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1. ADMINISTRAÇÃO INTERNA
ADMISSÃO DE ESTRANGEIROS
Portaria n.º 176/2014, de 11 de setembro
(Ministérios dos Negócios Estrangeiros, da Administração Interna, da
Justiça e da Educação e Ciência)
Regulamenta diversos aspetos relativos à realização da prova do conhecimento da
língua portuguesa.

SEGURANÇA PÚBLICA
Decreto-Lei n.º 135/2014, de 08 de setembro
(Ministério da Administração Interna)
Estabelece o regime jurídico dos sistemas de segurança privada dos
estabelecimentos de restauração e de bebidas que disponham de salas ou de
espaços destinados a dança ou onde habitualmente se dance.

Decreto-Lei n.º 138/2014, de 15 de setembro
(Ministério da Economia)
Estabelece, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 9/2014, de 24 de
fevereiro, o regime de salvaguarda de ativos estratégicos essenciais para garantir a
segurança da defesa e segurança nacional e do aprovisionamento do País em
serviços fundamentais para o interesse nacional, nas áreas da energia, dos
transportes e comunicações.
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2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro
(Assembleia da República)
Estabelece os mecanismos das reduções remuneratórias temporárias e as condições
da sua reversão.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2014, de 15 de setembro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova a Estratégia para a Reorganização dos Serviços de Atendimento da
Administração Pública.

3. AGRICULTURA, CAÇA E PESCAS
PESCAS

Portaria n.º 188-A/2014, de 19 de setembro
(Ministério da Agricultura e do Mar)
Proíbe a captura, bem como a manutenção a bordo, transbordo e descarga das
capturas de sardinha (Sardina pilchardus) durante o período das 23:59 horas do dia
19 de setembro até às 24:00 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2014.

VITIVINICUURA
Portaria n.º 178/2014, de 11 de setembro
(Ministério da Agricultura e do Mar)
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 783/2009, de 24 de julho, que reconhece
como denominação de origem (DO) a designação «Palmela» para a identificação de
vinho branco, tinto e rosé ou rosado, vinho frisante, vinho espumante e vinho
licoroso.
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4. AMBIENTE

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro
(Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia)
Procede à décima terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro,
que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação.

Decreto-Lei n.º 139/2014, de 15 de setembro
(Ministério da Economia)
Transpõe a Diretiva n.º 2013/60/UE, da Comissão, de 27 de novembro, procedendo
à alteração aos regulamentos relativos a características, dispositivos e homologação
dos veículos a motor de duas e três rodas, aprovados pelos Decretos-Leis n.ºs 86A/2010, de 15 de julho, 30/2002, de 16 de fevereiro, e 132/2002, de 14 de maio.

Portaria n.º 186/2014, de 16 de setembro
(Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia)
Aprova os requisitos e condições de exercício da atividade de verificador do sistema
de gestão de segurança para a prevenção de acidentes graves (SGSPAG), bem
como as taxas a cobrar pelos atos praticados pela Agência Portuguesa do Ambiente,
I.P. (APA, I.P.).

Portaria n.º 187-A/2014, de 17 de setembro
(Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia)
Aprova o Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020), para Portugal
Continental.

5. ASSUNTOS EUROPEUS
Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Estabelece o modelo de governação dos fundos europeus estruturais e de
investimento para o período de 2014-2020.
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6. ATIVIDADE PARLAMENTAR

Declaração de Retificação n.º 38/2014, de 10 de setembro
(Assembleia da República)
Retifica a Lei n.º 74/2014, de 2 de setembro, que autoriza o Governo a alterar os
Estatutos da Casa do Douro, aprovados pelo Decreto Lei n.º 277/2003, de 6 de
novembro, a definir o regime de regularização das suas dívidas, bem como a criar as
condições para a sua transição para uma associação de direito privado, extinguindo o
atual estatuto de associação pública da Casa do Douro.

7. CIDADANIA

Portaria n.º 176/2014, de 11 de setembro
(Ministérios dos Negócios Estrangeiros, da Administração Interna, da Justiça
e da Educação e Ciência)
Regulamenta diversos aspetos relativos à realização da prova do conhecimento da
língua portuguesa.

8. CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PARTICULARES

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro
(Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia)
Procede à décima terceira alteração ao Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro,
que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação.
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9. DEFESA/FORÇAS ARMADAS
Decreto-Lei n.º 138/2014, de 15 de setembro
(Ministério da Economia)
Estabelece, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 9/2014, de 24 de
fevereiro, o regime de salvaguarda de ativos estratégicos essenciais para garantir a
segurança da defesa e segurança nacional e do aprovisionamento do País em
serviços fundamentais para o interesse nacional, nas áreas da energia, dos
transportes e comunicações.

10. DESPORTO
Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2014, de 15 de setembro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Reconhece o interesse público da instalação no Centro Desportivo Nacional do Jamor
de um centro desportivo de excelência, sob a denominação de Cidade do Futebol.

11. EDUCAÇÃO

Portaria n.º 176/2014, de 11 de setembro
(Ministérios dos Negócios Estrangeiros, da Administração Interna, da
Justiça e da Educação e Ciência)
Regulamenta diversos aspetos relativos à realização da prova do conhecimento da
língua portuguesa.

