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Dezembro a 3 de 
Janeiro 

 

LEGISLAÇÃO 

 

Agricultura 

 

Portaria n.º 99/2013, de 30 de Dezembro 

 

Estabelece as normas de aplicação da 

atribuição da ajuda à banana. Revoga a Portaria 

n.º 19/2010, de 18 de fevereiro. 

JO – I Série – N.º 151 – 30.12.2013 

 

Portaria n.º 100/2013, de 30 de Dezembro 

 

Altera o n.º 2 do artigo 7.º, o n.º 2 do artigo 21.º 

todos do Regulamento anexo à Portaria n.º 

27/2010, de 8 de março, que estabelece as 

normas de aplicação das medidas a favor das 

produções animais e vegetais. 

JO – I Série – N.º 151 – 30.12.2013 

 

Portaria n.º 101/2013, de 30 de Dezembro 

  

Altera o artigo 1.º, a alínea a) do artigo 3.º, o n.º 

2 do artigo 4.º, a alínea a) do artigo 5.º e o n.º 1 

do artigo 6.º todos da Portaria n.º 20/2010, de 

19 de fevereiro, que estabelece as normas de 

atribuição do prémio aos produtores de leite. 

JO – I Série – N.º 151 – 30.12.2013 

 

Centros Inspeção Técnica Veículos 

 

Portaria n.º 378-E/2013, de 31 de 

Dezembro 

 

Primeira alteração à Portaria n.º 221/2012, de 

20 de julho que estabelece os requisitos 

técnicos a que devem obedecer os centros de 

inspeção técnica de veículos (CITV), no âmbito 

da Lei n.º 11/2011, de 26 de abril. 

DR – I Série – N.º 253 – 3.º Suplemento – 

31.12.2013 

 

Portaria n.º 378-A/2013, de 31 de 

Dezembro 

 

Estabelece o valor das tarifas devidas pela 

realização das inspeções técnicas periódicas e 

reinspeções, inspeções para atribuição de 

matrícula e inspeções extraordinárias de 

veículos a motor e seus reboques, bem como 

pela emissão da segunda via da ficha de 

inspeção e revoga a Portaria n.º 1036/2009, de 

11 de Setembro. 

DR – I Série – N.º 253 – 3.º Suplemento – 

31.12.2013 

 

 

Código da Estrada 

 

Despacho n.º 16947/2013, de 31 de 

Dezembro 

 

Aprovação de alteração aos modelos de autos e 

termos da notificação para as infrações ao 

Código da Estrada. 

DR – II Série – N.º 253 – 31.12.2013 

 

Economia 

 

Decreto-Lei n.º 167-B/2013, de 31 de 

Dezembro 

 

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 

287/2007, de 17 de agosto, prorrogando o 

período previsto nos enquadramentos 

comunitários aplicáveis aos auxílios com 

finalidade regional, até 30 de junho de 2014. 

http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b98B5F0C7-B7C2-4A75-9CD2-6CEF00882786%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b8106661B-8013-40E3-B4FE-E2570ADFA170%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7bC56E1657-029A-402A-AE69-900299A591D9%7d
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.253S03&iddip=20132308
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.253S03&iddip=20132308
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.253S03&iddip=20132303
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.253S03&iddip=20132303
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=253.2013&iddip=2013044341
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=253.2013&iddip=2013044341
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.253S03&iddip=20132306
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.253S03&iddip=20132306
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DR – I Série – N.º 253 – 3.º Suplemento – 

31.12.2013 

 

Energia 

 

Regulamento n.º 489/2013, de 31 de 

Dezembro 

 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 

Regulamento de Relações Comerciais do setor 

eléctrico. 

DR – II Série – N.º 253 – 31.12.2013 

 

Diretiva n.º 1/2014, de 3 de Janeiro 

 

Alteração ao Regulamento Tarifário do Setor 

Elétrico. 

