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1. ADMINISTRAÇÃO INTERNA


SEGURANÇA INTERNA

Portaria n.º 73/2014, de 19 de março
(Ministério da Administração Interna)
Aprova o Regulamento de Uniformes da Estrutura Operacional da Autoridade Nacional de
Proteção Civil e revoga a Portaria n.º 622/2005, de 1 de agosto.



QUESTÕES ELEITORAIS E REFERENDÁRIAS

Decreto do Presidente da República n.º 24/2014, de 21 de março
(Presidência da República)
Fixa o dia 25 de maio do corrente ano para a eleição dos deputados ao Parlamento
Europeu eleitos em Portugal.

2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Despacho n.º 4085-A/2014, de 17 de março
(Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde)
Estabelece o cronograma e disposições adicionais para a implementação da avaliação do
desempenho dos trabalhadores da Administração Pública (SIADAP 3) a trabalhadores
integrados na carreira especial médica no biénio 2013/2014.

3. AGRICULTURA, FLORESTAS, CAÇA E PESCAS


AGRICULTURA

Portaria n.º 67/2014, de 12 de março
(Ministério da Agricultura e do Mar)
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 357/2013, de 10 de dezembro, que estabelece,
para o continente, as normas complementares de execução do regime de apoio à
reestruturação e reconversão das vinhas (VITIS), para o período 2014-2018.
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Decreto-Lei n.º 38/2014, de 14 de março
(Ministério da Agricultura e do Mar)
Atribui ao Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P., a coordenação da
gestão da intervenção «Reforma Antecipada» do Plano de Desenvolvimento Rural, para o
período de 2000 a 2006, e a coordenação da gestão e do controlo do «Regime de Ajudas à
Cessação da Atividade Agrícola», ao abrigo do regime instituído pelo Regulamento (CEE)
n.º 2079/92, do Conselho, de 30 de junho de 1992.
Despacho n.º 4142/2014, de 19 de março
(Ministério da Agricultura e do Mar - Gabinete da Ministra)
Determina as tarifas de referência aplicadas no cálculo das bonificações dos contratos de
seguro de colheitas celebrados a partir de 1 de janeiro de 2014.


PESCAS

Despacho n.º 4222/2014, de 21 de março
(Ministérios da Defesa Nacional, do Ambiente, Ordenamento do Território e
Energia e da Agricultura e do Mar - Gabinetes dos Ministros da Defesa Nacional e
do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e da Ministra da Agricultura e
do Mar)
Cria a área de produção aquícola do Centro (APA do Centro).



SEGURANÇA ALIMENTAR

Portaria n.º 74/2014, de 20 de março
(Ministérios da Economia e da Agricultura e do Mar)
Regulamenta as derrogações e medidas nacionais previstas nos Regulamentos (CE) n.ºs
852/2004 e 853/2004, ambos, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril,
estabelece critérios para a aplicação de flexibilidade nos procedimentos de amostragem
previstas no Regulamento (CE) n.º 2073/2005, da Comissão, de 15 de novembro e suas
alterações, para determinados géneros alimentícios e revoga a Portaria n.º 699/2008, de
29 de julho.
Despacho n.º 3850/2014, de 12 de março
(Ministério da Agricultura e do Mar - Gabinetes dos Secretários de Estado do Mar
e da Alimentação e da Investigação Agroalimentar)
Cria um Grupo de Trabalho para a Promoção da Segurança Alimentar dos Produtos do
Mar.
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VITIVINICULTURA

Portaria n.º 72/2014, de 17 de março
(Ministério da Agricultura e do Mar)
Define o regime de produção e comércio dos vinhos com indicação geográfica (IG)
«Algarve».
Despacho n.º 4223/2014, de 21 de março
(Ministérios da Defesa Nacional, do Ambiente, Ordenamento do Território e
Energia e da Agricultura e do Mar - Gabinetes dos Ministros da Defesa Nacional e
do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e da Ministra da Agricultura e
do Mar)
Cria a área de produção aquícola de Tavira, no Algarve (APA de Tavira).

