SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
Fevereiro de 2018

Plásticos/ Incentivos fiscais
Despacho n.º 1316/2018 – D.R. n.º 27/2018, Série II de 2018-02-07
Cria um grupo de trabalho com a missão de avaliar a aplicação dos incentivos fiscais associados
à redução do consumo de sacos plásticos e a sua aplicabilidade a outros produtos de base
plástica descartável de origem fóssil
O presente Grupo de Trabalho é criado no âmbito do Orçamento do Estado para 2018.
De acordo com o Despacho, a CIP será uma das entidades a ser consultada no âmbito dos
trabalhos a desenvolver pelo Grupo.
Até 31 de maio de 2018, o Grupo de Trabalho apresentará um relatório, com as suas
conclusões e propostas concretas e fundamentadas de medidas.

Dossier Fiscal
Portaria n.º 51/2018 – D.R. n.º 34/2018, Série I de 2018-02-16
Portaria que altera o conjunto de documentos que integram o dossier fiscal a que se refere o
artigo 1.º da Portaria n.º 92-A/2011, de 28 de fevereiro, e aprova os modelos do mapa a que
se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 66/2016, de 3 de novembro
Face à criação do regime facultativo de reavaliação fiscal dos ativos fixos tangíveis e das
propriedades de investimento não valorizadas ao justo valor, a presente portaria procede à
aprovação do mapa de modelo oficial demonstrativo da reavaliação fiscal efetuada, bem
como, à atualização do conjunto de documentos que integram o dossier fiscal.
A constituição do dossier fiscal nos termos previstos na presente portaria, aplica-se aos
períodos de tributação iniciados em, ou após, 1 janeiro de 2017.
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Alterações Climáticas
Aviso n.º 2434/2018 – D.R. n.º 37/2018, Série II de 2018-02-21
Adaptação do território às alterações climáticas
Submissão de candidaturas a financiamento de operações (e.g. projetos e ações) de
adaptação às alterações climáticas por parte do Fundo Ambiental
As tipologias abrangidas pelo presente Aviso são as seguintes:
 Instalação e gestão de povoamentos florestais com recurso a técnicas que não
impliquem mobilização do solo e remoção total do coberto arbustivo, promotoras da
proteção e conservação do solo e da água, incluindo ações de recuperação nas áreas
ardidas que minimizem a erosão do solo e que evitem a degradação das águas através
da promoção da infiltração.
 Concretização de soluções integradas e preferencialmente de base natural de
adaptação às alterações climáticas sobre as diferentes componentes do sistema
urbano (e.g. espaço público, edificado, etc.).
 Implementação de espaços verdes em zonas urbanas adequados às condições edafo climáticas e aos impactos das alterações climáticas, designadamente ao nível das
práticas de rega e da utilização de espécies vegetais com menores necessidade de
água, funcionando também como bacias de retenção.
 Implementação de soluções de regulação da temperatura ambiente em espaços
urbanos contrariando o efeito de ilha de calor particularmente durante os eventos de
ondas de calor, tais como: desenvolvimento de infraestruturas verdes, incluindo a
utilização de materiais naturais como material de construção (e.g. telhados e fachadas
verdes), bacias de retenção, zonas de sombreamento e corredores de ventilação.
São beneficiários elegíveis:
 Municípios e associações de municípios.
 Outros parceiros enquadrados em consórcio externo de responsabilidade solidária,
liderado por municípios e associações de municípios:
a) Associações e Fundações;
b) Empresas, independentemente da sua forma jurídica;
c) Organizações Não-governamentais.

