
 

Destaques 

Abril 2017 

 

AÇORES 

Decreto Legislativo Regional n.º 3/2017/A 

de 13 de abril de 2017 

Orçamento da Região Autónoma dos Açores 

para o ano 2017. 

DR – I Série – N .º 74 – 13.04.2017 

JO – I  Série – N .º 35 – 18.04.2017 

 

AGRICULTURA 

Portaria n.º 132/2017 de 10 de abril de 

2017 

Alteração ao Regulamento do seguro de 

colheitas e da compensação de sinistralidade, 

aprovado em anexo à Portaria n.º 65/2014, de 

12 de março, da qual faz parte integrante. 

DR – I Série – N .º 71 – 10.04.2017 

 

CONCURSOS PÚBLICOS 

Anúncio n.º 91/2017 de 11 de abril de 2017 

Concurso Público n.º 2/DRA/2017 para a 

Celebração de Contrato de Empreitada de 

Obras Públicas para a "Empreitada de Gestão 

das Águas Pluviais na Bacia da Grota da 

Chouriça, Ribeirinha, Angra do Heroísmo". 

JO – II Série – N .º 67 – 11.04.2017 

 

Anúncio n.º 93/2017 de 11 de abril de 2017 

Concurso Público - Atribuição do Direito de 

Utilização e Exploração de um Espaço 

Comercial sito no Porto de Pipas. 

JO – II Série – N .º 67 – 11.04.2017 

 

Anúncio n.º 98/2017 de 18 de abril de 2017 

Concurso Público - Fornecimento de Implantes 

Cocleares e Implantes Osteointegrados ao 

Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, 

EPER. 

JO – II Série – N .º 71 – 18.04.2017 

 

Anúncio n.º 99/2017 de 18 de abril de 2017  

Concurso Público - Fornecimento de Passagens 

Aéreas ao Hospital de Santo Espírito da Ilha 

Terceira, EPER. 

JO – I I Série – N .º 71 – 18.04.2017 

 

Anúncio n.º 110/2017 de 28 de abril de 

2017 

Concurso público - Empreitada de Aumento do 

Terrapleno do Porto de Velas, Ilha de São 

Jorge. 

JO – II Série – N .º 78 – 28.04.2017 

 

Anúncio n.º 111/2017 de 28 de abril de 

2017 

Concurso público - Aquisição de Serviços de 

Salvamento e Luta Contra Incêndios nos 

Aeródromos das Ilhas do Pico, São Jorge, 

Graciosa e Corvo. 

JO – II Série – N .º 78 – 28.04.2017 

 

COMÉRCIO 

Decreto-Lei n.º 43/2017 de 18 de abril de 

2017 

Estabelece as regras aplicáveis à 

disponibilização no mercado e colocação em 

serviço de instrumentos de pesagem não 

automáticos, transpondo a Diretiva n.º 

2014/31/UE. 

DR – I Série – N .º 76 – 18.04.2017 

 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/106874649
https://dre.pt/application/conteudo/106874649
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106858892/details/maximized?serie=I&day=2017-04-10&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106858892/details/maximized?serie=I&day=2017-04-10&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/571897/details/normal?l=1
https://jo.azores.gov.pt/images/pdf.svg
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/87a063e9-bb03-4916-8c01-87a1593464e0
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/2ecf5273-7251-4fdd-aa76-1137806bd75e
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/83a8d99e-66c8-4396-bdaf-30b99424e934
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/c23e103a-bff0-443a-983a-940a97f644f1/pdfOriginal
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/c23e103a-bff0-443a-983a-940a97f644f1/pdfOriginal
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/f51f2c29-58ad-4a99-ac7f-7bfce889b84f/pdfOriginal
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/f51f2c29-58ad-4a99-ac7f-7bfce889b84f/pdfOriginal
https://dre.pt/application/conteudo/106886614
https://dre.pt/application/conteudo/106886614
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0031
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0031
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Decreto-Lei n.º 45/2017 de 27 de abril de 

2017  

Estabelece as regras aplicáveis à 

disponibilização no mercado e colocação em 

serviço dos instrumentos de medição, 

transpondo a Diretiva n.º 2014/32/UE, e a 

Diretiva Delegada (UE) n.º 2015/13. 

DR – I Série – N .º 82 – 27.04.2017 

 

CONTRATOS COLETIVOS DE 

TRABALHO 

Portaria de Extensão n.º 1/2017 de 6 de 

abril de 2017 

Aviso de projeto de portaria de extensão do 

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 

dos Açores (Sector de Prestação de Serviços de 

Segurança Privada). 