4. AMBIENTE
Despacho n.º 868-A/2014, de 20 de janeiro
(Presidência do Conselho de Ministros e Ministério das Finanças - Gabinetes dos
Secretários de Estado da Administração Local e Adjunto e do Orçamento)
Autoriza a celebração de contratos de auxílio financeiro, no âmbito do Fundo de
Emergência Municipal, com os municípios que sofreram danos significativos na sequência
dos incêndios ocorridos em Picões, entre 8 e 11 de julho de 2013 e na Serra do Caramulo,
entre 21 e 30 de agosto de 2013.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2014, de 10 de março
(Presidência do Conselho de Ministros)
Procede à segunda alteração à Resolução do Conselho de Ministros n.º 176/2008, de 24
de novembro, que aprova o Plano de Ordenamento do Parque Natural do Tejo
Internacional.
Portaria n.º 65/2014. D.R. n.º 50, de 12 de março
Ministérios das Finanças e da Agricultura e do Mar
Aprova o Regulamento do seguro de colheitas e da compensação de sinistralidade,
integrados no Sistema Integrado de Proteção contra as Aleatoriedades Climáticas.
Decreto-Lei n.º 42/2014, de 18 de março
(Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia)
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, transpondo o
artigo 30.º da Diretiva n.º 2012/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de
julho de 2012, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que
envolvem substâncias perigosas, que altera e subsequentemente revoga a Diretiva n.º
96/82/CE do Conselho.
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Portaria n.º 75/2014, de 21 de março
(Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia)
Aprova a Campanha de Recolha «Vamos Gravar Esta Ideia!», com o objetivo de promover
a recolha de suportes de informação descartáveis usados.
Declaração de retificação n.º 250/2014, de 10 de março
(Ministério da Agricultura e do Mar - Direção-Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural)
Retifica o despacho n.º 2285/2014, de 12 de fevereiro de 2014, que atualiza a taxa de
aprovação de Planos de Gestão de Lamas.

5. ASSUNTOS EUROPEUS
Despacho n.º 3832/2014, de 12 de março
(Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Secretário de Estado do
Desporto e Juventude)
Autoriza o Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. a transferir verbas para a
Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação.

6. COMUNICAÇÃO SOCIAL
Despacho n.º 3891/2014, de 13 de março
(Presidência do Conselho de Ministros e Ministério das Finanças - Gabinetes do
Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional e da Secretária de Estado do
Tesouro)
Determina várias medidas necessárias ao encerramento do processo de liquidação da
ANOP-Agência Noticiosa Portuguesa E.P.

7. CULTURA
Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2014, de 11 de março
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova o «Programa das comemorações dos quarenta anos do 25 de abril de 1974».
Despacho n.º 3703-A/2014, de 10 de março
(Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Secretário de Estado da
Cultura)
Determina o montante financeiro disponível e o número máximo de entidades a apoiar na
edição de 2014 da modalidade de Apoio à Internacionalização das Artes.
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Despacho n.º 3703-B/2014, de 10 de março
(Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Secretário de Estado da
Cultura)
Determina o montante financeiro disponível e o número máximo de entidades a apoiar na
edição de 2014 da modalidade de Apoio Pontual.
Despacho n.º 3706/2014, de 11 de março
(Presidência do Conselho de Ministros e Ministério das Finanças - Gabinetes dos
Secretários de Estado da Cultura e Adjunto e do Orçamento)
Aprova a Tabela de Remuneração de Prestação de Serviços da Direção-Geral do
Património Cultural.

8. DEFESA/FORÇAS ARMADAS
Portaria n.º 68/2014, de 13 de março
(Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios das Finanças e da
Administração Interna)
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 289/2012, de 24 de setembro, que fixa os
valores a auferir pelos militares da Guarda Nacional Republicana e pelo pessoal policial da
Polícia de Segurança Pública pela participação efetiva na prestação de serviços
remunerados solicitados por órgãos e entidades públicas e privadas.

