiciais, dos tribunais
administrativos e fiscais e da competência do Ministério Público
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Coeficientes de revalorização das remunerações anuais
Portaria n.º 210/2017 – D.R. n.º 135/2017, Série I de 2017-07-14
Portaria que determina os valores dos coeficientes de revalorização a aplicar na atualização
das remunerações registadas que servem de base de cálculo às pensões iniciadas durante o
ano de 2017
Os coeficientes, a utilizar na atualização das remunerações a considerar para a determinação
da remuneração de referência que serve de base de cálculo das pensões de invalidez e velhice,
do sistema previdencial e das pensões de aposentação, reforma e invalidez do regime de
proteção social convergente, constam dos anexos à presente portaria.
A presente portaria produz efeitos de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017.
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LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA

Nomenclatura Combinada
• Regulamento de Execução (UE) 2017/1232 da Comissão, de 3 de julho de 2017
• Regulamento de Execução (UE) 2017/1233 da Comissão, de 3 de julho de 2017
• Regulamento de Execução (UE) 2017/1234 da Comissão, de 3 de julho de 2017
Relativos à classificação de determinadas mercadorias na Nomenclatura Combinada.
(J.O. L 177 de 08.07.2017)

Detergentes
• Decisão (UE) 2017/1214 da Comissão, de 23 de junho de 2017, que estabelece os critérios
do rótulo ecológico da UE relativos a detergentes para lavagem manual de louça
[notificada com o número C(2017) 4227]
•

Decisão (UE) 2017/1215 da Comissão, de 23 de junho de 2017, que estabelece os critérios
do rótulo ecológico da UE relativos a detergentes para máquinas de lavar louça destinados
a uso industrial e em instituições [notificada com o número C(2017) 4228]

•

Decisão (UE) 2017/1216 da Comissão, de 23 de junho de 2017, que estabelece os critérios
do rótulo ecológico da UE relativos a detergentes para máquinas de lavar louça [notificada
com o número C(2017) 4240]

•

Decisão (UE) 2017/1217 da Comissão, de 23 de junho de 2017, que estabelece os critérios
do rótulo ecológico da UE relativos a produtos para limpeza de superfícies duras
[notificada com o número C(2017) 4241]

•

Decisão (UE) 2017/1218 da Comissão, de 23 de junho de 2017, que estabelece os critérios
do rótulo ecológico da UE relativos a detergentes para roupa [notificada com o número
C(2017) 4243]

•

Decisão (UE) 2017/1219 da Comissão, de 23 de junho de 2017, que estabelece os critérios
do rótulo ecológico da UE relativos a detergentes para lavagem de roupa destinados a uso
industrial e em instituições [notificada com o número C(2017) 4245].
(J.O. L 180 de 12.07.2017)
DAE
14.07.2017
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