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LEGISLAÇÃO 

 

Caça  

 

Portaria n.º 93/2013 de 4 de Dezembro 

 

Fixa a quantidade de peças e espécies 

cinegéticas abatidas no exercício da caça e 

passíveis de colocação no mercado.  

JO – I Série – N.º 141 – 04.12.2013 

 

Direitos de Autor 

 

Lei n.º 82/2013, de 6 de Dezembro 

 

Transpõe a Diretiva n.º 2011/77/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 

setembro, relativa ao prazo de proteção do 

direito de autor e de certos direitos conexos, e 

altera o Código do Direito de Autor e dos 

Direitos Conexos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

63/85, de 14 de março. 

DR – I Série – N.º 237 – 06.12.2013 

 

Imóveis 

 

Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de Dezembro 

 

Estabelece os elementos que deverão constar 

dos procedimentos de licenciamento ou de 

comunicação prévia de operações urbanísticas 

de edificação, bem como de autorização de 

utilização. 

DR – I Série – N.º233 – 2.º Suplemento- 

02.12.2013 

 

Portaria n.º 349-D/2013, de 2 de Dezembro 

 

Estabelece os requisitos de conceção relativos à 

qualidade térmica da envolvente e à eficiência 

dos sistemas técnicos dos edifícios novos, dos 

edifícios sujeitos a grande intervenção e dos 

edifícios existentes. 

DR – I Série – N.º 233 – 2.º Suplemento- 

02.12.2013 

 

Portaria n.º 352/2013, de 4 de Dezembro 

 

Estabelece os fatores de correção extraordinária 

das rendas para o ano de 2014. 

DR – I Série – N.º 235 - 04.12.2013 

 

Portaria n.º 353/2013, de 4 de Dezembro 

 

Fixa, para vigorar no ano de 2014, os preços da 

habitação por metro quadrado, consoante as 

zonas do País, para efeitos de cálculo da renda 

condicionada. 

DR – I Série – N.º 235 - 04.12.2013 

 

Portaria n.º 353-A/2013, de 4 de Dezembro 

 

Estabelece os valores mínimos de caudal de ar 

novo por espaço, bem como os limiares de 

proteção e as condições de referência para os 

poluentes do ar interior dos edifícios de 

comércio e serviços novos, sujeitos a grande 

intervenção e existentes e a respetiva 

metodologia de avaliação. 

DR – I Série – N.º 235- Suplemento - 04.12.2013 

 

 

Incentivos 

 

Despacho n.º 2083/2013, de 2 de 

Dezembro 

 

Programa EURODISSEIA. 

JO – II Série – N.º233 – 02.12.2013 

 

http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7bEA188CE9-8685-44EF-9A90-BC207B4F2BE0%7d
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2013.237&iddip=20132114
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2013.233S02&iddip=20132091
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2013.233S02&iddip=20132092
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2013.235&iddip=20132098
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2013.235&iddip=20132099
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2013.235S01&iddip=20132102
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b8E4214AB-A834-4204-95A5-EEBB1F7F3007%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b8E4214AB-A834-4204-95A5-EEBB1F7F3007%7d
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Despacho n.º 2084/2013, de 2 de 

Dezembro 

  

Determina a prorrogação do prazo de 

candidaturas ao Programa REQUALIFICAR. 

JO – II Série – N.º 233 – 02.12.2013 

 

Despacho n.º 2094/2013, de 5 de Dezembro 

 

Aprova os projetos de investimento 

apresentados no âmbito do Empreende Jovem - 

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo. 

JO – II Série – N.º236 – 05.12.2013 

 

Justiça 

 

Portaria n.º 350/2013, de 3 de Dezembro 

 

Primeira alteração à Portaria n.º 331-A/2009, de 

30 de março, que regulamenta a consulta, por 

meios eletrónicos, de informação referente à 

identificação do executado e dos seus bens e da 

citação eletrónica de instituições públicas, em 

matéria de ação executiva. 

DR – I Série – N.º 234 – 03.12.2013 

 

Pesca 

 

Despacho Normativo n.º 64/2013 de 4 de 

Dezembro 

 

Determina os critérios e condições relativos ao 

licenciamento para o exercício da atividade da 

pesca. 

JO – I Série – N.º 141 – 04.12.2013 

 

Projetos 

 

Resolução do Conselho do Governo N.º 

114/2013 de 4 de Dezembro 

  

Prorroga a validade do reconhecimento como 

Projeto de Interesse Regional (PIR) de diversos 

projetos. 