JO – II Série – N .º 64 – 06.04.2017 

 

Portaria de Extensão n.º 2/2017 de 6 de 

abril de 2017 

Aviso de projeto de portaria de extensão do 

contrato coletivo de trabalho celebrado entre a 

Câmara do Comércio e Indústria de Ponta 

Delgada o SINTABA/Açores - Sindicato dos 

Trabalhadores Agro-Alimentares e Hotelaria da 

Região Autónoma dos Açores (Subsectores de 

Panificação, Pastelaria, Confeitaria, Doçaria, 

Bolacharia e Geladaria). 

JO – II Série – N .º 64 – 06.04.2017 

 

Acordo Empresa n.º 1/2017 de 26 de abril 

de 2017 

AE entre a PRONICOL - Produtos Lácteos, SA e 

o Sindicato dos Profissionais das Indústrias de 

Alimentação e Bebidas de Angra do Heroísmo - 

Alteração Salarial e Outras. 

JO – II Série – N .º 76 – 26.04.2017 

 

 

ELECTRICIDADE 

 

Despacho Normativo n.º 14/2017 de 28 de  

abril de 2017 

Fixa os preços máximos de venda ao público  

do fuelóleo para a produção de eletricidade.  

Revoga o Despacho Normativo n.º 12/2017, de  

29 de março. 

JO – I Série – N .º 39 – 28.04.2017 

 

INCENTIVOS 

Portaria n.º 142/2017 de 20 de abril de 

2017 

Quarta alteração ao Regulamento Específico do 

Domínio da Competitividade e 

Internacionalização, aprovado em anexo à 

Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro. 

DR – I Série – N .º 78 – 20.04.2017 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

30/2017 de 28 de abril de 2017 

Aprova o Regulamento do Concurso Regional 

de Empreendedorismo. Revoga a Resolução do 

Conselho do Governo n.º 25/2014, de 21 de 

Fevereiro. 

JO – I Série – N .º 39 – 28.04.2017 

 

 

 

MAR 

Decreto-Lei n.º 40/2017 de 4 de Abril 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106938487/details/maximized?serie=I&day=2017-04-27&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106938487/details/maximized?serie=I&day=2017-04-27&date=2017-04-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0032
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L0013
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/2c4cfde8-b249-4ca5-9be5-4005bd71b048
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/63bb6856-dc53-4ff7-86ab-bbdaf575c0f1
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/fc975144-3b60-4867-8216-f6163986744d/pdfOriginal
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/fc975144-3b60-4867-8216-f6163986744d/pdfOriginal
https://jo.azores.gov.pt/api/public/jornal/pdfOriginal?numeroJornal=39&ano=2017&serieId=ec6ff6d5-7709-4517-8d3c-b9b92c443c8a&suplemento=0
https://jo.azores.gov.pt/api/public/jornal/pdfOriginal?numeroJornal=39&ano=2017&serieId=ec6ff6d5-7709-4517-8d3c-b9b92c443c8a&suplemento=0
https://dre.pt/application/conteudo/106901298
https://dre.pt/application/conteudo/106901298
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619906/details/normal?l=1
https://jo.azores.gov.pt/api/public/jornal/pdfOriginal?numeroJornal=39&ano=2017&serieId=ec6ff6d5-7709-4517-8d3c-b9b92c443c8a&suplemento=0
https://jo.azores.gov.pt/api/public/jornal/pdfOriginal?numeroJornal=39&ano=2017&serieId=ec6ff6d5-7709-4517-8d3c-b9b92c443c8a&suplemento=0
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106824982/details/maximized?serie=I&day=2017-04-04&date=2017-04-01
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Aprova o regime jurídico da instalação e 

exploração dos estabelecimentos de culturas 

em águas marinhas, nelas se incluindo as águas 

de transição, e em águas interiores, no uso da 

autorização legislativa concedida pela Lei n.º 

37/2016, de 15 de dezembro. 

DR – I Série – N .º 67 – 04.04.2017 

 

Portaria n.º 133/2017 de 10 de abril de 

2017 

Estabelece as condições e os procedimentos 

aplicáveis à atribuição, em 2017, de um 

subsídio, no âmbito do auxílio de minimis ao 

setor da pesca que corresponde a uma redução 

no preço final da gasolina consumida na 

pequena pesca artesanal e costeira, equivalente 

ao que resulta da redução da taxa prevista na 

alínea b) do n.º 3 do artigo 93.º do CIEC 

aplicada ao gasóleo consumido na pesca. 

