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LEGISLAÇÃO 

 

Açores 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 

15/2017/A, de 19 de Agosto 

 

Cria o Parque Arqueológico Subaquático 

de Caroline na ilha do Pico. 

JO – I Série – N.º 97 – 20.08.2014 

 

Agricultura 

 

Portaria n.º 58/2014, de 22 de Agosto 

 

Aprova o modelo de relação das máquinas e 

equipamento agrícolas e das embarcações de 

pesca abrangidas pelo Sistema de Fiscalização 

e Controlo do Abastecimento de Gasóleo à 

Agricultura e à Pesca da Região Autónoma dos 

Açores, previsto no n.º 3 do artigo 4.º e n.º 2 do 

artigo 5.º, do Decreto Legislativo Regional n.º 

15/2014/A, de 20 de Agosto, conforme anexo à 

presente portaria. 

JO – I Série – N.º 99 – 22.08.2014 

 

Portaria n.º 59/2014, de 22 de Agosto 

 

Mantém em vigor os valores indicativos das 

rendas de prédios rústicos para o ano agrícola 

de 2014/2015, constantes do mapa anexo à 

Portaria n.º 62/2007, de 4 de outubro, mantidos 

em vigor pela Portaria n.º 65/2013 de 12 de 

Agosto. 

JO – I Série – N.º 99 – 22.08.2014 

 

Portaria n.º 60/2014, de 22 de Agosto 

 

Define as condições de inscrição do Sistema de 

Abastecimento de Gasóleo à Agricultura, 

previstas no Decreto Legislativo Regional n.º 

15/2014/A, de 20 de Agosto. 

JO – I Série – N.º 99 – 22.08.2014 

 

Finanças 

 

Lei n.º 61/2014, de 26 de Agosto 

 

Aprova o regime especial aplicável aos ativos 

por impostos diferidos. 

DR – I Série – N.º 163 – 26.08.2014 

 

Habitação 

 

Lei n.º 58/2014, de 25 de Agosto 

 

Primeira alteração à Lei n.º 58/2012, de 9 de 

novembro, que cria um regime extraordinário de 

proteção de devedores de crédito à habitação 

em situação económica muito difícil. 

DR – I Série – N.º 162 – 25.08.2014 

 

Incentivos 

 

Despacho n.º 1607/2014, de 26 de Agosto 

 

Regulamento da Linha de Apoio à Reabilitação 

Urbana dos Açores. 

JO – II Série – N.º 163 – 26.08.2014 

 

Pescas 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 15/2014/A, 

de 20 de Agosto 

 

Estabelece o Sistema de Fiscalização e 

Controlo do Abastecimento de Gasóleo à 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.163&iddip=20141279
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.162&iddip=20141274
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20122210
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.159&iddip=20141242
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.159&iddip=20141242


 

Destaque 
Semana 
Agosto 2.ª 
Quinzena  

 

Agricultura e à Pesca da Região Autónoma dos 

Açores. 

DR – I Série – N.º 159 – 20.08.2014 

 

Portaria n.º 170/2014, de 22 de Agosto 

 

Altera o anexo à Portaria n.º 27/2001, de 15 de 

janeiro, que fixa os tamanhos mínimos dos 

peixes, crustáceos e moluscos, de acordo com o 

previsto no artigo 48.º do Decreto Regulamentar 

n.º 43/87, de 17 de julho, na redação dada pelo 

Decreto Regulamentar n.º 7/2000, de 30 de 

maio. 

DR – I Série – N.º 161 – 22.08.2014 

 

Portaria n.º 57/2014, de 22 de Agosto 

 

Estabelece o Sistema de Abastecimento de 

Gasóleo à Pesca. Revoga a Portaria n.º 

60/2003, de 31 de Julho, o Despacho 

D/SER/SRAPA/99/2, de 25 de Maio, o 

Despacho D/SER/2000/1, de 20 de Junho e o 

Despacho D/SER/2001/2, de 26 de Junho. 

JO – I Série – N.º 99 – 22.08.2014 

 

Proteção dos Animais 

 

Lei n.º 69/2014, de 29 de Agosto 

 

Procede à trigésima terceira alteração ao 

Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

400/82, de 23 de setembro, criminalizando os 

maus tratos a animais de companhia, e à 

segunda alteração à Lei n.º 92/95, de 12 de 

setembro, sobre proteção aos animais, 

alargando os direitos das associações zoófilas. 

