
 

Destaques 

Junho 2017 

 

Açores 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 

4/2017/A de 7 de junho de 2017 

Execução do Orçamento da Região Autónoma 

dos Açores para 2017 

DR – I Série – N .º 110– 07.06.2017 

JO – I Série – N .º 54– 08.06.2017 
 

Agricultura e Pecuária 

 

Portaria n.º 42/2017 de 1 de junho de 2017 

Define os prazos de candidatura e a tramitação 

dos processos referentes aos apoios a conceder 

pela Secretaria Regional da Agricultura e 

Florestas, nos termos da Resolução n.º 49/2017, 

de 26 de maio 

JO – I Série – N .º 51– 01.06.2017 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores n.º 

12/2017/A 

Criação das Comissões Técnicas de 

Acompanhamento para a Classificação do Leite 

à Produção 

DR – I Série – N .º 111– 08.06.2017 

JO – I Série – N .º 55– 09.06.2017 

 

Portaria n.º 43/2017 de 20 de junho de 

2017 

Altera as portarias n.ºs 26/2015, de 5 de março, 

que estabelece as normas de aplicação da 

Medida 10 - «Agroambiente e Clima» e a n.º 

30/2015, de 9 de março, que estabelece as 

normas de aplicação da Medida 11 - 

«Agricultura Biológica», ambas do Programa de 

Desenvolvimento Rural da Região Autónoma 

dos Açores 2014-2020. 

JO – I Série – N .º 58– 20.06.2017 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 

131/2017 de 22 de junho de 2017 

Recomenda ao Governo que concentre recursos 

no apoio ao processo de regularização das 

explorações pecuárias. 

DR – I Série – N .º 119– 22.06.2017 

 

Apoios Sociais 

 

Decreto Regulamentar n.º 5/2017 de 19 de 

junho de 2017 

Institui um regime especial e transitório de 

apoios sociais nos concelhos de Praia da Vitória 

e Angra do Heroísmo. 

DR – I Série – N .º 116– 19.06.2017 

 

Arrendamento Urbano 

 

Lei n.º 42/2017 de 14 de junho de 2017 

Regime de reconhecimento e proteção de 

estabelecimentos e entidades de interesse 

histórico e cultural ou social local (terceira 

alteração à Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, 

que aprova o Novo Regime do Arrendamento 

Urbano, e quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 

157/2006, de 8 de agosto, que aprova o regime 

jurídico das obras em prédios arrendados) 

DR – I Série – N .º 114– 14.06.2017 

 

Lei n.º 43/2017de 14 de junho de 2017 

Altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966, 

procede à quarta alteração à Lei n.º 6/2006, de 

27 de fevereiro, que aprova o Novo Regime do 

Arrendamento Urbano, e à quinta alteração ao 

Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, que 

aprova o regime jurídico das obras em prédios 

arrendados. 

DR – I Série – N .º 114– 14.06.2017 
 

 

http://data.dre.pt/eli/decregulreg/4/2017/06/07/a/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/decregulreg/4/2017/06/07/a/dre/pt/html
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/e54bc89e-aff2-47d4-b97a-fd7dddd790fb
http://data.dre.pt/eli/resolalraa/12/2017/06/08/a/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/resolalraa/12/2017/06/08/a/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/resolalraa/12/2017/06/08/a/dre/pt/html
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/6f8c3c84-3252-4b94-8d6d-0b2a0ddb79fb
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/6f8c3c84-3252-4b94-8d6d-0b2a0ddb79fb
http://data.dre.pt/eli/resolassrep/131/2017/06/22/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/resolassrep/131/2017/06/22/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/decregul/5/2017/06/19/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/decregul/5/2017/06/19/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/lei/42/2017/06/14/p/dre/pt/html
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/693853/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/538614/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/538614/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/477358/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/477358/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/693853/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/538614/details/normal?l=1


 

Destaques 

Junho 2017 

 

Combustíveis 

 

Despacho Normativo n.º 18/2017 de 1 de 

junho de 2017  

Fixa os preços máximos de venda ao público do 

fuelóleo para a produção de eletricidade. 

Revoga o Despacho Normativo n.º 14/2017, de 

28 de abril. 

JO – I Série – N .º 51– 01.06.2017 

 

Despacho Normativo n.º 19/2017 de 14 de 

junho 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 11/2017, 

de 28 de fevereiro. 

