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N/REF. 19/07       Angra do Heroísmo, Abril de 2007 

 

 

 

 

Assunto: INFORMAÇÃO LEGISLATIVA 

 

 

Ex.mo(s) Associado(s), 

 

O Departamento Jurídico da CCAH leva ao conhecimento de V.Ex.a(s) a 

listagem trimestral dos sumários do Diário da República (I Série) e do 

Jornal Oficial (I, II e IV Séries), tal como foram publicados, com a 

informação legislativa e de regulamentação do trabalho que considera 

mais relevante para os sectores de actividade dos nossos associados. 

 

 

A presente circular não dispensa a consulta do Diário da República nem do Jornal 

Oficial. 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

 

 

A Direcção. 
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LEGISLAÇÃO 

Janeiro – Fevereiro – Março 2007 

� Agricultura 
Declaração de Rectificação n.º 
9/2007, de 23 de Janeiro 
De ter sido rectificada a Portaria n.º 
1322/2006, do Ministério da Economia e 
da Inovação, que define os termos em que 
devem ser colocadas no mercado as 
matérias fertilizantes estabelecidas pelo 
Decreto-Lei n.º 190/2004, de 17 de 
Agosto (estabelece regras relativas à 
colocação no mercado de adubos e 
correctivos agrícolas), e que não constam 
do anexo I do Regulamento (CE) n.º 
2003/2003, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de Outubro, nem da 
norma portuguesa NP 1048, e revoga a 
Portaria n.º 67/2002, de 18 de Janeiro, 
publicada no Diário da República, 1.ª 
série, n.º 227, de 24 de Novembro de 
2006. 
DR – I Série – n.º 16 – 23.01.2007 
 
Portaria n.º 107/2007, de 23 de 
Janeiro 
Altera a Portaria n.º 393/2004, de 16 de 
Abril, que define uma taxa específica para 
a emissão dos pareceres pelas comissões 
de coordenação e desenvolvimento 
regional no âmbito do licenciamento das 
explorações de bovinos. 
DR – I Série – N.º 16 – 23.01.2007 
 
Decreto Legislativo Regional n.º 
3/2007/A, de 24 de Janeiro 
Transforma o Instituto Regional de 
Ordenamento Agrário em sociedade 
anónima de capitais exclusivamente 
públicos, passando a designar-se por 
IROA, S.A.. 
DR – I Série – N.º 17 – 24.01.2007 
 
Portaria n.º 13/2007, de 8 de Março 
Altera as Portarias n.ºs 40/99, de 17 de 
Junho, 63/99, de 12 de Agosto, 62/2000, 
de 31 de Agosto, 33/2007, de 21 de 
Junho, 102/2003, de 7 de Novembro, 
62/2003, de 31 de Julho e 12/2004, de 12 
de Fevereiro, que atribui uma 
comparticipação aos proprietários de 
animais bovinos de raça brava atingidos 
por paratuberculose. 
JO – I Série – N.º 10 – 08.03.2007 
 
Decreto-Lei n.º 62/2007, de 14 de 
Março  
Transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2006/55/CE, da Comissão, 
de 12 de Junho, relativa ao peso máximo 
dos lotes de sementes, alterando o 
Decreto-Lei n.º 144/2005, de 26 de 
Agosto, que regula a produção, controlo, 

certificação e comercialização de 
sementes de espécies agrícolas e de 
espécies hortícolas. 
DR – I Série – N.º52 – 14.03.2007 
 
� Águas 
Portaria n.º 21/2007, de 5 de Janeiro 
Aprova o regulamento aplicável aos 
contadores de água limpa, fria ou quente, 
para uso doméstico, comercial ou da 
indústria ligeira. 
DR – I Série – N. º4 – 05.01.2007 
 
� Arrendamento 
Portaria n.º 219/2007, de 28 de 
Fevereiro 
Aprova as tabelas do subsídio de renda e 
da renda limite para vigorarem no ano de 
2007. 
DR – I Série – N.º 42 – 28.02.2007 
 
� Automóveis 
Portaria n.º 20/2007, de 5 de Janeiro 
Aprova o regulamento aplicável aos 
analisadores de gases de escape em 
veículos automóveis. 
DR – I Série – N.º 4 – 05.01.2005 
 
Despacho n.º 1588/2007, de 1 de 
Fevereiro 
Publica o modelo de autorização de 
destruição ou desmantelamento de 
veículos em fim de vida. 
DR – II Série – N.º 23 – 01.02.2007 
 
Portaria n.º 207/2007, de 16 de 
Fevereiro 
Actualiza as tarifas devidas pela realização 
das inspecções periódicas e das 
reinspecções de veículos automóveis, 
reboques e semi-reboques, bem como 
pela realização das inspecções 
extraordinárias e das inspecções para a 
atribuição de nova matrícula, e ainda pela 
emissão da segunda via da ficha de 
inspecção. Revoga a Portaria n.º 
309/2006, de 29 de Março. 
DR – I Série – N.º 34 – 16.02.2007 
 
� Bebidas 
Portaria n.º 3/2007, de 2 de Janeiro 
Aprova o regulamento aplicável aos 
recipientes para comercialização de 
bebidas. 
DR – I Série – N.º 1 – 02.01.2007 
 
� Biocombustíveis 
Portaria n.º 3-A/2007, de 2 de 
Janeiro 
Regulamenta o n.º 4 do artigo 71.º -A 
aditado ao Código dos Impostos Especiais 
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de Consumo (CIEC) pelo Decreto-Lei n.º 
66/2006, de 22 de Março, fixando o valor 
da isenção do imposto sobre os produtos 
petrolíferos e energéticos para os 
biocombustíveis, e regula o processo de 
reconhecimento da isenção para 
operadores económicos de maior 
dimensão e pequenos produtores 
dedicados. 
DR – I Série – N.º 1 – 1.º Suplemento – 
02.01.2007 
 
� Calor 
Portaria n.º 87/2007, de 15 de 
Janeiro 
Aprova o regulamento aplicável aos 
contadores de calor. 
DR – I Série – N.º 10 – 15.01.2007 
 
� Cartão de Cidadão 
Lei n.º 7/2007, de 5 de Fevereiro 
Cria o cartão de cidadão e rege a sua 
emissão e utilização. 
DR – I Série – N.º 25 – 05.02.2007 
 
Portaria n.º 201/2007, de 13 de 
Fevereiro 
Regula, no período que antecede a 
expansão a todo o território nacional, a 
localização e as condições de instalação 
dos serviços de recepção dos pedidos do 
cartão de cidadão. 
DR – I Série – N.º 31 – 13.02.2007 
 
