
 
 

 

 
DE 6 A 10 OUTUBRO DE 2014 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 
 

CONCESSIONÁRIAS DE ESTACIONAMENTO 

Decreto-Lei n.º 146/2014 - Diário da República n.º 195/2014, Série I de 2014-10-09 

Ministério da Administração Interna  

Estabelece as condições em que as empresas privadas concessionárias de estacionamento sujeito ao pagamento de taxa em vias sob 
jurisdição municipal podem exercer a actividade de fiscalização do estacionamento nas zonas que lhes estão concessionadas 
 
 

CONCORRÊNCIA 

Decreto-Lei n.º 148/2014 - Diário da República n.º 195/2014, Série I de 2014-10-09 

Ministério da Economia  

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 287/2007, de 17 de Agosto, estabelecendo o período até ao qual podem ser 
adoptadas decisões de concessão de apoios em conformidade com as normas europeias da concorrência em matéria de auxílios de 
Estado 
 
 

EMPREGO PÚBLICO 

Parecer n.º 9/2014 - Diário da República n.º 192/2014, Série II de 2014-10-06  

Ministério Público - Procuradoria-Geral da República  

Acordos colectivos de entidade empregadora pública (ACEEP). Legitimidade para a sua celebração. Autarquias locais. Princípio da 
autonomia local. Direito de contratação colectiva. Negociação colectiva 
 
 
 
 
 

https://dre.pt/application/file/58223701
https://dre.pt/application/file/58223703
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/637175/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/57951068
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ENERGIA 

Portaria n.º 206/2014 - Diário da República n.º 194/2014, Série I de 2014-10-08 

Ministérios das Finanças e da Agricultura e do Mar  

Segunda alteração à Portaria n.º 117-A/2008, de 8 de Fevereiro, que regulamenta as formalidades e os procedimentos aplicáveis ao 
reconhecimento e controlo das isenções e das taxas reduzidas do Imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) 
 

Portaria n.º 208/2014 - Diário da República n.º 196/2014, Série I de 2014-10-10 

Ministério das Finanças 

Aprova o modelo oficial da declaração da contribuição extraordinária sobre o sector energético (declaração modelo 27), bem como 
as respectivas instruções de preenchimento 
 
 

FINANCEIRO 

Despacho n.º 12378/2014 - Diário da República n.º 194/2014, Série II de 2014-10-08  

Ministérios das Finanças e dos Negócios Estrangeiros - Gabinetes dos Secretários de Estado das Finanças e dos Negócios 
Estrangeiros e da Cooperação  

Manutenção da garantia pessoal do Estado às obrigações de capital e juros do Reino de Marrocos emergentes da Linha de Crédito 
de Ajuda 
 
 
BANCO DE PORTUGAL 

Aviso do Banco de Portugal n.º 6/2014 - Diário da República n.º 195/2014, Série II de 2014-10-09  

Banco de Portugal  

Altera o n.º 8.º do aviso do Banco de Portugal n.º 11/94, publicado em suplemento ao Diário da República, 2.ª série, de 29 de 
Dezembro de 1994, que estabeleceu o valor da contribuição anual a entregar ao Fundo de Garantia de Depósitos pelas instituições 
participantes, prevendo-se que a taxa contributiva de base a aplicar em cada ano será fixada pelo Banco de Portugal até 15 de 
Dezembro do ano anterior 

Aviso do Banco de Portugal n.º 7/2014 - Diário da República n.º 195/2014, Série II de 2014-10-09  

Banco de Portugal  

Altera o n.º 7.º do aviso do Banco de Portugal n.º 3/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de Abril de 2010, que 
definiu o regime de contribuições para o Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo por parte da Caixa Central e das Caixas de 
Crédito Agrícola Mútuo, prevendo-se que a taxa contributiva de base a aplicar em cada ano será fixada pelo Banco de Portugal até 
15 de Dezembro do ano anterior 
 
 
 
 
 

https://dre.pt/application/file/58169646
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/315562/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/58247680
https://dre.pt/application/file/58043547
https://dre.pt/application/file/58217563
https://dre.pt/application/file/58217564
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Aviso do Banco de Portugal n.º 8/2014 - Diário da República n.º 195/2014, Série II de 2014-10-09  

Banco de Portugal  

Altera o n.º 3 do artigo 2.º do aviso do Banco de Portugal n.º 1/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 26 de Março 
de 2013, que definiu o método concreto e os procedimentos a adoptar no âmbito do apuramento das contribuições periódicas para 
o Fundo de Resolução, prevendo-se que a taxa contributiva de base a aplicar em cada ano será fixada pelo Banco de Portugal até 
15 de Dezembro do ano anterior 
 

