
 

Destaque 
Semana 
De 16 a 20 de 
Dezembro 

 

LEGISLAÇÃO 

 

Alojamento Local 

 

Portaria n.º 94/2013, de 17 de Dezembro 

 

Estabelece os requisitos mínimos a observar 

pelos estabelecimentos de alojamento local, as 

suas tipologias, o procedimento de verificação 

daqueles requisitos e o seu registo, bem como 

as normas relativas à publicidade e identificação 

dos estabelecimentos. 

JO – I Série – N.º 144 – 17.12.2013 

 

Apoios de Emprego 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

120/2013, de 18 de Dezembro 

  

Altera os artigos 7.º e 10.º do regulamento do 

programa RECUPERAR, aprovado pela 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

17/2013, de 19 de fevereiro. 

JO – I Série – N.º145 – 18.12.2013 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

125/2013, de 20 de Dezembro 

  

Altera o regulamento anexo à Resolução n.º 

13/2013, de 19 de fevereiro. (Cria o Programa 

de Incentivo à Inserção do Estagiar L e T, 

abreviadamente designado por PIIE e aprova o 

respetivo Regulamento). 

JO – I Série – N.º147 – 20.12.2013 

 

Combustíveis 

 

Despacho Normativo n.º 67/2013, de 19 de 

Dezembro 

 

Fixa os preços máximos de venda ao público 

dos combustíveis líquidos e dos gases de 

petróleo liquefeitos. Revoga o Despacho 

Normativo n.º 65/2013, de 12 de dezembro. 

JO – I Série – N.º146 – 19.12.2013 

 

Despacho Normativo n.º 68/2013, de 19 de 

Dezembro 

 

Fixa o preço máximo de venda ao público do 

gasóleo consumido na agricultura e do gasóleo 

consumido na pesca artesanal e pela frota de 

pesca costeira de convés fechado e do largo. 

Revoga o Despacho Normativo n.º 66/2013, de 

12 de dezembro. 

JO – I Série – N.º 146 – 19.12.2013 

 

Gestão de Resíduos  

 

Despacho n.º 16262/2013, de 16 de 

Dezembro 

 

Aprova a tabela de valores da prestação 

financeira a que se refere o n.º 1 da cláusula 6.ª 

da licença da Amb3E para o ano de 2013. 

DR – II Série – N.º243 – 16.12.2013 

 

Greve 

 

Arbitragem Obrigatória para Determinação 

de Serviços Mínimos n.º 9/2013, de 20 de 

Dezembro 

 

Acórdão do processo n.º 9/2013 - Aviso prévio 

de greve apresentado pelo Sintac - Sindicato 

Nacional dos Trabalhores da Aviação Civil à 

prestação de trabalho, com início à primeira e 

última hora do período de trabalho publicado, 

entre os dias 19 de dezembro de 2013 e 6 de 

janeiro de 2014 à Sata Air Açores. 

http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b2CEF68D1-6C59-4B55-83A0-C8CD55B8E934%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b649C1333-F8A0-4B27-9628-54EFFD4A19DC%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b649C1333-F8A0-4B27-9628-54EFFD4A19DC%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b489CE42C-7D55-4791-84B4-319AEA72F4AB%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b489CE42C-7D55-4791-84B4-319AEA72F4AB%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b479E6642-C0A1-4597-BA4D-FD622DDDE8FC%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b479E6642-C0A1-4597-BA4D-FD622DDDE8FC%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b71A3264E-5898-4EF3-A7A0-2A4FC5C36037%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b71A3264E-5898-4EF3-A7A0-2A4FC5C36037%7d
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=243.2013&iddip=2013042646
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=243.2013&iddip=2013042646
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b5CEDDC27-6D87-4E11-9F96-E859977C7DEA%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b5CEDDC27-6D87-4E11-9F96-E859977C7DEA%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b5CEDDC27-6D87-4E11-9F96-E859977C7DEA%7d
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JO – II Série – N.º 247 – 20.12.2013 

 

Finanças 

 

Portaria n.º 363/2013, de 20 de Dezembro 

 

Aprova a declaração Modelo 10 do IRS e do 

IRC e respetivas instruções de preenchimento e 

revoga a Portaria n.º 314/2011, de 29 de 

dezembro. 

DR – I Série – N.º 247 – 20.12.2013 

 

Formação 

 

Despacho n.º 2209/2013, de 18 de Dezembro 

  

Dispensa do Projeto de Formação e Ação 

Pedagógica da Profissionalização em Serviço, 

no ano letivo 2013/2014, e homologação de 

suas classificações profissionais. 

