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1. ADMINISTRAÇÃO ELETRÓNICA E
SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA
Resolução da Assembleia da República n.º 31/2014, de 11 de abril
(Assembleia da República)
Recomenda ao Governo que proceda à implementação de um programa nacional,
global e integrado de modernização, simplificação e desburocratização
administrativas.

2. ADMINISTRAÇÃO INTERNA

QUESTÕES ELEITORAIS E REFERENDÁRIAS
Lei n.º 18/2014, de 10 de abril
(Assembleia da República)
Altera (primeira alteração) a Lei n.º 22/99, de 21 de abril, que regula a criação de
bolsas de agentes eleitorais e a compensação dos membros das mesas das
assembleias ou secções de voto em atos eleitorais e referendários.

SEGURANÇA PÚBLICA
Portaria n.º 83/2014, de 11 de abril
(Ministérios da Administração Interna e da Economia)
Fixa o valor da distribuição da taxa de segurança pelo Instituto Nacional de Aviação
Civil, I. P., às forças e serviços de segurança, nos aeródromos e aeroportos nacionais
integrados na Rede ANA, S. A., e noutras entidades gestoras aeroportuárias.
Decreto-Lei n.º 57/2014, de 11 de abril
(Ministério da Economia)
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 19/2012, de 27 de janeiro, que
procedeu à alteração ao Decreto-Lei n.º 275/99, de 23 de julho, que regula as
atividades de assistência em escala ao transporte aéreo nos aeroportos ou
aeródromos nacionais.
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Declaração de Retificação n.º 26/2014, de 14 de abril
(Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral)
Retifica o Decreto-Lei n.º 23/2014, de 14 de fevereiro, da Presidência do Conselho
de Ministros, que aprova o regime de funcionamento dos espetáculos de natureza
artística e de instalação e fiscalização dos recintos fixos destinados à sua realização
bem como o regime de classificação de espetáculos de natureza artística e de
divertimentos públicos.

3. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 2/2014, de 14 de abril
(Supremo Tribunal de Justiça)
Sendo proferida decisão favorável ao recorrente em recurso de impugnação judicial
da decisão da autoridade administrativa não há lugar à restituição da taxa de justiça,
paga nos termos do artigo 8.º, n.os 7 e 8, do Regulamento das Custas Processuais.

4. AGRICULTURA, CAÇA E PESCAS
AGRICULTURA
Despacho n.º 4971/2014, de 08 de abril
(Ministério da Agricultura e do Mar - Direção-Geral de Alimentação e
Veterinária)
Altera o Catálogo Nacional de Variedades

FLORESTAS
Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2014, de 07 de abril
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova o Programa Operacional de Sanidade Florestal.

PESCAS
Resolução da Assembleia da República n.º 32/2014, de 17 de abril
(Assembleia da República)
Promove e divulga o Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca.
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SEGURANÇA ALIMENTAR
Portaria n.º 87/2014, de 17 de abril
(Ministérios das Finanças e da Agricultura e do Mar)
Fixa o valor da taxa de Segurança Alimentar Mais para o ano de 2014.

5. AMBIENTE
Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2014, de 07 de abril
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova o Programa Operacional de Sanidade Florestal.
Lei n.º 19/2014, de 14 de abril
(Assembleia da República)
Define as bases da política de ambiente.

6. CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PARTICULARES
Decreto-Lei n.º 53/2014, de 08 de abril
(Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia)
Estabelece um regime excecional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou
de frações, cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados
em áreas de reabilitação urbana, sempre que estejam afetos ou se destinem a ser
afetos total ou predominantemente ao uso habitacional.

7. CULTURA
Declaração de Retificação n.º 26/2014, de 14 de abril
(Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral)
Retifica o Decreto-Lei n.º 23/2014, de 14 de fevereiro, da Presidência do Conselho
de Ministros, que aprova o regime de funcionamento dos espetáculos de natureza
artística e de instalação e fiscalização dos recintos fixos destinados à sua realização
bem como o regime de classificação de espetáculos de natureza artística e de
divertimentos públicos.
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8. EDUCAÇÃO

Portaria n.º 81/2014, de 09 de abril
(Ministério da Educação e Ciência)
Estabelece os procedimentos para a adoção formal e a divulgação da adoção dos
manuais escolares a seguir pelos agrupamentos de escolas e pelas escolas não
agrupadas e fixa as disciplinas em que os manuais escolares e outros recursos
didático-pedagógicos não estão sujeitos ao regime de avaliação e certificação, bem
como aquelas em que não há lugar à adoção formal de manuais escolares ou em que
esta é meramente facultativa.