A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Aviso é de €1.000.000.
As taxas máximas de cofinanciamento são as seguintes 85 % para os beneficiários, incidindo
sobre o total das despesas elegíveis, com cofinanciamento limitado a €200.000 por operação.
O período para a receção de candidaturas decorrerá até às 17:00 horas do dia 16 de março de
2018.
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Descarbonização da Indústria
• Aviso n.º 2435/2018 – D.R. n.º 37/2018, Série II de 2018-02-21
Descarbonização da Indústria: Descarbonização de Gases Fluorados
Submissão de candidaturas a financiamento pelo Fundo Ambiental para a antecipação das
obrigações constantes do Regulamento Gases Fluorados.
As tipologias abrangidas pelo presente Aviso são as seguintes:
 Substituição do fluido R404A em equipamentos fixos de refrigeração existentes,
com uma carga de 40 toneladas ou mais de equivalente de CO2 por fluidos com
PAG inferior a 2500.
 Apoio à aquisição de novos equipamentos fixos com gases fluorados enquadrados
nas tipologias seguintes:
 Frigoríficos e congeladores para uso comercial (hermeticamente fechados) com
PAG inferior a 150;
 Equipamentos fixos de refrigeração que contenham, ou cujo funcionamento
dependa de HFC com PAG inferior a 2500, ou deles dependam para funcionar;
 Sistemas múltiplos de refrigeração centralizada para uso comercial, com uma
capacidade nominal de 40 kW que contenham, ou cujo funcionamento dependa
de gases fluorados com efeito de estufa com PAG inferior a 150, exceto no circuito
refrigerador primário de sistemas em cascata nos quais podem ser utilizados gases
fluorados com efeito de estufa com PAG inferior a 1500.
Constituem beneficiários elegíveis às ações enquadradas nos objetivos e tipologias do
presente Aviso, as entidades abrangidas pela obrigação de reporte estabelecida pelo n.º 1 do
artigo 5.º do Decreto-Lei Gases Fluorados.
A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Aviso é de €1.000.000.
As taxas máximas de cofinanciamento são de 85 % para os beneficiários, incidindo sobre o
total das despesas elegíveis, com cofinanciamento limitado a 50.000€ por candidatura com
enquadramento na primeira tipologia (substituição do fluido R404A) e a 150.000€ por
candidatura com enquadramento nas restantes.

O período para a receção de candidaturas decorrerá até às 17:00 horas do dia 09 de março de
2018.
•

Aviso n.º 2437/2018 – D.R. n.º 37/2018, Série II de 2018-02-21
Descarbonização da indústria — Emissões de Processo na Indústria
Submissão de candidaturas a financiamento pelo Fundo Ambiental para a redução de
emissões de gases com efeito de estufa na indústria, com ênfase nas emissões de
processo.
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São objetivos específicos deste Aviso:
 Incentivar a redução da intensidade carbónica na indústria, com ênfase nas
emissões de processo, enquanto contributo para a concretização das políticas e
medidas previstas nos instrumentos de política climática.
 Reduzir as emissões de GEE na indústria por via da aplicação das melhores técnicas
disponíveis (MTD) previstas nos Best Available Tecnhologies (BAT) Reference
Documents (BREF) e conclusões MTD (BAT Conclusions) (disponíveis no Portal da
Comissão Europeia em: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/), quando
existentes, ou recorrendo a tecnologias emergentes cujos resultados possam
assegurar um nível de proteção do ambiente mais elevado ou equivalente ao
obtido com a aplicação das MTD ou a soluções inovadoras em fase de
demonstração ou pré -comercial.
Constituem beneficiários elegíveis às ações enquadradas nos objetivos do presente Aviso:
a) As instalações industriais cuja atividade principal corresponda aos CAE constantes
do Anexo I ao presente Aviso;
b) As Associações (CAE 94110 — Atividades de organizações económicas e patronais)
que tenham como objetivos principais a representação, acompanhamento e
defesa dos interesses dos setores e consequentemente de instalações cujo código
de atividade económica (CAE) tenha sido mencionado na alínea anterior.
A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Aviso é de €2.000.000.
As taxas máximas de cofinanciamento são de 85 % para os beneficiários, incidindo sobre o
total das despesas elegíveis, com cofinanciamento limitado a €200.000 por projeto.
O período para a receção de candidaturas decorrerá até às 17:00 horas do dia 09 de abril de
2018.

Plásticos
Aviso n.º 2436/2018 – D.R. n.º 37/2018, Série II de 2018-02-21
Repensar os plásticos na economia: Desenhar, usar, regenerar (DURe)
O presente aviso tem por objeto estimular as empresas a apresentarem projetos que
permitam o desenvolvimento ou concretização de soluções que integrem os princípios da
economia circular na cadeia de valor do plástico, sobretudo nos plásticos descartáveis, de
fontes fósseis.
As iniciativas deverão dar prioridade ao redesenho de produtos, reengenharia de materiais ou
incorporação de novos materiais substitutos, demonstrar a sua escalabilidade, e o seu impacto
na redução da produção de resíduos de plástico.
Constituem beneficiários elegíveis:
a) Empresas independentemente da sua forma jurídica;
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b) Entidades privadas sem fins lucrativos, de natureza associativa e com competências
específicas dirigidas às empresas ou que prossigam objetivos de responsabilidade social,
excetuando as entidades gestoras de fluxos específicos de resíduos.
A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Aviso é de €1.000.000.
As taxas máximas de cofinanciamento são de 75 % para os beneficiários, incidindo sobre o
total das despesas elegíveis, com cofinanciamento limitado a € 200 000,00 por operação.
O período para a receção de candidaturas decorrerá até às 17:00 horas do dia 19 de março de
2018.

