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1. ADMINISTRAÇÃO INTERNA


SEGURANÇA INTERNA

Decreto-Lei n.º 235/2012, de 31 de outubro
(Ministério da Defesa Nacional)
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 248/95, de 21 de setembro, que cria,
na estrutura do Sistema da Autoridade Marítima, a Polícia Marítima, e à primeira
alteração ao Decreto-Lei n.º 44/2002, de 2 de março, que estabelece, no âmbito do
Sistema da Autoridade Marítima, a estrutura, organização, funcionamento e
competências da Autoridade Marítima Nacional

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Despacho n.º 14210/2012, de 02 de novembro
(Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios da Economia e do
Emprego e da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território)
Promover a iniciativa «Objetivo Território 2020»
Lei n.º 56/2012, de 08 de novembro
(Assembleia da República)
Reorganização administrativa de Lisboa

3. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2012, de 08 de novembro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova o Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital

4. AGRICULTURA, CAÇA E PESCAS


AGRICULTURO/AGRO-PECUÁRIA

Portaria n.º 370/2012, de 09 de novembro
(Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território)
Primeira alteração à Portaria n.º 104/2012, de 17 de abril, que suspende
temporariamente certas condições de acesso e compromissos aos beneficiários de
determinadas medidas do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente,
designado por PRODER, e prevê a intervenção das estruturas locais de apoio (ELA) na
definição de orientações e na autorização de ajustamentos de compromissos mediante
análise das situações concretas e a evolução da situação climática
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VITIVINICULTURA

Portaria n.º 351/2012, de 30 de outubro
(Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território)
Alarga, para o ano de 2012, o prazo previsto no n.º 1 do artigo 18.º do Regulamento
do Apoio à Promoção de Vinhos em Mercados de Países Terceiros, aprovado pela
Portaria n.º 1384-B/2008, de 2 de dezembro, alterada pela Portaria n.º 43/2012, de 10
de fevereiro

5. AMBIENTE
Portaria n.º 346/2012, de 29 de outubro
(Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território)
Mantém a declaração da praia da Aguda, no concelho de Sintra, como praia de uso
suspenso

6. COMUNICAÇÕES
Despacho n.º 14004/2012, de 29 de outubro
(Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Ministro Adjunto e dos
Assuntos Parlamentares)
Torna pública a lista dos acontecimentos que devem ser qualificados de interesse
generalizado do público, devendo o seu acesso ser facultado pelos adquirentes dos
respetivos direitos exclusivos que emitam em regime de acesso condicionado ou sem
cobertura nacional aos operadores interessados na sua transmissão televisiva que
emitam por via hertziana terrestre com cobertura nacional e acesso não condicionado

7. CONSUMIDORES
Decreto-Lei n.º 242/2012, de 07 de novembro
(Ministério das Finanças)
No uso de autorização concedida pela Lei n.º 34/2012, de 23 de agosto, transpõe a
Diretiva n.º 2009/110/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro,
relativa ao acesso à atividade das instituições de moeda eletrónica, ao seu exercício e à
sua supervisão prudencial, que altera as Diretivas n.os 2005/60/CE e 2006/48/CE e
revoga a Diretiva n.º 2000/46/CE

8. DEFESA/FORÇAS ARMADAS
Despacho n.º 14068/2012 de 30 de outubro
(Ministério da Defesa Nacional - Gabinete do Ministro)
Fusão - Hospital das Forças Armadas (HFAR)

9. DESPORTO
Portaria n.º 345/2012, de 29 de outubro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Aprova o modelo de requerimento que deve ser utilizado no pedido de atribuição do
estatuto de utilidade pública desportiva
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Portaria n.º 367/2012, de 06 de novembro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Especifica as profissões regulamentadas abrangidas no setor do desporto e designa a
respetiva autoridade competente para proceder ao reconhecimento das qualificações
profissionais, nos termos da Lei n.º 9/2009, de 4 de março

10.

EDUCAÇÃO

Decreto-Lei n.º 233/2012, de 29 de outubro
(Ministério da Educação e Ciência)
Procede ao diferimento da produção de efeitos do novo regime de dedicação exclusiva,
introduzido pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto, que altera o Estatuto do
Bolseiro de Investigação.
Decreto-Lei n.º 234/2012, de 30 de novembro
(Ministério dos Negócios Estrangeiros)
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 165/2006, de 11 de agosto, que
estabelece o regime do ensino português no estrangeiro

11.

EMPREGO

Portaria n.º 369/2012, de 06 de novembro
Ministério da Economia e do Emprego
Sexta alteração ao Regulamento do Sistema de Incentivos à Qualificação e
Internacionalização de PME (SI Qualificação PME), aprovado pela Portaria n.º
1463/2007, de 15 de novembro

12.