Portaria n.º 202/2007, de 13 de 
Fevereiro 
Aprova o modelo oficial e exclusivo do 
cartão de cidadão para os cidadãos 
nacionais e para os beneficiários do 
estatuto referido no n.º 2 do artigo 3.º da 
Lei n.º 7/2007, de 5 de Fevereiro. 
DR – I Série – N.º 31 – 13.02.2007 
 
Portaria n.º 203/2007, de 13 de 
Janeiro 
Regula o montante das taxas devidas pela 
emissão ou substituição do cartão de 
cidadão, as situações em que os actos 
devem ser gratuitos e a taxa devida pela 
realização do serviço externo, no âmbito 
do pedido de emissão ou substituição do 
cartão. 
DR – I Série – N.º 31 – 13.02.2007 
 
Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 46/2007, de 21 de Março 
Autoriza a realização da despesa com a 
concepção, produção, personalização e 
emissão do cartão de cidadão. 
DR – I Série – N.º 57 – 21.03.2007 
 

� Combustíveis 
Despacho Normativo n.º 4/2007, de 
25 de Janeiro 
Fixa os preços de venda ao público do 
fuelóleo para a produção de electricidade. 
Revoga o Despacho Normativo n.º 
60/2006, de 28 de Dezembro. 
JO – I Série – n.º 4 – 25.01.2007 
 
Portaria n.º 211/2007, de 22 de 
Fevereiro 
Altera a taxa do imposto sobre os 
produtos petrolíferos e energéticos (ISP) 
aplicável ao gasóleo de aquecimento, em 
conformidade com o que dispõe o 
Programa Nacional para as alterações 
Climáticas (PNAC 2006), aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
104/2006. 
DR – I Série – N.º 38 – 22.02.2007 
 
Portaria n.º 15/2007, de 15 de Março 
Actualiza a tabela de preços a praticar 
pelas associações de bombeiros, como 
remuneração pela comparência nos portos 
da Região Autónoma dos Açores de 
piquetes de prevenção à descarga de 
combustíveis transportados a granel. 
JO – I Série – N.º 11 – 15.03.2007 
 
Resolução n.º 23/2007, de 22 de 
Março 
Altera a alínea d) do n.º 1 da Resolução 
n.º 226/96, de 26 de Setembro. 
JO – I Série – N.º 12 – 22.03.2007 
 
Despacho Normativo n.º 13/2007, de 
29 de Março 
Fixa os preços máximos de venda ao 
público do fuelóleo para a produção de 
electricidade. Revoga o Despacho 
Normativo n.º 9/2007, de 22 de Fevereiro. 
JO – I Série – N.º 13 – 29.03.2007 

� Construção 
Decreto-Lei n.º 4/2007, de 8 de 
Janeiro 
Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 
113/93, de 10 de Abril, que transpôs para 
a ordem jurídica interna a Directiva n.º 
89/106/CEE, do Conselho, de 21 de 
Dezembro de 1998, que aproxima as 
legislações dos Estados Membros no que 
se refere aos produtos de construção. 
DR – I Série – N.º 5 – 08.01.2007 
 
� Comunicação Social 
Portaria n.º 136/2007, de 29 de 
Janeiro 
Fixa os montantes pecuniários a pagar 
pelas entidades que prosseguem 
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actividades de comunicação social, tal 
como definidas no regulamento de taxas 
da ERC – Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social. 
JO – I Série – N.º 20 – 29.01.2007 
 
� Cursos 
Declaração de Rectificação n.º 
6/2007, de 18 de Janeiro 
De ter sido rectificada a Portaria n.º 
1319/2006, do Ministério da Educação, 
que cria o curso profissional de técnico de 
restauração, com as variantes de cozinha-
pastelaria e restaurante-bar, visando as 
saídas profissionais de técnico de cozinha-
pastelaria e de técnico de restaurante-bar, 
publicada no Diário da República, 1.ª 
série, n.º 226, de 23 de Novembro de 
2006 
DR – I Série – N.º 13 – 18.01.2007 
 
Declaração de Rectificação n.º 
7/2007, de 18 de Janeiro 
De ter sido rectificada a Portaria n.º 
1308/2006, do Ministério da Educação, 
que cria o curso profissional de técnico 
auxiliar protésico, com as variantes de 
prótese dentária, prótese maxilo-facial, 
prótese orbitocraneal, prótese auditiva e 
prótese ortopédica, visando as saídas 
profissionais de técnico auxiliar protésico-
prótese dentária, técnico auxilair protésico 
– prótese maxilo-facial, técnico auxiliar 
protésico – prótese orbitocraneal, técnico 
auxiliar protésico – prótese auditiva e 
técnico auxiliar protésico – prótese 
ortopédica, publicada no Diário da 
República, 1.ª série, n.º 226, de 23 de 
Novembro. 
DR – I Série – N.º 13 – 18.01.2007 
 
� Desemprego 
Portaria n.º 8-B/2007, de 3 de 
Janeiro 
Estabelece as normas de execução 
necessárias à aplicação do regime jurídico 
de protecção no desemprego, constantes 
no Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de 
Novembro. 
DR – I Série – N.º 2 – 03.01.2007 
 
� Detergentes 
Decreto-Lei n.º 49/2007, de 28 de 
Fevereiro 
Estabelece regras de execução do 
Regulamento (CE) n.º 648/2004, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 
de Março, relativo aos detergentes. 
DR – I Série I – N.º 42 – 28.02.2007 
 
� Electricidade 

Portaria n.º 18/2007, de 5 de Janeiro 
Aprova o regulamento aplicável aos 
contadores de energia eléctrica activa 
para uso doméstico, comercial e das 
indústrias ligeiras. 
DR – I Série – N.º 2 – 03.01.2007 
 
 
Decreto Regulamentar Regional n.º 
8/2007/A, de 13 de Março 
Estabelece as remunerações e as 
condições técnicas de ligação à rede 
pública da entidade concessionária do 
transporte e distribuição da energia 
eléctrica para a Região Autónoma dos 
Açores. 
DR – I Série – N.º 51 – 13.03.2007 
JO – I Série – N.º 12 – 22.03.2007 
 
� Finanças 
Portaria n.º 9/2007, de 4 de Janeiro 
Aprova os novos modelos de impressos 
das declarações modelos nºs 14 e 32 para 
entrega por transmissão electrónica. 
DR – I Série – N.º 3 – 04.01.2007 
 
Portaria n.º 10/2007, de 4 de Janeiro 
Aprova o novo modelo de impresso da 
declaração modelo n.º 3 de IRS. 
DR – I Série – N.º 3 – 04.01.2007 
 
Portaria n.º 11/2007, de 4 de Janeiro 
Aprova o impresso da declaração modelo 
n.º 10 de IRS e IRC. 
DR – I Série – N.º 3 – 04.01.2007 
 
