
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO 

 LEGISLAÇÃO NACIONAL 

DL 18/2017, de 10.02 

Regula o Regime Jurídico e os Estatutos aplicáveis 
às unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde 
com a natureza de Entidades Públicas Empresariais, 
bem como as integradas no Setor Público 
Administrativo 

Clique aqui 

DL 20/2017, de 21.02 

Transforma a Universidade Nova de Lisboa numa 
fundação pública com regime de direito privado e 
aprova os respetivos Estatutos 

Clique aqui 

Portaria 53/2017, de 02.02 

Alteração ao Regulamento do Regime de Apoio aos 
Investimentos em Portos de Pesca, Locais de 
Desembarque, Lotas e Abrigos 

Clique aqui 

 

Portaria 58/2017, de 06.02 

Aprova o Regulamento de candidatura e pagamento 
das ajudas, apoios, prémios e outras subvenções a 
efetuar pelo Instituto de Financiamento da Agricultura 
e Pescas, I. P. (IFAP, I. P.), no âmbito das medidas 
definidas a nível nacional e europeu para a 
agricultura, assuntos marítimos e pescas e setores 
conexos 

Clique aqui 

Portaria 87/2017, de 27.02 

Estabelece as reduções a aplicar pelo incumprimento 
da obrigação da declaração da totalidade da 
superfície da exploração a que se refere o n.º 1 do 
art. 72.º do Regulamento 1306/2013, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17.12, que estabelece as 
regras comuns para o financiamento, a gestão e o 
acompanhamento da Política Agrícola Comum 

Clique aqui 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2017, 
de 28.02 

Cria o programa de regularização extraordinária dos 
vínculos precários na Administração Pública, cuja 
conclusão deverá ocorrer até 31 de dezembro de 
2018. 

Clique aqui 

LEGISLAÇÃO 
 

 

 

PÚBLICO E AMBIENTE 

https://dre.pt/application/file/a/106431320
https://dre.pt/application/file/a/106496844
https://dre.pt/application/file/a/106390689
https://dre.pt/application/file/a/106398906
https://dre.pt/application/external/eurolex?13R1306
https://dre.pt/application/file/a/106530920
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106536877/details/maximized?serie=I&day=2017-02-28&date=2017-03-01


 
 

     
 

Regulamento da CMVM 1/2017, de 17.02 

Deveres de reporte dos Peritos Avaliadores de 
Imóveis 

Clique aqui 

AMBIENTE 

 LEGISLAÇÃO NACIONAL 

Decreto Legislativo Regional 1-A/2017/A, de 06.02 

Aprova o Plano de Gestão da Região Hidrográfica 
dos Açores 2016-2021 

Clique aqui 

Portaria 86/2017, de 27.02 

Fixa as taxas devidas pelos serviços prestados e 
encargos associados referentes às áreas dos 
pedidos relativos a limites máximos de resíduos, da 
colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos 
e adjuvantes, e da distribuição, venda e aplicação de 
produtos fitofarmacêuticos para uso profissional 

Clique aqui 

Portaria n.º 88/2017, de 28.02 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 286-
B/2014, de 31 de dezembro, que regulamenta a 
contribuição sobre os sacos de plástico leves, 
passando a estabelecer o regime de circulação entre 
entrepostos fiscais em suspensão de imposto. 

Clique aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/106475497
https://dre.pt/application/file/a/106407789
https://dre.pt/application/file/a/106530919
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66022094/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66022094/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/a/106535995