EMPRESAS

Portaria n.º 369/2012, de 06 de novembro
Ministério da Economia e do Emprego
Sexta alteração ao Regulamento do Sistema de Incentivos à Qualificação e
Internacionalização de PME (SI Qualificação PME), aprovado pela Portaria n.º
1463/2007, de 15 de novembro

13.

FINANÇAS
 BANCA/INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO/SOCIEDADES
FINANCEIRAS

Decreto-Lei n.º 232/2012, de 29 de outubro
(Ministério das Finanças)
Aprova o processo de privatização da ANA - Aeroportos de Portugal, S. A.
Decreto-Lei n.º 242/2012, de 07 de novembro
(Ministério das Finanças)
No uso de autorização concedida pela Lei n.º 34/2012, de 23 de agosto, transpõe a
Diretiva n.º 2009/110/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro,
relativa ao acesso à atividade das instituições de moeda eletrónica, ao seu exercício e à
sua supervisão prudencial, que altera as Diretivas n.os 2005/60/CE e 2006/48/CE e
revoga a Diretiva n.º 2000/46/CE



CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS

Lei n.º 55-A/2012, de 29 de outubro
Assembleia da República
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Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, o Código do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, o Código do Imposto do Selo e a
Lei Geral Tributária

14.

HABITAÇÃO

Portaria n.º 358/2012, de 31 de outubro
(Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território)
Fixa, para vigorar no ano de 2013, os preços da habitação por metro quadrado,
consoante as zonas do País, para efeitos de cálculo da renda condicionada
Portaria n.º 368/2012, de 06 de novembro
Ministérios das Finanças e da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território
Estabelece os fatores de correção extraordinária das rendas para o ano de 2013
Lei n.º 57/2012, de 09 de novembro
(Assembleia da República)
2.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de julho, permitindo o reembolso do
valor de planos poupança para pagamento de prestações de crédito à habitação
Lei n.º 58/2012, de 09 de novembro
(Assembleia da República)
Cria um regime extraordinário de proteção de devedores de crédito à habitação em
situação económica muito difícil
Lei n.º 59/2012, de 09 de novembro
(Assembleia da República)
Cria salvaguardas para os mutuários de crédito à habitação e altera o Decreto-Lei n.º
349/2008, de 11 de Novembro

15.

INDÚSTRIA

Despacho n.º 14209/2012, de 02 de novembro
(Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios das Finanças, dos
Negócios Estrangeiros, da Administração Interna, da Economia e do Emprego,
da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e da
Saúde)
Cria uma Comissão de Dinamização e Acompanhamento Interministerial do Programa
da Indústria Responsável

16.

JUSTIÇA

Lei n.º 60/2012, de 09 de novembro
(Assembleia da República)
Altera o Código de Processo Civil, modificando as regras relativas à ordem de
realização da penhora e à determinação do valor de base da venda de imóveis em
processo de execução

17.

OBRAS PÚBLICAS

Decreto-Lei n.º 241/2012, de 06 de novembro
(Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território)
Determina a transferência para o Município de Lisboa dos contratos de empreitada de
obras públicas, locação e aquisição de bens móveis e serviços celebrados pelas
sociedades Parque Expo 98, S. A., e Parque Expo - Gestão Urbana do Parque das
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Nações, S. A., no âmbito das atividades de manutenção e gestão urbana na zona de
intervenção da Expo' 98

18.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Lei n.º 56/2012, de 08 de novembro
(Assembleia da República)
Reorganização administrativa de Lisboa

19.

REGIÕES AUTÓNOMAS


AÇORES

Decreto do Representante da República para a Região Autónoma dos Açores
n.º 3/2012, de 06 de novembro
(Gabinete do Representante da República para a Região Autónoma
dos Açores)
Nomeia o Dr. Vasco Ilídio Alves Cordeiro Presidente do Governo Regional da Região
Autónoma dos Açores
Decreto do Representante da República para a Região Autónoma dos Açores
n.º 4/2012, de 06 de novembro
(Gabinete do Representante da República para a Região Autónoma
dos Açores)
Nomeia o Dr. Sérgio Humberto Rocha de Ávila Vice-Presidente do Governo, Emprego e
Competitividade Empresarial, a Prof.ª Doutora Maria da Piedade Lima Lalanda
Gonçalves Mano Secretária Regional da Solidariedade Social, o Dr. Luís Mendes Cabral
Secretário Regional da Saúde, o Prof. Doutor Luiz Manuel Fagundes Duarte Secretário
Regional da Educação, Ciência e Cultura, o Eng.º Vítor Manuel Ângelo de Fraga
Secretário Regional dos Transportes e Turismo, o Eng.º Luís Nuno Ponte Neto de
Viveiros Secretário Regional dos Recursos Naturais e o Dr. Rodrigo Vasconcelos de
Oliveira Subsecretário Regional da Presidência para as Relações Externas
Decreto Regulamentar Regional n.º 21/2012/A, de 09 de novembro
(Região Autónoma dos Açores - Presidência do Governo)
Primeira alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 36/84/A, de 11 de outubro,
que estabelece uma zona geral de proteção em volta do aeródromo da ilha de São
Jorge