Decreto-Lei n.º 21/2007, de 29 de 
Janeiro 
No uso da autoridade legislativa concedida 
pelo n.º 3 do artigo 45.º da Lei n.º 60-
A/2005, de 30 de Dezembro, introduz 
alterações ao Código do IVA e respectiva 
legislação complementar em matéria de 
tributação de operações imobiliárias, 
incluindo a revisão do regime da renúncia 
à isenção de IVA na transmissão e na 
locação de bens imóveis. 
DR – I Série – N.º 20 – 29.01.2007 
 
Portaria n.º 208/2007, de 16 de 
Fevereiro 
Aprova o modelo declarativo da 
informação empresarial simplificada (IES) 
e respectivos anexos. 
DR – I Série – N.º 34 – 16.02.2007 
 
Portaria n.º 210/2007, de 20 de 
Fevereiro 
Aprova os novos modelos e as respectivas 
instruções de preenchimento das 
declarações de inscrição no registo/início, 
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as alterações e cessação de actividade, a 
que se referem os artigos 112.º do Código 
do IRS, 109.º do Código do IRC e 30.º a 
32.º do Código do IVA. 
DR – I Série – N.º 36 – 30.02.2007 
 
Decreto – Lei n.º 61/2007, de 14 
Março 
Aprova o regime jurídico aplicável ao 
controlo dos montantes de dinheiro 
líquido, transportado por pessoas 
singulares, que entram ou saem da 
Comunidade Europeia através do território 
nacional, bem como ao controlo dos 
movimentos de dinheiro liquido com 
outros Estados membros da União 
Europeia, e procede à primeira alteração 
ao Decreto-Lei n.º 295/2003, de 21 de 
Novembro. 
DR – I Série – N.º 52 – 14.03.2007 
 
Portaria n.º 395-A/2007, de 30 de 
Março 
Aprova a tabela das taxas moderadoras. 
Revoga a Portaria n.º 219/2006, de 7 de 
Março. 
DR – I Série – N.º 64 – 30.03.2007 
 
Decreto-Lei n.º 68/2007, de 26 de 
Março 
Aprova a nova tabela relativa às taxas a 
cobrar pela Direcção-Geral das Alfândegas 
e dos Impostos Especiais sobre o 
Consumo por serviços requeridos, anexa à 
Reforma Aduaneira, aprovada pelo 
Decreto-Lei n.º 46311, de 27 de Abril de 
1965. 
DR – I Série – N.º 60 – 26.03.2007 
 
Decreto-Lei n.º 69/2007, de 26 de 
Março 
Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 
148/2003, de 11 de Julho, transpondo 
para o ordenamento jurídico interno a 
Directiva n.º 2005/81/CE, da Comissão, 
de 28 de Novembro, que altera a Directiva 
n.º 80/723/CEE, relativa à transparência 
das relações financeiras entre os Estados 
membros e as empresas públicas, bem 
como à transparência financeira 
relativamente a certas empresas. 
DR – I Série – N.º 60 – 26.03.2007 
 
Portaria n.º 321-A/2007, de 26 de 
Março 
Cria o ficheiro modelo de auditoria 
tributária prevista no n.º 8 do artigo 115.º 
do Código do IRC, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 238/2006, de 20 de 
Dezembro. 

DR – I Série – N.º 60 – 1.º Suplemento – 
26.03.2007 
 
� Gás 
Portaria n.º 34/2007, de 8 de Janeiro 
Aprova o regulamento aplicável aos  
contadores de gás e dispositivos de 
conversão de volume para uso doméstico, 
comercial e das indústrias ligeiras. 
DR – I Série – N.º 5 – 08.01.2007 
 
� Géneros Alimentícios 
Decreto-Lei n.º 1/2007, de 2 de 
Janeiro 
Estabelece as condições de higiene dos 
locais de extracção e processamento de 
mel e outros produtos da apicultura 
destinados ao consumo humano, 
complementares aos Regulamentos (CE) 
n.ºs 852/2004 e 853/2004, ambos do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de Abril, instituindo o respectivo regime e 
condições de registo e aprovação. 
DR – I Série – N.º 1 – 02.01.2007 
 
Decreto-Lei n.º 6/2007, de 11 de 
Janeiro 
Transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2004/116/CE, da Comissão, 
de 23 de Dezembro, procede à 
consolidação do regime jurídico aplicável à 
comercialização e utilização nos alimentos 
para animais de produtos fabricados 
segundo certos processos técnicos com 
contributo directo ou indirecto em 
proteínas e revoga os Decretos-Lei n.ºs 
441/89, de 27 de Dezembro, e 15/2005, 
de 12 de Janeiro, bem como a Portaria n.º 
1106/89, de 27 de Dezembro. 
DR – I Série – N.º 8 – 11.01.2007 
 
Decreto-Lei n.º 57/2007, de 13 de 
Março 
Transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2006/33/CE, da Comissão, 
de 20 de Março, que altera a Directiva n.º 
95/45/CE, da Comissão, de 26 de Julho, 
que estabelece os critérios de pureza 
específicos dos corantes que podem ser 
utilizados nos géneros alimentícios e 
altera o Decreto-Lei n.º 193/2000, de 18 
de Agosto. 
DR – I Série – N.º 51 – 13.03.2007 
 
Decreto-Lei n.º 63/2007, de 14 de 
Março 
Transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2005/7/CE, da Comissão, de 
27 de Janeiro, que altera a Directiva n.º 
2002/70/CE, da Comissão, de 26 de Julho, 
que estabelece os requisitos para a 
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determinação dos níveis de dioxinas e de 
PCB sob a forma de dioxina nos alimentos 
para animais, alterando o Decreto – Lei 
n.º 33/2004, de 7 de Fevereiro. 
DR – I Série – N.º 52 – 14.03.2007 
 
� Gestão de Resíduos 
Portaria n.º 32/2007, de 8 de Janeiro 
Aprova o regulamento interno da 
Comissão de Acompanhamento da Gestão 
de Resíduos (CAGER). 
DR – I Série – N.º 5 – 08.01.2007 
 
Portaria n.º 50/2007, de 9 de Janeiro 
Aprova o modelo de alvará de licença para 
realização de operações de gestão de 
resíduos. 
DR – I Série – N.º 6 – 09.01.2007 
 
Declaração de Rectificação n.º 
16/2007, de 26 de Fevereiro 
De ter sido rectificada a Portaria n.º 
50/2007, do Ministério do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional, que aprova o 
modelo no Diário da República, 1.ª série, 
n.º 6, de 9 de Janeiro de 2007. 
DR – I Série – N.º 40 – 26.02.2007 
 
Decreto-Lei n.º 72/2007, de 27 de 
Março 
Altera o Decreto-Lei n.º 277/99, de 23 de 
Julho, que transpõe para a ordem jurídica 
interna a Directiva n.º 96/59/CE, do 
Conselho, de 16 de Setembro, e 
estabelece as regras para a eliminação 
dos PCB usados, tendo em vista a 
destruição total destes. 
DR – I Série – N.º 61 – 27.03.2007 
 