9. DESPORTO
Despacho n.º 3973/2014, de 14 de março
(Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Administração Interna Gabinetes dos Ministros da Presidência e dos Assuntos Parlamentares e da
Administração Interna)
Determina transitoriamente os critérios de repartição das verbas relativas ao regime de
comparticipação do Estado previsto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 216/2012, de 9 de
outubro, para os encargos com o policiamento de espetáculos desportivos.
Despacho n.º 4210/2014, de 21 de março
(Presidência do Conselho de Ministros - Instituto Português do Desporto e
Juventude, I. P.)
Torna público a Implementação do Programa de Ocupação de Tempos Livres no ano de
2014.
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10. EDUCAÇÃO
Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março
(Ministério da Educação e Ciência)
Regulamenta o estatuto do estudante internacional a que se refere o n.º 7 do artigo 16.º
da Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto, que estabelece as bases do financiamento do ensino
superior.
Portaria n.º 69/2014, de 14 de março
(Ministérios das Finanças e da Educação e Ciência)
Prorroga até 30 de junho de 2014 o prazo previsto no n.º 1 do artigo 8.º da Portaria n.º
332-A/2013, de 11 de novembro, que regulamenta o Programa de Rescisões por Mútuo
Acordo de Docentes integrados na Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores
dos Ensinos Básico e Secundário.
Decreto-Lei n.º 43/2014, de 18 de março
(Ministério da Educação e Ciência)
Cria os cursos técnicos superiores profissionais, como formação superior de curta duração
não conferente de grau.
Aviso n.º 3426/2014, de 11 de março
(Ministério da Educação e Ciência - Direção-Geral do Ensino Superior)
Torna pública, nos termos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do despacho n.º 12304/2012 (2.ª
série), de 20 de setembro, a atualização da tabela de emolumentos a cobrar pela DireçãoGeral do Ensino Superior.
Despacho n.º 3833/2014, de 12 de março
(Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Educação e Ciência Gabinetes do Ministros Adjunto e do Desenvolvimento Regional e da Educação e
Ciência)
Cria um grupo de trabalho que tem por objeto a conceção da estratégia de
internacionalização do ensino superior português.
Despacho n.º 3862/2014, de 12 de março
(Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social - Gabinete do
Secretário de Estado do Emprego)
Procede à alteração ao regulamento específico que define a tipologia de intervenção n.º
1.2 «Cursos Profissionais» do eixo n.º 1 «Qualificação inicial de jovens».
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Despacho n.º 3863/2014, de 12 de março
(Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social - Gabinete do
Secretário de Estado do Emprego)
Procede à alteração ao regulamento específico que define a tipologia de intervenção n.º
1.3 «Cursos de Educação e Formação de jovens» do eixo n.º 1 «Qualificação inicial de
jovens», do POPH.
Portaria n.º 212/2014, de 18 de março
(Ministérios das Finanças e da Educação e Ciência - Gabinetes dos Secretários de
Estado Adjunto e do Orçamento e do Ensino Superior)
Autoriza a repartição plurianual dos encargos financeiros resultantes do contrato de linha
de crédito para estudantes do ensino superior com garantia mútua
Relatório (extrato) n.º 2/2014, de 20 de março
(Ministério da Educação e Ciência - Conselho Nacional de Educação)
Torna pública a síntese do relatório de atividades relativo ao ano de 2013.

11. EMPRESAS
Decreto-Lei n.º 45/2014, de 20 de março
(Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia)
Aprova o processo de reprivatização da Empresa Geral do Fomento, S. A.