JO – I Série – N.º 141 – 04.12.2013 

 

Saúde 

 

Decreto-Lei n.º 164/2013, de 6 de 

Dezembro 

 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 

279/2009, de 6 de outubro, que estabelece o 

regime jurídico a que ficam sujeitos a abertura, a 

modificação e o funcionamento das unidades 

privadas de serviços de saúde. 

DR – I Série – N.º237 – 06.12.2013 

 

Segurança Social 

 

Despacho Normativo n.º 63/2013, de 3 de 

Dezembro 

 

Fixa os termos e valores com que são 

estabelecidas as prestações pecuniárias 

devidas às instituições pelos serviços prestados 

no âmbito dos contratos de cooperação – valor 

cliente, nos termos do disposto no artigo 108.º 

do Código da Ação Social dos Açores. 

JO – I Série – N.º140 – 03.12.2013 

 

Trabalho 

 

Portaria n.º 92/2013, de 2 de Dezembro 

 

Regula, na Região Autónoma dos Açores, a 

entrega em documento eletrónico de atos 

relativos a organizações representativas de 

trabalhadores e de empregadores e de 

instrumentos de regulamentação coletiva de 

trabalho. 

http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b787C0BBF-8500-4BC9-854B-6C3404A07330%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b787C0BBF-8500-4BC9-854B-6C3404A07330%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7bF57793DE-631C-421A-BCDE-A58802A9155E%7d
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2013.234&iddip=20132088
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b391FCAEE-D9E9-4681-9883-CECED57A33CC%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b391FCAEE-D9E9-4681-9883-CECED57A33CC%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b45912D39-9514-4B84-B30B-0865BAF9D87F%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b45912D39-9514-4B84-B30B-0865BAF9D87F%7d
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2013.237&iddip=20132116
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2013.237&iddip=20132116
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b8E81A50D-27B9-4D8A-B8A2-2E05CB3E13DF%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b8E81A50D-27B9-4D8A-B8A2-2E05CB3E13DF%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b4F2A599D-E46D-4587-A51A-A339434EE4F9%7d
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JO – I Série – N.º139 – 02.12.2013 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1237/2013 da Comissão, de 2 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1237/2013 da Comissão, de 2 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1252/2013 da Comissão, de 3 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1256/2013 da Comissão, de 4 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1268/2013 da Comissão, de 5 de 

Dezembro 

 

Estabelece os valores forfetários de importação 

para a determinação do preço de entrada de 

certos frutos e produtos hortícolas.  

 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1234/2013 da Comissão, de 2 de 

Dezembro 

 

Altera o Regulamento de Execução (UE) nº 

1020/2012, que adota o plano de atribuição de 

recursos aos Estados-Membros, a imputar ao 

exercício de 2013, para o fornecimento de 

géneros alimentícios provenientes das 

existências de intervenção a favor das pessoas 

mais necessitadas da União Europeia.  

Regulamento de Execução (UE) nº 

1235/2013 da Comissão, de 2 de 

Dezembro 

 

Altera o anexo do Regulamento (UE) nº 37/2010 

relativo a substâncias farmacologicamente 

ativas e respetiva classificação no que respeita 

aos limites máximos de resíduos nos alimentos 

de origem animal, no que se refere à substância 

diclazuril.  

 

Regulamento (UE) nº 1236/2013 da 

Comissão, de 2 de Dezembro 

 

Relativo à especificação técnica de 

interoperabilidade para o subsistema «material 

circulante – vagões de mercadorias» do sistema 

ferroviário da União Europeia e que altera o 

Regulamento (UE) nº 321/2013.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1235/2013 da Comissão, de 2 de 

Dezembro 

 

Altera o anexo do Regulamento (UE) nº 37/2010 

relativo a substâncias farmacologicamente 

ativas e respetiva classificação no que respeita 

aos limites máximos de resíduos nos alimentos 

de origem animal, no que se refere à substância 

diclazuril.  

 

Decisão de Execução da Comissão, de 29 de 

Novembro 

 

Autoriza a colocação no mercado de extrato de 

crista de galo como novo ingrediente alimentar, 

nos termos do Regulamento (CE) nº 258/97 do 

Parlamento Europeu e do Conselho [notificada 

com o número C(2013) 8319].  

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:322:0029:0030:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:322:0029:0030:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:322:0029:0030:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:322:0029:0030:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:323:0031:0032:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:323:0031:0032:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:324:0005:0006:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:324:0005:0006:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:326:0041:0042:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:326:0041:0042:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:322:0019:0020:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:322:0019:0020:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:322:0021:0022:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:322:0021:0022:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:322:0023:0028:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:322:0023:0028:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:322:0021:0022:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:322:0021:0022:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:322:0039:0041:PT:PDF

