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LEGISLAÇÃO 

 

Açores 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 17/2014/A, 

de 6 de Outubro 

 

Aprova o quadro plurianual de programação 

orçamental para o período de 2015 a 2018. 

DR – I Série – N.º 192 – 06.10.2014 

JO – I Série – N.º 111 – 07.10.2014 

 

Agricultura 

 

Portaria n.º 205/2014, de 8 de Outubro 

 

Aprova a lista de equipamentos utilizados na 

atividade aquícola autorizados a consumir 

gasóleo colorido e marcado. 

DR – I Série – N.º 194 – 08.10.2014 

 

Combustíveis 

 

Despacho Normativo n.º 27/2014, de 2 de 

Outubro 

 

Fixa os preços máximos de venda ao público 

dos combustíveis líquidos e dos gases de 

petróleo liquefeitos. Revoga o Despacho 

Normativo n.º 21/2014, de 30 de Junho. 

JO – I Série – N.º 109 – 02.10.2014 

 

Despacho Normativo n.º 28/2014, de 2 de 

Outubro 

 

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. 

Revogado o Despacho Normativo n.º 22/2014, 

de 30 de Junho. 

JO – I Série – N.º 109 – 02.10.2014 

 

Economia 

 

Decreto-Lei n.º 148/2014, de 9 de Outubro 

 

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei 

n.º287/2007, de 17 de agosto, estabelecendo o 

período até ao qual podem ser adotadas 

decisões de concessão de apoios em 

conformidade com as normas europeias da 

concorrência em matéria de auxílios de Estado. 

DR – I Série – N.º 195 – 09.10.2014 

 

Finanças 

 

Portaria n.º 206/2014, de 8 de Outubro 

 

Segunda alteração à Portaria n.º 117-A/2008, de 

8 de fevereiro, que regulamenta as formalidades 

e os procedimentos aplicáveis ao 

reconhecimento e controlo das isenções e das 

taxas reduzidas do Imposto sobre os produtos 

petrolíferos e energéticos (ISP). 

DR – I Série – N.º 194 – 08.10.2014 

 

Fiscalização de Estacionamento 

 

Decreto-Lei n.º 146/2014, de 9 de 

Outubro 

 

Estabelece as condições em que as empresas 

privadas concessionárias de estacionamento 

sujeito ao pagamento de taxa em vias sob 

jurisdição municipal podem exercer a atividade 

de fiscalização do estacionamento nas zonas 

que lhes estão concessionadas. 

DR – I Série – N.º 195 – 09.10.2014 

https://dre.pt/application/file/58169645
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https://dre.pt/application/file/58169646
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/315562/details/normal?l=1
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Incentivos 

 

Resolução n.º 135/2014, de 1 de Outubro 

 

Autoriza um período de carência até 31 de 

Dezembro de 2016, ao plano de reembolso da 

componente reembolsável dos incentivos 

relativos a investimentos em estabelecimentos 

hoteleiros e em unidades de turismo em espaço 

rural. 

JO – I Série – N.º 108 – 01.10.2014 

 

Resolução n.º 140/2014, de 1 de Outubro 

 

Altera o artigo 2.º, alínea c) do n.º 1 do artigo 

4.º, o artigo 6.º e a alínea a) do n.º 1 do artigo 

9.º do Regulamento anexo à Resolução do 

Conselho do Governo n.º 86/2014, de 21 de 

Maio, que aprovou o programa de integração de 

ativos no setor primário – AGRICULTURA +. 

JO – I Série – N.º 108 – 01.10.2014 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 

21/2014/A, de 10 de Outubro 

 

Regulamenta o Subsistema de Incentivos para o 

Empreendedorismo Qualificado e Criativo. 

DR – I Série – N.º 196 – 10.10.2014 

JO – I Série – N.º 113 – 13.10.2014 

 

Declaração de Retificação n.º 45/2014, 13 

de Outubro 

 

Retifica o Decreto Regulamentar Regional n.º 

20/2014/A, de 23 de setembro, da Região 

Autónoma dos Açores, que regulamenta o 

Subsistema de Incentivos para o 

Desenvolvimento Local, publicado no Diário da 

República n.º 183, 1.ª série, de 23 de setembro. 

