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LEGISLAÇÃO 

 

Agricultura 

 

Portaria n.º 76/2014, de 19 de Novembro 

 

Revoga a Portaria n.º 15/2011, de 15 de Março 

de 2011. (Aprova as medidas de proteção 

fitossanitária destinadas a evitar a introdução e 

dispersão no território nacional e comunitário, 

relativamente ao inseto Popillia japónica 

Newman). 

JO – I Série – N.º 128 – 19.11.2014 

 

Ambiente 

 

Portaria n.º 247/2014, de 26 de Novembro 

 

Estabelece os valores das taxas devidas pela 

análise do plano de monitorização de emissões 

e de dados toneladas-quilómetro, bem como 

pela respetiva atualização, no âmbito do 

comércio de licenças de emissão de gases com 

efeito de estufa na União Europeia. 

JO – I Série – N.º 229 – 26.11.2014 

 

Combustíveis 

 

Despacho Normativo n.º 34/2014, de 28 de 

Novembro 

 

Fixa os preços máximos de venda ao público do 

fuelóleo para a produção de eletricidade. 

Revoga o Despacho Normativo n.º 31/2014, de 

31 de Outubro. 

JO – I Série – N.º 131 – 28.11.2014. 

 

 

Despacho Normativo n.º 35/2014, de 28 de 

Novembro 

 

Fixa os preços máximos de venda ao público 

dos combustíveis líquidos e dos gases de 

petróleo liquefeitos. Revoga o Despacho 

Normativo n.º 29/2014, de 24 de Outubro. 

JO – I Série – N.º 131 – 28.11.2014 

 

Despacho Normativo n.º 36/2014, de 28 de 

Novembro 

 

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 30/2014, de 

24 de Outubro. 

JO – I Série – N.º 131 – 28.11.2014 

 

Retribuição Mínima Mensal Garantida 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 22/2014/A, 

de 27 de Novembro 

 

Sétima alteração ao Decreto Legislativo 

Regional n.º 8/2002/A, de 10 de abril, que 

estabelece o regime jurídico da atribuição do 

acréscimo regional à retribuição mínima mensal 

garantida, do complemento regional de pensão 

e da remuneração complementar regional. 

DR – I Série – N.º 230 – 27.11.2014 

JO – I Série – N.º 131 – 28.11.2014 

 

Pragas 

 

Resolução n.º 167/2014, de 17 de 

Novembro 

 

http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+128+de+19+de+Novembro+de+2014/Portaria+N%C2%BA+76+de+2014.htm
https://dre.pt/application/file/59039727
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+131+de+28+de+Novembro+de+2014/Despacho+Normativo+N%C2%BA+34+de+2014.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+131+de+28+de+Novembro+de+2014/Despacho+Normativo+N%C2%BA+34+de+2014.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+131+de+28+de+Novembro+de+2014/Despacho+Normativo+N%C2%BA+35+de+2014.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+131+de+28+de+Novembro+de+2014/Despacho+Normativo+N%C2%BA+35+de+2014.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+131+de+28+de+Novembro+de+2014/Despacho+Normativo+N%C2%BA+36+de+2014.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+131+de+28+de+Novembro+de+2014/Despacho+Normativo+N%C2%BA+36+de+2014.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+131+de+28+de+Novembro+de+2014/Decreto+Legislativo+Regional+N+22+de+2014_A.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+131+de+28+de+Novembro+de+2014/Decreto+Legislativo+Regional+N+22+de+2014_A.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+126+de+17+de+Novembro+de+2014/Resolu%C3%A7%C3%A3o+do+Conselho+do+Governo+N%C2%BA+167+de+2014.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+126+de+17+de+Novembro+de+2014/Resolu%C3%A7%C3%A3o+do+Conselho+do+Governo+N%C2%BA+167+de+2014.htm
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Altera a Resolução do Conselho do Governo n.º 

28/2011, de 4 de Março. (Aprova a criação da 

Comissão de gestão integrada de pragas – 

roedores, definindo as suas competências e 

composição.). 

