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1. ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Lei n.º 26/2014, de 05 de maio
(Assembleia da República)
Procede à primeira alteração à Lei n.º 27/2008, de 30 de junho, que estabelece as
condições e procedimentos de concessão de asilo ou proteção subsidiária e os estatutos de
requerente de asilo, de refugiado e de proteção subsidiária, transpondo as Diretivas n.ºs
2011/95/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro, 2013/32/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho, e 2013/33/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de junho.



QUESTÕES ELEITORAIS E REFERENDÁRIAS

Declaração de Retificação n.º 27/2014, de 15 de maio
(Comissão Nacional de Eleições)
Procede à segunda retificação ao mapa oficial dos resultados das eleições gerais dos
órgãos das autarquias locais de 29 de setembro de 2013 (Mapa Oficial n.º 1-A/2013).
Despacho n.º 6396/2014, de 16 de maio
(Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios dos Negócios Estrangeiros e
da Administração Interna - Gabinetes dos Ministros de Estado e dos Negócios
Estrangeiros, Adjunto e do Desenvolvimento Regional e da Administração
Interna)
Torna públicas algumas orientações sobre a difusão e conhecimento dos resultados da
eleição para o Parlamento Europeu, apurados no decorrer do Escrutínio Provisório das
Eleições Europeias.

2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Decreto-Lei n.º 72/2014, de 13 de maio
(Presidência do Conselho de Ministros)
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 4/97, de 9 de janeiro, que cria a Rede
Interministerial de Modernização Administrativa.
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Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova um conjunto de medidas de simplificação e modernização administrativa,
procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 4/97, de 9 de janeiro e à terceira
alteração ao Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril.
Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio
(Presidência do Conselho de Ministros)
Estabelece a regra da prestação digital de serviços públicos, consagra o atendimento
digital assistido como seu complemento indispensável e define o modo de concentração de
serviços públicos em Lojas do Cidadão.

3. AGRICULTURA, FLORESTAS, CAÇA E PESCAS


PESCAS

Portaria n.º 98/2014, de 08 de maio
(Ministério da Agricultura e do Mar)
Altera a Portaria n.º 41/2014, de 17 de fevereiro, que define o modelo de gestão da quota
de sarda atribuída a Portugal, para o ano de 2014.
Portaria n.º 99/2014, de 09 de maio
(Ministério da Agricultura e do Mar)
Estabelece para 2014, a título excecional e por motivos biológicos, os períodos de
interdição da pesca com ganchorra.


VETERINÁRIA

Decreto-Lei n.º 81/2014, de 15 de maio
(Ministério da Agricultura e do Mar)
Estabelece as regras que disciplinam a execução material e financeira do «Programa
Medidas Veterinárias».

4. AMBIENTE
Portaria n.º 99-A/2014, de 09 de maio
(Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia)
Aplica um regime excecional à iniciativa «Vamos Limpar a Europa!».
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5. CONSUMIDORES
Norma regulamentar do ISP n.º 3/2014-R, de 08 de maio
(Instituto de Seguros de Portugal)
Estabelece os índices trimestrais de atualização de capitais para as apólices do ramo
«Incêndio e elementos da natureza» com início ou vencimento no 3.º trimestre de 2014.

6. CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PARTICULARES
Decreto-Lei n.º 66/2014, de 07 de maio
(Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia)
Altera o Decreto-Lei n.º 39/2001, de 9 de fevereiro, que aprova o programa SOLARH, no
sentido de permitir que os reembolsos dos empréstimos possam ser destinados à
concessão de financiamento no âmbito de outros programas de apoio à reabilitação e
reconstrução urbana.

7. CULTURA
Decreto n.º 17/2014, de 16 de maio
(Presidência do Conselho de Ministros)
Procede à ampliação da área classificada das «Muralhas do Castelo de Tavira», passando a
abranger a frente norte e os cantos nordeste e noroeste da muralha, em Tavira.

8. DEFESA/FORÇAS ARMADAS
Decreto-Lei n.º 71/2014, de 12 de maio
(Ministério da Defesa Nacional)
Procede à terceira alteração à Lei n.º 37/2011, de 22 de junho, que simplifica os
procedimentos aplicáveis à transmissão e à circulação de produtos relacionados com a
defesa, transpondo a Diretiva n.º 2014/18/UE, da Comissão, de 29 de janeiro de 2014.
Portaria n.º 100/2014, de 12 de maio
(Ministério da Defesa Nacional)
Altera a Portaria n.º 1110/2009, de 28 de setembro que estabelece as normas relativas ao
funcionamento, orçamento e pessoal do Conselho do Ensino Superior Militar e fixas as
condições de funcionamento das comissões especializadas ou grupos de trabalho e do
Gabinete Técnico.
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9. DESPORTO
Portaria n.º 102/2014, de 15 de maio
(Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Administração Interna)
Estabelece o sistema de segurança obrigatório aplicável aos espetáculos e divertimentos
em recintos autorizados de forma a promover a realização dos mesmos em segurança.
Portaria n.º 103/2014, de 15 de maio
(Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social)
Fixa os resultados desportivos a considerar, o montante e os termos da atribuição de
prémios em reconhecimento do valor e mérito de êxitos desportivos.