DR – I Série – N.º 197 – 13.10.2014 

 

Justiça 

 

Decreto-Lei n.º 150/2014, de 13 de 

Outubro 

 

Clarifica o regime aplicável à prática de atos 

processuais enquanto se mantiverem os 

constrangimentos ao acesso e utilização do 

sistema informático de suporte à atividade dos 

tribunais (CITIUS). 

DR – I Série – N:º 197 – 13.10.2014 

 

Mar 

 

Decreto-Lei n.º 149/2014, de 10 de 

Outubro 

 

Aprova o Regulamento das Embarcações 

Utilizadas na Atividade Marítimo-Turística. 

DR – I Série – N.º 196 – 10.10.2014 

 

Portaria n.º 65/2014, de 6 de Outubro 

 

Aprova o Regulamento dos Métodos de Pesca 

de Cerco e por Arte de Levantar. Revoga a 

Portaria n.º 57/2001, de 13 de Setembro. 

JO – I Série – N.º 110 – 06.10.2014 

 

Portaria n.º 66/2014, de 8 de Outubro 

 

Aprova os condicionamentos ao exercício da 

pesca por Arte de Cerco e por Arte de Levantar. 

JO – I Série – N.º 112 – 08.10.2014 

 

Portaria n.º 67/2014, 14 de Outubro 

 

Revoga a Portaria n.º 68/2013, de 13 de 

Setembro. (Proíbe todo e qualquer exercício da 

pesca marítima, quer comercial quer lúdica, na 

https://dre.pt/application/file/58247682
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https://dre.pt/application/file/58277392
https://dre.pt/application/file/58247681
https://dre.pt/application/file/58247681


 

Destaque 
Semana 
Outubro 1.ª 
Quinzena  

 

Lagoa da Caldeira de Santo Cristo, ilha de São 

Jorge, incluindo a apanha de ameijoa.) 

JO – I Série – N.º 114 – 14.10.2014 

 

Orçamento do Estado 

 

Lei n.º 75-A/2014, de 1 de Outubro 

 

Procede à segunda alteração à Lei n.º 83-

C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento do 

Estado para 2014), à quinta alteração à Lei n.º 

108/91, de 17 de agosto, e ao Decreto-Lei n.º 

413/98, de 31 de dezembro, à quarta alteração 

à Lei n.º 28/2012, de 31 de julho, e à primeira 

alteração aos Decretos-Leis n.ºs 133/2013, de 3 

de outubro, 26-A/2014, de 17 de fevereiro, 

e 165-A/2013, de 23 de dezembro, alterando 

ainda o Código do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado, o Código dos Impostos Especiais 

de Consumo, o Estatuto dos Benefícios Fiscais 

e o Regime Geral das Infrações Tributárias. 

DR – I Série – Suplemento - N.º 188 – 

30.09.2014 

 

Pro-emprego 

 

Despacho n.º 1858/2014, de 2 de 

Outubro 

 

Terceira alteração ao Despacho n.º 116/2008, 

de 21 de Fevereiro. 

JO – I Série – N.º 190 – 02.10.2014 

 

Saúde 

 

Portaria n.º 200/2014, de 3 de Outubro 

 

Fixa o valor mínimo obrigatório e estabelece as 

condições do seguro de responsabilidade civil a 

celebrar pelos profissionais das terapêuticas 

não convencionais. 

DR – I Série – N.º 191 – 03.10.2014 

 

Portaria n.º 207-A/2014, de 8 de 

Outubro94/2014 

 

Fixa a caracterização e o conteúdo funcional da 

profissão de naturopata. 

DR – I Série – 1.º Suplemento - N.º 194 – 

08.10.2014 

 

Portaria n.º 207-B/2014, de 8 de Outubro 

 

Fixa a caracterização e o conteúdo funcional da 

profissão de osteopata. 