DR – I Série – N.º 166 – 29.08.2014 

 

 

 

Saúde 

 

Portaria n.º 165/2014, de 21 de Agosto 

 

Estabelece os requisitos mínimos relativos à 

organização e funcionamento, recursos 

humanos e instalações técnicas dos laboratórios 

de anatomia patológica. 

DR – I Série – N.º 160 – 21.08.2014 

 

Portaria n.º 166/2014, de 21 de Agosto 

 

Estabelece os requisitos mínimos relativos à 

organização e funcionamento, recursos 

humanos e instalações técnicas dos laboratórios 

de patologia clínica/análises clínicas e, bem 

assim dos respetivos postos de colheitas. 

DR – I Série – N.º 160 – 21.08.2014 

 

Portaria n.º 167/2014, de 21 de Agosto 

 

Estabelece os requisitos mínimos relativos ao 

licenciamento, instalação, organização e 

funcionamento, recursos humanos e instalações 

técnicas das unidades privadas que prossigam 

atividades laboratoriais de genética médica e, 

bem assim dos respetivos postos de colheitas 

DR – I Série – N.º 160 – 21.08.2014 

 

Portaria n.º 167-A/2014, de 21 de Agosto 

 

Primeira alteração à Portaria n.º 268/2010, de 

12 de maio, que estabelece os requisitos 

mínimos relativos à organização e 

funcionamento, recursos humanos e instalações 

técnicas para o exercício da atividade das 

clínicas e dos consultórios dentários. 

DR – I Série – Suplemento - N.º 160 – 

21.08.2014 
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Decreto-Lei n.º 127/2014, de 22 de Agosto 

 

Estabelece o regime jurídico a que ficam 

sujeitos a abertura, a modificação e o 

funcionamento dos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde. 

DR – I Série – N.º 161 – 22.08.2014 

 

Lei n.º 51/2014, 22 de Agosto, de 25 de 

Agosto 

 

Procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 

189/2000, de 12 de agosto, à segunda alteração 

ao Decreto-Lei n.º 134/2005, de 16 de agosto, à 

nona alteração ao Decreto-Lei n.º 176/2006, de 

30 de agosto, à sexta alteração ao Decreto-Lei 

n.º 307/2007, de 31 de agosto, à quinta 

alteração ao Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de 

setembro, à segunda alteração ao Decreto-Lei 

n.º 145/2009, de 17 de junho, e à quinta 

alteração ao regime geral das comparticipações 

do Estado no preço dos medicamentos, 

aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 48-

A/2010, de 13 de maio. 

DR – I Série – N.º 162 – 25.08.2014 

 

Lei n.º 52/2014, de 25 de Agosto 

 

Estabelece normas de acesso a cuidados de 

saúde transfronteiriços e promove a cooperação 

em matéria de cuidados de saúde 

transfronteiriços, transpondo a Diretiva 

n.º 2011/24/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 9 de março de 2011, e a Diretiva 

de Execução n.º 2012/52/UE da Comissão, de 

20 de dezembro de 2012. 

DR – I Série – N.º 162 – 25.08.2014 

 

Trabalho 

 

Portaria n.º 55/2014, de 19 de Julho 

 

Aprova a lista das licenciaturas e mestrados de 

baixa empregabilidade para o ano letivo 

2014/2015, nos termos e para os efeitos do 

disposto do n.º 2 do artigo 2.º da Resolução do 

Conselho do Governo n.º 101/2013, de 8 de 

outubro. Revoga a Portaria n.º 82/2013, de 16 

de outubro. 

JO – I Série – N:º 96 – 19.08.2014 

 

Lei n.º 55/2014, de 25 de Agosto 

 

Procede à sétima alteração ao Código do 

Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 

de fevereiro. 

DR – I Série – N:º 162 – 25.08.2014 

 

Lei n.º 65/2014, de 28 de Agosto 

 

Estabelece o regime de acesso e de exercício 

da profissão de podologista, com ou sem fins 

lucrativos, bem como da emissão do respetivo 

título profissional. 

DR – I Série – N:º 165 – 28.08.2014 

 

Turismo 

 

Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de Agosto 

 

Aprova o regime jurídico da exploração dos 

estabelecimentos de alojamento local. 