Portaria n.º 85/2014, de 15 de abril
(Ministério da Educação e Ciência)
Regulamenta a modalidade de oferta educativa e formativa de Ensino a Distância
para os alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário.

9. EMPRESAS
EMPRESAS PÚBLICAS
Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2014, de 08 de abril
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova o caderno de encargos do concurso público de reprivatização da Empresa
Geral do Fomento, S. A.

10.

ENERGIA

Decreto-Lei n.º 55/2014, de 09 de abril
(Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia)
Cria o Fundo para a Sustentabilidade Sistémica do Setor Energético.
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11.

FINANÇAS
BANCA/INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

Despacho n.º 5026/2014, de 09 de abril
(Ministério das Finanças - Gabinete do Secretário de Estado das Finanças)
Publica a relação das caixas agrícolas participantes no sistema do Fundo de Garantia
do Crédito Agrícola Mútuo.

QUESTÕES ORÇAMENTAIS
Decreto-Lei n.º 52/2014, de 07 de abril
(Ministério das Finanças)
Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2014.
Declaração de Retificação n.º 25/2014, de 11 de abril
(Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral)
Retifica o Decreto-Lei n.º 52/2014, de 07 de abril, do Ministério das Finanças, que
estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2014.

12.

HABITAÇÃO

Decreto-Lei n.º 53/2014, de 08 de abril
(Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia)
Estabelece um regime excecional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou
de frações, cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou
localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que estejam afetos ou se
destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional.

13.

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Lei n.º 21/2014, de 16 de abril
(Assembleia da República)
Aprova a lei da investigação clínica.
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14.

JUSTIÇA

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 2/2014, de 14 de abril
(Supremo Tribunal de Justiça)
Sendo proferida decisão favorável ao recorrente em recurso de impugnação judicial
da decisão da autoridade administrativa não há lugar à restituição da taxa de justiça,
paga nos termos do artigo 8.º, n.os 7 e 8, do Regulamento das Custas Processuais.
Lei n.º 20/2014, de 15 de abril
(Assembleia da República)
Procede à primeira alteração à Lei n.º 36/2003, de 22 de agosto, em cumprimento
da Decisão n.º 2009/426/JAI, do Conselho, de 16 de dezembro de 2008, relativa ao
reforço da EUROJUST a fim de reforçar a luta contra as formas graves de
criminalidade.
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 3/2014, de 15 de abril
(Supremo Tribunal de Justiça)
Em processo penal, é admissível a remessa a juízo de peças processuais através de
correio electrónico, nos termos do disposto no artigo 150.º, n.º 1, alínea d), e n.º 2,
do Código de Processo Civil de 1961, na redacção do Decreto-Lei n.º 324/2003, de
27.12, e na Portaria n.º 642/2004, de 16.06, aplicáveis conforme o disposto no
artigo 4º do Código de Processo Penal.

15.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Lei n.º 17/2014, de 10 de abril
(Assembleia da República)
Estabelece as Bases da Política de Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo
Nacional.

16.

REGIÕES AUTÓNOMAS

MADEIRA
Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2014/M, de 07 de abril
(Região Autónoma da Madeira - Presidência do Governo)
Aprova o processo de Alienação das ações detidas pela Região Autónoma da Madeira
na SILOMAD - Silos da Madeira, S.A.
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Decreto Legislativo Regional n.º 2/2014/M, de 10 de abril
(Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa)
Aprova o Plano de Desenvolvimento Económico e Social Regional para o período
2014-2020 designado «Compromisso Madeira@2020».
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2014/M, de 17 de abril
(Região Autónoma da Madeira - Presidência do Governo)
Aprova a execução do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2014.

17.

SAÚDE

Portaria n.º 82/2014, de 10 de abril
(Ministério da Saúde)
Estabelece os critérios que permitem categorizar os serviços e estabelecimentos do
Serviço Nacional de Saúde (SNS), de acordo com a natureza das suas
responsabilidades e quadro de valências exercidas, e o seu posicionamento da rede
hospitalar e procede à sua classificação.
Lei n.º 21/2014, de 16 de abril
(Assembleia da República)
Aprova a lei da investigação clínica.

18.

SEGURANÇA SOCIAL

Despacho n.º 5212/2014, de 11 de abril
(Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social - Instituto
Nacional para a Reabilitação, I. P.)
Produtos de apoio para pessoas com deficiência (ajudas técnicas).
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