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Açores 

 

Regulamento n.º 1/2017, de 24 de Janeiro 

– Município de Angra do Heroísmo 

Alteração ao regulamento municipal. 

JO – II Série – N .º 14 – 24.01.2017 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

4/2017, de 30 de Janeiro 

Reconhece projeto de investimento a 

desenvolver na ilha Terceira, como Projeto de 

Interesse Regional (PIR). 

JO – I Série – N .º 6 – 30.01.2017 

 

Agricultura  

 

Portaria n.º 6/2017, de 25 de Janeiro de 

2017 

Aprova a segunda alteração à Portaria n.º 

90/2015, de 29 de junho, que estabelece as 

regras aplicáveis aos apoios a conceder no 

âmbito da Submedida 8.2 – Criação e 

Manutenção de Sistemas Agroflorestais, da 

Medida 8 – Investimentos no Desenvolvimento 

das Zonas Florestais e na Melhoria da 

Viabilidade das Florestas, do Programa de 

Desenvolvimento Rural da Região Autónoma 

dos Açores (PRORURAL+). 

JO – I Série – N .º 5 – 25.01.2017 

 

Portaria n.º 7/2017, de 25 de Janeiro de 

2017 

Aprova a terceira alteração à Portaria n.º 

89/2015, de 29 de junho, que estabelece as 

regras aplicáveis aos apoios a conceder no 

âmbito da Submedida 8.1 - Florestação e 

Criação de Zonas Arborizadas, da Medida 8 – 

Investimentos no Desenvolvimento das Zonas 

Florestais e na Melhoria da Viabilidade das 

Florestas, do Programa de Desenvolvimento 

Rural da Região Autónoma dos Açores - 

(PRORURAL+). 

JO – I Série – N .º 5 – 25.01.2017 

 

Portaria n.º 8/2017, de 25 de Janeiro de 

2017 

Aprova a segunda alteração à Portaria n.º 

116/2015, de 25 de agosto, que estabelece as 

regras aplicáveis aos apoios a conceder no 

âmbito da Submedida 8.5 “Investimentos para a 

Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental 

dos Ecossistemas Florestais”, da Medida 8 

“Investimentos no desenvolvimento das zonas 

florestais e na melhoria da viabilidade das 

florestas”, do Programa de Desenvolvimento 

Rural da Região Autónoma dos Açores, 

abreviadamente designado por PRORURAL+. 

JO – I Série – N .º 5 – 25.01.2017 

 

Portaria n.º 9/2017, de 25 de Janeiro de 

2017 

Aprova a segunda alteração à Portaria n.º 

115/2015, de 25 de agosto, que estabelece as 

regras aplicáveis aos apoios a conceder no 

âmbito da Submedida 8.6 “Investimentos em 

Novas Tecnologias e na Transformação e 

Comercialização de Produtos Florestais”, da 

Medida 8 “Investimentos no desenvolvimento 

das zonas florestais e na melhoria da viabilidade 

das florestas”, do Programa de 

Desenvolvimento Rural da Região Autónoma 

dos Açores, abreviadamente designado por 

PRORURAL+. 

JO – I Série – N .º 5 – 25.01.2017 

 

