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1. ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Despacho n.º 15491/2012, de 5 de dezembro
(Ministério da Administração Interna - Autoridade Nacional de Segurança
Rodoviária)
Aprovação do equipamento de rastreio na saliva, da marca DrugSense, modelo RapidMulti-Drug Saliva Test

2. AGRICULTURA
PESCAS
Despacho n.º 15351-A/2012, de 30 de novembro
(Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território - Gabinete do Secretário de Estado do Mar)
Restrições à pesca da sardinha

VETERINÁRIA
Despacho n.º 15214/2012, de 27 de novembro
(Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território - Direção-Geral de Alimentação e Veterinária)
Medidas específicas aplicáveis em caso de deteção de suínos positivos à doença de
Aujeszky

3. AMBIENTE
Decreto-Lei n.º 252/2012, de 26 de novembro
(Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território)
Procede à alteração do regime jurídico do comércio de licenças de emissão de gases
com efeito estufa, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 233/2004, de 14 de dezembro,
transpondo parcialmente a Diretiva n.º 2009/19/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 de abril
Decreto-Lei n.º 258/2012, de 30 de novembro
(Ministério da Economia e do Emprego)
Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 236/2005, de 30 de dezembro,
transpondo a Diretiva n.º 2011/88/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
novembro, que altera a Diretiva n.º 97/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 16 de dezembro, relativa à aproximação das legislações dos Estados membros
respeitantes a medidas contra a emissão de poluentes gasosos e de partículas pelos
motores de combustão interna a instalar em máquinas móveis não rodoviárias
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4. ASSOCIAÇÕES
Regulamento n.º 485/2012, de 26 de novembro
(OET - Ordem dos Engenheiros Técnicos)
Aprova o Regulamento das Insígnias e Galardões da OET - Ordem dos Engenheiros
Técnicos

5. ASSUNTOS EUROPEUS
Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2012, de 26 de novembro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Estabelece as orientações políticas essenciais à programação do novo ciclo de
intervenção dos fundos comunitários, bem como as condições institucionais para o
processo de negociação com a Comissão Europeia

6. CIDADANIA
CIDADÃOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Despacho n.º 15432/2012, de 4 de dezembro
(Ministério da Solidariedade e da Segurança Social - Gabinete do Secretário de
Estado da Solidariedade e da Segurança Social)
Criação da Comissão ENDEF II com o objetivo de propor uma Estratégia Nacional para
a Deficiência 2014-2020 (ENDEF II)

7. DESPORTO
Decreto-Lei n.º 255/2012, de 29 de novembro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 345/99, de 27 de agosto, alargando
aos médicos especialistas em medicina desportiva a possibilidade de realizarem
exames de avaliação médico-desportiva específicos para a sobreclassificação de
praticantes desportivos para além do escalão imediatamente superior ao
correspondente à sua idade

8. EDUCAÇÃO
Decreto-Lei n.º 258-A/2012, de 5 de dezembro
(Ministério da Educação e Ciência)
Estabelece um procedimento especial de avaliação e certificação de manuais escolares
novos a avaliar previamente à sua adoção no ano letivo de 2013-2014, nas disciplinas
para as quais foram homologadas metas curriculares
Despacho n.º 15268/2012, de 28 de novembro
(Ministério da Educação e Ciência - Direção-Geral do Ensino Superior)
Regras para a divulgação oficial da informação sobre os requerimentos de bolsa de
estudo apresentados pelos estudantes do ensino superior
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9. EMPREGO
Portaria n.º 384/2012, de 26 de novembro
(Ministério da Economia e do Emprego)
Primeira alteração à Portaria n.º 55/2012, de 9 de março, que especifica as profissões
regulamentadas abrangidas na área do emprego e designa a respetiva autoridade
competente para proceder ao reconhecimento das qualificações profissionais, nos
termos da Lei n.º 9/2009, de 4 de março

10.

