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LEGISLAÇÃO 

 

Agricultura 

 

Decreto-Lei n.º 152/2009, de 2 de Julho 

 

Transpõe para a ordem jurídica interna a 

Directiva n.º 2006/88/CE, do Conselho, de 24 de 

Outubro, relativa aos requisitos zoossanitários 

aplicáveis aos animais de aquicultura e produtos 

derivados, bem como à prevenção e combate a 

certas doenças dos animais aquáticos, alterada 

pela Directiva n.º 2008/53/CE, do Conselho, de 

30 de Abril, e revoga os Decretos - Leis n.ºs 

191/97, de 29 de Julho, 149/97, de 12 de Junho, 

548/99, de 14 de Dezembro, e 175/2001, de 1 

de Junho. 

DR – I Série – N.º 126 – 02.07.2009 

 

Combustíveis 

 

Despacho Normativo n.º 48/2009 de 30 de 

Junho 

 

Fixa os preços máximos de venda ao público do 

fuelóleo para a produção de electricidade. 

Revoga o Despacho Normativo n.º 38/2009, de 

29 de Maio. 

JO – I Série – N.º 101 – 30.06.2009 

 

Inventário 

 

Lei n.º 29/2009 de 29 de Junho 

 

Aprova o regime jurídico do processo de 

inventário e transpõe para a ordem jurídica 

interna directiva comunitária relativa à mediação 

em matéria civil e comercial. Introduz alterações 

a vários diplomas legais, designadamente ao 

Código Civil, ao Código de Processo Civil, ao 

Código do Registo Civil, ao Código do Registo 

Predial e ao Regime do Registo Nacional de 

Pessoas Colectivas. 

DR – I Série – N.º 123 – 29-06-2009 

 

Justiça 

 

Portaria n.º 696/2009, de 30 de Junho 

 

Estabelece os termos e condições da 

disponibilização de acessos electrónicos com 

valor de certidão às procurações registadas 

através da Internet. 

DR – I Série – N.º 124 – 30-06-2009 

 

 

 

 

Produtos Cosméticos 

 

Declaração de Rectificação n.º 45/2009, de 

1 de Julho 

 

Rectifica o Decreto-Lei n.º 115/2009, de 18 de 

Maio, do Ministério da Saúde, que procede à 

primeira alteração do Decreto-Lei n.º 189/2008, 

de 24 de Setembro, que estabelece o regime 

jurídico dos produtos cosméticos e de higiene 

corporal, transpondo para a ordem jurídica 

interna as Directivas n.ºs 2008/88/CE, de 23 de 

Setembro, 2008/123/CE, de 18 de Dezembro, e 

2009/6/CE, de 4 de Fevereiro, todas da 

Comissão, que alteram a Directiva n.º 

76/768/CEE, do Conselho, de 27 de Julho, 

relativa aos produtos cosméticos, a fim de 

adaptar os seus anexos II, III e VII ao progresso 

técnico, publicado no Diário da República, 1.ª 

série, n.º 95, de 18 de Maio de 2009. 

DR – I Série – N.º 125 – 01.07.2009 

 

Qualificação Profissional 

 

Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho 

http://dre.pt/pdf1sdip/2009/07/12600/0425004269.pdf
http://dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2006&id=306L0088
http://dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2008&id=308L0053
file:///C:\util\getdiplomas.asp%3fiddip=19972401
file:///C:\util\getdiplomas.asp%3fiddip=19971749
file:///C:\util\getdiplomas.asp%3fiddip=19994305
file:///C:\util\getdiplomas.asp%3fiddip=20011739
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2009/S�rie+I+N�+101+de+30+de+Junho+de+2009/Despacho+Normativo+N�+48+de+2009.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2009/S�rie+I+N�+101+de+30+de+Junho+de+2009/Despacho+Normativo+N�+48+de+2009.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2009/S�rie+I+N�+101+de+30+de+Junho+de+2009/Despacho+Normativo+N�+48+de+2009.htm
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2009.124&iddip=20091583
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2009.125&iddip=20091592
file:///C:\util\getdiplomas.asp%3fiddip=20091208
file:///C:\util\getdiplomas.asp%3fiddip=20082707
http://dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2008&id=308L0088
http://dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2008&id=308L0123
http://dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2009&id=309L0006
http://dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=1976&id=376L0768
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2009.127&iddip=20091608
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Aprova o regime jurídico que estabelece a 

qualificação profissional exigível aos técnicos 

responsáveis pela elaboração e subscrição de 

projectos, pela fiscalização de obra e pela 

direcção de obra, que não esteja sujeita a 

legislação especial, e os deveres que lhes são 

aplicáveis e revoga o Decreto n.º 73/73, de 28 

de Fevereiro. 