Portaria n.º 10/2017, de 25 de Janeiro de 

2017 

Aprova a segunda alteração à Portaria n.º 

34/2015, de 23 de março, que estabelece as 

normas de aplicação da Submedida 15.1 - 

http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+II/2017/S%C3%A9rie+II+N%C2%BA+14+de+24+de+Janeiro+de+2017/Regulamento+N%C2%BA+1+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+II/2017/S%C3%A9rie+II+N%C2%BA+14+de+24+de+Janeiro+de+2017/Regulamento+N%C2%BA+1+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+6+de+30+de+Janeiro+de+2017/Resolu%C3%A7%C3%A3o+do+Conselho+do+Governo+N%C2%BA+4+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+6+de+30+de+Janeiro+de+2017/Resolu%C3%A7%C3%A3o+do+Conselho+do+Governo+N%C2%BA+4+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+5+de+25+de+Janeiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+6+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+5+de+25+de+Janeiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+6+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+5+de+25+de+Janeiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+7+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+5+de+25+de+Janeiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+7+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+5+de+25+de+Janeiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+8+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+5+de+25+de+Janeiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+8+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+5+de+25+de+Janeiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+9+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+5+de+25+de+Janeiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+9+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+5+de+25+de+Janeiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+10+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+5+de+25+de+Janeiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+10+de+2017.htm
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Pagamentos de compromissos silvoambientais 

e climáticos, da Medida 15 – Serviços 

silvoambientais e climáticos e conservação das 

florestas, do Programa de Desenvolvimento 

Rural da Região Autónoma dos Açores 2014-

2020 (PRORURAL+). 

JO – I Série – N .º 5 – 25.01.2017 

 

Despacho Normativo n.º 5/2017, de 31 de 

Janeiro de 2017 

Estabelece os limites orçamentais e define os 

períodos para apresentação dos documentos 

constitutivos da elegibilidade das ajudas e 

apoios financiados pelo Fundo Europeu Agrícola 

de Garantia e pelo Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural. 

JO – I Série – N .º 7– 31.01.2017 

 

Combustíveis 

 

Despacho Normativo nº 4/2017, de 31 de 

Janeiro de 2017 

Fixa os preços máximos de venda ao público do 

fuelóleo para a produção de eletricidade. 

Revoga o Despacho Normativo n.º 43/2016, de 

26 de dezembro. 

JO – I Série – N .º 7 – 31.01.2017 

 

Finanças 

 

Portaria n.º 31/2017, de 18 de Janeiro de 

2017 

Portaria que aprova as instruções de 

preenchimento da Declaração Mensal de 

Remunerações (AT), destinada a dar 

cumprimento à obrigação declarativa a que se 

refere a subalínea i) da alínea c), e a alínea d), 

do n.º 1 do artigo 119.º do Código do IRS 

DR – I Série – N .º 13 – 18.01.2017 

 

Portaria n.º 32/2017, de 18 de Janeiro de 

2017 

Procede à regulamentação do regime de 

produção, armazenamento e circulação de 

bebidas não alcoólicas. 

DR – I Série – N .º 13 – 18.01.2017 

 

Portaria n.º 35/2017, de 19 de Janeiro de 

2017 

Portaria que aprova as novas instruções de 

preenchimento da declaração modelo 37 para 

cumprimento da obrigação prevista no artigo 

127.º do Código do IRS. 

DR – I Série – N .º 14 – 19.01.2017 

 

Mar 

 

Portaria n.º 12/2017, de 30 de Janeiro de 

2017 

Procede à alteração da Portaria n.º 119/2016, 

de 27 de dezembro, que estabelece o regime 

jurídico de fixação de capturas totais permitidas 

de goraz (Pagellus bogaraveo) e condições 

associadas, para 2017 e 2018, decorrentes da 

aplicação das regras enunciadas no 

Regulamento (UE) n.º 2016/2285 do Conselho, 

de 12 de dezembro de 2016. 

JO – I Série – N .º 6 – 30.01.2017 

 

Segurança Social 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 

11/2017, de 27 de Janeiro de 2017 

Cessação de vigência do Decreto-Lei n.º 11-

A/2017, de 17 de janeiro, que cria uma medida 

excecional de apoio ao emprego através da 

redução da taxa contributiva a cargo da 

entidade empregadora. 

