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LEGISLAÇÃO 

 

Apoio ao Emprego 

Resolução do Conselho do Governo N.º 

154/2015 de 11 de Novembro 

Aprova o novo regulamento do programa 

INTEGRA. 

JO – I Série – N.º 157 – 11.11.2015 

 

Resolução do Conselho do Governo N.º 

155/2015 de 11 de Novembro 

Cria o novo Programa de Estágios de 

Reconversão Profissional – PERPro.  

JO – I Série – N.º 157 – 11.11.2015 

 

Resolução do Conselho do Governo N.º 

156/2015 de 11 de Novembro 
   

Aprova o novo regulamento do Programa de 

Incentivo à Inserção do Estagiar L e T – PIIE.  

JO – I Série – N.º 157 – 11.11.2015 

 

Finanças 

Portaria n.º 400/2015, de 6 de Novembro  

Atualiza os coeficientes de desvalorização da 

moeda aplicáveis aos bens e direitos alienados 

durante o ano de 2015.  

DR – I Série – N.º 218 – 06.11.2015 

 

Portaria n.º 403-B/2015, de 13 de 

Novembro  

Estabelece o montante das taxas devidas pelos 

serviços prestados pelas contrastarias a que se 

refere o artigo 107.º do regime jurídico da 

ourivesaria e das contrastarias, aprovado pela 

Lei n.º 98/2015, de 18 de agosto e revoga 

a Portaria n.º 418-A/2012, de 19 de dezembro.  

DR – I Série – N.º 223 – 13.11.2015 

 

Portaria n.º 404/2015, de 16 de Novembro 

Aprova os novos modelos de impressos da 

declaração Modelo 3 e respetivas instruções de 

preenchimento.  

DR – I Série – N.º 224 – 16.11.2015 

 

Portaria n.º 414/2015, de 30 de Novembro  

Primeira alteração à Portaria nº 98-A/2015, de 

31 de março, que aprova a declaração modelo 

2, o modelo do recibo eletrónico de quitação de 

rendas e a declaração modelo 44, previstos no 

Código do Imposto do Selo e no Código do IRS.  

DR – I Série – N.º 234 – 30.11.2015 

 

Incentivos 

Resolução do Conselho do Governo N.º 

157/2015, de 11 de Novembro 

Cria o programa IDEIAJOVEM INVEST.  

JO – I Série  - N.º 157 – 11.11.2015 

 

Portaria n.º 150/2015, de 11 de Novembro 

Estabelece as regras de aplicação da Medida 16 

– Cooperação, do Programa de 

Desenvolvimento Rural da Região Autónoma 

dos Açores -  PRORURAL+ 

JO – I Série - N.º 157 – 11.11.2015 

 

Estabelecimentos hoteleiros, 

aldeamentos turísticos e apartamentos 

turísticos 

Declaração de Retificação n.º 49/2015 de 

2 de Novembro 

Retifica a Portaria n.º 309/2015, de 25 de 

setembro, dos Ministérios da Economia e do 

Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, 

que procede à primeira alteração à Portaria n.º 

327/2008, de 28 de abril, que aprova o sistema 

de classificação de estabelecimentos hoteleiros, 

de aldeamentos turísticos e de apartamentos 

turísticos.  

DR – I Série – N.º 214 - 11.02.2015  
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Ambiente 

Portaria n.º 395/2015, de 4 de Novembro 

Estabelece os requisitos técnicos formais a que 

devem obedecer os procedimentos previstos no 

regime jurídico de avaliação de impacte 

ambiental e revoga a Portaria n.º 330/2001, de 2 

de abril. 

DR – I Série – N.º 216 – 04.11.2015 

 

Portaria n.º 398/2015, de 5 de Novembro 

Estabelece os elementos que devem instruir os 

procedimentos ambientais previstos no regime 

de Licenciamento Único de Ambiente, para a 

atividade pecuária. 

DR – I Série – N.º 217 – 05.11.2015 

 

Portaria n.º 399/2015, de 5 de Novembro 

Estabelece os elementos que devem instruir os 

procedimentos ambientais previstos no regime 

de Licenciamento Único de Ambiente, para 

atividades industriais ou similares a industriais, 

nomeadamente, operações de gestão de 

resíduos e centrais termoelétricas, exceto 

centrais solares.  

