
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO 

 LEGISLAÇÃO EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (EU) 2017/6, de 05.01 

Relativo ao Plano de Implantação do Sistema 
Europeu de Gestão do Tráfego Ferroviário 

Clique aqui 

 LEGISLAÇÃO NACIONAL 

Lei 4/2017, de 16.01 

Procede à sexta alteração à Lei n.º 19/2003, de 20 
de junho, que regula o financiamento dos partidos 
políticos, converte em definitivas as reduções nas 
subvenções públicas para o financiamento dos 
partidos políticos e para as campanhas eleitorais, e 
revoga a Lei n.º 62/2014, de 26 de agosto 

Clique aqui 

 

 

 

 

DL 13/2017, de 26.01 

Regula, nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 19/2004, 
de 20 de maio, o regime especial das polícias 
municipais de Lisboa e do Porto, constituídas 
exclusivamente por pessoal com funções policiais da 
Polícia de Segurança Pública 

Clique aqui 

Decreto Legislativo Regional 3/2017/M, de 17.01 

Adapta à Região Autónoma da Madeira, o Decreto-
Lei n.º 169/2009, 31 de julho, que define o regime 
contraordenacional aplicável ao incumprimento das 
regras relativas à instalação e uso do tacógrafo 
estabelecidas no Regulamento (CEE) n.º 3821/85, 
do Conselho, de 20 de dezembro, alterado 
pelo Regulamento (CE) n.º 2135/98, do Conselho, de 
24 de setembro, e pelo Regulamento (CE) n.º 
561/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de março 

Clique aqui 

Portaria 26/2017, de 13.01 

Estabelece as regras complementares relativas à 
designação, apresentação e rotulagem dos produtos 
do setor vitivinícola previstos no Regulamento (CE) 
n.º 110/2008, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de janeiro de 2008, na sua redação 
atual, no Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do 

LEGISLAÇÃO 
 

 

PÚBLICO E AMBIENTE 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.003.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2017:003:TOC
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/692850/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/56351553/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/a/105762430
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/270386/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/a/105808731
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/493056/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/493056/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?85R3821
https://dre.pt/application/external/eurolex?98R2135
https://dre.pt/application/external/eurolex?06R0561
https://dre.pt/application/external/eurolex?06R0561
https://dre.pt/application/file/a/105756260
https://dre.pt/application/external/eurolex?08R0110
https://dre.pt/application/external/eurolex?08R0110
https://dre.pt/application/external/eurolex?13R1308


 
 

     
 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
dezembro e no Regulamento n.º 251/2014, do 
Parlamento e do Conselho, de 26 de fevereiro, com 
direito ou não a denominação de origem (DO) ou 
indicação geográfica (IG) 

Clique aqui 

Portaria 29/2017, de 17.01 

Procede à segunda alteração ao artigo 2.º 
da Portaria n.º 976/2009, de 1 de Setembro, que fixa 
o âmbito temporal e espacial de aplicabilidade do 
regime experimental de execução, exploração e 
acesso à informação cadastral previsto no Decreto-
Lei n.º 224/2007, de 31 de Maio 

Clique aqui 

Portaria 39/2017, de 26.01 

Altera o prazo para a extinção das tarifas transitórias 
para fornecimentos de eletricidade aos clientes finais 
com consumos em baixa tensão normal, previsto 
na Portaria n.º 97/2015 de 30 de março, dando 
execução do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 
171.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro 

Clique aqui 

Portaria 40/2017, de 27.01 

Procede à definição da remuneração da ESPAP, I. 
P., no âmbito do Sistema Nacional de Compras 
Públicas (SNCP) 

Clique aqui 

Portaria 41/2017, de 27.01 

Estabelece o regime de remuneração da reserva de 
segurança prestada ao Sistema Elétrico Nacional 
(SEN) através de serviços de disponibilidade 
fornecidos pelos produtores de energia elétrica e 
outros agentes de mercado 

Clique aqui 

 

Resolução do Conselho de Ministros 16/2017, de 
16.01 

Designa os membros do conselho de administração 
do Metropolitano de Lisboa, E. P. E. 

Clique aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/105759384
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/488500/details/normal?l=1
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20071983
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20071983
https://dre.pt/application/file/a/105756256
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66868374/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105637672/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/a/105808734
https://dre.pt/application/file/a/105821978
https://dre.pt/application/file/a/105821980
https://dre.pt/application/file/a/105762431