JO – I Série – N .º 56– 14.06.2017 

 

Despacho Normativo n.º 20/2017 de 14 de 

junho 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 9/2017, de 28 de fevereiro. 

JO – I Série – N .º 56– 14.06.2017 

 

Economia 

Decreto-Lei n.º 58/2017 de 9 de junho de 

2017 

Estabelece os requisitos aplicáveis à conceção, 

fabrico e colocação no mercado de ascensores 

e de componentes de segurança para 

ascensores, transpondo a Diretiva n.º 

2014/33/UE 

DR – I Série – N .º 112 – 09.06.2017 

 

Decreto-Lei n.º 59/2017 de 9 de junho de 

2017 

Altera as regras de segurança dos brinquedos 

disponibilizados no mercado, transpondo as 

Diretivas (UE) n.os 2015/2115, 2015/2116 e 

2015/2117 

DR – I Série – N .º 112 – 09.06.2017 

 

Empreendedorismo 

 

Regulamento n.º 17/2017 de 21 de junho 

de 2017 

Regulamento de Promoção do 

Empreendedorismo no Concelho da Praia da 

Vitória: I2 Y – Idea to Business Youth. 

JO – II Série – N .º 113– 21.06.2017 

 

Regulamento n.º 18/2017 de 21 de junho 

de 2017 

Regulamento de Promoção do 

Empreendedorismo no Concelho da Praia da 

Vitória: I2 – Idea to Business. 

JO – II Série – N .º 113– 21.06.2017 

 

Regulamento n.º 19/2017 de 21 de junho 

de 2017 

Regulamento de Promoção do 

Empreendedorismo no Concelho da Praia da 

Vitória: PL Startup – Praia Links Startup. 

JO – II Série – N .º 113– 21.06.2017 
 

Empresas 

 

Decreto-Lei n.º 75/2017 de 26 de junho 

Aprova o regime da apropriação do bem 

empenhado no penhor mercantil. 

DR – I Série – N .º 121 – 26.06.2017 

 

 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/edf24416-a974-4c46-bd15-49a4cfe0985e
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/edf24416-a974-4c46-bd15-49a4cfe0985e
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/1901180d-eb92-4b41-a566-106920672890
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/1901180d-eb92-4b41-a566-106920672890
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/5c000590-cfe8-4318-82ba-14bb8432d8fc
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/5c000590-cfe8-4318-82ba-14bb8432d8fc
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/58/2017/06/09/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/58/2017/06/09/p/dre/pt/html
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0033
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0033
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/58/2017/06/09/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/58/2017/06/09/p/dre/pt/html
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L2115
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L2116
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L2117
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/66dc2dc1-7fa0-4855-b536-0c5175e78970
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/66dc2dc1-7fa0-4855-b536-0c5175e78970
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/93fb5e61-e3b6-4a05-bdf8-7fd07324d3dc
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/93fb5e61-e3b6-4a05-bdf8-7fd07324d3dc
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/2c11f618-4a6e-44be-9992-929b18609a60
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/2c11f618-4a6e-44be-9992-929b18609a60
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/75/2017/06/26/p/dre/pt/html
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Decreto-Lei n.º 77/2017 de 30 de junho de 

2017 

Cria medidas de dinamização do mercado de 

capitais, com vista à diversificação das fontes de 

financiamento das empresas. 

DR – I Série – N .º 125 – 30.06.2017 

 

Decreto-Lei n.º 79/2017 de 30 de junho de 

2017 

Altera o Código das Sociedades Comerciais e o 

Código da Insolvência e da Recuperação de 

Empresas. 

DR – I Série – N .º 125 – 30.06.2017 

 

Decreto-Lei n.º 80/2017 de 30 de junho de 

2017 

Implementa a medida Simplex+ 

«Licenciamentos Turísticos+ Simples», 

alterando o Regime Jurídico dos 

Empreendimentos Turísticos. 

DR – I Série – N .º 125 – 30.06.2017 

 

Decreto-Lei n.º 81/2017 de 30 de junho de 

2017 

Altera a certificação por via eletrónica de micro, 

pequena e média empresa. 

DR – I Série – N .º 125 – 30.06.2017 

 

Finanças 

 

Decreto-Lei n.º 74-A/2017 de 23 de junho 

de 2017 

Transpõe parcialmente a Diretiva 2014/17/UE, 

relativa a contratos de crédito aos consumidores 

para imóveis destinados a habitação 

DR – 1º Suplemento - I Série – N .º 120 – 

23.06.2017 

 

 

Portaria n.º 191/2017 de 16 de junho de 

2017  

Portaria que aprova o novo modelo de impresso 

de declaração e respetivas instruções, 

designado por Declaração de Operações 

Transfronteiriças - Modelo 38. 