JO – II Série – N.º245 – 18.12.2013 

 

Incentivos 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

117/2013, de 18 de Dezembro 

  

Fixa em € 5.970.000,00 (cinco milhões, 

novecentos e setenta mil euros) o limite máximo 

global das comparticipações financeiras a 

atribuir no ano de 2014 para contratos programa 

que se enquadrem nas alíneas a), b), c) e d) do 

artigo 2.º do Decreto Legislativo Regional n.º 

30/2006/A, de 8 de agosto. 

JO – I Série – N.º145 – 18.12.2013 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

118/2013, de 18 de Dezembro 

  

Altera os artigos 2.º, 6.º, 10.º e 12.º do 

Regulamento do Programa de Apoio à 

Revitalização das Lojas nos Centros Urbanos – 

LOJA +, aprovado em anexo à Resolução do 

Conselho de Governo n.º 88/2013, de 29 de 

julho. 

JO – I Série – N.º145 – 18.12.2013 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

119/2013, de 18 de Dezembro 

 

Concede incentivo financeiro para a execução 

do projeto de investimento aprovado no âmbito 

do Subsistema de Apoio ao Desenvolvimento 

Estratégico do Sistema de Incentivos para o 

Desenvolvimento Regional dos Açores (SIDER). 

JO – I Série – N.º145 – 18.12.2013 

 

Pesca 

 

Declaração de Retificação n.º 52-A/2013, 

de 20 de Dezembro 

 

Retifica a Portaria 310/2013, de 21 de outubro, 

do Ministério da Agricultura e do Mar, que 

procede à segunda alteração ao Regulamento 

do Regime de Apoio para a Atribuição de 

Compensações Sócio-Económicas não 

Renováveis para Efeitos de Gestão da Frota de 

Pesca, aprovado pela Portaria n.º 424-E/2008, 

de 13 de junho, publicada no Diário da 

República n.º 203, 1.ª Série, de 21 de outubro 

de 2013. 

DR – I Série – Suplemento- N.º 247 – 

20.12.2013 

 

Tribunal de Contas 

 

Resolução n.º 32/2013, de 17 de Dezembro 

 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.247&iddip=20132190
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b8072A074-624A-4CDE-9E48-C8DB06BAF539%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7bC710205F-6620-43B6-8F30-AFE90F33E1A2%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7bC710205F-6620-43B6-8F30-AFE90F33E1A2%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b376AF644-18B8-4B5E-9F3E-DA936669A065%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b376AF644-18B8-4B5E-9F3E-DA936669A065%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b2686CEF3-A6C1-4A0C-BE78-014854ABF3DE%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b2686CEF3-A6C1-4A0C-BE78-014854ABF3DE%7d
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.247S02&iddip=20132203
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.247S02&iddip=20132203
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=244.2013&iddip=2013042817
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Resolução n.º 1/2013-SRA-PG - Programa de 

Fiscalização da Secção Regional dos Açores 

para 2014. 

DR – II Série – N.º244 – 17.12.2013 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1349/2013 da Comissão, de 16 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1358/2013 da Comissão, de 17 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1376/2013 da Comissão, de 19 de 

Dezembro 

 

Estabelece os valores forfetários de importação 

para a determinação do preço de entrada de 

certos frutos e produtos hortícolas.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1348/2013 da Comissão, de 16 de 

Dezembro 

 

Altera o Regulamento (CEE) nº 2568/91, relativo 

às características dos azeites e dos óleos de 

bagaço de azeitona, bem como aos métodos de 

análise relacionados.  

 

Regulamento (UE) nº 1317/2013 da 

Comissão, de 16 de Dezembro 

 

Altera os anexos II, III e V do Regulamento (CE) 

nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos limites máximos 

de resíduos de 2,4-D, beflubutamida, ciclanilida, 

diniconazol, florasulame, metolacloro e S-

metolacloro, e milbemectina no interior e à 

superfície de certos produtos.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1352/2013 da Comissão, de 4 de 

Dezembro 

Estabelece os formulários previstos no 

Regulamento (UE) nº 608/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativo à intervenção 

das autoridades aduaneiras para assegurar o 

cumprimento da legislação sobre os direitos de 

propriedade intelectual.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1355/2013 da Comissão, de 17 de 

Dezembro 

 

Altera o anexo I do Regulamento (CE) nº 

669/2009 que dá execução ao Regulamento 

(CE) nº 882/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que respeita aos controlos oficiais 

reforçados na importação de certos alimentos 

para animais e géneros alimentícios de origem 

não animal.  