� Habitação 
Declaração de Rectificação n.º 
15/2007, de 19 de Fevereiro 
De ter sido rectificado o Decreto 
Legislativo Regional n.º 59/2006/A, que 
estabelece o regime jurídico dos apoios 
financeiros à construção, ampliação, 
alteração e aquisição de habitação própria 
permanente na Região Autónoma dos 
Açores, publicado no Diário da República, 
1.ª série, n.º 249, de 29 de Dezembro. 
DR – I Série – N.º 35 – 19.02.2007 
 
Decreto Regulamentar Regional n.º 
9/2007/A, de 23 de Março 
Regulamenta o Decreto Legislativo 
Regional n.º 21/2005/A, de 3 de Agosto, 
que estabelece o regime jurídico dos 
apoios à construção de habitação própria 
e à construção de habitação de custos 

controlados na Região Autónoma dos 
Açores. 
DR – I Série – N.º 59 – 23.03.2007 
 
� Hotelaria 
Portaria n.º 287/2007, de 16 de 
Março 
Determina que os estabelecimentos 
hoteleiros e similares devam proceder, 
para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 
98.º do Decreto-Lei n.º 244/98, de 8 de 
Agosto, ao seu registo junto do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras como 
utilizadores do sistema de informação de 
boletins de alojamento (SIBA). 
DR – I Série – N.º 54 – 16.03.2007 
 
� Imigração 
Portaria n.º 14/2007, de 15 de Março 
Aprova o regulamento de apoios a 
conceder a actividades desenvolvidas na 
área da imigração, que visem promover a 
integração, aprofundar a 
interculturalidade, estimular o respeito 
pela diversidade, incentivar a criação 
artística e enriquecer o nosso património 
cultural. 
JO – I Série – N.º 11 – 15.03.2007 
 
� IMOPPI 
Portaria n.º 73/2007, de 11 de 
Janeiro 
Fixa a correspondência entre as classes de 
habilitações e o valor das obras. 
DR – I Série – N.º 8 – 11.01.2007 
 
� Imóveis 
Lei n.º 10/2007, de 6 de Março 
Autoriza o Governo a estabelecer o regime 
jurídico dos bens imóveis dos domínios 
públicos do Estado, das Regiões 
Autónomas e das autarquias locais. 
DR – I Série – N.º 46 – 06.03.2007 
 
� Incentivos 
Resolução n.º 18/2007, de 22 de 
Março 
O Governo resolve fixar os montantes a 
afectar às modalidades de apoio previstas 
no Programa Regional de Apoio à 
Comunicação Social Privada – PROMEDIA. 
JO – I Série – N.º 12 – 22.03.2007 
 
Resolução n.º 22/2007, de 22 de 
Março 
Fixa, para o ano de 2007, em €.: 
1.000.000, o limite orçamental para a 
concessão de apoios financeiros à 
realização dos estágios profissionais 
previstos na alínea a) do n.º 3 do artigo 
18.º do Decreto Legislativo Regional n.º 
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27/2006/A, de 31 de Julho. (Cria e 
regulamenta o Empreendedorismo). 
JO – I Série – N.º 12 – 22.03.2007 
 
� Instituições Bancárias 
Decreto-Lei n.º 18/2007, de 22 de 
Janeiro 
Estabelece a data valor de qualquer 
movimento de depósitos à ordem e 
transferências efectuadas em euros, 
determinando qual o seu efeito no prazo 
para a disponibilização de fundos ao 
beneficiário, e altera o Decreto-Lei n.º 
41/2000, de 17 de Março. 
DR – I Série – N.º 15 – 22.01.2007 
 
Aviso do Banco de Portugal n.º 
6/2007/A, de 8 de Fevereiro 
Altera o Aviso do Banco de Portugal n.º 
11/2005, publicado no Diário da 
República, 1.ª série B, n.º 139, de 21 de 
Julho de 2005, que regula as condições 
gerais de abertura de contas de depósito 
bancário. 
DR – I Série – N.º 28 – 08.02.2007 
 
Aviso do Banco de Portugal n.º 
3/2007, de 12 de Fevereiro 
Uniformiza os procedimentos a adoptar 
pelas instituições de crédito tendentes ao 
cumprimento das disposições legais sobre 
disponibilização e datas-valor das 
operações efectuadas nas contas de 
depósitos à ordem, designadamente 
quanto às entregas para depósito e 
certificação. 
DR – I Série – N.º 30 – 12.02.2007 
 
� Jogos de Fortuna ou Azar 
Portaria n.º 217/2007, de 26 de 
Fevereiro 
Aprova as regras de execução dos jogos 
de fortuna ou azar. 
DR – I Série – N.º 40 – 26.02.2007 
 
� Justiça 
Portaria n.º 170/2007, de 6 de 
Fevereiro 
Estabelece os requisitos da apresentação 
de requerimentos de certificados do 
registo criminal e da respectiva 
transmissão, por via electrónica, aos 
serviços de identificação criminal da 
Direcção-Geral da Administração da 
Justiça. 
DR – I Série – N.º 26 – 26.02.2007 
 
� Lacticínios 
Resolução n.º 13/2007, de 15 de 
Fevereiro 

Manem o sistema de ajuda, destinada a 
permitir o escoamento dos excedentes dos 
lacticínios produzidos pelas indústrias 
situadas na Região Autónoma dos Açores, 
de 4,988€, por mil litros de leite. 
JO – I Série – N.º 7 – 15.02.2007 
 
Resolução n.º 14/2007, de 15 de 
Fevereiro 
Mantém o sistema de ajuda de 1,247€ por 
mil litros de leite, às indústrias de 
lacticínios das ilhas de São Miguel, 
Terceira e Faial, de forma a comparticipar 
nos custos da energia eléctrica inerente à 
laboração. 
JO – I Série – N.º 7 – 15.02.2007 
 
� Medicamentos 
Portaria n.º 3-B/2007, de 2 de 
Janeiro 
Regula o procedimento de pagamento às 
farmácias da comparticipação do Estado 
no preço de venda ao público dos 
medicamentos. 
DR – I Série – N.º 1 – 2.º Suplemento – 
02.01.2007 
 

Portaria n.º 30-B/2007, de 5 de 
Janeiro 
Actualiza o regime de comparticipação do 
Estado no preço dos medicamentos. 
DR – I Série – N.º 4 - 05.01.2007 
 
Portaria n.º 155/2007, de 31 de 
Janeiro 
Cria o Código Hospitalar Nacional do 
Medicamento. 
DR – I Série – N.º 22 – 31.01.2007 
 