DR – I Série – N .º 71 – 10.04.2017 

 

PESCA 

Portaria n.º 37/2017 de 21 de abril de 2017 

Primeira alteração ao Regulamento do Regime 

de Apoio aos Investimentos em Portos de 

Pesca, Locais de Desembarque, Lotas e 

Abrigos, aprovado pela Portaria n.º 114/2016, 

de 16 de dezembro. 

JO – I  Série – N .º 36 – 21.04.2017 

 

PIROTECNIA 

Portaria n.º 139/2017 de 17 de abril de 

2017 

Estabelece as regras a que deve obedecer a 

disponibilização no mercado de artigos de 

pirotecnia das categorias F2, F3, T1 e P1, 

visando a sua utilização por consumidores. 

DR – II Série – N .º 75– 17.04.2017 

 

PLANEAMENTO E 

INFRAESTRURURAS 

 

Portaria n.º 129/2017 de 5 de abril  de 2017 

Terceira alteração ao Regulamento que 

Estabelece Normas Comuns sobre o Fundo 

Social Europeu, adotado pela Portaria n.º 60-

A/2015, de 2 de março 

DR – I Série – N .º 68 – 05.04.2017 

 

SAÚDE 

 

Portaria n.º 36/2017 de 3 de abril de 2017 

Altera a Portaria n.º 7/2013, de 29 de janeiro, 

que aprova os valores devidos pelo pagamento 

de atos das autoridades de saúde e de serviços 

prestados por outros profissionais de saúde 

pública. 

JO – I  Série – N .º 33 – 03.04.2017 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO  

EUROPEIA 

Regulamento de Execução (UE) 2017/616 

da Comissão, de 31 de março de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/631 

da Comissão, de 3 de abril de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/638 

da Comissão, de 4 de abril de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/650 

da Comissão, de 5 de abril de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/662 

da Comissão, de 6 de abril de 2017 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105371715/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105371715/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106858893/details/maximized?serie=I&day=2017-04-10&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106858893/details/maximized?serie=I&day=2017-04-10&date=2017-04-01
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/6ac3d1ba-a70d-42df-b773-66b51d92cc50/pdfOriginal
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106886583/details/maximized?serie=I&day=2017-04-17&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106886583/details/maximized?serie=I&day=2017-04-17&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106829420/details/maximized?serie=I&day=2017-04-05&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66639546/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66639546/details/normal?l=1
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/7283dfe0-8c25-42bf-b7f2-66e2f989231d
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Regulamento de Execução (UE) 2017/673 

da Comissão, de 7 de abril de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/673 

da Comissão, de 7 de abril de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/680 

da Comissão, de 10 de abril de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/688 

da Comissão, de 11 de abril de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/694 

da Comissão, de 12 de abril de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/701 

da Comissão, de 18 de abril de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/707 

da Comissão, de 19 de abril de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/713 

da Comissão, de 20 de abril de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/720 

da Comissão, de 21 de abril de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/726 

da Comissão, de 24 de abril de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/732 

da Comissão, de 25 de abril de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/737 

da Comissão, de 26 de abril de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/740 

da Comissão, de 27 de abril de 2017 

Estabelecem os valores forfetários de 

importação para a determinação do preço 

de entrada de certos frutos e produtos 

hortícolas. 

 

Retificação do Regulamento de Execução 

(UE) 2015/220 da Comissão, de 3 de 

fevereiro de 2015 

Estabelece regras de execução do Regulamento 

(CE) n.o 1217/2009 do Conselho que cria uma 

rede de informação contabilística agrícola sobre 

os rendimentos e a economia das explorações 

agrícolas na União Europeia. 

 

Regulamento (UE) 2017/623 da Comissão, 

de 30 de março de 2017 

Altera os anexos II e III do Regulamento (CE) 

n.° 396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos limites máximos 

de resíduos de acequinocil, amitraze, cumafos, 

diflufenicão, flumequina, metribuzina, 

permetrina, piraclostrobina e estreptomicina no 

interior e à superfície de certos produtos. 

 

Regulamento (UE) 2017/624 da Comissão, 

de 30 de março de 2017 

Altera os anexos II e V do Regulamento (CE) n.° 

396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos limites máximos 

de resíduos de bifenazato, daminozida e 

tolilfluanida no interior e à superfície de 

determinados produtos. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/660 

da Comissão, de 6 de abril de 2017 

Relativo a um programa de controlo coordenado 

plurianual da União para 2018, 2019 e 2020, 

destinado a garantir o respeito dos limites 

máximos de resíduos de pesticidas no interior e 

à superfície dos alimentos de origem vegetal e 

animal e a avaliar a exposição dos 

consumidores a estes resíduos. 
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Regulamento (UE) 2017/625 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 

