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1. ACTIVIDADE PARLAMENTAR
Resolução da Assembleia da República n.º 55/2012, de 24 de abril
Assembleia da República
Constituição de uma comissão parlamentar de inquérito à contratualização,
renegociação e gestão de todas as parcerias público-privadas do setor rodoviário e
ferroviário

2. ADMINISTRAÇÃO ELETRÓNICA E
SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA
Lei n.º 17/2012, de 26 de abril
(Assembleia da República)
Estabelece o regime jurídico aplicável à prestação de serviços postais, em plena
concorrência, no território nacional, bem como de serviços internacionais com origem ou
destino no território nacional e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva
n.º2008/6/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de fevereiro de 2008

3. AGRICULTURA, CAÇA E PESCAS
AGRICULTURA
Despacho n.º 5650/2012, de 27 de abril
(Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território - Gabinete da Ministra)
Atribuição de subsídios às organizações de âmbito nacional representativas dos
agricultores portugueses tendo em vista apoiar as despesas realizadas no âmbito da
prestação de serviços de natureza consultiva junto de instituições europeias

4. AMBIENTE
Portaria n.º 114/2012, de 27 de abril
(Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território)
Declara a praia da Bafureira, no concelho de Cascais, como praia de uso suspenso
Portaria n.º 115/2012, de 27 de abril
(Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território)
Procede à identificação das águas balneares para o ano de 2012 e à fixação das
respetivas épocas balneares
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5. COMÉRCIO
Portaria n.º 109/2012, de 26 de abril
(Ministério da Defesa Nacional)
Aprova vários modelos do licenciamento e certificação a obter pelas entidades
habilitadas ao exercício da atividade de comércio e indústria de produtos relacionados
com a defesa

6. CONSUMIDORES
Portaria n.º 114/2012, de 27 de abril
(Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território)
Declara a praia da Bafureira, no concelho de Cascais, como praia de uso suspenso
Portaria n.º 115/2012, de 27 de abril
(Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território)
Procede à identificação das águas balneares para o ano de 2012 e à fixação das
respetivas épocas balneares

7. CONSTRUÇÃO CIVIL
Portaria n.º 119/2012, de 30 de abril
Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
Fixa as classes de habilitação contidas nos alvarás das empresas de construção, bem
como os valores máximos de obra que cada uma delas permite realizar, e revoga a
Portaria n.º 57/2011, de 28 de janeiro

8. DEFESA
Portaria n.º 109/2012, de 26 de abril
(Ministério da Defesa Nacional)
Aprova vários modelos do licenciamento e certificação a obter pelas entidades
habilitadas ao exercício da atividade de comércio e indústria de produtos relacionados
com a defesa

9. EDUCAÇÃO
Despacho n.º 5634-F/2012 de 26 de abril
(Ministério da Educação e Ciência - Gabinete do Secretário de Estado do Ensino
e da Administração Escolar)
Estabelece os princípios e critérios de orientação para a constituição de agrupamentos
de escolas e agregações

10. EMPRESAS
Lei n.º 17/2012, de 26 de abril
(Assembleia da República)
Estabelece o regime jurídico aplicável à prestação de serviços postais, em plena
concorrência, no território nacional, bem como de serviços internacionais com origem ou
destino no território nacional e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva
n.º2008/6/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de fevereiro de 2008
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Decreto-Lei n.º 98/2012, de 03 de maio
(Ministério da Economia e do Emprego)
Estabelece o regime de acumulação de funções dos membros executivos dos conselhos
de administração do Metropolitano de Lisboa, E. P. E., e da Companhia de Carris de
Ferro de Lisboa, S. A., para efeitos da concretização do processo de fusão das duas
empresas

11. FINANÇAS
BANCA
Portaria n.º 118/2012, de 30 de abril
(Ministérios das Finanças e da Solidariedade e da Segurança Social)
Determina a suspensão temporária da aplicação ao sistema bancário português de
algumas regras previstas no Regulamento de Gestão do Fundo de Estabilização
Financeira da Segurança Social

12. FORÇAS ARMADAS
Portaria n.º 110/2012, de 26 de abril
(Ministério da Defesa Nacional)
Primeira alteração à Portaria n.º 50/2011, de 27 de janeiro, que estabelece as
modalidades de concurso para ingresso na categoria de praça do quadro permanente da
Marinha

13. GOVERNO
Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2012, de 03 de maio
(Presidência do Conselho de Ministros)
Define as competências, a composição e as regras de funcionamento do Conselho
Nacional para o Empreendedorismo e a Inovação

14. REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES
Decreto Regulamentar Regional n.º 10/2012/A, de 30 de abril
(Região Autónoma dos Açores - Presidência do Governo)
Procede à regulamentação do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2011/A, de 30 de
maio, e do Decreto Legislativo Regional n.º 14/2011/A, de 26 de maio, relativos à
atribuição de bolsas de estudo para formação profissional e para trabalhadoresestudantes matriculados no ensino superior
Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2012/A, de 04 de maio
(Região Autónoma dos Açores - Presidência do Governo)
Terceira alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 21/2007/A, de 24 de outubro,
que regulamenta o Subsistema de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo
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MADEIRA
Decreto Legislativo Regional n.º 8/2012/M, de 27 de abril
(Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa)
Cria e aprova o regime jurídico da taxa ambiental pela utilização de embalagens não
reutilizáveis na Região Autónoma da Madeira, denominada de ECOTAXA

15. SEGURANÇA SOCIAL
Portaria n.º 118/2012, de 30 de abril
(Ministérios das Finanças e da Solidariedade e da Segurança Social)
Determina a suspensão temporária da aplicação ao sistema bancário português de
algumas regras previstas no Regulamento de Gestão do Fundo de Estabilização
Financeira da Segurança Social
Portaria n.º 122/2012, de 03 de maio
(Ministérios das Finanças, da Economia e do Emprego e da Solidariedade e da
Segurança Social)
Procede à atualização anual das pensões de acidentes de trabalho

16. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
TRANSPORTES
Decreto-Lei n.º 98/2012, de 03 de maio
(Ministério da Economia e do Emprego)
Estabelece o regime de acumulação de funções dos membros executivos dos conselhos
de administração do Metropolitano de Lisboa, E. P. E., e da Companhia de Carris de
Ferro de Lisboa, S. A., para efeitos da concretização do processo de fusão das duas
empresas

DIGESTO – Sistema Integrado para o Tratamento de Informação Jurídica
Newsletter n.º 09/2012

5