Decreto-Lei n.º 36/2007, de 16 de 
Fevereiro 
Altera o Decreto-Lei n.º 76/2006, de 27 
de Março, que transferiu para o Instituto 
Nacional da Farmácia e do Medicamento 
atribuições de autoridade competente no 
domínio dos dispositivos médicos. 
DR – I Série – N.º 34 – 16.02.2007 
 
Decreto-Lei n.º 65/2007, de 14 de 
Março 
Aprova o regime da formação do preço 
dos medicamentos sujeitos a receita 
médica e dos medicamentos não sujeitos 
a receita médica comparticipados. 
DR – I Série – N.º 52 – 14.03.2007 

 
Portaria n.º 300-A/2007, de 19 de 
Março 
Estabelece as regras de formação dos 
novos preços dos medicamentos, da sua 
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alteração e ainda de revisão anual e 
transitória. 
DR – I Série – N.º 55 – 19.03.2007 
 
� Orçamento  
Lei n.º 53-A/2006, de 29 de 
Dezembro 
Orçamento do Estado para 2007. 
Boletim do Contribuinte – N. º 1 – Janeiro 
– 1.ª Quinzena – Suplemento. 
 
Decreto Legislativo Regional n.º 
1/2007/A, de 23 de Janeiro 
Aprova o Orçamento da Região Autónoma 
dos Açores para 2007. 
DR – I Série – N.º 16 – 23.01.2007 
 
Decreto Legislativo Regional n.º 
1/2007/A, de 23 de Janeiro 
Aprova o Orçamento da Região Autónoma 
dos Açores para 2007. 
JO – I Série – N.º 5 – 01.02.2007 
 
Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 37/2007, de 22 de Fevereiro 
Autoriza, em execução da Lei n.º 53-
A/2006, de 29 de Dezembro (Orçamento 
do Estado para 2007), a emissão de dívida 
pública. 
DR – I Série – N.º 38 – 22.02.2007 
 
Decreto-Lei n.º 50-A/2007, de 6 de 
Março 
Estabelece as normas de execução do 
Orçamento do Estado para 2007. 
DR – I Série – N.º 46 – 1.º Suplemento – 
06.03.2007 
 
Decreto Regulamentar Regional n.º 
7/2007/A, de 9 de Março 
Executa o Orçamento da Região Autónoma 
dos Açores para 2007. 
DR – I Série – N.º 49 – 09.03.2007 
JO – I Série – N.º 12 – 22.03.2007 
 
Declaração de Rectificação n.º 
21/2007, de 21 de Março 
De ter sido rectificado o número do 
Decreto-Lei n.º 50-A/2007, do Ministério 
das Finanças e da Administração Pública, 
que estabelece as normas de execução do 
Orçamento do Estado para 2007, 
publicado no Diário da República, 1.ª 
série, n.º 46, de 6 de Março de 2007. 
DR – I Série – N.º 57 – 21.03.2007 
 
Despacho Normativo n.º 11/2007, de 
22 de Março 
Autoriza a transferência de verbas no 
Orçamento da Assembleia Legislativa 
Regional dos Açores para o ano de 2007. 

JO – I Série – N.º 12 – 22.03.2007 
 
� Pão 
Despacho Normativo n.º 12/2007, de 
29 de Março 
Fixa os preços máximos de venda do pão 
de farinha tipo 65. Revoga o Despacho 
Normativo n.º 21/2004, de 29 de Abril. 
JO – I Série – N.º 13 – 29.03.2007 
 
� Plano Director Mnicipal 
Decreto Regulamentar Regional n.º 
6/2007/A, de 28 de Fevereiro 
Ratifica o Plano Director Municipal de 
Santa Cruz da Graciosa. 
DR – I Série – N.º 28 – 08.02.2007 
JO – I Série – N.º 7 – 15.02.2007 
 
� Plano Regional de Emergência 
Resolução n.º 26/2007, de 22 de 
Março 
Aprova o Plano Regional de Emergência da 
Região Autónoma dos Açores. 
JO – I Série – N.º 12 – 22.03.2007 
 
� Plano Regional 
Decreto Legislativo Regional n.º 
4/2007/a, de 26 de Janeiro 
Aprova o Plano Regional Anual para 2007. 
DR – I Série – N.º 19 – 26.01.2007 
JO – I Série – N.º 3 – 08.02.2007 
 
Declaração de Rectificação n.º 
20/2007, de 21 de Março 
De ter sido rectificado o Decreto 
Legislativo Regional n.º 4/2007/A, que 
aprova o Plano Regional Anual para 2007, 
publicado no Diário da República, 1.ª 
série, n.º 19, de 26 de Janeiro de 2007. 
DR – I Série – N.º 57 – 21.03.2007 
 
� Pesca 
Decreto-Lei n.º 56/2007, de 13 de 
Março 
Altera o Decreto-Lei n.º 246/2000, de 29 
de Setembro, que define o quadro legal do 
exercício da pesca marítima dirigida a 
espécies animais e vegetais com fins 
lúdicos. 
DR – I Série – N.º 51 – 13.03.2007 
 
� Produtos fitofarmacêuticos 
Declaração de Rectificação n.º 
8/2007, de 23 de Janeiro 
De ter sido rectificado o Decreto-Lei n.º 
233/2006, do Ministério da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, que 
estabelece novos limites máximos de 
resíduos de substâncias activas de 
produtos fitofarmacêuticos permitidos nos 
produtos agrícolas de origem vegetal, 
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transpondo para a ordem jurídica interna 
as Directivas n.º s 2006/53/CE, da 
Comissão, de 7 de Junho, 2006/60/CE, da 
Comissão, de 7 de Julho, 2006/59/CE, da 
Comissão, de 28 de Junho, 2006/61/CE, 
da Comissão, de 7 de Julho, e 
2006/62/CE, da Comissão, de 12 Julho, 
nas partes respeitantes aos produtos 
agrícolas de origem vegetal, publicado no 
Diário da República, 1.ª série, n.º 230, de 
29 de Novembro de 2006. 
DR – I Série – N.º 16 – 23.01.2007 
 
� Resíduos 
Portaria n.º 186/2007, 12 de 
Fevereiro 
Aprova o Plano Estratégico para os 
Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU II). 
DR – I Série – N.º 30 – 12.02.2007 
 
Portaria n.º 320/2007, de 23 de 
Março 
Altera a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de 
Dezembro, que aprovou o Regulamento de 
Funcionamento do Sistema Integrado de 
Registo Electrónico de Resíduos (SIRER). 
DR – I Série – N.º 59 – 23.03.2007 
 
� Ruído 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro 
Aprova o Regulamento Geral do Ruído e 
revoga o regime legal da poluição sonora, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, 
de 14 de Novembro. 
DR – I Série – N.º 12 – 17.01.2007 
 