DR – I Série – N.º 217 – 05.11.2015 

 

Portaria n.º 404-A/2015, de 18 de 

Novembro 

Primeira alteração à Portaria nº 57-B/2015, de 

27 de fevereiro, que adota o Regulamento 

Específico Sustentabilidade e Eficiência no Uso 

de Recursos.  

DR – 1.º Suplemento - I Série - N.º 226 – 

18.11.2015 

 

Setor Agrícola 

Portaria n.º 143/2015, de 3 de Novembro 

Estabelece para a Região Autónoma dos Açores 

o regime do seguro de colheitas de frutas e 

produtos hortícolas no âmbito dos fundos 

agrícolas europeus  

JO – I Série – N.º 154 – 03.11.2015 

 

Portaria n.º 144/2015, de 3 de Novembro 

Define, para efeitos de seguro de colheitas, o 

que são os fenómenos climáticos adversos.  

JO – I Série – N.º 154 – 03.11.2015 

 

Portaria n.º 145/2015, de 3 de Novembro 

Estabelece as regras aplicáveis aos apoios a 

conceder no âmbito da Submedida 17.1- Seguro 

de Colheitas, da Medida 17 – Gestão de Riscos, 

do Programa de Desenvolvimento Rural da 

Região Autónoma dos Açores 2014-2020 

(PRORURAL +).  

JO – I Série – N.º 154 – 03.11.2015 

 

Portaria n.º 153/2015, de 13 de Novembro 

Altera o Anexo II da Portaria n.º 69/2014, de 3 

de novembro, com as alterações introduzidas 

pela Portaria n.º 77/2014, de 5 de dezembro, 

que estabelece quais as máquinas que podem 

consumir gasóleo agrícola na Região, as 

condições de inscrição no Sistema de 

Abastecimento de Gasóleo à Agricultura, bem 

como os plafonds a conceder em cada ano civil. 

JO – I Série – N.º 159 – 13.11.2015 

 

Saúde 

Portaria n.º 390/2015, de 2 de Novembro 

Define a informação para deixar de fumar, 

nomeadamente os números de telefone e os 

sítios web destinados a informar os 

consumidores sobre os programas de apoio 

disponíveis para as pessoas que pretendam 

deixar de fumar, que devem ser incluídos nas 

advertências de saúde combinadas e na 

advertência de saúde geral 

DR – I Série – N.º 214 – 02.11.2015 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/345912/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/71049554
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Portaria n.º 151/2015, de 13 de Novembro 

Estabelece o regime do procedimento de 

pagamento da comparticipação do Estado no 

preço de venda ao público (PVP) dos 

medicamentos dispensados nas farmácias da 

Região Autónoma dos Açores. 

JO – I Série – N.º 159 – 13.11.2015 

 

Portaria n.º 406/2015, de 23 de Novembro 

Primeira alteração à Portaria nº 55/2013, de 7 

de fevereiro, que define as categorias de bens e 

serviços específicos da área da saúde cujos 

contratos públicos de aprovisionamento (CPA) e 

procedimentos de aquisição são celebrados e 

conduzidos pelos SPMS – Serviços Partilhados 

do Ministério da Saúde, E. P. E. 

DR – I Série – N.º 229 – 23.11.2015  

 

Portaria n.º 408/2015, de 25 de Novembro  

Primeira alteração à Portaria nº 306-A/2011, de 

20 de dezembro, que aprova os valores das 

taxas moderadoras previstas no artigo 2º do 

Decreto-Lei nº 113/2011 de 29 de novembro, 

bem como as respetivas regras de apuramento 

e cobrança.  

DR – I série — N.º 231 — 25 .11.2015 

 

Ordenamento do Território 

Decreto Regulamentar Regional n.º 

25/2015/A, de 30 de Outubro 

Estabelece o regime de apoios a conceder pela 

administração regional autónoma à preservação 

do património cultural imóvel situado na Área 

Classificada de Angra do Heroísmo, pertencente 

a entidades privadas.  

JO – I Série – N.º 153 – 02.11.2015 

 

Portaria n.º 405/2015, de 20 de Novembro 

Primeira alteração à Portaria nº 349-C/2013, de 

2 de dezembro, que estabelece os elementos 

que deverão constar dos procedimentos de 

licenciamento ou de comunicação prévia de 

operações urbanísticas de edificação, bem 

como de autorização de utilização.  