DR – I Série – N .º 20 – 27.01.2017 

 

http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+7+de+31+de+Janeiro+de+2017/Despacho+Normativo+N%C2%BA+4+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+7+de+31+de+Janeiro+de+2017/Despacho+Normativo+N%C2%BA+4+de+2017.htm
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105770334/details/maximized?serie=I&day=2017-01-18&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105770334/details/maximized?serie=I&day=2017-01-18&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105770335/details/maximized?serie=I&day=2017-01-18&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105770335/details/maximized?serie=I&day=2017-01-18&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105780421/details/maximized?serie=I&day=2017-01-19&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105780421/details/maximized?serie=I&day=2017-01-19&date=2017-01-01
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+6+de+30+de+Janeiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+12+de+2017.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+6+de+30+de+Janeiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+12+de+2017.htm
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105820578/details/maximized?serie=I&day=2017-01-27&date=2017-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/105820578/details/maximized?serie=I&day=2017-01-27&date=2017-01-01
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JORNAL OFICIAL DA UNIÃO  

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/81 

da Comissão, de 16 de Janeiro de 2017 

 

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 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/106 

da Comissão, de 20 de Janeiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/111 

da Comissão, de 23 de Janeiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/121 

da Comissão, de 24 de Janeiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/130 

da Comissão, de 25 de Janeiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/143 

da Comissão, de 26 de Janeiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/152 

da Comissão, de 27 de Janeiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/158 

da Comissão, de 30 de Janeiro de 2017 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/163 

da Comissão, de 31 de Janeiro de 2017 

 

Estabelecem os valores forfetários de 

importação para a determinação do preço de 

entrada de certos frutos e produtos hortícolas. 

 

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. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/95 

da Comissão, de 19 de Janeiro de 2017 

fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às 

quantidades constantes dos pedidos de 

certificados de importação e dos pedidos de 

direitos de importação apresentados de 1 a 7 de 

janeiro de 2017 no âmbito dos contingentes 

pautais abertos pelo Regulamento (CE) n.° 

616/2007 no setor da carne de aves de 

capoeira. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/96 

da Comissão, de 19 de Janeiro de 2017 

fixa o preço mínimo de venda de leite em pó 

desnatado para o terceiro concurso parcial no 

âmbito do concurso aberto pelo Regulamento de 

Execução (UE) 2016/2080. 

 

Regulamento (UE) 2017/127 do Conselho, 

de 20 de Janeiro de 2017 

fixa, para 2017, em relação a determinadas 

unidades populacionais de peixes e grupos de 

unidades populacionais de peixes, as 

possibilidades de pesca aplicáveis nas águas da 

União e as aplicáveis, para os navios de pesca 

da União, em certas águas não União. 
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Rectificação do Regulamento (UE) 

2017/128 da Comissão, de 20 de Janeiro 

de 2017 

ltera o Regulamento (CE) n.° 338/97 do 

Conselho relativo à proteção de espécies da 

fauna e da flora selvagens através do controlo 

do seu comércio (JO L 21 de 26.1.2017. 

 

Decisão de Execução (UE) 2017/115 da 

Comissão, de 20 de Janeiro de 2017 

autoriza a colocação no mercado de extrato de 

soja fermentada como novo ingrediente 

alimentar, nos termos do Regulamento (CE) n.° 

258/97 do Parlamento Europeu e do Conselho. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/139 

da Comissão, de 25 de Janeiro 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) 2017/151 

da Comissão, de 27 de Janeiro de 2017 

altera o anexo I do Regulamento (CE) n.° 

798/2008 no que se refere às entradas na lista 

de países terceiros, territórios, zonas ou 

compartimentos a partir dos quais são 

autorizados a importação e o trânsito na União 

de aves de capoeira e de produtos à base de 

aves de capoeira, bem como às exigências de 

certificação veterinária aplicáveis (Texto 

relevante para efeitos do EEE. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/162 

da Comissão, de 31 de Janeiro de 2017 

procede a deduções das quotas de pesca 

disponíveis para certas unidades populacionais 

em 2016 devido a sobrepesca de outras 

unidades populacionais nos anos anteriores e 

que altera o Regulamento de Execução (UE) 

2016/2226, que procede a deduções das quotas 

de pesca disponíveis para certas unidades 

populacionais em 2016 devido a sobrepesca 

nos anos anteriores. 