DR – I Série – 1.º Suplemento - N:º 194 -

08.10.2014  

 

Portaria n.º 207-C/2014, de 8 de Outubro 

 

Fixa a caracterização e o conteúdo funcional da 

profissão de homeopata. 

DR – I Série – 1.º Suplemento - N.º 194 – 

08.10.2014 

Portaria n.º 207-D/2014, de 8 de Outubro 

 

Fixa a caracterização e o conteúdo funcional da 

profissão de quiroprático. 

DR – I Série – 1.º Suplemento – 08.10.2014 

 

Portaria n.º 207-E/2014, de 8 de Outubro 

 

Fixa a caracterização e o conteúdo funcional da 

profissão de fitoterapeuta. 

DR – I Série – 1.º Suplemento – N.º 194 – 

08.10.2014 

 

Portaria n.º 207-F/2014, de 8 de Outubro 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/164404/details/normal?l=1
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Fixa a caracterização e o conteúdo funcional da 

profissão de acupuntor. 

DR – I Série – 1.º Suplemento - N.º 194 – 

08.10.2014 

 

Portaria n.º 207-G/2014, de 8 de Outubro 

 

Fixa a caracterização e o conteúdo funcional da 

profissão de especialista de medicina tradicional 

chinesa. 

DR – I Série – 1.º Suplemento – N.º 194 – 

08.10.2014 

 

Serviços Energéticos 

 

Diretiva n.º 18/2014, de 13 de Outubro 

 

Margens comerciais dos agentes de mercado. 

DR – II Série – N.º 197 – 13.10.2014 

 

Diretiva n.º 19/2014, de 13 de Outubro 

 

Perfis de consumo de gás natural e consumos 

médios diários aprovados pela ERSE para 

vigorarem no ano gás 2014-2015. 

DR – II Série – N.º 197 – 13.10.2014 

 

Veículos 

 

Decreto-Lei n.º 147/2014, de 9 de Outubro 

 

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 

60/2010, de 8 de junho, transpondo a Diretiva 

n.º 2011/76/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de setembro de 2011, relativa à 

aplicação de imposições aos veículos pesados 

de mercadorias pela utilização de certas 

infraestruturas. 

DR – I Série – N.º 195 – 09.10.2014 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1041/2014 da Comissão, de 1 de Outubro 

 

Regulamento de Execução (UE) n. 

1043/2014 da Comissão, de 2 de Outubro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1045/2014 da Comissão, de 3 de Outubro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1050/2014 da Comissão, de 6 de Outubro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1056/2014 da Comissão, de 7 de Outubro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1066/2014 da Comissão, de 9 de Outubro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1072/2014 da Comissão, de 10 de Outubro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1080/2014 da Comissão, de 14 de Outubro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1085/2014 da Comissão, de 15 de Outubro 

 

Estabelece os valores forfetários de importação 

para a determinação do preço de entrada de 

certos frutos e produtos hortícolas.  

 

Regulamento Delegado (UE) n.º 1040/2014 

da Comissão, de 25 de Julho de 2014 
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http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.298.01.0010.0
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Altera a Diretiva 2001/112/CE do Conselho 

relativa aos sumos de frutos e a determinados 

produtos similares destinados à alimentação 

humana para adaptar o anexo I ao progresso 

técnico.  

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1044/2014 da Comissão, de 3 de Outubro 

 

Estabelece limites máximos orçamentais para 

2014 aplicáveis a certos regimes de apoio direto 

previstos no Regulamento (CE) n.º 73/2009 do 

Conselho. 

 

Regulamento Delegado (UE) n.º 1046/2014 

da Comissão, de 28 de Julho de 2014 

Completa o Regulamento (UE) n.º 508/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das 

Pescas no respeitante ao cálculo dos custos 

suplementares suportados pelos operadores 

nas atividades de pesca, cultura, transformação 

e comercialização de certos produtos da pesca 

e da aquicultura das regiões ultraperiféricas.  

