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1. ATIVIDADE PARLAMENTAR
Resolução da Assembleia da República n.º 1-A/2014, de 13 de janeiro
(Assembleia da República)
Torna público o primeiro orçamento suplementar da Assembleia da República para 2014.

2. ADMINISTRAÇÃO INTERNA


QUESTÕES ELEITORAIS E REFERENDÁRIAS

Resolução da Assembleia da República n.º 6-A/2014, de 20 de janeiro
(Assembleia da República)
Propõe a realização de um referendo sobre a possibilidade de co-adoção pelo cônjuge ou
unido de facto do mesmo sexo e sobre a possibilidade de adoção por casais do mesmo
sexo, casados ou unidos de facto.

Acórdão n.º 1/2014, de 23 de janeiro
(Tribunal Constitucional)
Decide nada haver que obste a que a coligação constituída pelo Partido Comunista
Português e o Partido Ecologista «Os Verdes» adote a denominação CDU - Coligação
Democrática Unitária, a sigla PCP - PEV e o símbolo constante do anexo do presente
acórdão, com o objetivo de concorrer às eleições para o Parlamento Europeu a realizar no
ano de 2014, e determina a respetiva anotação.

3. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Portaria n.º 8-A/2014, de 15 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios das Finanças, dos Negócios
Estrangeiros, da Defesa Nacional, da Administração Interna, da Justiça, da
Economia, do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, da Agricultura e
do Mar, da Saúde, da Educação e Ciência e da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social)
Regulamenta o programa de rescisões por mútuo acordo de técnicos superiores a realizar
no âmbito da administração direta e indireta do Estado, estabelecendo a sua duração, os
requisitos e as condições específicas a aplicar e a tramitação do processo prévio ao acordo
de cessação do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
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Portaria n.º 10/2014, de 17 de janeiro
(Ministérios das Finanças e da Justiça)
Fixa o valor dos suplementos de piquete e de prevenção, o valor-hora e o regime de
turnos a que tem direito o pessoal da Polícia Judiciária e revoga a Portaria n.º 98/97 de 13
de fevereiro.

4. AGRICULTURA, FLORESTAS, CAÇA E PESCAS


AGRICULTURA

Despacho n.º 911/2014, de 21 de janeiro
(Ministério da Agricultura e do Mar - Gabinete da Ministra)
Cria o Conselho para o Acompanhamento do Regadio de Alqueva - CAR Alqueva, com o
objetivo de acompanhar a exploração da componente hidroagrícola do Empreendimento
de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), por forma a salvaguardar o uso eficiente da água
para rega, a produtividade, rentabilidade e competitividade da agricultura praticada no
âmbito do empreendimento, bem como a sustentabilidade da componente hidroagrícola do
EFMA.



FLORESTAS

Despacho n.º 782/2014, de 17 de janeiro
(Ministério da Agricultura e do Mar - Gabinete do Secretário de Estado das
Florestas e do Desenvolvimento Rural)
Determina a revisão dos planos regionais de ordenamento florestal (PROF).



PESCAS

Portaria n.º 14/2014, de 23 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios das Finanças, da Defesa
Nacional, da Economia, do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e da
Agricultura e do Mar)
Define as artes permitidas, condicionamentos, termos do licenciamento e taxas aplicáveis
ao exercício da pesca lúdica em águas oceânicas, em águas interiores marítimas ou em
águas interiores não marítimas sob jurisdição da autoridade marítima.
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5. AMBIENTE
Despacho n.º 868-A/2014, de 20 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros e Ministério das Finanças - Gabinetes dos
Secretários de Estado da Administração Local e Adjunto e do Orçamento)
Autoriza a celebração de contratos de auxílio financeiro, no âmbito do Fundo de
Emergência Municipal, com os municípios que sofreram danos significativos na sequência
dos incêndios ocorridos em Picões, entre 8 e 11 de julho de 2013 e na Serra do Caramulo,
entre 21 e 30 de agosto de 2013.

6. ASSOCIAÇÕES
Portaria n.º 7/2014, de 13 de janeiro
(Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social)
Define as regras a que obedece o registo das Organizações Não Governamentais das
Pessoas com Deficiência.

Despacho (extrato) n.º 561/2014, de 13 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros - Alto Comissariado para a Imigração e
Diálogo Intercultural, I. P.)
Reconhece a representatividade da Estrela da Lusofonia - Associação Cultural e
Recreativa, como associação representativa dos imigrantes e seus descendentes.

