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Agricultura 

 

Portaria n.º 87/2017 de 27 de Fevereiro de 

2017 

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 artigo 72.º do Regulamento 

(UE) n.º 1306/2013, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 17 de dezembro. 

DR – I Série – N .º 41 – 27/02/2017 

 

Combustíveis 

 

Despacho Normativo n.º 9/2017 de 28 de 

Fevereiro de 2017 

Fixa os preços máximos de venda ao público 

dos combustíveis líquidos e dos gases de 

petróleo liquefeitos. Revoga o Despacho 

Normativo n.º 6/2017, de 03 de fevereiro. 

JO – I Série – N .º 20 – 28.02.2017 

 

Despacho Normativo n.º 10/2017 de 28 de 

Fevereiro de 2017 

Fixa os preços máximos de venda ao público do 

fuelóleo para a produção de eletricidade. 

Revoga o Despacho Normativo n.º 4/2017, de 

31 de janeiro. 

JO – I Série – N .º 20 – 28.02.2017 

 

Despacho Normativo n.º 11/2017 de 28 de 

Fevereiro de 2017 

Fixa o preço máximo de venda ao público do 

gasóleo colorido e marcado consumido na 

agricultura e do gasóleo colorido e marcado 

consumido na pesca artesanal e pela frota de 

pesca costeira de convés fechado e do largo. 

Revogado o Despacho Normativo n.º 07/2017, 

de 3 de fevereiro. 

JO – I Série – N .º 20 – 28.02.2017 

 

Emprego 

 

Resolução n.º 18/2017 de 27 de Fevereiro 

de 2017 

Altera os artigos 1.º, 5.º, 6.º, 13.º e 17.º do 

Regulamento dos programas ESTAGIAR L, 

ESTAGIAR T e ESTAGIAR U, aprovado pela 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

15/2015, de 23 de janeiro, com as alterações 

introduzidas pelas Resoluções do Conselho do 

Governo n.ºs 100/2015, e 143/2016, de 15 de 

julho e 11 de agosto, respetivamente. 

JO – I Série – N .º 19 – 27.02.2017 

 

Finanças 

 

Portaria n.º 70/2017 de 20 de Fevereiro de 

2017 

Aprova as percentagens do mecanismo de 

correção cambial criado pelo Decreto-Lei n.º 35-

B/2016, de 30 de junho, para o primeiro 

semestre de 2017. 

DR – I Série – N .º 36 – 20/02/2017 

 

Portaria n.º 74/2017 de 22 de Fevereiro de 

2017 

Define os procedimentos para as despesas 

referentes à alimentação em refeitório escolar 

dedutíveis à coleta do IRS. 

DR – I Série – N .º 38 – 22/02/2017 

 

Ginásios 

 

Portaria n.º 24/2017 de 17 de Fevereiro de 

2017 

Aprova os modelos dos títulos profissionais de 

diretor técnico e de técnico de exercício físico. 

JO – I Série – N .º 15 – 17.02.2017 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106522768/details/maximized?serie=I&day=2017-02-27&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106522768/details/maximized?serie=I&day=2017-02-27&date=2017-02-01
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+20+de+28+de+Fevereiro+de+2017/Despacho+Normativo+N%C2%BA+9+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+20+de+28+de+Fevereiro+de+2017/Despacho+Normativo+N%C2%BA+9+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+20+de+28+de+Fevereiro+de+2017/Despacho+Normativo+N%C2%BA+10+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+20+de+28+de+Fevereiro+de+2017/Despacho+Normativo+N%C2%BA+10+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+20+de+28+de+Fevereiro+de+2017/Despacho+Normativo+N%C2%BA+11+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+20+de+28+de+Fevereiro+de+2017/Despacho+Normativo+N%C2%BA+11+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+19+de+27+de+Fevereiro+de+2017/Resolu%C3%A7%C3%A3o+do+Conselho+do+Governo+N%C2%BA+18+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+19+de+27+de+Fevereiro+de+2017/Resolu%C3%A7%C3%A3o+do+Conselho+do+Governo+N%C2%BA+18+de+2017.htm
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106494575/details/maximized?serie=I&day=2017-02-20&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106494575/details/maximized?serie=I&day=2017-02-20&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106509195/details/maximized?serie=I&day=2017-02-22&date=2017-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106509195/details/maximized?serie=I&day=2017-02-22&date=2017-02-01
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+15+de+17+de+Fevereiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+24+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+15+de+17+de+Fevereiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+24+de+2017.htm
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Incentivos 

 

Portaria n.º 22/2017 de 16 de Fevereiro de 

2017 

Estabelece, na Região Autónoma dos Açores, 

as normas complementares de execução do 

regime de apoio à “reestruturação e 

reconversão de vinhas”, para o período 2014-

2018, adiante designada por regime de apoio 

(VITIS), previsto no Regulamento (CE) n.º 

1308/2013, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro, bem como fixa 

os procedimentos aplicáveis à concessão dos 

apoios. 

JO – I Série – N .º 14 – 16.02.2017 

 

Portaria n.º 26/2017 de 20 de Fevereiro de 

2017 

Aprova o Programa de Apoio à Restauração e 

Hotelaria para a Aquisição de Produtos 

Açorianos, que tem por objeto a promoção da 

competitividade e inovação no setor da 

restauração e hotelaria açoriana, através da 

utilização de produtos com o selo “Marca 

Açores”. 

JO – I Série – N .º 16 – 20.02.2017 

 

Mar 

 

Portaria n.º 27/2017 de 22 de Fevereiro de 

2017 

Segunda alteração ao Regulamento do Regime 

de Compensação dos custos suplementares 

para os produtos da pesca da Região Autónoma 

dos Açores, aprovado pela Portaria n.º 46/2016, 

de 20 de maio. 

JO – I Série – N .º 18 – 22.02.2017 

 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO  

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/273 

da Comissão, de 16 de Fevereiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/287 

da Comissão, de 17 de Fevereiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/297 

da Comissão, de 20 de Fevereiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/308 

da Comissão, de 21 de Fevereiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/311 

da Comissão, de 22 de Fevereiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/317 

da Comissão, de 22 de Fevereiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/327 

da Comissão, de 24 de Fevereiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/387 

da Comissão, de 27 de Fevereiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/361 

da Comissão, de 28 de Fevereiro de 2017 

 

Estabelecem os valores forfetários de 

importação para a determinação do preço de 

entrada de certos frutos e produtos hortícolas. 

 

 

 

 

 

http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+14+de+16+de+Fevereiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+22+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+14+de+16+de+Fevereiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+22+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+14+de+16+de+Fevereiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+22+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+14+de+16+de+Fevereiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+22+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+18+de+22+de+Fevereiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+27+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+18+de+22+de+Fevereiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+27+de+2017.htm
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Decisão de Execução (UE) 2017/302 da 

Comissão, de 15 de Fevereiro de 2017 

estabelece conclusões sobre as melhores 

técnicas disponíveis (MTD) para a criação 

intensiva de aves de capoeira ou de suínos, nos 

termos da Diretiva 2010/75/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho [notificada com o 

número C(2017) 688]. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/316 

da Comissão, de 22 de Fevereiro de 2017 

altera o Regulamento (CE) n.° 1484/95 no que 

respeita à fixação dos preços representativos 

nos setores da carne de aves de capoeira e dos 

ovos, bem como para a ovalbumina. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/318 

da Comissão, de 22 de Fevereiro de 2017 

fixa o preço mínimo de venda de leite em pó 

desnatado para o quinto concurso parcial no 

âmbito do concurso aberto pelo Regulamento de 

Execução (UE) 2016/2080. 

 

 

 