EMPRESAS
EMPRESAS PÚBLICAS

Decreto-Lei n.º 254/2012, de 28 de novembro
(Ministério da Economia e do Emprego)
Estabelece o quadro jurídico geral da concessão de serviço público aeroportuário de
apoio à aviação civil em Portugal atribuída à ANA - Aeroportos de Portugal, S. A.
Despacho n.º 15166/2012, de 26 de novembro
(Ministério da Economia e do Emprego - Gabinete do Secretário de Estado das
Obras Públicas, Transportes e Comunicações)
Designa os Municípios de Bragança, Chaves, Évora, Portimão e Vila Real e a empresa
SATA - Gestão de Aeródromos, S. A., para prestar os serviços de tráfego aéreo, nos
termos e condições constantes do quadro constante do anexo ao presente despacho
Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2012 de 7 de dezembro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova a oferta pública de venda de 5 % das ações representativas do capital social da
ANA - Aeroportos de Portugal, S. A. (ANA, S. A.), para aquisição reservada aos seus
trabalhadores, assim como a trabalhadores das sociedades detidas pela ANA, S. A., e
fixa o período de indisponibilidade a que ficam sujeitas estas ações, assim como as que
constituem objeto do processo de venda por negociação particular
Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2012, de 7 de dezembro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Determina o período de indisponibilidade a que ficam sujeitas, na sua totalidade, as
ações representativas do capital social da TAP - Transportes Aéreos Portugueses,
SGPS, S. A.

11.

ENERGIA

Decreto-Lei n.º 256/2012, de 29 de novembro
(Ministério da Economia e do Emprego)
Estabelece disposições tendentes a assegurar condições de estabilidade tarifária no
período inicial de implementação das medidas necessárias a garantir a sustentabilidade
do Sistema Elétrico Nacional e permitir a operacionalização, no sistema tarifário, da
dedução nos montantes de determinados sobrecustos do SEN de receitas legalmente
afetas à sua compensação
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Declaração de Retificação n.º 73/2012, de 7 de dezembro
(Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral)
Retifica o Decreto-Lei n.º 215-B/2012, de 8 de outubro, do Ministério da Economia e do
Emprego, que procede à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de
agosto, e completa a transposição da Diretiva n.º 2009/72/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 13 de julho, que estabelece as regras comuns para o mercado
interno de eletricidade, publicado no Diário da República, 1.ª série, suplemento, n.º
194, de 8 de outubro de 2012
Declaração de Retificação n.º 74/2012, de 7 de dezembro
(Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral)
Retifica o Decreto-Lei n.º 215-A/2012, de 8 de outubro, do Ministério da Economia e do
Emprego, que procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de
fevereiro, que estabelece os princípios gerais relativos à organização e ao
funcionamento do Sistema Elétrico Nacional (SEN), bem como as bases gerais
aplicáveis ao exercício das atividades de produção, transporte, distribuição e
comercialização de eletricidade e à organização dos mercados de eletricidade,
publicado no Diário da República, 1.ª série, suplemento, n.º 194, de 8 de outubro de
2012

12.

FINANÇAS
BANCA

Aviso do Banco de Portugal n.º 14/2012, de 6 de dezembro
Banco de Portugal
Revoga o Aviso do Banco de Portugal n.º 5/99, de 11 de novembro, relativo ao
enquadramento normativo da central do Sistema de Transferências Electrónicas de
Mercado (SITEME)

CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS
Portaria n.º 401/2012, de 6 dezembro
(Ministério das Finanças)
Procede à atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e
direitos alienados durante o ano de 2012

VALORES MOBILIÁRIOS
Regulamento da CMVM n.º 2/2012, de 26 de novembro
(Comissão do Mercado de Valores Mobiliários)
Deveres informativos relativos a produtos financeiros complexos e comercialização de
operações e seguros ligados a fundos de investimento
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13.