DR – II Série – N.º 2 – 03.01.2014 

 

Diretiva n.º 2/2014, de 3 de Janeiro 

 

Incentivos para a gestão otimizada dos CAE não 

cessados e das licenças de CO (índice 2). 

DR – II Série – N.º 2 – 03.01.2014 

 

Finanças 

 

Portaria n.º 376/2013, de 30 de Dezembro 

 

Procede à atualização dos coeficientes de 

desvalorização da moeda a aplicar aos bens e 

direitos alienados durante o ano de 2013. 

DR – I Série – N.º 252 – 30.12.2013 

 

Incentivos 

 

Despacho Normativo n.º 69/2013, de 30 de 

Dezembro 

 

Fixa os limites orçamentais, as regras e os 

períodos de candidatura, relativos ao ano 2014, 

para os regimes de ajuda a favor das produções 

agrícolas locais do POSEI. 

JO – I Série – N.º 151 – 30.12.2013 

 

Portaria n.º 98/2013, de 30 de Dezembro 

  

Fixa a comissão a pagar, em 2014, pelos 

beneficiários dos avales concedidos pela Região 

Autónoma dos Açores. 

JO – I Série – N.º 151 – 30.12.2013 

 

Despacho n.º 2287/2013, de 30 de 

Dezembro 

 

Revoga a portaria n.º 178, de 18 de setembro 

de 2013, no valor de 230.000,00 €, destinada ao 

Instituto para o Desenvolvimento Social dos 

Açores, publicada no Jornal Oficial II n.º 183, 23 

09 2013. 

JO – II Série – N.º252 – 30.12.2013 

 

Resolução do Conselho do Governo n.º 

1/2014, de 3 de Janeiro 

 

Cria o Programa de Bolsas de Estudo “José 

Medeiros Ferreira”, que tem por objeto a 

atribuição pela Região Autónoma dos Açores de 

bolsas de estudo para a frequência de cursos de 

nível pós-graduado em estudos europeus e 

aprova o respetivo regulamento. 

JO – I Série – N.º 1 – 03.01.2014 

 

Orçamento de Estado 

 

Lei n.º 83-B/2013, de 31 de Dezembro 

 

Aprova as Grandes Opções do Plano para 2014. 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=253.2013&iddip=2013044371
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=253.2013&iddip=2013044371
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=2.2014&iddip=2014000166
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=2.2014&iddip=2014000167
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.252&iddip=20132262
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7bFC257EE0-50B3-4835-B308-FA9F27C7B5B1%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7bFC257EE0-50B3-4835-B308-FA9F27C7B5B1%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b3F9C814E-40D4-4344-A650-FD38BB9E96F7%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b0C492AC0-0D95-4D21-A7BB-3E446528E16A%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b0C492AC0-0D95-4D21-A7BB-3E446528E16A%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b45655E5C-AA9D-4274-8F0B-8D6413A39A45%7d
http://www.azores.gov.pt/JO/Operations/DownloadDiplomaPDF/?pID=%7b45655E5C-AA9D-4274-8F0B-8D6413A39A45%7d
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.253S01&iddip=20132295
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DR – I Série – N.º 253 – Suplemento- 

31.12.2013 

 

Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro 

 

Orçamento do Estado para 2014. 

DR – I Série – N.º 253 – Suplemento- 

31.12.2013 

 

Pesca 

 

Portaria n.º 378/2013, de 31 de Dezembro 

 

Quarta alteração ao Regulamento do Regime de 

Apoio aos Investimentos em Portos de Pesca, 

Locais de Desembarque e de Abrigo, aprovado 

pela Portaria n.º 719-A/2008, de 31 de julho. 

DR – I Série – N.º 253 – 31.12.2013 

 

Saúde 

 

Portaria n.º 377-A/2013, de 30 de 

Dezembro 

 

Primeira alteração à Portaria n.º 301/2008, de 

18 de abril que regula os critérios e condições 

para a atribuição de incentivos institucionais e 

financeiros às unidades de saúde familiar (USF) 

e aos profissionais que as integram, com 

fundamento em melhorias de produtividade, 

eficiência, efetividade e qualidade dos cuidados 

prestados. 