12. EMPREGO
Decreto-Lei n.º 134/2014, de 08 de setembro
(Ministério das Finanças)
Procede à segunda alteração ao Decreto Lei n.º 18/2010, de 19 de março, no sentido
de permitir a instituição de programas específicos de estágios adaptados às condições
especiais de determinados órgãos e serviços na prossecução das respetivas missões e
atividades.
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13. ENERGIA
Decreto-Lei n.º 138/2014, de 15 de setembro
(Ministério da Economia)
Estabelece, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 9/2014, de 24 de
fevereiro, o regime de salvaguarda de ativos estratégicos essenciais para garantir a
segurança da defesa e segurança nacional e do aprovisionamento do País em
serviços fundamentais para o interesse nacional, nas áreas da energia, dos
transportes e comunicações.

14. ENTIDADES REGULADORAS

Declaração de Retificação n.º 40/2014, de 15 de setembro
(Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral)
Retifica o Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto, do Ministério da Economia e do
Emprego, que aprova os estatutos da Autoridade da Concorrência.

15. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de setembro
(Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia)
Procede à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de julho, que estabelece
os princípios e normas a que deve obedecer a produção cartográfica no território
nacional.
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16. REGIÕES AUTÓNOMAS
AÇORES
Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2014/A, de 17 de setembro
(Região Autónoma dos Açores - Presidência do Governo)
Regulamenta o Subsistema de Incentivos para a Qualificação e Inovação.

Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2014/A, de 17 de setembro
(Região Autónoma dos Açores - Presidência do Governo)
Regulamenta o Subsistema de Apoio à Eficiência Empresarial.

Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2014/A, de 19 de setembro
(Região Autónoma dos Açores - Presidência do Governo)
Regulamenta o Subsistema de Incentivos para o Urbanismo Sustentável e Integrado.

MADEIRA
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 578/2014, de 15 de setembro
(Tribunal Constitucional)
Pronuncia-se pela inconstitucionalidade da norma contida na parte final do artigo 9.º,
n.º 1, do Decreto que visa adaptar à Região Autónoma da Madeira o regime de
frequência da disciplina de educação moral e religiosa.

17. SAÚDE
Portaria n.º 174/2014, de 10 de setembro
(Ministérios das Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social)
Define as condições de instalação e funcionamento a que devem obedecer as
unidades de internamento e de ambulatório e as condições de funcionamento das
equipas de gestão de altas e as equipas de cuidados continuados integrados da Rede
Nacional de Cuidados Continuados Integrados.
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Portaria n.º 179/2014, de 11 de setembro
(Ministério da Saúde)
Altera o anexo da Portaria n.º 45/2008, de 15 de janeiro, que aprova o Regulamento
do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC).
Declaração de Retificação n.º 39/2014, de 12 de setembro
(Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral)
Retifica o Decreto-Lei n.º 127/2014, de 22 de agosto, do Ministério da Saúde, que
estabelece o regime jurídico a que ficam sujeitos a abertura, a modificação e o
funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde.

Portaria n.º 182/2014, de 12 de setembro
(Ministério da Saúde)
Estabelece os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento, recursos
humanos e instalações técnicas para o exercício da atividade das terapêuticas não
convencionais.

Portaria n.º 182-A/2014, de 12 de setembro
(Ministérios das Finanças e da Saúde)
Fixa o montante das taxas a pagar pelo registo profissional e emissão da cédula
profissional para o exercício das profissões no âmbito das terapêuticas não
convencionais.

Portaria n.º 182-B/2014, de 12 de setembro
(Ministério da Saúde)
Aprova as regras a aplicar no requerimento e emissão da cédula profissional para o
exercício das profissões no âmbito das terapêuticas não convencionais.

Portaria n.º 184/2014, de 15 de setembro
(Ministério da Saúde)
Altera (segunda alteração) a Portaria n.º 142-B/2012, de 15 de maio, que define as
condições em que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) assegura os encargos com o
transporte não urgente de doentes que seja instrumental à realização das prestações
de saúde.
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18. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
COMUNICAÇÕES

Decreto-Lei n.º 138/2014, de 15 de setembro
(Ministério da Economia)
Estabelece, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 9/2014, de 24 de
fevereiro, o regime de salvaguarda de ativos estratégicos essenciais para garantir a
segurança da defesa e segurança nacional e do aprovisionamento do País em
serviços fundamentais para o interesse nacional, nas áreas da energia, dos
transportes e comunicações.

SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Decreto-Lei n.º 139/2014, de 15 de setembro
(Ministério da Economia)
Transpõe a Diretiva n.º 2013/60/UE, da Comissão, de 27 de novembro, procedendo
à alteração aos regulamentos relativos a características, dispositivos e homologação
dos veículos a motor de duas e três rodas, aprovados pelos Decretos-Leis n.ºs 86A/2010, de 15 de julho, 30/2002, de 16 de fevereiro, e 132/2002, de 14 de maio.

TRANPORTES

Decreto-Lei n.º 138/2014, de 15 de setembro
(Ministério da Economia)
Estabelece, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 9/2014, de 24 de
fevereiro, o regime de salvaguarda de ativos estratégicos essenciais para garantir a
segurança da defesa e segurança nacional e do aprovisionamento do País em
serviços fundamentais para o interesse nacional, nas áreas da energia, dos
transportes e comunicações.
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19. URBANISMO

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro
(Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia)
Procede à décima terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro,
que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação.
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