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• Portaria de Extensão /Alterações dos Contratos Coletivos 
Portaria n.º 297/2017 – D.R. n.º 195/2017, Série I de 2017-10-10 
Portaria que determina a extensão das alterações dos contratos coletivos entre a ACIRO - 
Associação Comercial, Industrial e Serviços da Região Oeste e o CESP - Sindicato dos 
Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal e outros e entre a mesma 
associação de empregadores e o Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, 
Comércio, Restauração e Turismo - SITESE 

 
 

• Pesos e as Dimensões Máximos Autorizados para os Veículos em Circulação 
Decreto-Lei n.º 132/2017 - Diário da República n.º 196/2017, Série I de 2017-10-11 
Aprova o Regulamento Que Fixa os Pesos e as Dimensões Máximos Autorizados para os 
Veículos em Circulação, transpondo a Diretiva (UE) n.º 2015/719 
 
Os pesos brutos e as dimensões máximos dos veículos, para efeitos de circulação em 
território nacional, são os definidos no Regulamento anexo ao presente diploma. 
 
Até 27 de maio de 2021 são efetuadas medições específicas em circulação, para identificar 
os veículos ou conjuntos de veículos suscetíveis de exceder o peso máximo autorizado e 
que deverão, por isso, ser controlados a fim de assegurar o cumprimento dos requisitos 
estabelecidos no presente decreto-lei. 

 
O presente diploma entrou em vigor no dia 12 de outubro de 2017. 

 
 
Inspeção e Controlo Fitossanitário / Taxas 
Portaria n.º 298/2017 – D.R. n.º 197/2017, Série I de 2017-10-12 
Aprova o regime das taxas devidas pelos serviços de inspeção e controlo fitossanitário 
prestados pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), e pelas Direções Regionais 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/108280428
https://dre.pt/application/conteudo/108284890
https://dre.pt/application/conteudo/108284970
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de Agricultura e Pescas (DRAP) e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. 
(ICNF, I. P.), enquanto organismos que atuam em estreita ligação com a DGAV 
 
A presente portaria contempla, nomeadamente, todos os regimes de taxas devidas por 
serviços prestados nas áreas dos materiais de propagação vegetativa, incluindo no que 
respeita ao Catálogo Nacional de Variedades de Videira e registo de clones de videira e no 
Registo Nacional de Variedades de Fruteiras, o regime das taxas relativas aos custos adicionais 
nos atos de inspeção fitossanitária, e o regime das taxas nos atos de inspeção fitossanitária de 
madeira de coníferas, material de embalagem de madeira e colmeias e ninhos. 
 
A partir de 2018, as taxas serão objeto de atualização anual, a partir de 1 de março de cada 
ano, com base no coeficiente resultante da totalidade da variação do índice médio de preços 
no consumidor, no continente, excluindo habitação, relativo ao ano anterior, apurado pelo 
Instituto Nacional de Estatística. 
 
 

Declarações de Retificação 

 

• Regime das Instalações Elétricas Particulares 
Declaração de Retificação n.º 33/2017 – D.R. n.º 194/2017, Série I de 2017-10-09 
Retifica o Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto, da Economia, que estabelece o regime 
das instalações elétricas particulares, publicado no Diário da República, n.º 154, 1.ª série, 
de 10 de agosto de 2017 

 
 

• Regime das Instalações de Gases Combustíveis em Edifícios 
Declaração de Retificação n.º 34/2017 – D.R. n.º 194/2017, Série I de 2017-10-09 
Retifica o Decreto-Lei n.º 97/2017, de 10 de agosto, da Economia, que estabelece o regime 
das instalações de gases combustíveis em edifícios, publicado no Diário da República, n.º 
154, 1.ª série, de 10 de agosto de 2017 

 
 
 
 

LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA 
                                                                                             

 
Não foi publicada legislação relevante. 

 
DAE 

13.10.2017 
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