DR – I Série – N .º 115 – 16.06.2017 

 

 

 

Decreto-Lei n.º 68/2017 de 16 de junho de 

2017 

Cria a Certidão Judicial Eletrónica, flexibiliza a 

emissão de certificados no âmbito do Registo 

Criminal Online e aumenta a capacidade do 

Sistema de Informação da Classificação 

Portuguesa das Atividades Económicas. 

DR – I Série – N .º 115 – 16.06.2017 

 

Incentivos à Contratação  

 

Decreto-Lei n.º 72/2017 de 21 de junho de 

2017 

Estabelece incentivos à contratação de jovens à 

procura do primeiro emprego e de 

desempregados de longa duração e de muito 

longa duração. 

DR – I Série – N .º 118 – 21.06.2017 

 

Instrumentos de Regulamentação 

Colectiva de Trabalho 

 

Portarias de Extensão n.º 1/2017 de 9 de 

junho de 2017 

Contrato coletivo de trabalho entre a Câmara do 

Comércio e Indústria de Ponta Delgada e o 

SINDESCOM - Sindicato dos Profissionais de 

Escritório, Comércio, Indústria, Turismo, 

Serviços e Correlativos da Região Autónoma 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107596682/details/maximized?serie=I&day=2017-06-30&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107596682/details/maximized?serie=I&day=2017-06-30&date=2017-06-01
Decreto-Lei%20n.º%2079/2017%20-%20Diário%20da%20República%20n.º%20125/2017,%20Série%20I%20de%202017-06-30
Decreto-Lei%20n.º%2079/2017%20-%20Diário%20da%20República%20n.º%20125/2017,%20Série%20I%20de%202017-06-30
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/80/2017/06/30/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/80/2017/06/30/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/81/2017/06/30/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/81/2017/06/30/p/dre/pt/html
https://dre.pt/application/conteudo/107561579
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0017
http://data.dre.pt/eli/port/191/2017/06/16/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/port/191/2017/06/16/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/68/2017/06/16/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/68/2017/06/16/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/72/2017/06/21/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/72/2017/06/21/p/dre/pt/html
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/8c9f93ae-f04a-4a43-ac79-2bdc10ece937
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/8c9f93ae-f04a-4a43-ac79-2bdc10ece937
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dos Açores (Sector de Prestação de Serviços de 

Segurança Privada). 

JO – II Série – N .º 106– 09.06.2017 

 

Saúde 

 

Despacho n.º 1152/2017 de 9 de junho de 

2017 

Taxas de Registo - Profissionais de Saúde. 

JO – II Série – N .º 106– 09.06.2017 

 

Decreto-Lei n.º 73/2017 de 21 de junho de 

2017  

Altera o regime jurídico das unidades de saúde 

familiar. 

DR – I Série – N .º 118 – 21.06.2017 

 

SIMPLEX+2016 

 

Decreto-Lei n.º 74/2017 de 21 de junho de 

2017 

Implementa as medidas SIMPLEX+ 2016 

«Livro de reclamações on-line», «Livro de 

reclamações amarelo» e «Atendimento 

Público avaliado». 

DR – I Série – N .º 118 – 21.06.2017 

 

 
 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO  

EUROPEIA 

 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 

2017/950 DA COMISSÃO DE 2 DE JUNHO DE 

2017 

Altera o Regulamento de Execução (UE) 

n.o 1068/2011 no que respeita ao teor mínimo 

da preparação de endo-1,4-beta-xilanase 

produzida por Aspergillus niger (CBS 109.713) e 

endo-1,4-beta-glucanase produzida por 

Aspergillus niger (DSM 18404) como aditivo na 

alimentação de frangas criadas para postura e 

todas as espécies aviárias para postura 

(detentor da autorização BASF SE). 

 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 

2017/940 DA COMISSÃO DE 1 DE JUNHO DE 

2017 

Relativo à autorização do ácido fórmico como 

aditivo em alimentos para animais de todas as 

espécies. 