12. ENERGIA
Portaria n.º 66/2014, de 12 de março
(Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia)
Define o sistema de avaliação dos técnicos do Sistema de Certificação Energética dos
Edifícios (SCE) e aprova as adaptações ao regime jurídico de certificação para acesso e
exercício da atividade de formação profissional, aprovado pela Portaria n.º 851/2010, de 6
de setembro.
Despacho n.º 4058/2014, de 17 de março
(Ministérios da Economia e da Educação e Ciência - Gabinetes do Secretário de
Estado da Inovação, Investimento e Competitividade e da Secretária de Estado
da Ciência)
Reconhece a idoneidade do Centro de Investigação em Energia REN SGPS, S. A. - State
Grid, S. A. (NESTER), em matéria de investigação e desenvolvimento.
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13. FINANÇAS
Lei n.º 13/2014, de 14 de março
(Assembleia da República)
Procede à primeira alteração à Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento do
Estado para 2014).
Declaração de Retificação n.º 17/2014, de 11 de março
(Assembleia da República)
Declara que retifica a Lei n.º 1/2014, de 16 de janeiro, que «Procede à oitava alteração à
Lei n.º 63-A/2008, de 24 de novembro, que estabelece medidas de reforço da solidez
financeira das instituições de crédito no âmbito da iniciativa para o reforço da estabilidade
financeira e da disponibilização de liquidez nos mercados financeiros».



BANCA/ INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO/SOCIEDADES
FINANCEIRAS

Portaria n.º 64/2014, de 12 de março
(Ministério das Finanças)
Procede à segunda alteração à Portaria n.º 121/2011, de 30 de março, que regulamenta e
estabelece as condições de aplicação da contribuição sobre o setor bancário.


CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS

Declaração de Retificação n.º 18/2014, de 13 de março
(Assembleia da República)

Declara que retifica a Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro, que «Procede à reforma da
tributação das sociedades, alterando o Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas
Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, o Decreto
Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro, e o Código do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de
novembro», publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 11, de 16 de janeiro de 2014.
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VALORES MOBILIÁRIOS

Decreto-Lei n.º 40/2014, de 18 de março
(Ministério das Finanças)
Torna público que no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 6/2014, de 12
de fevereiro, aprova as medidas nacionais necessárias à aplicação em Portugal do
Regulamento (UE) n.º 648/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de
2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos
repositórios de transações, incluindo o respetivo regime sancionatório, e altera o Código
dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro.

14. GOVERNO
Decreto n.º 7-A/2014, de 13 de março
(Presidência do Conselho de Ministros)
Declara luto nacional pelo falecimento de Sua Eminência o Cardeal D. José Policarpo,
Patriarca Emérito de Lisboa.

15. JOGOS DE FORTUNA E AZAR E OUTROS
Aviso n.º 3956/2014, de 21 de março
(Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social - Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa)
Torna público os planos oficiais de prémios da Lotaria Popular respeitantes ao 2.º
trimestre de 2014.