Declaração de Rectificação n.º 
18/2007, de 16 de Março 
De ter sido rectificado o Decreto - Lei n.º 
9/2007, do Ministério do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional, que aprova o 
Regulamento Geral do  Ruído e revoga o 
regime legal da poluição sonora, aprovado 
pelo Decreto - Lei n.º 292/2000, de 14 de 
Novembro, publicado no Diário da 
República, 1.ª série, n.º 12, de 17 de 
Janeiro de 2007. 
DR – I Série – N.º 54 – 16.03.2007 
 
� Salário mínimo 
Decreto-Lei n.º 2/2007, de 3 de 
Janeiro 
Actualiza os valores da retribuição mínima 
garantida para 2007. 
DR – I Série – N.º 2 – 03.01.2007 
 
� Saldos 
Decreto-Lei n.º 70/2007, de 26 de 
Março 

Regula as práticas comerciais com 
redução de preço nas vendas a retalho 
praticadas em estabelecimentos 
comerciais, com vista o escoamento das 
existências, ao aumento do volume de 
vendas ou a promover o lançamento de 
um produto não comercializado 
anteriormente pelo agente económico. 
DR – I Série – N.º 60 – 26.03.2007 
 
� Saúde 
Decreto-Lei n.º 27/2007, de 28 de 
Janeiro 
Altera o Decreto-Lei n.º 142/2005, de 24 
de Agosto, n redacção resultante do 
Decreto-Lei n.º 84/2006, de 11 de Maio, 
transpondo para a ordem jurídica interna 
as Directivas n.ºs 2006/65/CE, da 
Comissão, de 19 de Julho, e 2006/78/CE, 
da Comissão, de 29 de Setembro, que 
alteram a Directiva n.º 76/768/CEE, do 
Conselho, de 27 de Julho, relativa aos 
produtos cosméticos. 
DR – I Série – N.º 28 – 28.02.2007 
 
Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 de 
Março 
Regula o horário de funcionamento das 
farmácias de oficina. 
DR – I Série – N.º 48 – 08.03.2007 
 
Portaria n.º 18/2007, de 29 de Março 
Aprova a tabela de preços a praticar pelo 
Serviço Regional de Saúde para o ano de 
2007. Revoga a tabela de preços anexa à 
Portaria n.º 37/2005, de 28 de Abril. 
JO – I Série – N.º 13 – 29.03.2007 
 
� Segurança Social 
Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro 
Aprova as bases gerais do sistema de 
segurança social. 
DR – I Série – N.º 11 – 14.01.2007 
 
Declaração de Rectificação n.º 
10/2007, de 26 de Janeiro 
De ter sido rectificada a Portaria n.º 1357-
A/2006, do Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social, que actualiza as 
pensões de invalidez, velhice e 
sobrevivência, bem como as pensões por 
doença profissional dos subsistemas 
previdencial e de solidariedade. Revoga a 
Portaria n.º 1316/2005, de 22 de 
Dezembro, publicada no Diário da 
República, 1.ª série, n.º 231, de 30 de 
Novembro de 2006. 
DR – I Série – N.º 19 – 26.01.2007 
 
Portaria n.º 112/2007, de 24 de 
Janeiro 
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Elimina a obrigatoriedade de efectuar a 
prova anual de rendimento do agregado 
familiar do beneficiário do abono de 
família. 
DR – I Série – N.º 17 – 24.01.2007 
 
Portaria n.º 288/2007, de 16 de 
Março 
Estabelece os valores e critérios de 
determinação das comparticipações das 
famílias na frequência de 
estabelecimentos de educação especial 
por crianças e jovens com deficiência. 
DR – I Série – N.º 54 – 16.03.2007 
 
Decreto Regulamentar n.º 14/2007, 
de 20 de Março 
Primeira alteração ao Decreto 
Regulamentar n.º 3/2006, de 6 de 
Fevereiro, que regulamenta o Decreto-Lei 
n.º 232/2005, de 29 de Dezembro, pelo 
qual se institui o complemento solidário 
para idosos no âmbito do subsistema de 
solidariedade. 
DR – I Série – N.º 56 – 20.03.2007 
 
Decreto-Lei n.º 74/2007, de 27 de 
Março 
Consagra o direito de acesso das pessoas 
com deficiência acompanhadas de cães de 
assistência a locais, transportes e 
estabelecimentos de acesso público, 
revogando o Decreto-Lei n.º 118/99, de 
14 de Abril. 
 
� Sociedades Comerciais 
Decreto-Lei n.º 8/2007, de 17 de 
Janeiro 
Altera o regime jurídico da redução do 
capital social de entidades comerciais, 
eliminando a intervenção judicial 
obrigatória e promovendo a simplificação 
global do regime, cria a Informação 
Empresarial Simplificada (IES) e procede à 
alteração do Código das Sociedades 
Comerciais, do Código de Registo 
Comercial, do Decreto-Lei n.º 248/86, de 
25 de Agosto, do Código de Processo Civil, 
do Regime Nacional de Pessoas Colectivas 
e do Regulamento Emolumentar dos 
Registos e do Notariado. 
DR – I Série – N.º 12 – 17.01.2007 
 
� Substâncias e Preparações 

Perigosas 
Decreto-Lei n.º 10/2007, de 18 de 
Janeiro 
Transpõe para a ordem jurídica interna as 
Directivas n.ºs 2005/59/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de Outbro, 2005/69/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de 
Novembro, 2005/84/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de 
Dezembro, e 2005/90/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de Janeiro 
de 2006, que alteram a Directiva n.º 
76/769/CEE, do Conselho, de 27 de Julho, 
no que respeita à limitação da colocação 
no mercado e da utilização de algumas 
substâncias e preparações perigosas. 
 
Declaração de Rectificação n.º 
19/2007, de 19 de Março 
De ter sido rectificado o Decreto-Lei n.º 
10/2007, do Ministério da Economia e da 
Inovação, que transpõe para a ordem 
jurídica interna as Directivas n.ºs 
2005/59/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Outubro, 2005/69/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de Novembro, 2005/84/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de Dezembro, e 2005/90/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de Janeiro de 2006, que alteram a 
Directiva n.º 76/769/CEE, do Conselho, de 
27 de Julho, no que respeita à limitação 
da colocação no mercado e da utilização 
de algumas substâncias e preparações 
perigosas, publicado no Diário da 
República, 1.ª série, n.º 13, de 18 de 
Janeiro de 2007. 
DR – I Série – N.º 55 – 19.03.2007 
 
� Televisão 
Lei n. º 14/2007, de 9 de Março 
Transmissão dos direitos de antena no 
serviço público de televisão. 
DR – I Série – N.º 49 – 09.03.2007 
 