10. EDUCAÇÃO
Despacho n.º 5920/2014, de 07 de maio
(Ministérios das Finanças e da Educação e Ciência - Gabinetes da Ministra de
Estado e das Finanças e do Ministro da Educação e Ciência)
Fixa o valor dos emolumentos a cobrar pelo registo da criação de cursos técnicos
superiores profissionais e pelas alterações ao registo.
Aviso n.º 6138/2014, de 16 de maio
(Ministério da Educação e Ciência - Direção-Geral do Ensino Superior)
Torna pública a composição da comissão de acompanhamento dos cursos técnicos
superiores profissionais.
Despacho n.º 6459/2014, de 16 de maio
(Ministério da Educação e Ciência - Direção-Geral do Ensino Superior)
Aprova os prazos em que devem ser praticados os atos a que se refere o Decreto-Lei n.º
393-A/99, de 2 de outubro, na redação do Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro,
para acesso e ingresso no ensino superior, no ano letivo de 2014-2015, através dos
regimes especiais.
Despacho n.º 6144/2014, de 12 de maio
(Ministério da Educação e Ciência - Gabinete do Ministro)
Cria um grupo de trabalho para a introdução da Língua Inglesa no currículo do 1.º Ciclo do
Ensino Básico.
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11.

ENERGIA

Portaria n.º 97/2014, de 06 de maio
(Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia)
Fixa o valor das taxas devidas pelo reconhecimento das empresas de manutenção e das
entidades inspetoras de instalações de elevação, pelo reconhecimento de qualificação
profissionais adquiridas fora do território nacional, pela certificação de organismos de
formação e pela realização de auditorias.
Decreto-Lei n.º 67/2014, de 07 de maio
(Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia)
Aprova o regime jurídico da gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos,
transpondo a Diretiva n.º 2012/19/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de
julho de 2012.
Despacho n.º 5993/2014, de 08 de maio
(Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia - Direção-Geral de
Energia e Geologia)
Prorroga até 31 de dezembro de 2014 o prazo para términus da Campanha de
esclarecimento e Informação aos Consumidores de Eletricidade e de Gás Natural.

12. FINANÇAS
Decreto-Lei n.º 64/2014, de 07 de maio
(Ministério da Economia)
Procede à fixação das formalidades para a extinção, à determinação do destino da
aplicação do produto da liquidação e à extinção do Fundo de Garantia para a Titularização
de Créditos, criado pelo Decreto-Lei n.º 188/2002, de 21 de agosto.



BANCA/ INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO/SOCIEDADES
FINANCEIRAS

Aviso n.º 5787/2014, de 08 de maio
(Banco de Portugal)
Torna público a entrada em circulação da moeda de coleção de EUR 2,50, designada
«Jugos», integrada na série «Etnografia Portuguesa».
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Decreto-Lei n.º 70/2014, de 09 de maio
(Ministério das Finanças)
Estabelece o regime de indisponibilidade a que ficam sujeitas as ações a adquirir por
trabalhadores na oferta pública de venda no âmbito da 2.ª fase do processo de
reprivatização de ações representativas do capital social da REN - Redes Energéticas
Nacionais, S.G.P.S., S. A.

13. INCENTIVOS AO INVESTIMENTO
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/2014, de 15 de maio
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova as minutas dos contratos fiscais de investimento e respetivos anexos, a celebrar
entre o Estado Português e diversas sociedades.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2014, de 16 de maio
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova as minutas dos contratos fiscais de investimento e respetivos anexos, a celebrar
entre o Estado Português e diversas sociedades.
Despacho n.º 6449/2014, de 16 de maio
(Ministério da Economia - Gabinete do Secretário de Estado da Inovação,
Investimento e Competitividade)
Prorroga o prazo do Fundo Imobiliário Especial de Apoio às Empresas (FIEAE) criado pelo
Decreto-Lei n.º 104/2009, de 12 de maio, pelo período adicional de um ano.

14. INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA
Despacho n.º 5990/2014, de 08 de maio
(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 da Priberam Informática, S.A., em matéria de investigação e
desenvolvimento.
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15. JOGOS DE FORTUNA E AZAR E OUTROS
Aviso n.º 6039/2014, de 14 de maio
(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 3.º
trimestre de 2014.
Aviso n.º 6107/2014, de 15 de maio
(Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social - Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa)
Torna público os planos oficiais dos prémios da Lotaria Clássica respeitantes ao 3.º
trimestre de 2014.