de março de 2017 

Relativo aos controlos oficiais e outras 

atividades oficiais que visam assegurar a 

aplicação da legislação em matéria de géneros 

alimentícios e alimentos para animais e das 

regras sobre saúde e bem-estar animal, 

fitossanidade e produtos fitofarmacêuticos, que 

altera os Regulamentos (CE) n.° 999/2001, (CE) 

n.° 396/2005, (CE) n.° 1069/2009, (CE) n.° 

1107/2009, (UE) n.° 1151/2012, (UE) n.° 

652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, os 

Regulamentos (CE) n.° 1/2005 e (CE) n.° 

1099/2009 do Conselho, e as Diretivas 

98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 

2008/119/CE e 2008/120/CE do Conselho, e 

que revoga os Regulamentos (CE) n.° 854/2004 

e (CE) n.° 882/2004 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, as Diretivas 89/608/CEE, 

89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 

96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE do Conselho e 

a Decisão 92/438/CEE do Conselho 

(Regulamento sobre os controlos oficiais). 

 

Regulamento (UE) 2017/626 da Comissão, 

de 31 de março de 2017 

Altera os anexos II e III do Regulamento (CE) 

n.° 396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos limites máximos 

de resíduos de acetamipride, ciantraniliprol, 

cipermetrina, ciprodinil, difenoconazol, etefão, 

fluopirame, flutriafol, fluxapiroxade, imazapic, 

imazapir, lambda-cialotrina, mesotriona, 

profenofos, propiconazol, pirimetanil, 

espirotetramato, tebuconazol, triazofos e 

trifloxistrobina no interior e à superfície de certos 

produtos. 

 

Regulamento Delegado (UE) 2017/670 da 

Comissão, de 31 de janeiro de 2017 

Complementa o Regulamento (UE) n.° 251/2014 

do Parlamento Europeu e do Conselho no 

respeitante aos processos de produção 

autorizados para a obtenção de produtos 

vitivinícolas aromatizados. 

 

Regulamento Delegado (UE) 2017/686 da 

Comissão, de 1 de fevereiro de 2017 

Altera o Regulamento Delegado (UE) 2015/96 

no que respeita aos requisitos de desempenho 

ambiental e da unidade de propulsão de tratores 

agrícolas e florestais. 

 

Decisão de Execução (UE) 2017/696 da 

Comissão, de 11 de abril 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 [notificada com 

o número C(2017) 2476]. 

 

Retificação do Regulamento (UE) 

2016/1012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 8 de junho de 2016 

Sobre as condições zootécnicas e genealógicas 

aplicáveis à produção, ao comércio e à entrada 

na União de animais reprodutores de raça pura, 

de suínos reprodutores híbridos e dos 

respetivos produtos germinais, que altera o 

Regulamento (UE) n.° 625/2014 e as Diretivas 

89/608/CEE e 90/425/CEE do Conselho e 

revoga determinados atos no domínio da 

produção animal («Regulamento sobre a 

produção animal») (JO L 171 de 29.6.2016). 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/714 

da Comissão, de 20 de abril de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/714 da 

Comissão, de 20 de abril de 2017, que fixa o 

preço mínimo de venda de leite em pó 

desnatado para o oitavo concurso parcial no 
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âmbito do concurso aberto pelo Regulamento de 

Execução (UE) 2016/2080. 

 
 

 

 

 

Retificação da 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 (JO L 43 de 21.2.2017). 

 

Regulamento Delegado (UE) 2017/723 da 

Comissão, de 16 de fevereiro de 2017 

Altera o Regulamento Delegado (UE) n.° 

640/2014, que completa o Regulamento (UE) n.° 

1306/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que diz respeito ao sistema 

integrado de gestão e de controlo e às 

condições de recusa ou retirada de 

pagamentos, bem como às sanções 

administrativas aplicáveis aos pagamentos 

diretos, ao apoio ao desenvolvimento rural e à 

condicionalidade. 

Regulamento de Execução (UE) 2017/731 

da Comissão, de 25 de abril de 2017 

Altera os modelos de certificados veterinários 

BOV-X, BOV-Y, BOV e OVI estabelecidos nos 

anexos I e II do Regulamento (UE) n.° 206/2010, 

os modelos de certificados GEL, COL, RCG e 

TCG estabelecidos no anexo II do Regulamento 

de Execução (UE) 2016/759 e o modelo de 

certificado para produtos compostos 

estabelecido no anexo I do Regulamento (UE) 

n.° 28/2012 no que se refere às regras para a 

prevenção, o controlo e a erradicação de 

determinadas encefalopatias espongiformes 

transmissíveis. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2017/739 

da Comissão, de 26 de abril 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. 