Mediador de Recuperação de Empresas
Lei n.º 6/2018 – D.R. n.º 38/2018, Série I de 2018-02-22
Estatuto do mediador de recuperação de empresas
O presente diploma cria e estabelece o estatuto do Mediador de Recuperação de Empresas,
adiante designado como Mediador.
O Mediador é a pessoa incumbida de prestar assistência a uma empresa devedora que, de
acordo com o previsto no Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE)
(aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março), se encontre em situação
económica difícil ou em situação de insolvência, nomeadamente em negociações com os seus
credores com vista a alcançar um acordo extrajudicial de reestruturação para a sua
recuperação.
A empresa interessada na intervenção de Mediador deve apresentar requerimento nesse
sentido ao IAPMEI, segundo formulário constante do sítio eletrónico do IAPMEI,
acompanhado da informação empresarial simplificada dos últimos três anos.
O IAPMEI, I. P., deve proceder à nomeação do Mediador no prazo de cinco dias a contar da
receção do pedido.
São encargos da empresa a remuneração do Mediador e o reembolso das despesas
necessárias ao exercício da sua função, exceto se o acordo de reestruturação alcançado entre
a empresa e os seus credores dispuser de forma diferente.

Contratos Públicos / Portal BASE
Portaria n.º 57/2018 – D.R. n.º 40/2018, Série I de 2018-02-26
Regula o funcionamento e a gestão do portal dos contratos públicos, denominado «Portal
BASE», e aprova os modelos de dados a transmitir
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Troca Automática de Informações Financeiras no Domínio da Fiscalidade
Portaria n.º 58/2018 – D.R. n.º 41/2018, Série I de 2018-02-27
Alterações à Portaria n.º 302-D/2016, de 2 de dezembro
Dando continuidade aos procedimentos de implementação nacional do mecanismo de troca
automática de informações financeiras no domínio da fiscalidade, que tem como objetivo o
combate à fraude e à evasão fiscais transfronteiriças, através da presente portaria procedese à atualização da lista de jurisdições participantes neste mecanismo.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Retribuição Mínima Mensal Garantida
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2018/M – D.R. n.º 42/2018, Série I de 2018-02-28
Aprova o valor da retribuição mínima mensal garantida para vigorar na Região Autónoma da
Madeira
O valor da retribuição mínima mensal garantida para vigorar na Região Autónoma da Madeira
é de 592 euros.

RETIFICAÇÕES
PDR 2020 / Florestas
Declaração de Retificação n.º 5/2018 – D.R. n.º 34/2018, Série I de 2018-02-16
Retifica a Portaria n.º 15-C/2018, de 12 de janeiro, da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural que procede à terceira alteração à Portaria n.º 134/2015, de 18 de
maio, alterada pela Portaria n.º 233/2016, de 29 de agosto, e pela Portaria n.º 249/2016, de
15 de setembro, que estabelece o regime de aplicação da operação 8.1.3, «Prevenção da
floresta contra agentes bióticos e abióticos» e da operação 8.1.4, «Restabelecimento da
floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou por acontecimentos catastróficos», ambas
inseridas na ação 8.1, «Silvicultura Sustentável» da Medida 8, «Proteção e Reabilitação dos
Povoamentos Florestais» do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente,
abreviadamente designado por PDR 2020, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 9,
2.º suplemento, de 12 de janeiro de 2018

Orçamento do Estado para 2018
Declaração de Retificação n.º 6/2018 – D.R. n.º 40/2018, Série I de 2018-02-26
Declaração de Retificação à Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, Orçamento do Estado para
2018, publicada no Diário da República, n.º 249, 1.ª série, de 29 de dezembro de 2017
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LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA
Nomenclatura Combinada
• Regulamento de Execução (UE) 2018/198 da Comissão, de 7 de fevereiro de 2018
Revoga o Regulamento de Execução (UE) n.o 716/2012 relativo à classificação de
determinadas mercadorias na Nomenclatura Combinada
(J.O. L 38 de 10.02.2018)
•

Regulamento de Execução (UE) 2018/220 da Comissão, de 9 de fevereiro de 2018, relativo
à classificação de determinadas mercadorias na Nomenclatura Combinada
(J.O. L 43 de 16.02.2018)

Medicamentos
Informação 2018/C 70/01 da Comissão Europeia
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no mercado
dos medicamentos de 1 de janeiro de 2018 a 31 de janeiro de 2018 [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]
(J.O. C 70 de 23.02.2018)
DAE
Fev. 2018
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