Destaques 

Boletim Económico - Outubro 2014 

Boletim Mensal do BCE - Outubro 2014 (Editorial) 

Intervenção do Governador Carlos da Silva Costa na XIII Conferência sobre Auditoria, Risco e Governance 

Publicações de Cooperação - 2014 (Evolução das Economias dos PALOP e de Timor-Leste; #Lusofonia; e Cadernos de Cooperação - 
Outubro) 

CMVM --- COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

CMVM divulga Respostas a perguntas frequentes na sequência da aplicação da medida de resolução do Banco de Portugal ao BES 
- Banco Espírito Santo e criação do Novo Banco 

 

CMVM prorroga o período da oferta pública de aquisição da Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. sobre a totalidade do 
capital social da Espírito Santo Saúde, SGPS, S.A. até ao dia 14 de Outubro de 2014 

 

CMVM Nomeia Auditor Independente para Fixar Contrapartida Mínima na OPA sobre a Futebol Clube do Porto --- Futebol, SAD 

 

ISP - INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL 

Consulta Pública n.º 41 

Documento de consulta pública sobre conflitos de interesses na distribuição (venda directa ou através de mediador de seguros) de 

produtos de seguro com componente de investimento 

 

PREVIDENCIAL 

Decreto-Lei n.º 145/2014 - Diário da República n.º 194/2014, Série I de 2014-10-08 

Ministério das Finanças  

Clarifica o modo de contagem do tempo de serviço relevante para as pensões de reforma e de sobrevivência a atribuir após a 
entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 88/2012, de 11 de Abril 
 
 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA REPÚBLICA PORTUGUESA 

Declaração de Rectificação n.º 44-A/2014 - Diário da República n.º 196/2014, 1º Suplemento, Série I de 2014-10-10 

Assembleia da República  

Quinta alteração à Lei n.º 30/84, de 5 de Setembro, que aprova a Lei-quadro do Sistema de Informações da República Portuguesa 
 

https://dre.pt/application/file/58217565
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/Publicacoes/Bol_Econ_Outubro2014.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/PublicacoeseIntervencoes/BCE/BoletimMensal/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/396/bmbce-edit-out14-pt.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/IntervencoesPublicas/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/268/intervpub20141007.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/PublicacoeseIntervencoes/Banco/Cooperacao/Paginas/PublicacoesCooperacao.aspx
http://www.cmvm.pt/CMVM/Novidades/Pages/Novidade_A_635482153485026236.aspx
http://www.cmvm.pt/CMVM/Novidades/Pages/Novidade_A_635482153485026236.aspx
http://www.cmvm.pt/CMVM/Novidades/Pages/Novidade_A_635484748285613174.aspx
http://www.cmvm.pt/CMVM/Novidades/Pages/Novidade_A_635484748285613174.aspx
http://www.cmvm.pt/CMVM/Novidades/Pages/Novidade_A_635485653083242454.aspx
http://www.isp.pt/NR/exeres/858597A9-9232-495A-8445-E9D01B0EFAAD.htm
https://dre.pt/application/file/58169644
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/552546/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/58277377
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/373663/details/normal?l=1
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TRIBUNAL DE CONTAS 
Acórdão do Tribunal de Contas n.º 1/2014 - Diário da República n.º 193/2014, Série I de 2014-10-07 

Tribunal de Contas  

Fixa a jurisprudência no sentido de que a citação é causa de interrupção da prescrição do procedimento por responsabilidades 
financeiras sancionatórias 
 
 

TMT 

Relatório de Regulação, Supervisão e Outras Actividades relativo a 2013 
Publicação anual da ANACOM relativa a 2013. 

