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Eletricidade  
Portaria n.º 32/2018 – D.R. n.º 16/2018, Série I de 2018-01-23 
Define a tarifa de referência aplicável durante o corrente ano à eletricidade vendida na sua 
totalidade à rede elétrica de serviço público (RESP), oriunda de unidades de pequena 
produção (UPP) que utilizam fontes de energia renovável 
 
De acordo com o enquadramento normativo legal, fixou-se em 95 €/MWh, a tarifa de 
referência aplicável durante o ano de 2015, bem como as percentagens aplicáveis consoante 
o tipo de energia primária utilizada, tendo-se mantido estes valores para os anos de 2016 e 
2017. 
A presente portaria determina que estes valores se apliquem também para o ano de 2018. 
 
 
Tabacos / Prazos de comercialização 
Portaria n.º 33/2018 – D.R. n.º 17/2018, Série I de 2018-01-24 
Portaria que altera a Portaria n.º 1295/2007, de 1 de outubro, que aprovou o modelo e as 
especificações técnicas da estampilha especial para os produtos de tabaco manufaturado 
sujeitos a imposto sobre o tabaco e destinados a ser introduzidos no consumo no território 
nacional, no que respeita ao prazo de comercialização e venda ao público de maços de cigarros 
que tenham aposta a estampilha especial em vigor para um determinado ano económico 
 
De acordo com a presente portaria, a comercialização e venda ao público dos maços de 
cigarros, mantem-se até ao final do 3º mês do ano seguinte ao que corresponde a estampilha 
aposta, exceto se não houver qualquer aumento do imposto aplicável aos cigarros que 
produza efeitos nesse ano, podendo, neste caso, os maços de cigarros ser comercializados e 
vendidos ao público até ao final do 3.º mês do ano em que se verifique aumento do imposto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/114561705
https://dre.pt/application/conteudo/114561722
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LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA 
                                                                                             

 
Nomenclatura Combinada 
Regulamento de Execução (UE) 2018/81 da Comissão, de 16 de janeiro de 2018, relativo à 
classificação de determinadas mercadorias na Nomenclatura Combinada 
 (J.O.  L 16 de 20.01.2018) 
 
 
Produtos Têxteis 
Regulamento Delegado (UE) 2018/122 da Comissão, de 20 de outubro de 2017, que altera os 
anexos I, II, VI, VIII e IX do Regulamento (UE) n.o 1007/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo às denominações das fibras têxteis e à correspondente etiquetagem e 
marcação da composição em fibras dos produtos têxteis 
(J.O.  L 22 de 26.01.2018) 
 
 
Medicamentos 

• Informação nº 2018/C 30/01, da Comissão Europeia 
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no 
mercado dos medicamentos de 1 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro 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]   

  
 

• Informação nº 2018/C 30/02, da Comissão Europeia 
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no 
mercado dos medicamentos de 1 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro 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)  

 
(J.O.  C 30 de 26.01.2018) 
 

 
 

DAE 
19.01.2018 

http://www.cip.org.pt/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0081&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0122&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0126(01)&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0126(02)&from=PT

