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Agricultura 

 

Portaria n.º 26/2017, de 13 de Janeiro de 

2017 

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 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). 

DR – I Série – N .º 10 – 13.01.2017  

 

Portaria n.º 2/2017, de 04 de Janeiro de 

2017 

Altera a Portaria n.º 36/2008, de 9 de maio, com 

as alterações introduzidas pelas Portarias n.º 

13/2009, de 27 de fevereiro, n.º 33/2009, de 13 

de Maio, n.º 81/2010, de 20 de Agosto, n.º 

105/2010, de 9 de Novembro, n.º 66/2011, de 

22 de julho e 69/2011, de 2 de agosto aprovou 

em anexo, o Regulamento de aplicação da 

Medida 1.5 “Modernização das Explorações 

Agrícolas”, do Eixo 1 ”Aumento da 

Competitividade dos Sectores Agrícola e 

Florestal”, do Programa de Desenvolvimento 

Rural da Região Autónoma dos Açores 2007-

2013, (PRORURAL ). 

JO – I Série – N .º 1 – 04.01.2017 

 

Ambiente 

 

Portaria n.º 10/2017, de 09 de Janeiro de 

2017 

Atualiza o valor da taxa do adicionamento sobre 

as emissões de CO(índice 2). 

DR – I Série – N .º 6 – 09.01.2017 

 

Emprego 

 

Portaria n.º 1/2017, de 04 de Janeiro de 

2017 

Prorroga o programa RECUPERAR, por mais 

doze meses. 

JO – I Série – N .º 1 – 04.01.2017 

 

 

Finanças 

 

Portaria n.º 11/2017, de 09 de Janeiro de 

2017 

Aprova a lista de prédios para efeitos de 

avaliação de IMI. 

DR – I Série – N .º 6 – 09.01.2017  

 

Portaria n.º 22/2017, de 12 de Janeiro de 

2017 

Fixa os procedimentos que deverão ser 

observados pelas pessoas coletivas de utilidade 

pública que desenvolvam atividades de natureza 

e interesse cultural que queiram beneficiar de 

consignação da quota equivalente a 0,5 % do 

IRS liquidado, nos termos do artigo 152.º do 

Código do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares. 

DR – I Série – N .º 9 – 12.01.2017  

 

 

Portaria n.º 24/2017, de 13 de Janeiro de 

2017 

Portaria que aprova as novas instruções de 

preenchimento da Declaração Modelo 49 para 

cumprimento da obrigação prevista no artigo 

60.º n.os 3 e 4 do Código do IRS. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105758425/details/maximized?serie=I&day=2017-01-13&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105758425/details/maximized?serie=I&day=2017-01-13&date=2017-01-01
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+1+de+4+de+Janeiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+1+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+1+de+4+de+Janeiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+1+de+2017.htm
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105726270/details/maximized?serie=I&day=2017-01-09&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105726270/details/maximized?serie=I&day=2017-01-09&date=2017-01-01
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+1+de+4+de+Janeiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+1+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+1+de+4+de+Janeiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+1+de+2017.htm
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105726271/details/maximized?serie=I&day=2017-01-09&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105726271/details/maximized?serie=I&day=2017-01-09&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105750647/details/maximized?serie=I&day=2017-01-12&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105750647/details/maximized?serie=I&day=2017-01-12&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105758423/details/maximized?serie=I&day=2017-01-13&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105758423/details/maximized?serie=I&day=2017-01-13&date=2017-01-01
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DR – I Série – N .º 10 – 13.01.2017  

 

Incentivos 

 

Despacho Nomativo n.º 2/2017, de 12 de 

Janeiro de 2017 

Determina prorrogar o prazo de entrega dos 

comprovativos PROMEDIA. 

JO – I Série – N .º 2 – 12.01.2017 

 

Mar/Pescas 

 

Decreto-Lei n.º 10/2017, de 10 de Janeiro 

de 2017 

Institui um regime comunitário de controlo a fim 

de assegurar o cumprimento das regras da 

Política Comum das Pescas. 

DR – I Série – N .º 7 – 10.01.2017  

 

Saúde 

 

Decreto-Lei n.º 5/2017, de 06 de Janeiro de 

2017 

Aprova os princípios gerais da publicidade a 

medicamentos e dispositivos médicos. 

DR – I Série – N .º 5 – 06.01.2017 

 

Lei n.º 1/2017, de 16 de Janeiro de 2017 

Primeira alteração à Lei n.º 71/2013, de 2 de 

setembro, que regulamenta a Lei n.º 45/2003, 

de 22 de agosto, relativamente ao exercício 

profissional das atividades de aplicação de 

terapêuticas não convencionais, estabelecendo 

o regime de imposto sobre o valor acrescentado 

aplicável a essas actividades. 

DR – I Série – N .º 11 – 16.01.2017 

 

Segurança Social 

 

Portaria n.º 4/2017, de 03 de Janeiro de 

2017 

Portaria que procede à atualização anual do 

valor do indexante dos apoios sociais (IAS). 

DR – I Série – N .º 2 – 03.01.2017 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO  

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/2 da 

Comissão, de 03 de Janeiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/4 da 

Comissão, de 04 de Janeiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/7 da 

Comissão, de 05 de Janeiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/13 

da Comissão, de 06 de Janeiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/41 

da Comissão, de 09 de Janeiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/45 

da Comissão, de 10 de Janeiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/48 

da Comissão, de 11 de Janeiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/69 

da Comissão, de 12 de Janeiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/73 

da Comissão, de 13 de Janeiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/81 

da Comissão, de 16 de Janeiro de 2017 

http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+2+de+12+de+Janeiro+de+2017/Despacho+Normativo+N%C2%BA+2+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+2+de+12+de+Janeiro+de+2017/Despacho+Normativo+N%C2%BA+2+de+2017.htm
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105711870/details/maximized?serie=I&day=2017-01-10&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105711870/details/maximized?serie=I&day=2017-01-10&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105711790/details/maximized?serie=I&day=2017-01-06&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105711790/details/maximized?serie=I&day=2017-01-06&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105762362/details/maximized?serie=I&day=2017-01-16&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105687067/details/maximized?serie=I&day=2017-01-03&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105687067/details/maximized?serie=I&day=2017-01-03&date=2017-01-01
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Regulamento de Execução (UE) 2017/88 

da Comissão, de 17 de Janeiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/92 

da Comissão, de 18 de Janeiro de 2017 

 

Estabelecem os valores forfetários de 

importação para a determinação do preço de 

entrada de certos frutos e produtos hortícolas. 

 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/8 da 

Comissão, de 05 de Janeiro de 2017 

Fixa o preço mínimo de venda de leite em pó 

desnatado para o segundo concurso parcial no 

âmbito do concurso aberto pelo Regulamento de 

Execução (UE) 2016/2080. 

 

Recomendação (UE) 2017/84 da 

Comissão, de 16 de Janeiro de 2017 

relativa à monitorização de hidrocarbonetos de 

óleos minerais nos alimentos e em materiais e 

objetos destinados a entrar em contacto com os 

alimentos (Texto relevante para efeitos do EEE. 

 


