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DIPLOMAS EM DESTAQUE 
 

 

Portaria n.º 101/2023, de 11 de abril 
 
Aprova o Regulamento Específico do Sistema de Incentivos Portugal Events 

 

 

Portaria n.º 103/2023, de 12 de abril 
 
Define e regulamenta os cursos adequados à formação profissional específica e atualização de dirigentes e à 

formação de trabalhadores para o futuro exercício de funções dirigentes ou de liderança de equipas na 

Administração Pública 

 

 

Lei n.º 17/2023, de 14 de abril 
 
Procede à aplicação transitória de isenção de IVA a certos produtos alimentares 

 

 

Decreto-Lei n.º 26-B/2023, de 18 de abril 
 
Promove a atualização salarial intercalar do valor das remunerações da Administração Pública 

 

Portaria n.º 107-A/2023, de 18 de abril 
 
Fixa a atualização do subsídio de refeição, a 1 de janeiro de 2023, aos trabalhadores da Administração Pública 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2023, de 19 de abril 
 
Visa estabelecer um sistema de incentivos financeiros a grandes projetos de investimento 

 

 

Despacho n.º 4732-A/2023, de 19 de abril 

 

Aprova as alterações às tabelas de retenção na fonte, que se encontram em vigor, sobre rendimentos do trabalho 

dependente e pensões auferidas por titulares residentes no continente para vigorarem a partir de 1 de maio de 

2023 

 

 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 38/2023, de 27 de abril 

 

Recomenda ao Governo a instalação de todos os novos serviços e organismos da Administração Pública no 

interior do País 

 

 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/101-2023-211580658
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https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/34-2023-211996390
https://dre.pt/dre/detalhe/diario-republica/77-2023-212050296-31
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/38-2023-212304606
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/38-2023-212304606
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/112-2023-212304607
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Portaria n.º 112/2023, de 27 de abril 

 

Aprova o Regulamento para a Classificação e Avaliação da Informação Arquivística da Administração 

Local 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 35-A/2023, de 27 de abril 

 

Prorroga o prazo de conclusão do Programa Bairros Saudáveis 

 

 

Decreto-Lei n.º 28-A/2023, de 3 de maio 

 
Aprova o regime geral da atribuição dos apoios financeiros ao setor agrícola e pecuário e ao setor das pescas e 

aquicultura e prorroga a vigência do mecanismo do gasóleo profissional extraordinário 

 

 

Portaria n.º 115/2023, de 5 de maio 

 

Procede, para o ano de 2023, à identificação das águas balneares costeiras e de transição e das águas balneares 

interiores, fixando as respetivas épocas balneares, e à qualificação como praia de banhos, onde é assegurada a 

presença de nadadores-salvadores 

 

 

Portaria n.º 116/2023, de 8 de maio 

 

Fixa o valor da «taxa sanitária e de segurança alimentar mais» para o ano de 2023 

 

 

Decreto-Lei n.º 32-A/2023, de 8 de maio 

 

Estabelece o novo regime de gestão e recrutamento do pessoal docente dos ensinos básico e secundário e de 

técnicos especializados para formação 
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