DR – I Série – N.º 166 – 29.08.2014 

 

Despacho n.º 10621/2014, de 18 de 

Agosto 

 

Alteração das características a que devem 

obedecer os veículos ligeiros de passageiros 

afetos a serviços turísticos. 

DR – I Série – N.º 157 – 18.08.2014 
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JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

899/2014 da Comissão, de 18 de Agosto 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

903/2014 da Comissão, de 19 de Agosto 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

905/2014 da Comissão, de 20 de Agosto 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

915/2014 da Comissão, de 21 de Agosto 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

919/2014 da Comissão, de 22 de Agosto 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

924/2014 da Comissão, de 25 de Agosto 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

925/2014 da Comissão, de 26 de Agosto 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

927/2014 da Comissão, de 27 de Agosto 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

931/2014 da Comissão, de 28 de Agosto 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

933/2014 da Comissão, de 29 de Agosto 

 

Estabelece os valores forfetários de importação 

para a determinação do preço de entrada de 

certos frutos e produtos hortícolas.  

 

Regulamento (UE) n.º 895/2014 da 

Comissão, de 14 de Agosto 

 

Altera o anexo XIV do Regulamento (CE) n.º 

1907/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo ao registo, avaliação, 

autorização e restrição dos produtos químicos 

(REACH).  

 

Decisão do Banco Central Europeu, de 13 

de Agosto 

 

Relativa à identificação do TARGET2 como um 

sistema de pagamento sistemicamente 

importante nos termos do Regulamento (UE) n.º 

795/2014 relativo aos requisitos de 

superintendência para os sistemas de 

pagamentos sistemicamente importantes 

(BCE/2014/35).  

 

Regulamento (UE) n.º 900/2014 da 

Comissão, de 15 de Julho 

 

Altera, tendo em vista a adaptação ao progresso 

técnico, o Regulamento (CE) n.º 440/2008 que 

estabelece métodos de ensaio nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativo ao registo, 

avaliação, autorização e restrição dos produtos 

químicos (REACH).  

 

Regulamento Delegado (UE) nº 913/2014 

da Comissão, de 21 de Agosto 

 

Estabelece medidas de apoio excecionais e 

temporárias aplicáveis aos produtores de 

pêssegos e nectarinas 
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Regulamento n.º 19 da Comissão 

Económica para a Europa das Nações 

Unidas (UNECE) 

 

Disposições uniformes relativas à homologação 

de luzes de nevoeiro da frente de veículos a 

motor.  

 

Regulamento n.º 112 da Comissão 

Económica para a Europa das Nações 

Unidas (UNECE) 

 

Prescrições uniformes relativas à homologação 

dos faróis para veículos a motor que emitem um 

feixe assimétrico de cruzamento e/ou de estrada 

ou ambos e que estão equipados com lâmpadas 

de incandescência e/ou módulos LED.  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

916/2014 da Comissão, de 22 de Agosto 

 

Aprova a substância de base sacarose, em 

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 

1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, relativo à colocação dos produtos 

fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o 

anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 

540/2011 da Comissão.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

917/2014 da Comissão, de 22 de Agosto 

 

Aprova a substância ativa Streptomyces lydicus 

estirpe WYEC 108, em conformidade com o 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativo à colocação de 

produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que 

altera o anexo do Regulamento de Execução 

(UE) n.º 540/2011.  

Regulamento de Execução (UE) nº 

920/2014 da Comissão, de 21 de Agosto 

 

Altera o anexo I do Regulamento (CEE) n.º 

2658/87 do Conselho relativo à nomenclatura 

pautal e estatística e à pauta aduaneira comum.  

 

Retificação do Regulamento (UE) nº 

866/2014 da Comissão, de 8 de Agosto 

 

Altera os anexos III, V e VI do Regulamento 

(CE) n.º 1223/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo aos produtos cosméticos (JO 

L 238 de 9.8.2014).  

 

Regulamento Delegado (UE) nº 932/2014 

da Comissão, de 29 de Agosto 

 

Estabelece medidas de apoio, temporárias e 

excecionais, aos produtores de determinados 

frutos e produtos hortícolas, e que altera o 

Regulamento Delegado (UE) n.º 913/2014.  
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