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INCENTIVOS À CONTRATAÇÃO 

Este Decreto-Lei regula a atribuição de incentivos à 
contratação de jovens à procura do primeiro emprego e de 
desempregados de longa duração e muito longa duração, 
através de uma dispensa parcial ou isenção total do 
pagamento de contribuições para o regime geral de 
segurança social, na parte relativa à entidade empregadora. 

Os incentivos aplicam-se aos seguintes grupos: 

 Jovens à procura de primeiro emprego (pessoas com 

idade até 30 anos e que nunca tenham prestado a atividade 

ao abrigo de contrato sem termo; 

 Desempregados de longa duração (pessoas inscritas 

no IEFP há 12 meses ou mais; 

 Desempregados de muito longa duração (pessoas 

com 45 anos de idade ou mais e que se encontrem inscritas 

no IEFP há 25 meses ou mais. 
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OUTRA LEGISLAÇÃO 

CÓDIGO DO DIREITO DE AUTOR E DOS DIREITOS CONEXOS - ALTERAÇÃO 

A Lei nº 36/2017 garante o exercício dos direitos dos beneficiários das utilizações livres de 
obras, procedendo à décima segunda alteração ao Código do Direito de Autor e dos Direitos 
Conexos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março. 

Lei n.º 36/2017 - Diário da República n.º 107/2017, Série I de 2017-06-02 

COOPERATIVAS – PROCEDIMENTO DE CONSTITUIÇÃO 

O Decreto-Lei nº 54/2017 cria o regime «cooperativa na hora», que simplifica o procedimento 
de criação de cooperativas. 

Decreto-Lei n.º 54/2017 - Diário da República n.º 107/2017, Série I de 2017-06-02 

NOVO REGIME DO ARRENDAMENTO URBANO - ALTERAÇÃO 

A lei nº 43/2016 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. 

Lei n.º 43/2017 - Diário da República n.º 114/2017, Série I de 2017-06-14 

DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES TRANSFRONTEIRIÇAS 

A Portaria nº 191/2017 aprova o novo modelo de impresso de declaração e respetivas 
instruções, designado por Declaração de Operações Transfronteiriças - Modelo 38. 

Portaria n.º 191/2017 - Diário da República n.º 115/2017, Série I de 2017-06-16 

CERTIDÃO JUDICIAL ELETRÓNICA 

O Decreto-Lei nº 68/2017 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. 

Decreto-Lei n.º 68/2017 - Diário da República n.º 115/2017, Série I de 2017-06-16 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/326921/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107458728/details/maximized?serie=I&day=2017-06-02&date=2017-06-01
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
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/538614/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107514240/details/maximized?serie=I&day=2017-06-14&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107522249/details/maximized?serie=I&day=2017-06-16&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107522250/details/maximized?serie=I&day=2017-06-16&date=2017-06-01


 
 

REGIME JURÍDICO DA INSTALAÇÃO, EXPLORAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS 
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS - ALTERAÇÃO 

O Decreto Legislativo Regional nº 19/2017/M procede à primeira alteração ao Decreto 
Legislativo Regional n.º 12/2009/M, de 6 de maio, que adapta à Região Autónoma da Madeira 
o Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, que estabelece o regime jurídico da instalação, 
exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos. 

Decreto Legislativo Regional n.º 19/2017/M - Diário da República n.º 122/2017, Série I de 
2017-06-27 

REGIME JURÍDICO DAS SIMFE, CERTIFICADOS DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO E ALTERAÇÃO AO 
CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS 

O Decreto-Lei nº 77/2017 cria medidas de dinamização do mercado de capitais, com vista à 
diversificação das fontes de financiamento das empresas. O referido decreto-lei regula as 
sociedades de investimento mobiliário para fomento da economia (SIMFE), estabelecendo o 
respetivo regime jurídico; cria os certificados de dívida de curto prazo, procedendo à terceira 
alteração ao Decreto-Lei nº 69/2014; procede à vigésima oitava alteração ao Código dos 
Valores Mobiliários. 

