
 
 

 

 
DE 8 A 12 DE SETEMBRO DE 2014 
NOVIDADES LEGISLATIVAS E 
REGULAMENTARES MAIS SIGNIFICATIVAS 
 
 

ACTIVIDADE PARLAMENTAR E PROCESSO LEGISLATIVO 
 
ÚLTIMAS INICIATIVAS ENTRADAS 

Projecto de Lei 646/XII 

Regime Jurídico da Partilha de Dados Informáticos. 

Autoria PCP 

 

Projecto de Lei 647/XII 

Altera o Código Penal, criminalizando a perseguição e o casamento forçado. 

Autoria PSD --- CDS-PP 

 
 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ESTÁGIOS 

Decreto-Lei n.º 134/2014. D.R. n.º 172, Série I de 2014-09-08 

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 respectivas 

missões e actividades 

 
 
 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA --- REDUÇÕES REMUNERATÓRIAS 

Lei n.º 75/2014. D.R. n.º 176, Série I de 2014-09-12 

Assembleia da República  

Estabelece os mecanismos das reduções remuneratórias temporárias e as condições da sua reversão 

 
 
 
 
 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634770734e6a51324c56684a5353356b62324d3d&fich=pjl646-XII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634770734e6a51334c56684a5353356b62324d3d&fich=pjl647-XII.doc&Inline=true
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.172&iddip=20141357
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20100498
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.176&iddip=20141392
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AMBIENTE 

Portaria n.º 172/2014. D.R. n.º 171, Série I de 2014-09-05 

Ministérios da Economia, do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, da Agricultura e do Mar, da Saúde e da Educação e 

Ciência  

Estabelece a composição, o modo de funcionamento e as atribuições do Conselho Consultivo de Avaliação de Impacte Ambiental 

 
 

DEFESA 

Despacho n.º 11399/2014. D.R. n.º 175, Série II de 2014-09-11 

Ministério da Defesa Nacional - Gabinete do Ministro 

Diretiva para a revisão da Lei de Programação Militar 

 

Despacho n.º 11400/2014. D.R. n.º 175, Série II de 2014-09-11 

Ministério da Defesa Nacional - Gabinete do Ministro 

Diretiva Ministerial de Planeamento de Defesa Militar 

 
 

ESTABELECIMENTOS RESTAURAÇÃO E BEBIDAS  

Decreto-Lei n.º 135/2014. D.R. n.º 172, Série I de 2014-09-08 

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 

 
 

FINANCEIRO 

 
BANCO DE PORTUGAL 

Boletim Mensal do BCE - Setembro 2014 

Divulgação das taxas máximas aplicáveis aos contratos de crédito aos consumidores no 4.º trimestre de 2014 

Comunicado do Banco de Portugal sobre distribuição de pelouros no Conselho de Administração 

 

Instrução 

N.º 21/2014 - Divulga, para o 4.º trimestre de 2014, as taxas máximas a praticar nos contratos de crédito aos consumidores no 

âmbito do DL n.º 133/2009, de 2-6. 

 

CMVM --- COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Indicadores de Síntese dos Organismos de Investimento Colectivo e dos Fundos de Investimento Alternativo - Agosto 2014 

Indicadores Mensais sobre Recepção de Ordens por Conta de Outrem - Julho 2014 

 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.171&iddip=20141353
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=175.2014&iddip=2014029353
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=175.2014&iddip=2014029354
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.172&iddip=20141363
http://www.bportugal.pt/pt-PT/PublicacoeseIntervencoes/BCE/BoletimMensal/Paginas/BoletimMensal.aspx
http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp20140910.aspx
http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp20140909.aspx
http://www.bportugal.pt/sibap/application/app1/insthis.asp?PVer=P&PNum=21/2014
http://www.cmvm.pt/CMVM/Novidades/Pages/Novidade_A_635461192996436287.aspx
http://www.cmvm.pt/CMVM/Novidades/Pages/Novidade_A_635459570865611255.aspx
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FISCAL 

AT --- AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA 

Sistema Fiscal Português - Taxas aplicáveis 

 
 

FUNDOS EUROPEUS ESTRUTURAIS E DE INVESTIMENTO  
Decreto-Lei n.º 137/2014. D.R. n.º 176, Série I de 2014-09-12 

Presidência do Conselho de Ministros  

Estabelece o modelo de governação dos fundos europeus estruturais e de investimento para o período de 2014-2020 

 
 

SAÚDE 

Portaria n.º 174/2014. D.R. n.º 174, Série I de 2014-09-10 

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 

 

Portaria n.º 179/2014. D.R. n.º 175, Série I de 2014-09-11 

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 Rectificação n.º 39/2014. D.R. n.º 176, Série I de 2014-09-12 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral  