Despacho (extrato) n.º 979/2014, de 22 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros - Alto Comissariado para a Imigração e
Diálogo Intercultural, I. P.)
Reconhecimento de representatividade da GHAM-AHTÉ - Associação dos Filhos e Amigos
da Ilha das Galinhas como associação representativa dos imigrantes e seus descendentes,
nos termos do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 115/99, de 3 de agosto, com efeitos a partir
de 30 de outubro de 2013.

7. CONSUMIDORES
Decreto-Lei n.º 4/2014, de 14 de janeiro
(Ministério da Economia)
Prorroga o prazo previsto no n.º 1 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 109/2010, de 14 de
outubro, que estabelece o regime jurídico de acesso e de exercício da atividade funerária,
prorrogando o período de transição para a habilitação dos responsáveis técnicos.
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8. CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PARTICULARES
Despacho n.º 578/2014, de 13 de janeiro
(Ministérios da Economia e do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia Gabinetes dos Secretários de Estado das Infraestruturas, Transportes e
Comunicações e do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza)
Determina que a gestão do projeto

O Protocolo para a Normalização da Informação

Técnica na Construção (ProNIC), em representação do Estado português, é assumida pelo
Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P. (INCI), organismo regulador do setor da
construção e do imobiliário, bem como da contratação pública.

Regulamento n.º 16/2014, de 15 de janeiro
(Ministério da Economia - Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P.)
Determina

que

o

Regulamento

que

disciplina

a

instrução

e

a

tramitação

dos

procedimentos administrativos previstos na Lei n.º 15/2013, de 8 de fevereiro, que
estabelece o regime jurídico, fica sujeita a atividade de mediação imobiliária.

9. CULTURA
Despacho n.º 1164-A/2014, de 23 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros - Gabinetes do Ministro Adjunto e do
Desenvolvimento Regional e do Secretário de Estado da Cultura)
Determina a criação de uma equipa de preparação do Arquivo Sonoro Nacional.

10. DEFESA/FORÇAS ARMADAS
Despacho n.º 871/2014, de 21 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Primeiro-Ministro)
Determina os objetivos políticos e operacionais da participação nacional no exercício do
Crisis Management Exercise 2014 (CMX 14).

11. DESPORTO
Portaria n.º 6/2014, de 13 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Regulamenta as experiências de mergulho recreativo.
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Portaria n.º 9/2014, de 17 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova a lista de substâncias e métodos proibidos, dentro e fora das competições
desportivas e revoga a Portaria n.º 22/2013, de 23 de janeiro.

Despacho n.º 1167/2014, de 24 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Secretário de Estado do
Desporto e Juventude)
Reconhece de interesse público o evento desportivo denominado Campeonato do Mundo
da Juventude de Vela.

12. EDUCAÇÃO
Decreto-Lei n.º 5/2014, de 14 de janeiro
(Ministério da Educação e Ciência)
Regula o regime de avaliação, certificação e adoção dos manuais escolares dos ensinos
básico e secundário, previsto na Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto.

Despacho n.º 627/2014. de 14 de janeiro
(Ministério da Educação e Ciência - Gabinete do Secretário de Estado do Ensino
Superior)
Altera o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior,
aprovado pelo Despacho n.º 8442-A/2012, de 22 de junho, retificado pela Declaração de
Retificação n.º 1051/2012, de 14 de agosto.

Despacho n.º 1025/2014, de 22 de janeiro
(Ministérios da Educação e Ciência e da Solidariedade, Emprego e Segurança
Social - Gabinetes dos Secretários de Estado do Ensino e da Administração
Escolar e da Solidariedade e da Segurança Social)
Fixa, para o ano letivo 2012/2013, o apoio financeiro estabelecido no protocolo de
cooperação entre o Governo, a União das Instituições Particulares de Solidariedade Social,
a União das Misericórdias Portuguesas e a União das Mutualidades Portuguesas no
Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar.
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Despacho n.º 1026/2014, de 22 de janeiro
(Ministérios da Educação e Ciência e da Solidariedade, Emprego e Segurança
Social - Gabinetes dos Secretários de Estado do Ensino e da Administração
Escolar e da Solidariedade e da Segurança Social)
Fixa, para o ano letivo 2012/2013, o apoio financeiro estabelecido no protocolo de
cooperação entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses no
Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar.