 

RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO (UE) 

N.O 653/2014 DO PARLAMENTO EUROPEU E 

DO CONSELHO, DE 15 DE MAIO DE 2014 

Altera o Regulamento (CE) n.o 1760/2000 no 

respeitante à identificação eletrónica dos 

bovinos e que suprime as disposições sobre 

rotulagem facultativa da carne de bovino. 

 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 

2017/963 DA COMISSÃO DE 7 DE JUNHO DE 

2017 

Relativo à autorização da preparação de endo-

1,3(4)-beta-glucanase produzida por Aspergillus 

aculeatinus (anteriormente classificado como 

Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-

beta-glucanase produzida por Trichoderma 

reesei (anteriormente classificado como 

Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), 

alfa-amilase produzida por Bacillus 

amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-beta-

xilanase produzida por Trichoderma viride (NIBH 

FERM BP4842) e bacilolisina produzida por 

Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) como 

aditivo em alimentos para todas as espécies 

aviárias e leitões desmamados e que altera os 

Regulamentos (CE) n.o 358/2005 e (UE) 

n.o 1270/2009 (detentor da autorização Kemin 

Europa NV). 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/87f079ed-d44f-4ccf-8734-73299bf69d37
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/87f079ed-d44f-4ccf-8734-73299bf69d37
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/74/2017/06/21/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/74/2017/06/21/p/dre/pt/html
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 

2017/962 DA COMISSÃO DE 7 DE JUNHO DE 

2017 

Suspende a autorização da etoxiquina como 

aditivo em alimentos para animais de todas as 

espécies e categorias. 

 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 

2017/961 DA COMISSÃO DE 7 DE JUNHO DE 

2017 

Relativo à autorização de uma preparação de 

Enterococcus faecium CECT 4515 como aditivo 

em alimentos para leitões desmamados e de 

uma nova utilização na água de abeberamento 

de leitões desmamados e frangos de engorda, e 

que altera o Regulamento (CE) n.o 2036/2005 e 

o Regulamento (UE) n.o 887/2011 (detentor da 

autorização Evonik Nutrition & Care GmbH). 

 

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2017/959 

DA COMISSÃO DE 24 DE FEVEREIRO DE 

2017 

Relativo à classificação de desempenho dos 

produtos de isolamento térmico de celulose 

granulados para preenchimento (LFCI) 

fabricados in situ, ao abrigo da norma EN 

15101-1, no que diz respeito à sua montagem 

horizontal e à sua absorção de água a curto 

prazo, em conformidade com o Regulamento 

(UE) n.o 305/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho. 

 

REGULAMENTO (UE) 2017/920 DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

DE 17 DE MAIO DE 2017 

Altera o Regulamento (UE) n.o 531/2012 no que 

respeita às regras aplicáveis aos mercados 

grossistas de itinerância. 

 

DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/977 DA 

COMISSÃO DE 8 DE JUNHO DE 2017 

Altera a Decisão de Execução (UE) 2017/247 

relativa a medidas de proteção contra focos de 

gripe aviária de alta patogenicidade em 

determinados Estados-Membros. 

 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 

2017/990 DA COMISSÃO DE 12 DE JUNHO DE 

2017 

Aprova uma alteração não menor do caderno de 

especificações de uma denominação inscrita no 

registo das denominações de origem protegidas 

e das indicações geográficas protegidas 

[Bayerisches Bier (IGP)]. 

 

DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/996 DA 

COMISSÃO DE 9 DE JUNHO DE 2017 

Relativa à criação do Laboratório Europeu de 

Captura e Armazenamento de Dióxido de 

Carbono — Consórcio para uma Infraestrutura 

Europeia de Investigação (ECCSEL-ERIC). 

 

REGULAMENTO (UE) 2017/997 DO 

CONSELHO DE 8 DE JUNHO DE 2017 

Altera o anexo III da Diretiva 2008/98/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho no que 

respeita à característica de perigosidade HP 14 

«Ecotóxico». 

 

REGULAMENTO (UE) 2017/999 DA 

COMISSÃO DE 13 DE JUNHO DE 2017 

Altera o anexo XIV do Regulamento (CE) 

n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo ao registo, avaliação, 

autorização e restrição dos produtos químicos 

(REACH). 

 

REGULAMENTO (UE) 2017/1000 DA 

COMISSÃO DE 13 DE JUNHO DE 2017 

Altera o anexo XVII do Regulamento (CE) 

n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo ao registo, avaliação, 

autorização e restrição dos produtos químicos 
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(REACH) no que respeita ao ácido 

perfluorooctanoico (PFOA), aos seus sais e às 

substâncias relacionadas com o PFOA. 