DR – I Série – N.º 228 – 20.11.2015 

 

Decreto-Lei n.º 251/2015, de 25 de 

Novembro  

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei nº 

118/2013, de 20 de agosto, que aprovou o 

Sistema de Certificação Energética dos 

Edifícios, o Regulamento de Desempenho 

Energético dos Edifícios de Habitação e o 

Regulamento de Desempenho Energético dos 

Edifícios de Comércio e Serviços, e transpôs a 

Diretiva nº 2010/31/UE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 19 de maio de 2010, relativa 

ao desempenho energético dos edifícios.  

DR – I Série – N.º 231 – 25.11.2015 

 

Combustíveis 

Despacho Normativo n.º 43/2015 de 30 de 

Novembro 

Fixa os preços máximos de venda ao público de 

fuelóleo para a produção de eletricidade.  

JO – I Série – N.º 160 – 30.11.2015 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/1968 

da Comissão, de 3 de Novembro 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/1983 

da Comissão, de 4 de Novembro 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/1996 

da Comissão, de 6 de Novembro 

 

https://dre.pt/application/file/71066623
https://dre.pt/application/file/71100721
https://dre.pt/application/file/71065079
https://dre.pt/application/file/71100724
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Regulamento de Execução (UE) 2015/2001 

da Comissão, de 9 de Novembro 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2004 

da Comissão, de 10 de novembro de 2015 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2019 

da Comissão, de 11 de novembro de 2015 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2026 

da Comissão, de 12 de novembro de 2015 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2034 

da Comissão, de 13 de Novembro 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2048 

da Comissão, de 16 de novembro de 2015 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2070 

da Comissão, de 17 de novembro de 2015 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2086 

da Comissão, de 18 de novembro de 2015 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2095 

da Comissão, de 19 de novembro de 2015 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2107 

da Comissão, de 20 de novembro de 2015 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2114 

da Comissão, de 23 de novembro de 2015 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2175 

da Comissão, de 24 de novembro de 2015 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2185 

da Comissão, de 26 de novembro de 2015 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2199 

da Comissão, de 27 de novembro de 2015 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2207 

da Comissão, de 30 de novembro de 2015 

Estabelecem os valores forfetários de 

importação para a determinação do preço de 

entrada de certos frutos e produtos hortícolas.  

 

Regulamento Delegado (UE) 2015/1979 da 

Comissão, de 28 de agosto de 2015 

Altera os anexos II, III e IV do Regulamento 

(UE) n.º 978/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à aplicação de um sistema de 

preferências pautais generalizadas.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/1980 

da Comissão, de 4 de novembro de 2015 

Retifica o Regulamento (CE) n.º 1235/2008, que 

estabelece normas de execução do 

Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho no 

que respeita ao regime de importação de 

produtos biológicos de países terceiros.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/1981 

da Comissão, de 4 de novembro de 2015 

Aprova o formaldeído libertado por N,N-

metilenobismorfolina como substância ativa 

existente para utilização em produtos biocidas 

dos tipos 6 e 13.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/1982 

da Comissão, de 4 de novembro de 2015 

Aprova o hexaflumurão como substância ativa 

existente para utilização em produtos biocidas 

do tipo 18.   

Regulamento (UE) 2015/2002 da 

Comissão, de 10 de novembro de 2015 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.294.01.0050.01.POR
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http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.303.01.0011.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.303.01.0011.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.305.01.0045.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.305.01.0045.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.306.01.0015.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.306.01.0015.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.307.01.0023.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.307.01.0023.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.312.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2015:312:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.312.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2015:312:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.313.01.0038.01.POR&toc=OJ:L:2015:313:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.313.01.0038.01.POR&toc=OJ:L:2015:313:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.314.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2015:314:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.314.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2015:314:TOC
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.289.01.0003.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.289.01.0003.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.289.01.0006.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.289.01.0006.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.289.01.0013.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.289.01.0013.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.294.01.0001.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.294.01.0001.01.POR
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Altera os anexos I-C e V do Regulamento (CE) 

n.º 1013/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo a transferências de resíduos.  

 

Regulamento (UE) 2015/2010 da 

Comissão, de 11 de novembro de 2015 

Altera o Regulamento (CE) n.º 1708/2005 da 

Comissão que estabelece as normas de 

execução do Regulamento (CE) n.º 2494/95 do 

Conselho no que respeita ao período de 

referência comum do índice para o índice 

harmonizado de preços no consumidor.  