13. ENERGIA
Diretiva n.º 5/2014, de 16 de janeiro
(Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos)
Aprova a Diretiva sobre os perfis de perdas, perfis de consumo e perfis de produção
aplicáveis em 2014.

Decreto-Lei n.º 13/2014, de 22 de janeiro
(Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia)
Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 104/2010, de 29 de setembro, no sentido
de alterar a forma de fixação do período de aplicação das tarifas transitórias para
fornecimentos de eletricidade aos clientes finais com consumos em alta tensão, média
tensão e baixa tensão especial.

14. FINANÇAS
Portaria n.º 33-A/2014, de 16 de janeiro
(Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional - Gabinetes da Ministra de Estado
e das Finanças e do Ministro da Defesa Nacional)
Regulamenta o regime de reembolso das contribuições efetuadas para o Fundo de Pensões
dos Militares das Forças Armadas.

Despacho n.º 1169/2014, de 24 de janeiro
(Ministério das Finanças - Gabinete da Ministra)
Aprova o formulário eletrónico a preencher pelas entidades concedentes de subvenções e
outros benefícios públicos e da documentação de suporte a apresentar.
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Aviso n.º 1019/2014, de 24 de janeiro
(Ministério das Finanças - Direção-Geral do Tesouro e Finanças)
Publicita as taxas supletivas de juros moratórios em vigor no 1.º semestre de 2014.

CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS



Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro
(Assembleia da República)
Procede à reforma da tributação das sociedades, alterando o Código do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de
novembro, o Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro, e o Código do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442A/88, de 30 de novembro.



Portaria n.º 15-A/2014. D.R. n.º 17, Suplemento, Série I de 2014-01-24
Ministério das Finanças
Aprova as instruções de preenchimento da Declaração Mensal de Remunerações AT, para cumprimento da obrigação declarativa a que se refere a subalínea i) da
alínea c), e a alínea d), do n.º 1 do artigo 119.º, do Código do IRS

Despacho n.º 706-A/2014, de 15 de janeiro
(Ministério das Finanças - Gabinete da Ministra)
Aprova as tabelas de retenção na fonte para vigorarem durante o ano de 2014.



BANCA/ INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO/SOCIEDADES
FINANCEIRAS

Lei n.º 1/2014, de 16 de janeiro
(Assembleia da República)
Procede à oitava alteração à Lei n.º 63-A/2008, de 24 de novembro, que estabelece
medidas de reforço da solidez financeira das instituições de crédito no âmbito da iniciativa
para o reforço da estabilidade financeira e da disponibilização de liquidez nos mercados
financeiros.

15. JOGOS DE FORTUNA E AZAR E OUTROS
Portaria n.º 15/2014, de 23 de janeiro
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(Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social)
Procede à segunda alteração ao Regulamento da Lotaria Nacional, aprovado pela
Portaria n.º 1016/2010, de 4 de outubro, sétima alteração ao Regulamento da Lotaria
Instantânea, aprovado pela Portaria n.º 552/2001, de 31 de maio, segunda alteração
ao Regulamento do Totoloto, aprovado pela Portaria n.º 102/2011, de 11 de março,
sexta alteração ao Regulamento do Totobola, aprovado pela Portaria n.º 39/2004, de
12 de janeiro, nona alteração ao Regulamento do Joker, aprovado pela Portaria n.º
550/2001, de 31 de maio e décima primeira alteração ao Regulamento do
Euromilhões, aprovado pela Portaria n.º 1267/2004, de 1 de outubro.

16. JUSTIÇA
Portaria n.º 13/2014, de 21 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova o modelo de cartão de identificação e de livre-trânsito dos juízes e o modelo de
cartão de identidade do restante pessoal do Tribunal Constitucional.

Parecer n.º 1/2014, de 20 de janeiro
(Tribunal de Contas)
Torna público o Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2012.

Despacho n.º 902/2014, de 21 de janeiro
(Ministério da Justiça - Gabinete da Ministra)
Autoriza a criação de um centro de arbitragem institucionalizada pela Câmara de Comércio
e Indústria Luso-Espanhola, denominado Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e
Indústria Luso-Espanhola.

Despacho n.º 1187/2014, de 24 de janeiro
(Ministérios da Administração Interna, da Justiça, da Saúde, da Educação e
Ciência e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social - Gabinetes do Ministro
da Administração Interna, da Ministra da Justiça e dos Ministros da Saúde, da
Educação e Ciência e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social)
Cria duas comissões integradas por representantes dos departamentos governamentais e
por entidades com intervenção de reconhecido mérito na área da infância e juventude.