 

RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO DE 

EXECUÇÃO (UE) 2016/1821 DA COMISSÃO, 

DE 6 DE OUTUBRO DE 2016 

Altera o anexo I do Regulamento (CEE) n.° 

2658/87 do Conselho relativo à nomenclatura 

pautal e estatística e à pauta aduaneira comum 

(JO L 294 de 28.10.2016). 

 

REGULAMENTO (UE) 2017/978 DA 

COMISSÃO DE 9 DE JUNHO DE 2017 

Altera os anexos II, III e V do Regulamento (CE) 

n.o 396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos limites máximos 

de resíduos de fluopirame, hexaclorociclo-

hexano (HCH), isómero alfa, hexaclorociclo-

hexano (HCH), isómero beta, hexaclorociclo-

hexano (HCH), soma dos isómeros, exceto o 

isómero gama, lindano [hexaclorociclo-hexano 

(HCH), isómero gama], nicotina e profenofos no 

interior e à superfície de determinados produtos. 

 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 

2017/987 DA COMISSÃO DE 30 DE MAIO DE 

2017 

Relativo à inscrição de uma denominação no 

registo das denominações de origem protegidas 

e das indicações geográficas protegidas [Ail 

violet de Cadours (DOP)]. 

 

RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO (UE) N.° 

1178/2011 DA COMISSÃO, DE 3 DE 

NOVEMBRO DE 2011 

Estabelece os requisitos técnicos e os 

procedimentos administrativos para as 

tripulações da aviação civil, em conformidade 

com o Regulamento (CE) n.° 216/2008 do 

Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 311 

de 25.11.2011). 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 

2017/1008 DA COMISSÃO DE 15 DE JUNHO 

DE 2017 

Relativo à autorização da preparação de 

Lactococcus lactis PCM B/00039, 

Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, 

Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus 

plantarum PCM B/00081 e Saccharomyces 

cerevisiae PCM KKP 2059p como aditivo em 

alimentos para frangos de engorda (detentor da 

autorização JHJ Ltd). 

 

DECISÃO (UE) 2017/1088 DA COMISSÃO 

DE 24 DE MARÇO DE 2017 

Relativa aos auxílios estatais SA. 35484 

(2013/C) [ex SA. 35484 (2012/NN)] no que 

respeita a determinadas submedidas de 

investigação financiadas ao abrigo da Lei do 

Leite e das Matérias Gordas. 

 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 

2017/1085 DA COMISSÃO DE 19 DE JUNHO 

DE 2017 

Altera o Regulamento (CE) n.o 891/2009 relativo 

à abertura e modo de gestão de determinados 

contingentes pautais comunitários no setor do 

açúcar. 

 

REGULAMENTO (UE) 2017/1084 DA 

COMISSÃO DE 14 DE JUNHO E 2017 

Altera o Regulamento (UE) n.o 651/2014 no que 

se refere aos auxílios às infraestruturas 

portuárias e aeroportuárias, aos limiares de 

notificação para os auxílios a favor da cultura e 

da conservação do património e para os auxílios 

a infraestruturas desportivas e recreativas 

multifuncionais, bem como aos regimes de 

auxílio regional ao funcionamento nas regiões 

ultraperiféricas e que altera o Regulamento (UE) 

n.o 702/2014 no que se refere ao cálculo dos 

custos elegíveis. 
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REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2017/1018 

DA COMISSÃO DE 29 DE JUNHO DE 2016 

Complementa a Diretiva 2014/65/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos 

mercados de instrumentos financeiros no que 

diz respeito às normas técnicas de 

regulamentação que especificam as 

informações a notificar pelas empresas de 

investimento, operadores de mercado e 

instituições de crédito. 

 

DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/1014 DA 

COMISSÃO DE 15 DE JUNHO DE 2017 

Relativa à publicação das referências das 

normas europeias EN 13869:2016, sobre 

requisitos de segurança das crianças aplicáveis 

aos isqueiros, e EN 13209-2:2015, sobre porta-

bebés, no Jornal Oficial da União Europeia, nos 

termos da Diretiva 2001/95/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho. 

 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 

2017/1007 DA COMISSÃO DE 15 DE JUNHO 

DE 2017 

Relativo à autorização de uma preparação de 

lecitinas como aditivo em alimentos para 

animais de todas as espécies. 