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2018 

da Comissão, de 11 de novembro de 2015  

Denuncia a aceitação do compromisso relativo a 

dois produtores-exportadores ao abrigo da 

Decisão de Execução 2013/707/UE que 

confirma a aceitação de um compromisso 

oferecido no âmbito dos processos anti-dumping 

e antissubvenções relativos às importações de 

módulos fotovoltaicos de silício cristalino e de 

componentes-chave (ou seja, células) 

originários ou expedidos da República Popular 

da China durante o período de aplicação das 

medidas definitivas. 

 

Retificação do Regulamento de Execução 

(UE) n.º 668/2014 da Comissão, de 13 de 

junho de 2014, que estabelece regras de 

aplicação do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 

do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 

aos regimes de qualidade dos produtos 

agrícolas e dos géneros alimentícios (JO L 179 

de 19.6.2014 ). 

 

Regulamento (UE) 2015/2030 da 

Comissão, de 13 de novembro de 2015 

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

850/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo a poluentes orgânicos 

persistentes. 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2065 

da Comissão, de 17 de novembro de 2015 

que estabelece, nos termos do Regulamento 

(UE) n.º 517/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, o modelo a que deve obedecer a 

notificação dos programas de formação e de 

certificação dos Estados-Membros.  

Regulamento de Execução (UE) 2015/2066 

da Comissão, de 17 de novembro de 2015 

que estabelece, nos termos do Regulamento 

(UE) n.º 517/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, os requisitos mínimos e as condições 

para o reconhecimento mútuo da certificação de 

pessoas singulares que procedam à instalação, 

assistência técnica, manutenção, reparação ou 

desativação de comutadores elétricos que 

contenham gases fluorados com efeito de estufa 

ou à recuperação destes gases de comutadores 

elétricos fixos.  

Regulamento de Execução (UE) 2015/2067 

da Comissão, de 17 de novembro de 2015 

que estabelece, nos termos do Regulamento 

(UE) n..º 517/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, os requisitos mínimos e as condições 

para o reconhecimento mútuo da certificação de 

pessoas singulares no que respeita aos 

equipamentos de refrigeração fixos, 

equipamentos de ar condicionado fixos, bombas 

de calor fixas e unidades de refrigeração de 

camiões e reboques refrigerados que contêm 

gases fluorados com efeito de estufa e para a 

certificação de empresas no que respeita aos 

equipamentos de refrigeração fixos, 

equipamentos de ar condicionado fixos e 

bombas de calor fixas que contêm gases 

fluorados com efeito de estufa.  

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.295.01.0001.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.295.01.0001.01.POR
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http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.297.01.0010.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.298.01.0001.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.298.01.0001.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.301.01.0014.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.301.01.0014.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.301.01.0022.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.301.01.0022.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2015.301.01.0028.01.POR
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Destaques 
Novembro 2015  

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2068 

da Comissão, de 17 de novembro de 2015 

que estabelece, nos termos do Regulamento 

(UE) n..º 517/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, o modelo dos rótulos dos produtos e 

equipamentos que contêm gases fluorados com 

efeito de estufa.  

Regulamento (UE) 2015/2075 da 

Comissão, de 18 de novembro de 2015 

que altera os anexos II e III do Regulamento 

(CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos limites máximos 

de resíduos de abamectina, desmedifame, 

diclorprope-P, haloxifope-P, orizalina e 

fenemedifame no interior e à superfície de 

determinados produtos.  

 

Retificação do Regulamento (UE) 

2015/2075 da Comissão, de 18 de 

novembro de 2015  

que altera os anexos II e III do Regulamento 

(CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos limites máximos 

de resíduos de abamectina, desmedifame, 

diclorprope-P, haloxifope-P, orizalina e 

fenemedifame no interior e à superfície de 

determinados produtos (JO L 302 de 

19.11.2015).  

 

Regulamento (UE) 2015/2113 da 

Comissão, de 23 de novembro de 2015 

que altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008 

que adota certas normas internacionais de 

contabilidade nos termos do Regulamento (CE) 

n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, no que diz respeito às Normas 

Internacionais de Contabilidade (IAS) 16 e 41.  

 

Regulamento (UE) 2015/2173 da 

Comissão, de 24 de novembro de 2015 

 que altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, 

que adota determinadas normas internacionais 

de contabilidade nos termos do Regulamento 

(CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, no que diz respeito à norma 

internacional de relato financeiro (IFRS).  