Diretiva n.º 1/2014, de 24 de janeiro
(Ministério Público - Procuradoria-Geral da República)
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Torna públicas as determinações no âmbito da suspensão provisória do processo: diretiva
que visa apoiar e incrementar a sua utilização e promover uma atuação mais eficaz e
homogénea do Ministério Público.

17. NEGÓCIOS ESTRANGEIROS


QUESTÕES CONSULARES

Decreto n.º 2/2014, de 17 de janeiro
(Ministério dos Negócios Estrangeiros)
Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América sobre
Atividades Remuneradas dos Dependentes dos Membros das Missões Diplomáticas e
Postos Consulares designados para funções oficiais.

Portaria n.º 11/2014, de 20 de janeiro
(Ministério dos Negócios Estrangeiros)
Procede à segunda alteração à Portaria n.º 320-C/2011, de 30 de dezembro, que aprova a
Tabela de Emolumentos Consulares, a cobrar pelos serviços externos do Ministério dos
Negócios Estrangeiros.

18. REGIÕES AUTÓNOMAS


AÇORES

Decreto Legislativo Regional n.º 1/2014/A, de 15 de janeiro
(Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa)
Aprova o Plano Anual Regional para 2014.

19. SAÚDE
Portaria n.º 8/2014, de 14 de janeiro
(Ministério da Saúde)
Altera a Portaria n.º 615/2010, de 3 de agosto, que estabelece os requisitos mínimos
relativos à organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas para o
exercício da atividade das unidades privadas que tenham por objeto a prestação de
serviços médicos e de enfermagem em obstetrícia e neonatologia.

Despacho n.º 686/2014, de 15 de janeiro
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(Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde)
Determina que o Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral passa a abranger a
intervenção precoce no cancro oral e estabelece disposições referentes à atribuição de
cheques dentistas no âmbito do respetivo Programa.
Despacho n.º 728/2014, de 16 de janeiro
(Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde)
Formaliza as estruturas de apoio à coordenação do Plano Nacional de Saúde 2012-2016 e
determina que o respetivo Plano é coordenado pelo Diretor-Geral da Saúde.

Decreto-Lei n.º 9/2014, de 20 de janeiro
(Ministério da Saúde)
Procede à décima segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 121/2002, de 3 de maio,
transpondo as Diretivas n.ºs 2013/27/UE, da Comissão, de 17 de maio, 2013/41/UE, da
Comissão, de 18 de julho, e 2013/44/UE, da Comissão, de 30 de julho, e alterando a lista
de substâncias ativas que podem ser incluídas em produtos biocidas.

Decreto-Lei n.º 14/2014, de 22 de janeiro
(Ministério da Saúde)
Estabelece o regime jurídico das incompatibilidades dos membros das Comissões, de
grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais, e consultores que apoiam
os respetivos júris, ou que participam na escolha, avaliação, emissão de normas e
orientações de caráter clínico, elaboração de formulários, nas áreas do medicamento e do
dispositivo médico no âmbito dos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de
Saúde, independentemente da sua natureza jurídica, bem como dos serviços e organismos
do Ministério da Saúde.

20. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES


SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/2014, de 13 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprecia positivamente a Revisão Intercalar 2013 - 2015 da Estratégia Nacional de
Segurança Rodoviária.
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TRANSPORTES

Decreto-Lei n.º 7/2014, de 15 de janeiro
(Ministério da Economia)
Assegura a execução

na ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do

Regulamento (CE) n.º 261/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de
fevereiro, alterado pelo Regulamento (UE) n.º 1177/2010, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 24 de novembro, relativo aos direitos dos passageiros dos serviços de
transporte marítimo e por vias navegáveis interiores.

Deliberação n.º 44/2014, de 15 de janeiro
(Ministério da Economia - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.)
Delibera da obrigatoriedade do cumprimento da Recomendação do Conselho de Prevenção
da Corrupção, de 1 de julho de 2009, pelas autoridades gestoras de centros de inspeção.

Decreto-Lei n.º 8/2014, de 17 de janeiro
(Ministério da Administração Interna)
Define o processo de extinção da EMA - Empresa de Meios Aéreos, S. A.

21.

TURISMO E LAZER

Decreto-Lei n.º 15/2014, de 23 de janeiro
(Ministério da Economia)
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, que aprova o
regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos
turísticos.
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