JO – I Série – N.º 126 – 17.11.2014 

 

Publicidade 

 

Portaria n.º 74/2014, de 17 de Novembro 

 

Regulamenta o Decreto Legislativo Regional n.º 

20/2010/A, alterado pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º 18/2014/A, que introduz regras de 

transparência na aquisição de publicidade pelos 

serviços da administração regional e local. 

Revoga a Portaria n.º 79/2010, de 12 de Agosto. 

JO – I Série – N.º 126 – 17.11.2014 

 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Regulamento (UE) nº 1226/2014 da 

Comissão, de 17 de Novembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1231/2014 da Comissão, de 17 de 

Novembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1237/2014 da Comissão, de 18 de 

Novembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1240/2014 da Comissão, de 19 de 

Novembro 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1245/2014 da Comissão, de 20 de 

Novembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1251/2014 da Comissão, de 21 de 

Novembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1269/2014 da Comissão, de 27 de 

Novembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1265/2014 da Comissão, de 26 de 

Novembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1261/2014 da Comissão, de 25 de 

Novembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1258/2014 da Comissão, de 24 de 

Novembro 

 

Relativo à autorização de uma alegação de 

saúde sobre os alimentos que refere a redução 

de um risco de doença.  

 

Regulamento (UE) n.º 1228/2014 da 

Comissão, de 17 de Novembro 

 

Relativo à autorização e à recusa de 

autorização de determinadas alegações de 

saúde sobre os alimentos que referem a 

redução de um risco de doença.  

 

Regulamento (UE) n.º 1229/2014 da 

Comissão, de 17 de Novembro 

http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+126+de+17+de+Novembro+de+2014/Portaria+N%C2%BA+74+de+2014.htm
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0003.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0003.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0022.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0022.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.332.01.0029.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.332.01.0029.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.333.01.0007.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.333.01.0007.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.334.01.0084.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.334.01.0084.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.335.01.0013.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.335.01.0013.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.343.01.0009.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.343.01.0009.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.341.01.0009.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.341.01.0009.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.339.01.0007.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.339.01.0007.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.337.01.0066.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.337.01.0066.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0008.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0008.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0014.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0014.01.POR
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Recusa autorizar determinadas alegações de 

saúde sobre os alimentos que não referem a 

redução de um risco de doença ou o 

desenvolvimento e a saúde das crianças.  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1239/2014 da Comissão, de 19 de 

Novembro 

 

Altera o Regulamento (UE) n.º 716/2013 que 

estabelece as regras de execução do 

Regulamento (CE) n.º 110/2008 do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativo à definição, 

designação, apresentação, rotulagem e 

proteção das indicações geográficas das 

bebidas espirituosas.  

 

Regulamento Delegado (UE) n.º 1252/2014 

da Comissão, de 28 de Maio de 2014 

 

Complementa a Diretiva 2001/83/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, no que se 

refere aos princípios e diretrizes de boas 

práticas de fabrico de substâncias ativas 

destinadas a medicamentos para uso humano.  

 

Regulamento (UE) n.º 1253/2014 da 

Comissão, de 7 de Julho de 2014 

 

Aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho no que diz respeito aos 

requisitos de conceção ecológica das unidades 

de ventilação.  

 

Regulamento Delegado (UE) n.º 1254/2014 

da Comissão, de 11 de Julho de 2014 

 

Complementa a Diretiva 2010/30/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho no que diz 

respeito à rotulagem energética das unidades 

de ventilação residenciais.  

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1268/2014 da Comissão, de 25 de 

Novembro 

Altera o Regulamento (CE) n.º 1484/95 no que 

respeita à fixação dos preços representativos 

nos setores da carne de aves de capoeira e dos 

ovos, bem como para a ovalbumina.  

 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.333.01.0005.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.333.01.0005.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.337.01.0001.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.337.01.0001.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.337.01.0008.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.337.01.0008.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.337.01.0027.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.337.01.0027.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.343.01.0007.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.343.01.0007.01.POR