DR – I Série – N.º 127 – 03.07.2009 

 

Segurança Social 

 

Decreto-Lei n.º 150/2009, de 30 de Junho 

 

Estabelece um regime de alargamento das 

condições de atribuição do subsídio social 

de desemprego. 

DR – I Série – N.º 124 – 30.06.2009 

 

 

LEGISLAÇÃO PUBLICADA NO 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Regulamento (CE) nº 565/2009 da 

Comissão, de 29 de Junho 

 

Regulamento (CE) nº 569/2009 da 

Comissão, de 30 de Junho  

 

Regulamento (CE) nº 572/2009 da 

Comissão, de 1 de Julho 

 

Estabelece os valores forfetários de importação 

para a determinação do preço de entrada de 

certos frutos e produtos hortícolas.  

 

Directiva 2009/52/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 18 de Junho 

 

Estabelece normas mínimas sobre sanções e 

medidas contra os empregadores de nacionais 

de países terceiros em situação irregular.  

 

Directiva 2009/53/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 18 de Junho 

 

Altera a Directiva 2001/82/CE e a Directiva 

2001/83/CE no que diz respeito à alteração dos 

termos das autorizações de introdução no 

mercado de medicamentos.  

 

Decisão nº 568/2009/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 18 de Junho 

 

Altera a Decisão 2001/470/CE do Conselho que 

cria uma rede judiciária europeia em matéria 

civil e comercial.  

 

Regulamento (CE) nº 570/2009 da 

Comissão, de 30 de Junho 

 

Fixa os direitos de importação aplicáveis no 

sector dos cereais a partir de 1 de Julho de 

2009.  

Regulamento (CE) nº 571/2009 da 

Comissão, de 30 de Junho 

 

Estabelece normas de execução do 

Regulamento (CE) nº 1234/2007 do Conselho 

no que respeita à instituição de um regime de 

quotas para a produção de fécula de batata.  

 

Rectificação ao Regulamento (CE) n. o 41/2009 

da Comissão, de 20 de Janeiro 

 

Relativo à composição e rotulagem dos géneros 

alimentícios adequados a pessoas com 

intolerância ao glúten (JO L 16 de 21.1.2009).  

 

file:///C:\util\getdiplomas.asp%3fiddip=19730432
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2009.124&iddip=20091584
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2009:168:0018:0019:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2009:168:0018:0019:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2009:171:0001:0002:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2009:171:0001:0002:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2009:172:0001:0002:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2009:172:0001:0002:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2009:168:0033:0034:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2009:168:0033:0034:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2009:168:0035:0040:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2009:168:0035:0040:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2009:171:0003:0005:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2009:171:0003:0005:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2009:171:0006:0016:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2009:171:0006:0016:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2009:171:0048:0048:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2009:171:0048:0048:PT:PDF
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Rectificação ao Regulamento (CE) nº 826/2008 

da Comissão, de 20 de Agosto 

 

Define normas comuns para a concessão de 

ajudas à armazenagem privada de 

determinados produtos agrícolas (JO L 223 de 

21.8.2008).  

 

 

 

Regulamento (CE) nº 575/2009 da Comissão, 

de 1 de Julho 

 

Fixa uma percentagem de aceitação para a 

emissão dos certificados de exportação, 

indefere os pedidos de certificados de 

exportação e suspende a apresentação dos 

pedidos de certificados de exportação de açúcar 

extraquota. 

 

 

REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

 Transportes, Oficinas de Reparação e 

Pintura, Estações de Serviço e Postos de 

Abastecimento de Combustíveis, Escolas 

de Condução e Aluguer de Automóveis sem 

Condutor 

 

Regulamento de Extensão N.º 10/2009 de 29 de 

Junho 

 

Aviso de projecto de portaria de extensão das 

alterações do CCT entre a Câmara do Comércio 

e Indústria de Ponta Delgada e o Sindicato dos 

Profissionais dos Transportes, Turismo e Outros 

Serviços de São Miguel e Santa Maria (Sectores 

de Transportes, Oficinas de Reparação e 

Pintura, Estações de Serviço e Postos de 

Abastecimento de Combustíveis, Escolas de 

Condução e Aluguer de Automóveis sem 

Condutor), e de extensão do CCT e alterações à 

actividade das escolas de condução automóvel 

desenvolvidas nas ilhas da Terceira, da 

Graciosa, de São Jorge, do Pico, do Faial, das 

Flores e do Corvo. 

JO – II Série – N.º 121 – 29- 06. 2009 

http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2009:171:0048:0048:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2009:171:0048:0048:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2009:172:0009:0009:PT:PDF
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+II/2009/S�rie+II+N�+121+de+29+de+Junho+de+2009/Regulamento+de+Extens�o+N�+10+de+2009.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+II/2009/S�rie+II+N�+121+de+29+de+Junho+de+2009/Regulamento+de+Extens�o+N�+10+de+2009.htm