16. JUSTIÇA
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 172/2014, de 10 de março
(Tribunal Constitucional)
Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma contida no artigo
75.º, n.º 2, da Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, na parte em que impede a remição
parcial de pensões anuais vitalícias correspondentes a incapacidade inferior a 30 %, não
remíveis obrigatoriamente nos termos do n.º 1 do mesmo preceito por serem de valor
superior a seis vezes a retribuição mínima mensal garantida, em vigor no dia seguinte à
data da alta, mesmo quando o sinistrado assim o requeira.
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Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 173/2014, de 12 de março
(Tribunal Constitucional)
Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma contida no artigo
82.º, n.º 2, da Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, em articulação com o disposto no
artigo 1.º, n.º 1, alínea c), subalínea i), do Decreto-Lei n.º 142/99, de 30 de abril, na
parte em que impede a atualização de pensões por incapacidades inferiores a 30%, não
remíveis obrigatoriamente nos termos do artigo 75.º, n.º 1, da citada Lei n.º 98/2009, por
serem superiores a seis vezes a retribuição mínima mensal garantida, em vigor no dia
seguinte à data da alta.
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 171/2014, de 13 de março
(Tribunal Constitucional)
Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma do artigo 8.º, n.º 7,
do Regime Geral das Infrações Tributárias, na parte em que se refere à responsabilidade
solidária dos gerentes e administradores de uma sociedade que hajam colaborado
dolosamente na prática de infração pelas multas aplicadas à sociedade.
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 174/2014, de 13 de março
(Tribunal Constitucional)
Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma do artigo 381.º, n.º
1, do Código de Processo Penal, na redação introduzida pela Lei n.º 20/2013, de 21 de
fevereiro, na interpretação segundo a qual o processo sumário aí previsto é aplicável a
crimes cuja pena máxima abstratamente aplicável é superior a cinco anos de prisão.
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 2/2014, de 21 de março
(Supremo Tribunal Administrativo)
Uniformiza a jurisprudência nos seguintes termos: A avaliação das propostas apresentadas
em concurso tem-se por fundamentada através da valoração por elas obtida nos vários
itens de uma grelha classificativa suficientemente densa. (Processo n.º 1790/13)
Despacho normativo n.º 5/2014, de 11 de março
(Ministério da Justiça - Gabinete da Ministra)
Determina que as ajudas de custo a atribuir a juízes sociais sejam fixadas no montante
correspondente ao índice mais baixo da tabela de ajudas de custo em vigor, para os
trabalhadores que exercem funções públicas.
Acórdão n.º 80/2014, de 12 de março
(Tribunal Constitucional)
Não julga inconstitucionais as normas constantes do artigo 25.º, n.os 1 e 2, do DecretoLei n.º 233/2004, de 14 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 243-A/2004,
de 31 de dezembro (penalizações por emissões excedentárias)
Regulamento n.º 105/2014, de 17 de março
(Câmara dos Solicitadores)
Torna público o Regulamento do Estágio para Solicitadores.
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Acórdão n.º 136/2014, de 18 de março
(Tribunal Constitucional)
Não julga inconstitucional o n.º 2 da base XXII da Lei n.º 2127, de 3 de agosto de 1965,
na parte em que estatui que a revisão só poderá ser requerida dentro dos 10 anos
posteriores à data da fixação da pensão (na interpretação seguida pelo Tribunal
Constitucional).

17. NEGÓCIOS ESTRANGEIROS


QUESTÕES CONSULARES

Despacho (extrato) n.º 3899/2014, de 13 de março
(Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direção-Geral dos Assuntos Consulares e
das Comunidades Portuguesas)
Torna público as áreas de jurisdição dos postos consulares de Portugal na Venezuela.
Aviso (extrato) n.º 3808/2014, de 19 de março
(Ministério dos Negócios Estrangeiros - Secretaria-Geral)
Publicita as Taxas de câmbio adotadas na cobrança de emolumentos consulares a efetuar
a partir de 1 de abril de 2014.

18.

OBRAS PÚBLICAS

Portaria n.º 207/2014, de 14 de março
(Ministérios das Finanças e da Economia - Gabinetes dos Secretários de Estado
Adjunto e do Orçamento e das Infraestruturas, Transportes e Comunicações)
Autoriza a REFER, E.P.E. a proceder à repartição de encargos relativos à execução do
contrato da empreitada da "Linha do Norte - Subtroço 2.3 - Alfarelos/Pampilhosa Construção da Passagem Superior Rodoviária ao Km 223,439 e restabelecimentos para
supressão da passagem de nível ao km 223,110 e reclassificação a uso de peões da
passagem de nível ao km 223,990.
Portaria n.º 208/2014, de 14 de março
(Ministérios das Finanças e da Economia - Gabinetes dos Secretários de Estado
Adjunto e do Orçamento e das Infraestruturas, Transportes e Comunicações)
Autoriza a REFER, E. P. E. a proceder à repartição de encargos relativos à execução do
contrato da empreitada de "Eletrificação do Ramal Ferroviário de Acesso ao Porto de
Aveiro".