INDÚSTRIA

Decreto-Lei n.º 257/2012, de 29 de novembro
(Ministério da Economia e do Emprego)
Assegura a aplicação efetiva no ordenamento jurídico nacional do disposto no
Regulamento (UE) n.º 1007/2011, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de
setembro de 2011, alterado pelo Regulamento Delegado (UE) n.º 286/2012, da
Comissão, de 27 de janeiro de 2012, relativo às denominações das fibras têxteis e à
correspondente etiquetagem e marcação da composição em fibras dos produtos têxteis

14.

JUSTIÇA

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 6/2012, de 27 de novembro
(Supremo Tribunal Administrativo)
Uniformiza a jurisprudência nos seguintes termos: as regras de progressão e promoção
insertas no artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 557/99, de 17 de dezembro, não consentem
que os funcionários do GAT, perante a promoção posterior doutro funcionário à mesma
categoria, sejam automaticamente reposicionados num escalão superior da categoria,
designadamente no seguinte àquele em que esse outro funcionário fora posicionado
Portaria n.º 403/2012, de 7 de dezembro
(Ministério da Justiça)
Aprova os modelos de requerimento para a concessão do adiantamento da
indemnização por parte do Estado pelas vítimas de crimes violentos e de violência
doméstica

15.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Lei n.º 61/2012, de 5 de dezembro
(Assembleia da República)
Fixação dos limites territoriais entre os municípios de Faro e de Loul é

16.

SAÚDE

Declaração de retificação n.º 1540/2012, 28 de novembro
(Ministérios da Economia e do Emprego e da Saúde - Gabinetes dos
Secretários de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação e da
Saúde)
Retifica o despacho n.º 12648/2012, de 20 de setembro, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 188, de 27 de setembro de 2012 (Aprova os preços de
referência unitários dos grupos homogéneos de medicamentos, para vigorar no
trimestre civil que se inicia em 1 de outubro de 2012)
Despacho n.º 15264/2012, de 28 de novembro
(Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde)
Estabelece disposições referentes ao sistema informático FHS - Faturação Hospitalar às
Seguradoras, a adotar pelos estabelecimentos e serviços do SNS
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Despacho n.º 15342/2012, de 30 de novembro
(Ministério da Saúde - Gabinete do Ministro)
Estabelece a composição da Comissão Tripartida constituída no âmbito do acordo
assinado entre Ministério da Saúde, o Ministério das Finanças e os Sindicatos Médicos Federação Nacional do Médicos e Sindicato Independente dos Médicos, para a
reestruturação da organização do trabalho médico no Serviço Nacional de Saúde
Despacho n.º 15371/2012, de 3 de dezembro
(Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde)
Estabelece disposições relativas à aquisição de dispositivos médicos objeto de
codificação pelo INFARMED, pelos serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de
Saúde (SNS)
Despacho n.º 15427/2012, de 4 de dezembro
(Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde)
Estabelece disposições no âmbito dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P.
E. (SPMS, E. P. E.), referente aos Contratos Públicos de Aprovisionamento (CPA), que
estabelecem as condições de fornecimento de medicamentos anestésicos e relaxantes
musculares

17.

SEGURANÇA SOCIAL

Despacho n.º 15259/2012, de 28 de novembro
(Ministérios da Economia e do Emprego, da Saúde e da Solidariedade e da
Segurança Social - Gabinetes dos Secretários de Estado do Emprego, Adjunto
do Ministro da Saúde e da Solidariedade e da Segurança Social)
Reforça a verba global para o financiamento dos produtos de apoio durante o ano de
2012
Despacho n.º 15326-A/2012, de 29 de novembro
(Ministério da Solidariedade e da Segurança Social - Gabinete do Ministro)
Estabelece os termos e as condições da atribuição dos apoios previstos no n.º 6 da
Resolução do Conselho de Ministros n.º 99/2012 e aprova o modelo de ficha para
atribuição dos subsídios
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