Decreto-Lei n.º 77/2017 - Diário da República n.º 125/2017, Série I de 2017-06-30 

CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS E CÓDIGO DA INSOLVENCIA E DA RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS - ALTERAÇÕES 

O Decreto-Lei nº 79/2017 altera o Código das Sociedades Comerciais e o Código da Insolvência 
e da Recuperação de Empresas. 

Decreto-Lei n.º 79/2017 - Diário da República n.º 125/2017, Série I de 2017-06-30 

REGIME JURÍDICO DOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS - ALTERAÇÃO 

O Decreto-Lei nº 80/2017 implementa a medida Simplex+ «Licenciamentos Turísticos+ 
Simples», alterando o Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos. 

Decreto-Lei n.º 80/2017 - Diário da República n.º 125/2017, Série I de 2017-06-30 

CERTIFICAÇÃO PME - ALTERAÇÃO 

O Decreto-Lei nº 81/2017 altera a certificação por via eletrónica de micro, pequena e média 
empresa. 

Decreto-Lei n.º 81/2017 - Diário da República n.º 125/2017, Série I de 2017-06-30 
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LIVRO DE RECLAMAÇÕES ELETRÓNICO 

A Portaria nº 201-A/2017 aprova o modelo, edição, preços, fornecimento e distribuição do 
livro de reclamações, nos formatos físico e eletrónico e estabelece as funcionalidades da 
plataforma digital que disponibiliza o formato eletrónico do livro de reclamações. 

Portaria n.º 201-A/2017 - Diário da República n.º 125/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-06-
30 

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ENTRE OS CONTRIBUINTES E O ESTADO 

A Portaria nº 201-B/2017 estabelece os procedimentos para a compensação de créditos entre 
os contribuintes e o Estado. 

Portaria n.º 201-B/2017 - Diário da República n.º 125/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-06-
30 

REGIME DA APROPRIAÇÃO DO BEM EMPENHADO NO PENHOR MERCANTIL 

O Decreto-Lei 75/2017 de 26 de junho aprova o regime da apropriação do bem empenhado no 
penhor mercantil. O referido regime estipula que é lícito às partes convencionar, no contrato 
de penhor para garantia de obrigação comercial em que o prestador da garantia seja 
comerciante, que o credor pignoratício, em caso de incumprimento, se aproprie da coisa ou do 
direito empenhado, pelo valor que resulte de avaliação realizada após o vencimento da 
obrigação, devendo o modo e os critérios de avaliação ser estabelecidos no contrato. 

Decreto-Lei n.º 75/2017 - Diário da República n.º 121/2017, Série I de 2017-06-26 

Programas operacionais / Apoios 

Decreto-Lei n.º 72/2017 - Diário da República n.º 118/2017, Série I de 2017-06-21 

O Decreto-Lei nº 72/2017 estabelece incentivos à contratação de jovens à procura do primeiro 
emprego e de desempregados de longa duração e de muito longa duração.  

Portaria n.º 189/2017 - Diário da República n.º 110/2017, Série I de 2017-06-07 

Procede à segunda alteração da Portaria n.º 201/2015, de 10 de julho, que estabelece o 
regime de aplicação da operação n.º 3.4.2, «Melhoria da eficiência dos regadios existentes», 
inserido na ação n.º 3.4, «Infraestruturas coletivas», da medida n.º 3, «Valorização da 
produção agrícola», integrada na área n.º 2, «Competitividade e organização da produção», do 
Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020 

Portaria n.º 196/2017 - Diário da República n.º 120/2017, Série I de 2017-06-23 
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Altera a Portaria n.º 183/2015, de 22 de junho, retificada pela Declaração de Retificação n.º 
33/2015, de 13 de julho, que estabelece o enquadramento aplicável à medida INOV Contacto - 
Estágios Internacionais de Jovens Quadros. 

INTERPRETAÇÕES/ORIENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL 

Oficio-circulado nº 30191/2017 de 8 de junho – IVA – Lugar das prestações de serviços 

relacionadas com bens imóveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A presente informação destina-se a ser distribuída entre clientes e colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e 

abstrata, não devendo servir base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso 

concreto. O conteúdo desta informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem expressa autorização do editor. 

Caso deseje obter esclarecimentos adicionais contacte sroc@mca.pt 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67552501/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69778943/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69778943/details/normal?l=1
mailto:sroc@mca.pt