DR – I Série – N.º 252 – 4.º Suplemento – 

30.12.2013 

 

Decreto-Lei n.º 167-D/2013, de 31 de 

Dezembro 

 

Prorroga o prazo previsto no n.º 3 do artigo 59.º-

A do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, 

para efeitos de adaptação das entidades do 

setor social que detenham farmácias abertas ao 

público aos requisitos exigidos às proprietárias 

das farmácias que se encontrem no mercado. 

DR – I Série – N.º 253 – 3.º Suplemento – 

31.12.2013 

 

Segurança Social 

 

Lei n.º 83-A/2013, de 30 de Dezembro 

 

Primeira alteração à Lei n.º 4/2007, de 16 de 

janeiro, que aprova as bases gerais do sistema 

de segurança social. 

DR – I Série – N.º252 – 3.º Suplemento – 

30.12.2013 

 

Portaria n.º 378-B/2013, de 31 de 

Dezembro 

 

Atualiza as pensões mínimas do regime geral da 

segurança social para o ano de 2014 e revoga a 

Portaria n.º 432-A/2012, de 31 de dezembro. 

DR – I Série – N.º 253 – 3.º Suplemento – 

31.12.2013 

 

Portaria n.º 378-C/2013, de 31 de 

Dezembro 

 

Procede à atualização anual das pensões de 

acidentes de trabalho e revoga a Portaria n.º 

338/2013, de 21 de novembro. 

DR – I Série – N.º 253 – 3.º Suplemento – 

31.12.2013 

 

Decreto-Lei n.º 167-E/2013, de 31 de 

Dezembro 

 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.253S01&iddip=20132296
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.253&iddip=20132289
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.252S04&iddip=20132292
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.252S04&iddip=20132292
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.253S03&iddip=20132311
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.253S03&iddip=20132311
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.252S03&iddip=20132280
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.253S03&iddip=20132304
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.253S03&iddip=20132304
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.253S03&iddip=20132305
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.253S03&iddip=20132305
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.253S03&iddip=20132312
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.253S03&iddip=20132312
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Altera o regime jurídico de proteção social nas 

eventualidades de invalidez e velhice do regime 

geral de segurança social 

DR – I Série – N.º 253 – 3.º Suplemento – 

31.12.2013 

 

Portaria n.º 378-G/2013, de 31 de 

Dezembro 

 

Define o fator de sustentabilidade e idade 

normal de acesso à pensão de velhice para os 

anos de 2014 e 2015. 

DR – I Série – N.º 253 – 3.º Suplemento – 

31.12.2013 

 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1422/2013 da Comissão, de 18 de 

Dezembro 

 

Publica, em relação a 2014, a nomenclatura dos 

produtos agrícolas para as restituições à 

exportação estabelecida pelo Regulamento 

(CEE) nº 3846/87.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1423/2013 da Comissão, de 20 de 

Dezembro 

 

Estabelece normas técnicas de execução no 

que respeita à divulgação dos requisitos de 

fundos próprios das instituições de acordo com 

o Regulamento (UE) nº 575/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho.  

 

Decisão do Conselho, de 6 de Dezembro 

 

Estabelece a posição a adotar pela União 

Europeia no âmbito do Nona Conferência 

Ministerial da Organização Mundial do Comércio 

sobre a segurança alimentar, a gestão dos 

contingentes pautais e o mecanismo de 

vigilância.  

 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.253S03&iddip=20132313
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.253S03&iddip=20132313
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:355:0016:0059:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:355:0016:0059:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:355:0060:0088:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:355:0060:0088:PT:PDF
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=OJ:L:2013:355:0089:0089:PT:PDF