DIGESTO – Sistema Integrado para o Tratamento de Informação Jurídica
Newsletter n.º 6/2014

13

Presidência do Conselho de Ministros
Secretaria-Geral

19. SAÚDE
Lei n.º 15/2014, de 21 de março
(Assembleia da República)
Torna pública a Lei que consolida a legislação em matéria de direitos e deveres do utente
dos serviços de saúde.
Resolução da Assembleia da República n.º 27/2014, de 21 de março
(Assembleia da República)
Institui o Dia Nacional da Paralisia Cerebral.
Portaria n.º 76/2014, de 21 de março
(Ministério da Saúde)
Regulamenta os termos em que devem ser autorizadas as unidades de colheita e
transplantação de órgãos, bem como a respetiva tramitação e todos os requisitos que
devem instruir os pedidos de autorização das referidas atividades.
Despacho n.º 3755/2014, de 11 de março
(Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde)
Altera o n.º 3 do Despacho n.º 16207/2013, de 13 de dezembro, que publicita os
contratos públicos de aprovisionamento para fornecimento de stents.
Despacho n.º 3756/2014, de 11 de março
(Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde)
Estabelece disposições com vista ao alargamento da deteção precoce do cancro colorretal.
Despacho n.º 3851/2014, de 12 de março
(Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde)
Determina os centros de tratamento autorizados para o seguimento em ambulatório de
doentes adultos com diagnóstico de Hipertensão Arterial Pulmonar e define que os preços
a aplicar são em função das diferentes vertentes terapêuticas e fases da doença.
Despacho n.º 3926/2014, de 13 de março
(Ministérios da Saúde e da Educação e Ciência - Gabinetes do Secretário de
Estado da Saúde e da Secretária de Estado da Ciência)
Fixa o número de médicos internos a quem pode ser reconhecido o estatuto de interno
doutorando e define as áreas prioritárias a considerar em 2014.
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Despacho n.º 4185/2014, de 20 de março
(Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde)
Determina que a aplicação RHV, que consubstancia o sistema de processamento de
remunerações e de gestão de recursos humanos nas instituições e serviços do Ministério
da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde, deve ser obrigatoriamente utilizada em todos
os serviços e instituições, incluindo todos os serviços e instituições da administração direta
e indireta do Ministério da Saúde.

20. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES


SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Decreto-Lei n.º 37/2014, de 14 de março
(Ministério da Economia)
Publicita o Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, aprovado em anexo ao
Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de julho, e transpõe as Diretivas n.º 2012/36/UE, da
Comissão, de 19 de novembro de 2012, n.º 2013/22/UE, do Conselho, de 13 de maio de
2013 e n.º 2013/47/UE, da Comissão, de 2 de outubro de 2013, que alteram a Diretiva
n.º 2006/126/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006,
relativa à carta de condução.
Lei n.º 14/2014, de 18 de março
(Assembleia da República)
Aprova o regime jurídico do ensino da condução, regulando o acesso e o exercício da
atividade de exploração de escolas de condução e das profissões de instrutor de condução
e de diretor de escola de condução e a certificação das respetivas entidades formadoras.



TRANSPORTES

Decreto-Lei n.º 41/2014, de 18 de março
(Ministério da Economia)
Transpõe a Diretiva n.º 2013/9/UE, da Comissão, de 11 de março, que altera o anexo III
da

Diretiva

2008/57/CE

do

Parlamento

Europeu

e

do

Conselho

relativa

à

interoperabilidade do sistema ferroviário na Comunidade, procedendo à segunda alteração
ao Decreto-Lei n.º 27/2011, de 17 de fevereiro.
Despacho n.º 4181/2014, de 20 de março
(Ministério da Economia - Instituto Nacional de Aviação Civil, I. P.)
Torna pública a concessão de autorização para a exploração de serviços aéreos regulares
extracomunitários, na rota Lisboa - Tânger - Lisboa à empresa TAP - Transportes Aéreos
Portugueses, S. A.
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