Rectifica 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, publicado no Diário 

da República, 1.ª série, n.º 161, de 22 de Agosto 

 

Portaria n.º 182/2014. D.R. n.º 176, Série I de 2014-09-12 

Ministério da Saúde  

Estabelece os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas para o 

exercício da actividade das terapêuticas não convencionais 

 
 

TRABALHO E EMPREGO 

Despacho n.º 11348/2014. D.R. n.º 174, Série II de 2014-09-10 

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social - Gabinete do Secretário de Estado do Emprego 

Define a comparticipação financeira do IEFP, I. P., no âmbito da Medida Emprego Jovem Activo, prevista no artigo 13.º da Portaria 

n.º 150/2014, de 30 de Julho 

 
 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B1F28750-307B-4E03-BEC0-352B63ED82D3/0/SFP_Taxas.pdf
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.176&iddip=20141393
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.174&iddip=20141374
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.175&iddip=20141386
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20080122
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.176&iddip=20141394
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20141264
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.176&iddip=20141397
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=174.2014&iddip=2014029255
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URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES  

Decreto-Lei n.º 136/2014. D.R. n.º 173, Série I de 2014-09-09 

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 

 
 
 
UNIÃO EUROPEIA 
 

COMISSÃO 
 
Trabalho forçado: Comissão insta países da UE a aplicar novo protocolo da OIT 

A Comissão Europeia propôs ao Conselho de Ministros que os Estados-Membros da UE sejam autorizados a ratificar o novo 

protocolo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) relativo à Convenção sobre o trabalho forçado. 

 

Competitividade industrial: relatórios da Comissão sublinham a necessidade de uma intervenção enérgica da UE e dos Estados-

Membros 

 

Nova política de infraestruturas de transporte da EU - Contexto 

Consulta pública 

Fusões e cisões transfronteiriças 

08.09.2014 --- 01.12.2014 

Uma política europeia forte para apoiar as Pequenas e Médias Empresas (PME) e os empresários 2015-2020 --- Consulta pública 

sobre o Small Business Act (SBA) 

08.09.2014 --- 15.12.2014 

 
PARLAMENTO EUROPEU 

 
Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (EGF) - O fundo da UE que ajuda trabalhadores despedidos a encontrar um novo 

emprego 

Entre 2007 e 2013 foram alocados mais de 400 milhões de euros para que dezenas de milhares de trabalhadores, dispensados 

como resultado da globalização ou da crise económica, recebessem formação, procurassem um novo emprego ou lançassem a sua 

nova empresa. Esta ajuda é disponibilizada pelo Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (EGF). A Comissão dos 

orçamentos aprovou a 11 de Setembro um novo pacote de ajuda para trabalhadores de quatro países.  

. 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.173&iddip=20141370
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19994344
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-995_pt.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-989_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-989_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-525_pt.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/public-consultation-sba/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/public-consultation-sba/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/content/20140912STO61805/html/O-fundo-da-UE-que-ajuda-trabalhadores-despedidos-a-encontrar-um-novo-emprego
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/content/20140912STO61805/html/O-fundo-da-UE-que-ajuda-trabalhadores-despedidos-a-encontrar-um-novo-emprego
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PORTAL DO GOVERNO 
 
  

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 11 DE SETEMBRO DE 2014 

Foi aprovado, entre outros, o seguinte: 

- Criação da IFD, Instituição Financeira de Desenvolvimento, S.A., e os respectivos estatutos. 

- Proposta de lei que procede à revisão do regime jurídico do arrendamento urbano. 

- Transposição de uma directiva e de um Regulamento da União Europeia, relativos ao enquadramento jurídico que rege o acesso à 
actividade das instituições de crédito e que estabelece o quadro de supervisão e as regras prudenciais aplicáveis às instituições de 
crédito e às empresas de investimento. 

- O regime de regularização e de alteração e ou ampliação de estabelecimentos e explorações de actividades industriais, pecuárias, 
de operações de gestão de resíduos e de explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão territorial e ou 
condicionantes ao uso do solo. 

 (...) 

 RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA 2.ª FASE DA PRIVATIZAÇÃO DA REN 

Relatório da comissão de acompanhamento da 2.ª fase da privatização da REN 
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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://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-da-presidencia-e-dos-assuntos-parlamentares/documentos-oficiais/20140911-cm-comunicado.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-da-presidencia-e-dos-assuntos-parlamentares/documentos-oficiais/20140911-cm-comunicado.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-da-presidencia-e-dos-assuntos-parlamentares/documentos-oficiais/20140911-cm-comunicado.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-da-presidencia-e-dos-assuntos-parlamentares/documentos-oficiais/20140911-cm-comunicado.aspx
http://www.portugal.gov.pt/media/1516450/20140909%20mef%20rel%20fase%202%20privatizacao%20ren.pdf

