
 

Destaques 

Janeiro 2018 

 

Açores 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 1/2018/A 

de 3 de janeiro de 2018 

Orçamento da Região Autónoma dos Açores 

para o ano 2018 

DR – I Série – N .º 2 – 03.01.2018 

JO – I Série – N .º 1 – 04.01.2018 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/A 

de 8 de janeiro de 2018 

Plano Anual Regional para o ano 2018 

DR – I Série – N .º 5 – 08.01.2018 

JO – I Série – N .º 3 – 09.01.2018 

 

 

Arrendamento  

 

Portaria n.º 3/2018 de 3 de Janeiro 

Atualiza os fatores de correção extraordinária 

das rendas para o ano de 2018 

DR – I Série – N .º 2– 03.01.2018 
 

 

Combustíveis 

 

Despacho Normativo n.º 3/2018 de 31 de 

janeiro de 2018 

Fixa os preços máximos de venda ao público 

dos combustíveis líquidos e dos gases de 

petróleo liquefeitos. Revoga o Despacho 

Normativo n.º 37/2017, de 29 de dezembro. 

JO – I Série – N .º 13– 31.01.2018 

DR – I Série – N .º 125 – 30.06.2017 

 

 

Finanças 

 

Aviso n.º 234/2018 de 4 de janeiro de 2018 

Taxa de juros de mora aplicáveis às dívidas ao 

Estado e outras entidades públicas para 2018 

DR - II Série – N .º 3 – Parte G  – 04.01.2018 

 

Portaria n.º 33/2018 de 24 de janeiro de 

2018 

Portaria que altera a Portaria n.º 1295/2007, de 

1 de outubro, que aprovou o modelo e as 

especificações técnicas da estampilha especial 

para os produtos de tabaco manufaturado 

sujeitos a imposto sobre o tabaco e destinados 

a ser introduzidos no consumo no território 

nacional, no que respeita ao prazo de 

comercialização e venda ao público de maços 

de cigarros que tenham aposta a estampilha 

especial em vigor para um determinado ano 

económico 

DR – I Série – N .º 17 – 24.01.2018 

 

Portaria n.º 40/2018 de 31 de janeiro de 

2018 

Aprova a Declaração Mensal de Remunerações 

- AT e respetivas instruções de preenchimento, 

para cumprimento da obrigação declarativa a 

que se referem 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 22 – 31.01.2018 

 

Despacho n.º 781/2018 de 17 de janeiro de 

2018 

Despacho que aprova as tabelas de retenção na 

fonte sobre rendimentos do trabalho dependente 

e pensões auferidas por titulares residentes na 

Região Autónoma dos Açores para vigorarem 

durante o ano de 2018. 

DR – II Série – Parte C – 17.01.2018 

 

Incentivos  

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114440373/details/maximized?serie=I&day=2018-01-03&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114440373/details/maximized?serie=I&day=2018-01-03&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114472724/details/maximized?serie=I&day=2018-01-08&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114472724/details/maximized?serie=I&day=2018-01-08&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114440372/details/maximized?serie=I&day=2018-01-03&date=2018-01-01
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/70d43200-2663-4569-a04b-8b5883ceec6a
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/70d43200-2663-4569-a04b-8b5883ceec6a
https://dre.pt/application/file/a/114464043
https://dre.pt/application/file/a/114564830
https://dre.pt/application/file/a/114564830
https://dre.pt/application/file/a/114609362
https://dre.pt/application/file/a/114609362
https://dre.pt/application/conteudo/114528137
https://dre.pt/application/conteudo/114528137


 

Destaques 

Janeiro 2018 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 

1/2018/A de 8 de janeiro 

Primeira alteração ao Decreto Regulamentar 

Regional n.º 1/2016/A, de 27 de janeiro, que 

regulamenta o subsistema de incentivos para a 

internacionalização. 

DR – I Série – N .º 5 – 8.01.2018 

JO – I Série – N.º 3 – 9.01.2018 

 

Portaria n.º 1/2018 de 10 de Janeiro 

Revogação do sistema de apoio à promoção de 

produtos açorianos. Revoga a Portaria n.º 

9/2016, de 11 de fevereiro. 

JO – I Série – N.º 4 – 10.01.2018 

 

Despacho n.º 71/2018 de 10 de Janeiro de 

2018 

Lista de produtos relativamente aos quais 

podem ser apresentadas projetos de acesso aos 

mercados. 