 

Regulamento Delegado (UE) n.º 1047/2014 

da Comissão, de 29 de Julho de 2014 

 

Complementa o Regulamento (UE) n.º 

1308/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que respeita à estratégia nacional 

ou regional que os Estados-Membros devem 

elaborar para fins do regime de distribuição de 

leite nas escolas.  

 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1071/2014 da Comissão, de 10 de Outubro 

 

Institui medidas excecionais de apoio aos 

setores dos ovos e da carne de aves de 

capoeira em Itália.  

 

Recomendação da Comissão, de 9 de 

Outubro de 2014 

 

Relativa aos mercados relevantes de produtos e 

serviços no setor das comunicações eletrónicas 

suscetíveis de regulamentação ex ante em 

conformidade com a Diretiva 2002/21/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa a 

um quadro regulamentar comum para as redes 

e serviços de comunicações eletrónicas.  

 

Regulamento Delegado (UE) nº 1078/2014 

da Comissão, de 7 de Agosto de 2014 

 

Altera o anexo I do Regulamento (UE) n.º 

649/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à exportação e importação de 

produtos químicos perigosos.  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1079/2014 da Comissão, de 14 de Outubro 

 

Fixa, para o exercício contabilístico de 2015 do 

FEAGA, as taxas de juro a aplicar no cálculo 

das despesas de financiamento das medidas de 

intervenção que consistem na compra, 

armazenagem e escoamento das existências.  

 

Decisão de Execução da Comissão, de 14 

de Outubro de 2014 

Identifica um país terceiro que a Comissão 

considera não cooperante, na aceção do 

Regulamento (CE) n.o 1005/2008 do Conselho, 

que estabelece um regime comunitário para 

prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não 

declarada e não regulamentada.  

 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.290.01.0001.0
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http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.291.01.0004.0
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http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.297.01.0013.0
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Regulamento n.º 60, da Comissão 

Económica das Nações Unidas para a 

Europa (UN/ECE) 

 

Prescrições uniformes de homologação de 

motociclos e ciclomotores de duas rodas e no 

que diz respeito aos comandos acionados pelo 

condutor, incluindo a identificação de comandos, 

avisadores e indicadores.  

 

Regulamento (UE) n.º 1084/2014 da 

Comissão, de 15 de Outubro 

 

Altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 

1333/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que diz respeito à utilização de 

difosfatos (E 450) como agente levedante e 

regulador de acidez em massas com levedura 

preparadas.  

 

Diretiva de Execução 2014/96/UE da 

Comissão, de 15 de Outubro 

 

Relativa aos requisitos em matéria de 

rotulagem, selagem e acondicionamento de 

material de propagação de fruteiras e de 

fruteiras destinados à produção de frutos, 

abrangidos pelo âmbito da Diretiva 2008/90/CE.  

 

Diretiva de Execução 2014/97/UE da 

Comissão, de 15 de Outubro 

 

Dá execução à Diretiva 2008/90/CE do 

Conselho no que se refere ao registo dos 

fornecedores e das variedades e à lista comum 

das variedades.  

Diretiva de Execução 2014/98/UE da 

Comissão, de 15 de Outubro 

 

Dá execução à Diretiva 2008/90/CE do 

Conselho no se refere aos requisitos específicos 

aplicáveis aos géneros e às espécies de 

fruteiras referidos no anexo I, aos requisitos 

específicos aplicáveis aos fornecedores e às 

normas de execução relativas às inspeções 

oficiais.  

 

Retificação da Decisão 2014/314/UE da 

Comissão, de 28 de Maio 

 

Estabelece os critérios para a atribuição do 

rótulo ecológico da UE a aquecedores a água 

(JO L 164 de 3.6.2014).  

 

JURISPRUDÊNCIA 

 

Acórdão do Tribunal de Contas n.º 

1/2014, de 8 de Outubro 

 

Fixa a jurisprudência no sentido de que a 

citação é causa de interrupção da prescrição 

do procedimento por responsabilidades 

financeiras sancionatórias. 

DR – I Série – N.º 193 – 07.10.2014 
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