� Têxteis 
Decreto-Lei n.º 30/2007, de 13 de 
Fevereiro 
Transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2006/3/CE, da Comissão, de 
9 de Janeiro, que altera os anexos I e II 
da Directiva n.º 96/74/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de 
Dezembro, relativa às denominações 
têxteis, no sentido de os adaptar ao 
progresso técnico. 
DR – I Série – N.º 31 – 13.02.2007 
 
� Trabalho 
Portaria n.º 91/2007, de 22 de 
Janeiro 
Clarifica os procedimentos a adoptar nas 
situações de incapacidade por doença e 
fixa a taxa prevista no artigo 201.º da Lei 
n.º 35/2005, de 29 de Julho. 
DR – I Série – N.º 15 – 22.01.2007 
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Decreto-Lei n.º 14/2007, de 19 de 
Janeiro 
Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 
124/84, de 18 de Abril, que regula as 
condições em que devem ser feitas as 
declarações do exercício de actividade dos 
trabalhadores e as condições e 
consequências da declaração 
extemporânea de períodos de actividade 
profissional perante a segurança social. 
DR – I Série – N.º 14 – 19.01.2007 
 
Portaria n.º 121/2007, de 25 de 
Janeiro 
Elimina a participação de início, suspensão 
ou cessação de actividade profissional dos 
trabalhadores independentes. 
JO – I Série – N.º 18 – 25.01.2007 
 
Portaria n.º 183/2007, de 9 de 
Fevereiro 
Altera a Portaria n.º 196-A/2001, de 10 de 
Março, que regulamenta as modalidades 
específicas de intervenção do programa de 
estímulo à oferta de emprego, na sua 
componente de criação de emprego - 
PEOE. 
DR – I Série – N.º 29 – 09.02.2007 
 
Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de 
Março 
Define o regime jurídico de instalação, 
funcionamento e fiscalização dos 
estabelecimentos de apoio social geridos 
por entidades privadas. 
DR – I Série – N.º 52 – 14.03.2007 
 
Portaria n.º 299/2007, de 16 de 
Março 
Aprova o novo modelo de ficha de aptidão, 
a preencher pelo médico do trabalho face 
aos resultados dos exames de admissão, 
periódicos e ocasionais, efectuados aos 
trabalhadores, e revoga a Portaria n.º 
1031/2002, de 10 de Agosto. 
DR – I Série – N.º 54 – 16.03.2007 
 
� Transportes 
Despacho n.º 24 432/2006, de 28 de 
Novembro 
Publica os novos modelos de alvarás e 
licenças de veículos para os transportes 
rodoviários de passageiros e mercadorias. 
DR – II Série – N.º 229 – 28.11.2006 
 
Lei n.º 1/2007, de 11 de Janeiro 
Autoriza o Governo a adaptar o regime 
geral das contra-ordenações no âmbito do 
processo contra-ordenacional do regime 

jurídico do transporte rodoviário de 
mercadorias. 
DR – I Série – N.º 8 – 11.01.2007 
 
Portaria n.º 8/2007, de 1 de Fevereiro 
Fixa e actualiza as taxas a cobrar pelos 
serviços prestados pela Direcção Regional 
de Obras Públicas e Transportes 
Terrestres, em matéria de viação e 
transportes terrestres. 
JO – I Série – N.º 5 – 01.02.2007 
 
Decreto-Lei n.º 58/2007, de 13 de 
Março 
Altera o Regulamento de Inspecção de 
Navios Estrangeiros (RINE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 195/98, de 10 de Julho. 
DR – I Série – N.º 51 – 13.03.2007 
 
Decreto-Lei n.º 67/2007, de 26 de 
Março 
Transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2005/21/CE, da Comissão, 
de 7 de Março, e aprova o Regulamento 
Relativa às medidas a Tomar contra a 
Emissão de Poluentes Provenientes dos 
Motores a Diesel Destinados à Propulsão 
dos Veículos. 
DR – I Série – N.º 60 – 26.03.2007 
 
Decreto-Lei n.º 73/2007, de 27 de 
Março 
Altera e republica o Decreto-Lei n.º 
190/98, de 10 de Julho, que estabelece as 
condições de licenciamento das estações 
de radiocomunicações das embarcações 
nacionais e as condições prévias que os 
equipamentos que as integram devem 
satisfazer. 
DR – I Série – N.º 61 – 27.03.2007 
 
� Turismo 
Decreto Regulamentar n.º 5/2007, de 
14 de Fevereiro 
Primeira alteração ao Decreto 
Regulamentar n.º 13/2002, de 12 de 
Março, que regula os requisitos mínimos 
das instalações e do funcionamento dos 
empreendimentos de turismo no espaço 
rural. 
DR – I Série – N.º 32 – 14.02.2007 
 
Portaria n.º 321-B/2007, de 26 de 
Março 
Aprova o modelo da comunicação da 
abertura ao público de empreendimentos 
turísticos. 
DR – I Série – N.º 60 – 1.º Suplemento 
 
Portaria n.º 17/2007, de 29 de Março 
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Permite a transmissão de licenças a que 
se reporta o artigo 5.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 9/99/A, de 22 de 
Março. 
JO – I Série – N.º 13 – 29.03.2007 

 
 
 
 

 
 
 

REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO 
 
 

 
REGULAMENTOS DE EXTENSÃO 
 
� Agentes de navegação 
Aprova o regulamento de extensão do 
contrato colectivo de trabalho entre a 
AANP – Associação dos Agentes de 
Navegação de Portugal e outra e o 
SIMAMEVIP – Sindicato dos Trabalhadores 
da Marinha Mercante, Agências de 
Viagens, Transitários e Pesca. 
DR – I Série – N.º 20 – 29.01.2007 
 
Aviso de projecto de regulamento de 
extensão das alterações ao CCT entre a 
APAT – Associação dos Transitários de 
Portugal e o SIMAMEVIP – Sindicato dos 
Trabalhadores da Marinha Mercante, 
Agências de Viagens, Transitários e Pesca 
e das alterações ao CCT entre a mesma 
associação de empregadores e a FETESE – 
Federação dos Sindicatos dos 
Trabalhadores de Serviços. 
JO – IV Série – N.º 8 – 15.03.2007 
 
� Agências de Viagens 
Aviso de projecto de regulamento de 
extensão do CCT entre a APAVT – 
Associação Portuguesa das Agências de 
Viagens e Turismo e o Sindicato dos 
Trabalhadores da Marinha Mercante, 
Agências de Viagens, Transitários e Pesca. 
JO – IV Série – N.º 4 – 15.02.2007 
 
Portaria que aprova o regulamento de 
extensão do CCT entre a APAVT – 
Associação Portuguesa das Agências de 
Viagens e Turismo e o SIMAMEVIP – 
Sindicato dos Trabalhadores da Marinha 
Mercante, Agências, Transitários e Pesca. 
JO – IV Série – N.º 8 – 15.03.2007 
 