JO – II Série – N.º 7 – 10.01.2018 

 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 

2/2018/A de 16 de janeiro 

Terceira alteração ao Decreto Regulamentar 

Regional n.º 16/2014/A, de 17 de setembro, 

quinta alteração ao Decreto Regulamentar 

Regional n.º 19/2014/A, de 22 de setembro, 

quarta alteração ao Decreto Regulamentar 

Regional n.º 20/2014/A, de 23 de setembro e 

quarta alteração ao Decreto Regulamentar 

Regional n.º 21/2014/A, de 10 de outubro. 

DR – I Série – N .º 11 – 16.01.2018 

JO – I Série – N.º8 – 16.01.2018 

 

 

Produtos Agrícolas 

 

Portaria n.º 2/2018 de 11 de janeiro 

Fixa os valores unitários da ajuda para as 

estimativas de abastecimento do Regime 

Específico de Abastecimento. Revoga a Portaria 

n.º 91/2015, de 30 de junho. 

JO – I Série – N.º 5 – 11.01.2018 

 

Regulamentos Municipais 

 

Regulamento n.º 1/2018 de 2 de janeiro 

Regulamento da Startup Angra – Incubadora de 

Empresas de Base Local de Angra do 

Heroísmo. 

Resíduos 

JO – II Série – N.º 1 – 02.01.2018 

 

Resíduos 

 

Portaria n.º 20/2018 de 17 de janeiro 

Estabelece os critérios para a atribuição do Fim 

do Estatuto de Resíduo (FER) ao material de 

borracha derivado de pneus usados. 

DR – I Série – N .º 12– 17.01.2018 

 

Saúde 

 

Portaria n.º 15/2018 de 11 de janeiro  

Procede à primeira alteração da Portaria n.º 

35/2016, de 1 de março [Estabelece o regime de 

comparticipação do Estado no preço máximo 

dos reagentes (tiras-teste) para determinação 

de glicemia, cetonemia e cetonúria e das 

agulhas, seringas, lancetas e de outros 

dispositivos médicos para a finalidade de 

automonitorização de pessoas com diabetes, a 

beneficiários do Serviço Nacional de Saúde e 

revoga a Portaria n.º 222/2014, de 4 de 

novembro]. 

DR – I Série – N .º 08– 11.01.2018 

 

Segurança Social 

https://dre.pt/application/file/a/114467748
https://dre.pt/application/file/a/114467748
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/6617fe62-9ed3-4128-b514-0ef914095763
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/75bbed77-ac71-4aaa-ae51-47216f9866fc
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/75bbed77-ac71-4aaa-ae51-47216f9866fc
https://dre.pt/application/file/a/114528044
https://dre.pt/application/file/a/114528044
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/c21f15c7-ffd6-43e0-81a1-37127e876d7b
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/24e1f880-ab31-4ee7-b98a-922d422547e7
https://dre.pt/application/file/a/114538562
https://dre.pt/application/file/a/114509572


 

Destaques 

Janeiro 2018 

 

 

Portaria n.º 25/2018 de 18 de janeiro de 

2018 

Portaria que estabelece a idade normal de 

acesso à pensão de velhice em 2019. 

DR – I Série – N .º 13 – 18.01.2018 

 

Trabalho 

 

Portaria n.º 14/2018 de 11 de janeiro de 

2018 

Portaria que regula os modelos de 

participação relativa a acidentes de 

trabalho. 

DR – I Série – N .º 8 – 11.01.2018 

 

Portaria n.º 22/2018 de 18 de janeiro 

Portaria que procede à atualização anual das 

pensões de acidentes de trabalho para o ano de 

2018. 

DR – I Série – N .º 13– 18.01.2018 

 

 

Trabalhadores Independentes 

 

Decreto-Lei n.º 2/2018 de 9 de janeiro de 

2018 

Altera o regime contributivo dos 

trabalhadores independentes. 

DR – I Série – N .º 6 – 9.01.2018 

 

 
 

INSTRUMENTOS DE 

REGULAMENTAÇÃO COLETIVA DE 

TRABALHO 

 

Aviso de Portaria de Extensão n.º 2/2018 de 30 

de janeiro de 2018 

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 (Sector de 

Lacticínios). 

JO – II Série – N.º 21 – 30.01.0218  

 

 

https://dre.pt/application/file/a/114541589
https://dre.pt/application/file/a/114541589
https://dre.pt/application/file/a/114509571
https://dre.pt/application/file/a/114509571
https://dre.pt/application/file/a/114541586
https://dre.pt/application/file/a/114484286
https://dre.pt/application/file/a/114484286
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/7337453a-a0f7-48fc-aaf6-89b6c9cd300c
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/7337453a-a0f7-48fc-aaf6-89b6c9cd300c