 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 

2017/1116 DA COMISSÃO DE 22 DE JUNHO 

DE 2017 

Fixa o preço mínimo de venda de leite em pó 

desnatado para o décimo concurso parcial no 

âmbito do concurso aberto pelo Regulamento de 

Execução (UE) 2016/2080. 

 

REGULAMENTO (UE) 2017/1017 DA 

COMISSÃO DE 15 DE JUNHO DE 2017 

Altera o Regulamento (UE) n.o 68/2013 relativo 

ao Catálogo de matérias-primas para 

alimentação animal. 

 

RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO DE 

EXECUÇÃO (UE) N.O 901/2014 DA 

COMISSÃO, DE 18 DE JULHO DE 2014 

Aplica o Regulamento (UE) n.o 168/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho no que 

respeita aos requisitos administrativos para a 

homologação e a fiscalização do mercado dos 

veículos de duas ou três rodas e dos 

quadriciclos. 

 

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2017/1091 

DA COMISSÃO DE 10 DE ABRIL DE 2017 

Altera o anexo do Regulamento (UE) 

n.o 609/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere à lista de substâncias 

que podem ser adicionadas aos alimentos 

transformados à base de cereais e alimentos 

para bebés e aos alimentos destinados a fins 

medicinais específicos. 

 

ECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/1144 DA 

COMISSÃO DE 26 DE JUNHO DE 2017 

Exclui do financiamento da União Europeia 

determinadas despesas efetuadas pelos 

Estados-Membros a título do Fundo Europeu 

Agrícola de Garantia (FEAGA) e do Fundo 

Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

(Feader). 

 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 

2017/1142 DA COMISSÃO DE 27 DE JUNHO 

DE 2017 

Altera o anexo I do Regulamento (CE) 

n.o 669/2009 no que diz respeito à lista de 

alimentos para animais e géneros alimentícios 

de origem não animal sujeitos a controlos 

oficiais reforçados na importação. 

 

DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/1139 DA 

COMISSÃO DE 23 DE JUNHO DE 2017 

Altera o anexo da Decisão de Execução (UE) 

2017/247 relativa a medidas de proteção contra 
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focos de gripe aviária de alta patogenicidade em 

determinados Estados-Membros. 

 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 

2017/1137 DA COMISSÃO DE 26 DE JUNHO 

DE 2017 

Fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às 

quantidades constantes dos pedidos de direitos 

de importação apresentados para o período de 

1 de julho de 2017 a 30 de junho de 2018 no 

âmbito do contingente pautal aberto pelo 

Regulamento (CE) n.o 431/2008 para a carne 

de bovino congelada. 

 

RETIFICAÇÃO DA DIRETIVA 2009/136/CE DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, 

DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 

Altera a Diretiva 2002/22/CE relativa ao serviço 

universal e aos direitos dos utilizadores em 

matéria de redes e serviços de comunicações 

eletrónicas, a Diretiva 2002/58/CE relativa ao 

tratamento de dados pessoais e à proteção da 

privacidade no sector das comunicações 

eletrónicas e o Regulamento (CE) n.o 

2006/2004 relativo à cooperação entre as 

autoridades nacionais responsáveis pela 

aplicação da legislação de defesa do 

consumidor. 

 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 

2017/1119 DA COMISSÃO DE 22 DE JUNHO 

DE 2017 

Fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às 

quantidades constantes dos pedidos de 

certificados de importação apresentados de 1 de 

junho de 2017 a 10 junho de 2017 e que 

determina as quantidades a acrescentar à 

quantidade fixada para o subperíodo de 1 de 

janeiro de 2018 a 30 de junho de 2018 no 

âmbito dos contingentes pautais abertos pelo 

Regulamento (CE) n.o 2535/2001 no setor do 

leite e dos produtos lácteos. 

 

DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/1161 DA 

COMISSÃO DE 23 DE JUNHO DE 2017 

Altera a Decisão de Execução (UE) 2016/159 

que estabelece os procedimentos para a 

apresentação de pedidos de subvenção e 

pedidos de pagamento, bem como das 

informações com eles relacionadas, 

relativamente às medidas de emergência contra 

as pragas vegetais a que se refere o 

Regulamento (UE) n.o 652/2014 do Parlamento 

Europeu e do Conselho. 

 

REGULAMENTO (UE) 2017/1130 DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

DE 14 DE JUNHO DE 2017 

Define as características dos navios de pesca. 