MADEIRA

Decreto Regulamentar Regional n.º 28/2012/M, de 30 de outubro
(Região Autónoma da Madeira)
Define a entidade gestora da mobilidade especial na administração regional autónoma
da Madeira, as atribuições e competências nessa área de atividade e os deveres de
colaboração dos demais serviços
Decreto Legislativo Regional n.º 29/2012/M, de 08 de novembro
(Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa)
Adapta ao Sistema Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira a Lei n.º
11/2012, de 8 de março, que estabelece as novas regras de prescrição e dispensa de
medicamentos, procedendo à sexta alteração ao regime jurídico dos medicamentos de
uso humano, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, e à segunda
alteração à Lei n.º 14/2000, de 8 de agosto
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Decreto Legislativo Regional n.º 30/2012/M, de 08 de novembro
Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa
Procede à alteração do regime jurídico aplicável à constituição, organização e
funcionamento da Rede de Cuidados Continuados Integrados da Região Autónoma da
Madeira previsto no Decreto Legislativo Regional n.º 9/2007/M, de 15 de março,
adaptando à Região Autónoma da Madeira o regime jurídico previsto no Decreto-Lei n.º
101/2006

20.

SAÚDE

Portaria n.º 352/2012, de 30 de outubro
(Ministério da Saúde)
Regulamenta o procedimento de licenciamento e de atribuição de alvará a novas
farmácias, bem como a transferência da localização de farmácias e o averbamento no
alvará, e revoga a Portaria n.º 1430/2007, de 2 de novembro
Decreto-Lei n.º 238/2012, de 31 de outubro
(Ministério da Saúde)
Procede à criação, com a natureza de entidade pública empresarial, da Unidade Local
de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E., por integração do Hospital do Litoral
Alentejano e do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Litoral
Portaria n.º 359/2012, de 31 de outubro
(Ministério da Saúde)
Fixa as normas regulamentares necessárias à repartição dos resultados líquidos de
exploração dos jogos sociais atribuídos ao Ministério da Saúde
Despacho n.º 14242/2012, de 02 de novembro
(Ministério da Saúde)
Altera o anexo i do despacho n.º 18419/2010, de 2 de dezembro, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 239, de 13 de dezembro de 2010, que definiu as condições
de dispensa e utilização de medicamentos prescritos a doentes com artrite reumatoide,
espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e
psoríase em placas
Despacho n.º 14240/2012, de 02de novembro
(Ministério da Saúde)
Determina o início do período experimental de utilização do Sistema de Informação dos
Certificados de Óbito (SICO)
Despacho n.º 14242/2012, de 02 de novembro
(Ministério da Saúde)
Altera o anexo i do despacho n.º 18419/2010, de 2 de dezembro, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 239, de 13 de dezembro de 2010, que definiu as condições
de dispensa e utilização de medicamentos prescritos a doentes com artrite reumatoide,
espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e
psoríase em placas
Decreto-Lei n.º 244/2012, de 09 de novembro
(Ministério da Saúde)
Procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro,
modificando o regime jurídico e os estatutos aplicáveis às unidades de saúde com a
natureza de entidades públicas empresariais abrangidas pelo mesmo diploma
Decreto-Lei n.º 245/2012, de 09 de novembro
(Ministério da Saúde)
Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro, que
estabelece o regime jurídico dos produtos cosméticos e de higiene corporal, transpondo
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a Diretiva n.º 2011/84/UE, do Conselho, de 20 de setembro, que altera a Diretiva n.º
76/768/CEE, do Conselho, de 27 de julho, relativa a produtos cosméticos, a fim de
adaptar o seu anexo III aos progressos técnicos

21.

TRABALHO

Portaria n.º 367/2012, de 06 de novembro
(Presidência do Conselho de Ministros)
Especifica as profissões regulamentadas abrangidas no setor do desporto e designa a
respetiva autoridade competente para proceder ao reconhecimento das qualificações
profissionais, nos termos da Lei n.º 9/2009, de 4 de março

22.

TRANSPORTES

Decreto-Lei n.º 243/2012, de 09 de novembro
(Ministério da Economia e do Emprego)
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 92/2003, de 30 de abril, transpondo a
Diretiva n.º2010/47/UE, da Comissão, de 5 de julho, que adapta ao progresso técnico
a Diretiva n.º2000/30/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à inspeção
técnica na estrada dos veículos comerciais que circulam no território dos Estados
membros
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