 

Diretiva de Execução 2013/63/UE da 

Comissão, de 17 de Dezembro 

 

Altera os anexos I e II da Diretiva 2002/56/CE 

do Conselho no que diz respeito às condições 

mínimas a que devem obedecer as batatas de 

semente e os lotes de batatas de semente.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1355/2013 da Comissão, de 17 de 

Dezembro 

 

Altera o anexo I do Regulamento (CE) nº 

669/2009 que dá execução ao Regulamento 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:338:0068:0069:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:338:0068:0069:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:341:0050:0051:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:341:0050:0051:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:346:0047:0048:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:346:0047:0048:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:338:0031:0067:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:338:0031:0067:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:339:0001:0043:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:339:0001:0043:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:341:0010:0031:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:341:0010:0031:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:341:0035:0042:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:341:0035:0042:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:341:0052:0055:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:341:0052:0055:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:341:0035:0042:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:341:0035:0042:PT:PDF
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(CE) nº 882/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que respeita aos controlos oficiais 

reforçados na importação de certos alimentos 

para animais e géneros alimentícios de origem 

não animal.  

 

 

Regulamento (UE) nº 1356/2013 da 

Comissão, de 17 de Dezembro 

 

Inicia um inquérito sobre a eventual evasão às 

medidas anti-dumping instituídas pelo 

Regulamento de Execução (UE) nº 791/2011 do 

Conselho sobre as importações de 

determinados tecidos de fibra de vidro de malha 

aberta originários da República Popular da 

China através de importações de determinados 

tecidos de fibra de vidro de malha aberta 

ligeiramente modificados expedidos da 

República Popular da China, e que torna 

obrigatório o registo dessas importações.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1357/2013 da Comissão, de 17 de 

Dezembro 

 

Altera o Regulamento (CEE) nº 2454/93 que fixa 

determinadas disposições de aplicação do 

Regulamento (CEE) nº 2913/92 do Conselho 

que estabelece o Código Aduaneiro 

Comunitário.  

 

Diretiva de Execução 2013/63/UE da 

Comissão, de 17 de Dezembro 

 

Altera os anexos I e II da Diretiva 2002/56/CE 

do Conselho no que diz respeito às condições 

mínimas a que devem obedecer as batatas de 

semente e os lotes de batatas de semente.  

 

Regulamento (UE) nº 1370/2013 do 

Conselho, de 16 de Dezembro 

 

Determina medidas sobre a fixação de certas 

ajudas e restituições relativas à organização 

comum dos mercados dos produtos agrícolas.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1373/2013 da Comissão, de 19 de 

Dezembro 

 

Estabelece as regras de execução do regime 

dos certificados de exportação no setor da carne 

de suíno.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1377/2013 da Comissão, de 19 de 

Dezembro 

 

Relativo à emissão de certificados de 

importação respeitantes aos pedidos 

apresentados nos primeiros sete dias do mês de 

dezembro de 2013, no âmbito do contingente 

pautal aberto pelo Regulamento (CE) nº 

1385/2007 para a carne de aves de capoeira.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1378/2013 da Comissão, de 19 de 

Dezembro 

 

Relativo à emissão de certificados de 

importação respeitantes aos pedidos 

apresentados nos primeiros sete dias do mês de 

dezembro de 2013, no âmbito dos contingentes 

pautais abertos pelo Regulamento (CE) nº 

533/2007 para a carne de aves de capoeira.  

 

 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:341:0043:0046:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:341:0043:0046:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:341:0047:0049:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:341:0047:0049:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:341:0052:0055:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:341:0052:0055:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:346:0012:0019:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:346:0012:0019:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:346:0029:0037:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:346:0029:0037:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:346:0049:0050:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:346:0049:0050:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:346:0051:0052:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:346:0051:0052:PT:PDF
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Retificação do Regulamento Delegado (UE) 

nº 1363/2013 da Comissão, de 12 de 

Dezembro 

 

Altera o Regulamento (UE) nº 1169/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 

prestação de informação aos consumidores 

sobre os géneros alimentícios, no que se refere 

à definição de «nanomaterial artificial»(JO L 343 

de 19.12.2013).  

 

JURISPRUDÊNCIA 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 

n.º 15/2013, de 16 de Dezembro 

 

A aplicação, a um televisor, de aparelhos de 

ampliação do som, difundido por canal de 

televisão, em estabelecimento comercial, não 

configura uma nova utilização da obra 

transmitida, pelo que o seu uso não carece de 

autorização do autor da mesma, não integrando 

consequentemente essa prática o crime de 

usurpação, p. e p. pelos arts. 149º, 195º e 197º 

do Código do Direito de Autor e dos Direitos 

Conexos. 

DR – I Série – N.º243 – 16.12.2013 

 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:346:0089:0089:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:346:0089:0089:PT:PDF
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.243&iddip=20132167
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.243&iddip=20132167

