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Sociedades de Reabilitação Local 
Decreto-Lei n.º 88/2017 – D.R n.º 144/2017, Série I de 2017-07-27 
Altera o regime das sociedades de reabilitação urbana 
 
Estas alterações consagram um regime especial para as sociedades de reabilitação urbana, 
integradas ou a integrar no setor empresarial local. 
 
 
Grandes Empresas e Grupos / Divulgação de Informações não Financeiras e de Informações 
Sobre a Diversidade 
Decreto-Lei n.º 89/2017 – D.R. n.º 145/2017, Série I de 2017-07-28 
Divulgação de informações não financeiras e de informações sobre a diversidade por grandes 
empresas e grupos, transpondo a Diretiva 2014/95/UE 
 
Decorrente da transposição da presente Diretiva, as grandes empresas e as empresas-mãe de 
um grande grupo, que tenham o estatuto legal de entidades de interesse público, e que 
tenham em média mais de 500 trabalhadores, devem apresentar anualmente uma 
demonstração não financeira, incluída no relatório de gestão ou apresentada num relatório 
separado, elaborada pelos seus órgãos de administração, contendo as informações não 
financeiras bastantes para uma compreensão da evolução, do desempenho, da posição e do 
impacto das suas atividades, referentes, no mínimo, às questões ambientais, sociais e relativas 
aos trabalhadores, à igualdade entre mulheres e homens, à não discriminação, ao respeito 
dos direitos humanos, ao combate à corrupção e às tentativas de suborno. 
 
O presente diploma determina as condições e a forma de cumprimento desta obrigação. 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/107761915
https://dre.pt/application/conteudo/107773645
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Este decreto-lei é aplicável aos exercícios anuais que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 
2017 
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Rótulo Ecológico da UE / Produtos Têxteis 
Decisão (UE) 2017/1392 da Comissão, de 25 de julho de 2017 
Altera a Decisão 2014/350/UE que estabelece os critérios ecológicos para a atribuição do 
rótulo ecológico da UE aos produtos têxteis [notificada com o número C(2017) 5069] 
 
(J.O. L 195 de 27.07.2017) 
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http://www.cip.org.pt/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1392&from=PT

