
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO 

 LEGISLAÇÃO EUROPEIA 

Regulamento 2017/352, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 15.02.2017 

Estabelece o regime da prestação de serviços 

portuários e regras comuns relativas à transparência 

financeira dos portos 

 

Clique aqui 

 LEGISLAÇÃO NACIONAL 

Lei 9/2017, de 03.03 

Autoriza o Governo a criar o serviço público de 

notificações eletrónicas associado à morada única 

digital 

Clique aqui 

DL 25/2017, de 03.03 

Estabelece as normas de execução do Orçamento 

do Estado para 2017 

Clique aqui 

DL 29/2017, de 16.03 

Procede à segunda alteração do Decreto-Lei n.º 

180/2009, de 7 de agosto, que aprova o regime do 

Sistema Nacional de Informação Geográfica 

 

Clique aqui 

DL 38/2017, 31.03 

Aprova o regime jurídico aplicável à atividade de 

operador logístico de mudança de comercializador 

de eletricidade e gás 

Clique aqui 

Decreto Regulamentar Regional 3/2017/M, de 
07.03 

Aprova a execução do Orçamento da Região 

Autónoma da Madeira para o ano de 2017 

 

Clique aqui 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 
 

 

 

PÚBLICO E AMBIENTE 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R0352
https://dre.pt/application/file/a/106551508
https://dre.pt/application/file/a/106551513
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/494010/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/494010/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/a/106616044
https://dre.pt/application/file/a/106805081
https://dre.pt/application/file/a/106566354


 
 

     
 

Resolução do Conselho de Ministros 44/2017, de 
24.03 

Aprova o modelo de avaliação prévia de impacto 

legislativo 

Clique aqui 

Portaria 111/2017, de 16.03 

Procede à segunda alteração da Portaria n.º 

55/2013, de 7 de fevereiro, que define as categorias 

de bens e serviços específicos da área da saúde 

cujos contratos públicos de aprovisionamento e 

procedimentos de aquisição são celebrados e 

conduzidos pela SPMS - Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde 

Clique aqui 

Portaria 114/2017, de 17.03 

Define o parecer prévio da Inspeção-Geral de 

Finanças sobre as transferências para as Fundações 

 

Clique aqui 

Portaria 121/2017, de 24.03 

Alteração da Portaria n.º 43/2016, de 11 de março, 

que define as condições de acesso e as regras 

gerais de cofinanciamento comunitário aos projetos 

apresentados ao abrigo do Fundo para a Segurança 

Interna (FSI), para o seu período de execução 

Clique aqui 

 

 

AMBIENTE 

 LEGISLAÇÃO NACIONAL 

DL 34/2017, de 24.03. 

Procede à criação, por cisão, do sistema 

multimunicipal de saneamento de águas residuais do 

Tejo Atlântico e do sistema multimunicipal de 

saneamento da Península de Setúbal, e das 

respetivas entidades gestoras 

Clique aqui 

Resolução do Conselho de Ministros 42/2017, 
17.03 

Designa o presidente do Conselho Nacional do 

Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável 

Clique aqui 

Portaria 124/2017, de 27.03 

Terceira alteração ao Regulamento Específico do 

Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 

Recursos, aprovado em anexo à Portaria n.º 57-

B/2015, de 27 de fevereiro 

Clique aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/106653439
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/258096/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/258096/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/a/106616043
https://dre.pt/application/file/a/106610410
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73841234/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/a/106653440
https://dre.pt/application/file/a/106653442
https://dre.pt/application/file/a/106610408
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619907/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619907/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/a/106658900