� Cantinas, refeitórios e fábricas 

de refeições 
Portaria que aprova o regulamento de 
extensão das alterações do CCT entre a 
ARESP – Associação da Restauração e 
similares de Portugal e a FETESE – 
Federação dos Sindicatos dos 
Trabalhadores de Serviços e Outro 

(cantinas, refeitórios e fábricas de 
refeições). 
JO – I Série – N.º 2 – 25.01.2007 
 
� Construção, Cerâmica e Vidro e 

Outra 
Aviso de projecto de regulamento de 
extensão das alterações ao CCT entre a 
Associação Nacional dos Industriais 
Transformadores de Vidro e a FEVICOM – 
Federação Portuguesa dos Sindicatos da 
Construção, Cerâmica e Vidro e Outra. 
JO – IV Série – N.º 3 – 08.02.2007 
 
Portaria que aprova o regulamento de 
extensão das alterações do CCT entre a 
Associação Nacional dos Industriais 
Transformadores de Vidro e a FEVICCOM – 
Federação Portuguesa dos Sindicatos da 
Construção, Cerâmica e Vidro e Outra. 
JO – IV Série – N.º 7 – 08.03.2007 
 
� Indústrias de fotografia 
Portaria n.º 126/2007, de 25 de 
Janeiro 
Aprova o regulamento de extensão das 
alterações dos CCT entre a ANIF – 
Associação Nacional dos Industriais de 
Fotografia e o Sindicato dos Trabalhadores 
das Industrias de Celulose, Papel, Gráfica 
e Imprensa e outros e entre a mesma 
associação de empregadores e a FETESE – 
Federação dos Sindicatos dos 
Trabalhadores de Serviços e outros. 
DR – I Série – N.º 18 – 25.01.2007 
 
� Limpeza a Seco, Lavandaria e 

Tinturaria 
Aviso de projecto de regulamento de 
extensão das alterações ao CCT entre a 
ANASE – Associação Nacional de Serviços 
de Limpeza a Seco, Lavandaria e 
Tinturaria e a FETESE – Federação dos 
Sindicatos dos Trabalhadores de Serviços 
e outro. 
JO – IV Série – N.º 4 – 15.02.2007 
 
Portaria que aprova o regulamento de 
extensão das alterações ao CCT entre a 
ANASE – Associação Nacional de Serviços 
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de Limpeza a Seco, Lavandaria e 
Tinturaria e a FETESE – Federação dos 
sindicatos dos Trabalhadores de Serviços 
e outro. 
JO – IV Série – N.º 8 – 15.03.2007 
 
� Misericórdias 
Aviso de projecto de regulamento de 
extensão do CCT entre a URMA – União 
Regional das Misericórdias dos Açores e 
Outra e o SINTAP/Açores – Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Públicas e 
Outro. 
JO – IV Série – N.º 6 – 01.03.2007 
 
� Prestação de Serviços de 

Limpeza e Similares 
Aviso de projecto de regulamento de 
extensão das alterações ao CCT entre a 
Câmara do Comércio e Indústria de Ponta 
Delgada e o SINDESCOM – Sindicato dos 
Profissionais de Escritório, Comércio, 
Indústria, Turismo, Serviços e Correlativos 
da Região Autónoma dos Açores (Sector 
de Prestação de Serviços de Limpeza e 
Similares). 
JO – IV Série – N.º 9 – 29.03.2007 
 
 
 
 

REGULAMENTO DE CONDIÇÕES 
MÍNIMAS 

 
� Trabalhadores Administrativos 
Projecto de Aviso de projecto de 
regulamento de condições mínimas para 

os trabalhadores administrativos de 
Região Autónoma dos Açores. 
JO – IV Série – 29.03.2007 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTRATAÇÃO COLECTIVA DE 
TRABALHO 

 
� Agentes de Navegação 
CCT entre a APAT – Associação dos 
Transitários de Portugal e o SIMAMEVIP – 
Sindicato dos Trabalhadores da Marinha 
Mercante, Agências de Viagens, 
Transitários e Pesca – Alteração salarial e 
outras. 
JO – IV Série – N.º 8 – 15.03.2007 

 
CCT entre a APAT – Associação dos 
Transitários de Portugal e a FETESE – 
Federação dos Sindicatos dos 
Trabalhadores de Serviços – Alteração 
salarial e outras. 
JO – IV Série – N.º 8 – 15.03.2007 

 
� Agências de Viagens 
CCT entre a APAVT – Associação 
Portuguesa das Agências de Viagens e 
Turismo e o SIMAMEVIP – Sindicato dos 
Trabalhadores da Marinha Mercante,  
 

 
 
Agências de Viagens, Transitários e Pesca 
– Revisão global. 
JO – IV Série – N.º 4 – 15.02.2007 

 
� Construção, Cerâmica e Vidro e 

Outra 
CCT entre a Associação Nacional dos 
Industriais Transformadores de Vidro e a 
FEVICCOM – Federação Portuguesa dos 
Sindicatos da Construção, Cerâmica e 
Vidro e outra – Alteração salarial e outras. 
JO – I Série – N.º 3 – 08.02.2007 

 
� Hotelaria e Similares 
CCT entre a Câmara do Comércio de 
Angra do Heroísmo e o Sindicato dos 
Profissionais dos Transportes, Turismo e 
Outros Serviços de Angra do Heroísmo 
(Sector de Hotelaria e Similares) – 
Revisão Global. 
JO – IV Série – N.º 2 – 25.01.2007 
 
� Limpeza a seco, Lavandaria e 

Tinturaria 



 

 14 

CCT entre a ANASE – Associação Nacional 
dos Serviços de Limpeza a Seco, 
Lavandaria e Tinturaria e a FETESE – 
Federação dos Sindicatos dos 
Trabalhadores de Serviços e outro – 
Alteração salarial e outras e texto 
consolidado. 
JO – IV Série – N.º 4 – 15.02.2007 
 
� Misericórdias 
CCT entre a URMA – União Regional das 
Misericórdias dos Açores e Outra e o 
SINTAP/Açores – Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e 
Outro – Revisão Global. 
JO – IV Série – N.º 6 – 01.03.2007 
 
� Prestação de Serviços de 

Limpeza e Similares 
CCT entre a Câmara do Comércio e 
Indústria de Ponta Delgada e o 
SINDISCOM – Sindicato dos Profissionais 
de Escritório, Comércio, Indústria, 
Turismo, Serviços e Correlativos da Região 
Autónoma dos Açores (Sector de 
Prestação de Serviços de Limpeza e 
Similares) – Alteração Salarial e Outras. 
JO – IV Série – n.º 9 – 29.03.2007 
 