 
 

RAA --- REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Decreto Legislativo Regional n.º 17/2014/A - Diário da República n.º 192/2014, Série I de 2014-10-06 

Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa  

Aprova o quadro plurianual de programação orçamental para o período de 2015 a 2018 

Decreto Regulamentar Regional n.º 21/2014/A - Diário da República n.º 196/2014, Série I de 2014-10-10 

Região Autónoma dos Açores - Presidência do Governo  

Regulamenta o Subsistema de Incentivos para o Empreendedorismo Qualificado e Criativo 
 
 
 

UNIÃO EUROPEIA 
 
 

JORNAL OFICIAL DA EU 

ACTOS NÃO LEGISLATIVOS 

Recomendação da Comissão, de 9 de Outubro de 2014, relativa aos mercados relevantes de produtos e serviços no sector das 

comunicações electrónicas susceptíveis de regulamentação ex ante em conformidade com a Diretiva 2002/21/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa a um quadro regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações electrónicas 

 

COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES 

Parecer do Banco Central Europeu, de 25 de Julho de 2014, sobre uma proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da informação em toda a União 

(CON/2014/58) 

https://dre.pt/application/file/58043519
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1350212
https://dre.pt/application/file/57950995
https://dre.pt/application/file/58247682
file:///D:\Users\apdr\Desktop\express%20lexter\Recomendação%20da%20Comissão,%20de%209%20de%20outubro%20de%202014,%20relativa%20aos%20mercados%20relevantes%20de%20produtos%20e%20serviços%20no%20setor%20das%20comunicações%20eletrónicas%20suscetíveis%20de%20regulamentação%20ex%20ante%20em%20conformidade%20com%20a%20Diretiva%202002\21\CE%20do%20Parlamento%20Europeu%20e%20do%20Conselho%20relativa%20a%20um%20quadro%20regulamentar%20comum%20para%20as%20redes%20e%20serviços%20de%20comunicações%20eletrónicas%20(1)
file:///D:\Users\apdr\Desktop\express%20lexter\Recomendação%20da%20Comissão,%20de%209%20de%20outubro%20de%202014,%20relativa%20aos%20mercados%20relevantes%20de%20produtos%20e%20serviços%20no%20setor%20das%20comunicações%20eletrónicas%20suscetíveis%20de%20regulamentação%20ex%20ante%20em%20conformidade%20com%20a%20Diretiva%202002\21\CE%20do%20Parlamento%20Europeu%20e%20do%20Conselho%20relativa%20a%20um%20quadro%20regulamentar%20comum%20para%20as%20redes%20e%20serviços%20de%20comunicações%20eletrónicas%20(1)
file:///D:\Users\apdr\Desktop\express%20lexter\Recomendação%20da%20Comissão,%20de%209%20de%20outubro%20de%202014,%20relativa%20aos%20mercados%20relevantes%20de%20produtos%20e%20serviços%20no%20setor%20das%20comunicações%20eletrónicas%20suscetíveis%20de%20regulamentação%20ex%20ante%20em%20conformidade%20com%20a%20Diretiva%202002\21\CE%20do%20Parlamento%20Europeu%20e%20do%20Conselho%20relativa%20a%20um%20quadro%20regulamentar%20comum%20para%20as%20redes%20e%20serviços%20de%20comunicações%20eletrónicas%20(1)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.352.01.0004.01.POR
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COMISSÃO 
 
Telecomunicações: Comissão reduz número de mercados regulamentados na Europa 

A Comissão Europeia decidiu --- em concertação com os Estados-Membros --- liberalizar dois mercados de telecomunicações na 
Europa e redefinir outros dois à luz da evolução do mercado e da tecnologia. As regras produzem efeitos imediatamente. 

Emprego e situação social: Análise Trimestral mostra que a recuperação é ainda frágil 

 
 

PORTAL DO GOVERNO 
 
  

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 9 DE OUTUBRO DE 2014 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

- Proposta de lei que procede à alteração da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, na sequência da reforma do 

Código de Processo Civil de 2013. 

- No uso da autorização legislativa da Assembleia da República, o novo Código do Procedimento Administrativo, criando novas 

regras de funcionamento da Administração Pública, de modo a que a satisfação do interesse público e a resolução dos problemas de 

todos aqueles que com ela se relacionam sejam ditadas pela justiça, segurança, celeridade e eficiência. 

- Convenção do Trabalho Marítimo, adoptada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

 (…) 

 

 COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 11 DE OUTUBRO DE 2014 

O Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2015. 

Foram também aprovadas as Grandes Opções do Plano para 2015, após a devida consideração sobre as observações constantes do 

parecer do Conselho Económico e Social. 

A presente Newslextter destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstracta, não devendo servir de base para qualquer 
tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Neslextter não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa 
autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto contacte-nos: plmjlaw@plmj.pt. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1112_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1096_pt.htm
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-da-presidencia-e-dos-assuntos-parlamentares/documentos-oficiais/20141008-cm-comunicado.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-da-presidencia-e-dos-assuntos-parlamentares/documentos-oficiais/20141011-cm-comunicado.aspx
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