16. JUSTIÇA
Acórdão n.º 316/2014, de 13 de maio
(Tribunal Constitucional)
Decide não julgar inconstitucional, quando aplicável a equipamentos de abastecimento de
combustíveis líquidos inteiramente localizados em propriedade privada, o artigo 70.º, n.º
1, 1.1, da tabela de taxas e outras receitas do Município de Sintra para 2008, na versão
publicada pelo aviso n.º 26235/2008, de 31 de outubro de 2008.
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 315/2014, de 15 de maio
(Tribunal Constitucional)
Declara a ilegalidade, com força obrigatória geral, das normas do Decreto Legislativo
Regional n.º 21/2012/A, de 9 de maio, na parte aplicável aos recursos minerais marinhos
situados nas zonas marítimas portuguesas, por violação do disposto no n.º 3 do artigo 8.º
do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores; não declara a
ilegalidade, com força obrigatória geral, da norma do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º
90/90, de 16 de março.
Acórdão n.º 252/2014, de 09 de maio
(Tribunal Constitucional)
Não declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma constante do
n.º 3 do artigo 188.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado
para 2013).
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Acórdão n.º 294/2014, de 09 de maio
(Tribunal Constitucional)
Não julga inconstitucional a norma do artigo 2.º, n.º 2, da Portaria n.º 213/2010, de 15
de abril (atribui efeitos retroativos a cláusulas de natureza pecuniária de instrumentos de
regulamentação coletiva de trabalho).

17. SAÚDE
Portaria n.º 96/2014, de 05 de maio
(Ministério da Saúde)
Regulamenta a organização e funcionamento do Registo Nacional do Testamento Vital
(RENTEV).
Despacho n.º 5852/2014, de 05 de maio
(Ministério da Saúde - Gabinete do Ministro)
Altera o Despacho n.º 15342/2012, de 30 de novembro, que constituiu a Comissão
Tripartida.
Despacho n.º 5855/2014, de 05 de maio
(Ministério da Saúde - Direção-Geral da Saúde)
Determina a obrigatoriedade de utilização da aplicação informática de suporte ao SINAVE
para notificação de doenças transmissíveis e outros riscos em saúde pública.
Despacho n.º 6045/2014, de 09 de maio
(Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde)
Estabelece disposições no âmbito dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(SPMS, E. P. E.), referentes aos contratos públicos de aprovisionamento (CPA) que
determinam as condições de fornecimento de medicamentos do aparelho respiratório.
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2014/M, de 12 de maio
(Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa)
Aplica à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de novembro,
que regula o acesso às prestações do Serviço Nacional de Saúde por parte dos utentes no
que respeita ao regime das taxas moderadoras e à aplicação de regimes especiais de
benefícios.
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2014/M, de 12 de maio
(Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa)
Aplica à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de novembro,
que regula o acesso às prestações do Serviço Nacional de Saúde por parte dos utentes no
que respeita ao regime das taxas moderadoras e à aplicação de regimes especiais de
benefícios.
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Despacho n.º 6132/2014, de 12 de maio
(Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde)
Estabelece disposições no âmbito dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(SPMS, E. P. E.), referentes aos Contratos Públicos de Aprovisionamento (CPA) que
determinam as condições de fornecimento de medicamentos anti-infecciosos: exceto
antivíricos e antifúngicos.
Portaria n.º 104/2014, de 15 de maio
Ministério da Saúde
Aprova o modelo de diretiva antecipada de vontade, conforme consagra a Lei n.º 25/2012,
de 16 de julho.

18. TRABALHO
Lei n.º 27/2014, de 08 de maio
(Assembleia da República)
Procede à sexta alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de
fevereiro.

19. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES


SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Decreto-Lei n.º 75/2014, de 13 de maio
(Ministério da Economia)
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 75/2006, de 27 de março, que estabelece
os requisitos mínimos de segurança para os túneis da rede rodoviária transeuropeia e da
rede rodoviária nacional e procede à transposição para a ordem jurídica nacional da
Diretiva n.º 2004/54/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004.



TRANSPORTES

Decreto-Lei n.º 65/2014, de 07 de maio
(Ministério da Economia)
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 126/2009, de 27 de maio, transpondo
parcialmente a Diretiva n.º 2013/22/UE, do Conselho, de 13 de maio, que adapta
determinadas diretivas no domínio dos transportes, devido à adesão da República da
Croácia.
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Portaria n.º 101/2014, de 12 de maio
(Ministérios da Economia e do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia)
Cria um regime excecional que abrange, apenas, os voos ou movimentos aéreos
referentes ao evento especial relativo à final da Liga dos Campeões da UEFA (UEFA
Champions League 2014), relativo à operação de aeronaves no período compreendido
entre as 0 horas e as 6 horas, nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, bem como no
terminal civil de Beja.
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