 

Retificação do Regulamento Delegado (UE) 

2015/1094 da Comissão, de 5 de maio de 

2015, que complementa a Diretiva 2010/30/UE 

do Parlamento Europeu e do Conselho no que 

respeita à rotulagem energética dos armários 

refrigerados de armazenagem profissionais (JO 

L 177 de 8.7.2015 ) 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2184 

da Comissão, de 25 de novembro de 2015 

que 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.  

Retificação do Regulamento de Execução 

(UE) 2015/1754 da Comissão, de 6 de 

outubro, que altera o anexo I do Regulamento 

(CE) n.º 2658/87 do Conselho relativo à 

nomenclatura pautal e estatística e à pauta 

aduaneira comum.   

 

Produtos fitofarmacêuticos 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2033 

da Comissão, de 13 de novembro de 2015 

Renova a aprovação da substância ativa 2,4-D, 

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 

1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à colocação dos produtos 

fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o 

anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 

540/2011.  
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Destaques 
Novembro 2015  

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2046 

da Comissão, de 16 de novembro de 2015 

relativo à não aprovação da Artemisia 

absinthium L. como substância de base, em 

conformidade com o Regulamento (CE) n..º 

1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à colocação dos produtos 

fitofarmacêuticos no mercado.  

Regulamento de Execução (UE) 2015/2047 

da Comissão, de 16 de novembro de 2015 

que renova a aprovação da substância ativa 

esfenvalerato como candidata para substituição, 

em conformidade com o Regulamento (CE) n..º 

1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à colocação dos produtos 

fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o 

anexo do Regulamento de Execução (UE) n..º 

540/2011 da Comissão.  

Regulamento de Execução (UE) 2015/2062 

da Comissão, de 17 de novembro de 2015 

que altera o Regulamento (UE) n..º 37/2010 no 

que diz respeito à substância «sisapronil».  

Regulamento de Execução (UE) 2015/2069 

da Comissão, de 17 de novembro de 2015 

que aprova a substância de base 

hidrogenocarbonato de sódio em conformidade 

com o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 

colocação dos produtos fitofarmacêuticos no 

mercado, e que altera o anexo do Regulamento 

de Execução (UE) n.º 540/2011 da Comissão.  

Regulamento de Execução (UE) 2015/2082 

da Comissão, de 18 de novembro de 2015 

relativo à não aprovação de Arctium lappa L. 

(partes aéreas) como substância de base, em 

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 

1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à colocação dos produtos 

fitofarmacêuticos no mercado.  

Regulamento de Execução (UE) 2015/2083 

da Comissão, de 18 de novembro de 2015 

relativo à não aprovação de Tanacetum vulgare 

L. como substância de base, em conformidade 

com o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 

colocação dos produtos fitofarmacêuticos no 

mercado.  

Regulamento de Execução (UE) 2015/2084 

da Comissão, de 18 de novembro de 2015 

que aprova a substância ativa flupiradifurona, 

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 

1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à colocação dos produtos 

fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o 

anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 

540/2011 da Comissão.  

Regulamento de Execução (UE) 2015/2085 

da Comissão, de 18 de novembro de 2015, 

que aprova a substância ativa mandestrobina, 

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 

1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à colocação dos produtos 

fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o 

anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 

540/2011 da Comissão.   

Regulamento de Execução (UE) 2015/2105 

da Comissão, de 20 de novembro de 2015 

que aprova a substância ativa flumetralina como 

candidata para substituição, em conformidade 

com o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 

colocação dos produtos fitofarmacêuticos no 

mercado, e que altera o Regulamento de 

Execução (UE) n.º 540/2011 da Comissão.  
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Destaques 
Novembro 2015  

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2198 

da Comissão, de 27 de novembro de 2015 

que aprova a substância ativa rescalure, em 

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 

1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à colocação dos produtos 

fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o 

anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 

540/2011 da Comissão.  

JURISPRUDÊNCIA 

 

Acórdão do Tribunal Constitucional 

410/2015, de 29-09-2015 

Decide julgar inconstitucional a interpretação 

dada a disposição do Código de Procedimento e 

de Processo Tributário na parte em que, 

qualifica como um ónus e não como uma 

faculdade, a impugnação autónoma de atos 

administrativos interlocutórios em matéria 

tributária, imediatamente lesivos dos direitos do 

contribuinte, resultando daí a impossibilidade de 

impugnação judicial das decisões finais de 

liquidação do imposto com fundamento em 

vícios daqueles, por violação do princípio da 

tutela judicial efetiva e do princípio da justiça. 

DR – II Série – N.º 227 – 19.11.2015 
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