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LEGISLAÇÃO 

 

Açores 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 21/2014/A, 

de 31 de Outubro 

 

Define as entidades que, na Região Autónoma 

dos Açores, exercem as competências previstas 

na Lei º 27/2013, de 12 de Abril. 

DR – I Série – N.º 120 – 03.11.2014 

 

Equipamentos Marítimos 

 

Decreto-Lei n.º 170-C/2014, de 7 de 

Novembro 

 

Transpõe a Diretiva n.º 2013/52/UE, da 

Comissão, de 30 de outubro de 2013, que 

substitui o anexo A da Diretiva n.º 96/98/CE, 

do Conselho, de 20 de dezembro de 1996, 

relativa às normas a aplicar aos equipamentos 

marítimos a fabricar ou a comercializar em 

território nacional ou a instalar em 

embarcações nacionais, procedendo à sexta 

alteração ao Decreto-Lei n.º 24/2004, de 23 de 

janeiro. 

DR – I Série 1.º Suplemento – N.º 216 - 

01.11.2014 

 

Estupefacientes 

 

Lei n.º 77/2014, de 11 de Novembro 

 

Procede à vigésima primeira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que 

aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e 

consumo de estupefacientes e substâncias 

psicotrópicas, aditando a substância alfa-

fenilacetoacetonitrilo à tabela anexa v. 

DR – I Série – N.º 218 - 11.11.2014 

 

Incentivos 

 

Resolução n.º 156/2014, de 6 de Novembro 

 

Define a natureza e as competências no âmbito 

da governação do Programa Operacional 

Açores 2020 (PO Açores 2020), cofinanciado 

pelos fundos estruturais comunitários para o 

desenvolvimento regional (FEDER) e o fundo 

social europeu (FSE), para o período de 

programação da política europeia de coesão 

2014-2020. 

JO – I Série – N.º 121 – 06.11.2014 

 

Justiça 

 

Portaria n.º 233/2014, de 14 de Novembro 

 

Regulamenta o procedimento extrajudicial pré-

executivo e procede à primeira alteração à 

Portaria n.º 282/2013, de 29 de agosto, que 

regulamentou vários aspetos das ações 

executivas cíveis. 

DR – I Série – N.º 221 – 14.11.2014 

 

Mar 

 

Portaria n.º 72/2014, de 7 de Novembro 

 

Altera a Portaria n.º 53/2012, de 14 de Maio, 

que aprovou os modelos relacionados com o rol 

de tripulação e relação de indivíduos não 

marítimos, bem como do rol de tripulação 

coletivo. 

JO – I Série – N.º 122 – 07.11.2014 

 

 

http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+120+de+3+de+Novembro+de+2014/Decreto+Legislativo+Regional+N+21+de+2014_A.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+120+de+3+de+Novembro+de+2014/Decreto+Legislativo+Regional+N+21+de+2014_A.htm
https://dre.pt/application/external/eurolex?13L0052
https://dre.pt/application/external/eurolex?96L0098
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/608907/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/58820011
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/585178/details/normal?l=1
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+121+de+6+de+Novembro+de+2014/Resolu%C3%A7%C3%A3o+do+Conselho+do+Governo+N%C2%BA+156+de+2014.htm
https://dre.pt/application/file/58895410
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499505/details/normal?l=1
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+122+de+7+de+Novembro+de+2014/Portaria+N%C2%BA+72+de+2014.htm
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Portaria n.º 73/2014, de 7 de Novembro 

 

Aprova o modelo e licença para o exercício da 

pesca marítima comercial no Mar dos Açores, 

com o auxílio de embarcação de pesca 

registada em porto da Região Autónoma dos 

Açores, previsto no n.º 2 do artigo 42.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 29/2010/A, de 9 

de novembro, doravante designada por Licença 

de Pesca com embarcação. 

JO – I Série – N.º 122 – 07.11.2014 

 

Saúde e Solidariedade Social 

 

Despacho Normativo n.º 32/2014, de 10 de 

Novembro 

 

Regulamenta a apresentação, pelas instituições 

de solidariedade social, de propostas de 

celebração de contratos de cooperação – valor 

investimento. Revoga o Despacho Normativo n.º 

30/2012, de 7 de Maio. 

JO – I Série – N.º 123 – 10.11.2014 

 

Portaria n.º 231-A/2014, de 12 de 

Novembro 

 

Estabelece os países de referência a 

considerar em 2015 para a autorização dos 

preços dos novos medicamentos, bem como 

para efeitos de revisão anual de preços dos 

medicamentos do mercado hospitalar e do 

mercado de ambulatório. 

DR – I Série – 1.º Suplemento – N:º 219 – 

12.11.2014 

 

Segurança 

 

Decreto-Lei n.º 170-A/2014, de 7 de 

Novembro 

Estabelece o regime jurídico da homologação e 

utilização dos cintos de segurança e dos 

sistemas de retenção para crianças em veículos 

rodoviários e transpõe a Diretiva de Execução 

n.º 2014/37/UE, da Comissão, de 27 de 

fevereiro de 2014. 

DR – I Série – 1.º Suplemento – N.º 216 – 

07.11.2014 

 

Urbanização e Edificação 

 

Declaração de Retificação n.º 46-A2014, de 

10 de Novembro 

 

Retifica o Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 

setembro, do Ministério do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Energia, que 

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, publicado no Diário da República, 1.ª 

série, n.º 173, de 9 de setembro de 2014. 

DR – I Série – 1.º Suplemento - N.º 217 – 

10.11.2014 

 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1185/2014 da Comissão, de 3 de 

Novembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1197/2014 da Comissão, de 5 de 

Novembro 

http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+122+de+7+de+Novembro+de+2014/Portaria+N%C2%BA+73+de+2014.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+123+de+10+de+Novembro+de+2014/
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+123+de+10+de+Novembro+de+2014/
https://dre.pt/application/file/58849206
https://dre.pt/application/file/58849206
https://dre.pt/application/file/58819986
https://dre.pt/application/file/58819986
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0037
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0037
https://dre.pt/application/file/58820005
https://dre.pt/application/file/58820005
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/56501680/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/655682/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/655682/details/normal?l=1
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.316.01.0062.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.316.01.0062.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.319.01.0055.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.319.01.0055.01.POR
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Regulamento de Execução (UE) n.º 

1205/2014 da Comissão, de 7 de 

Novembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1207/2014 da Comissão, de 10 de 

Novembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1208/2014 da Comissão, de 11 de 

Novembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1211/2014 da Comissão, de 12 de 

Novembro 

 

Estabelece os valores forfetários de importação 

para a determinação do preço de entrada de 

certos frutos e produtos hortícolas.  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1186/2014 da Comissão, de 3 de 

Novembro 

 

Fixa os direitos de importação no setor dos 

cereais aplicáveis a partir de 4 de novembro de 

2014.  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1206/2014 da Comissão, de 7 de 

Novembro 

 

Fixa os direitos de importação no setor dos 

cereais aplicáveis a partir de 8 de novembro de 

2014.  

 

Decisão de Execução da Comissão, de 14 

de Novembro 

 

Altera as Decisões 2010/470/UE e 2010/472/UE 

no que diz respeito aos requisitos de saúde 

animal relativos ao tremor epizoótico aplicáveis 

ao comércio e às importações na União de 

embriões de animais das espécies ovina e 

caprina [notificada com o número C(2014) 

8339].  

 

Decisão n.º 1/2014 do Comité Misto UE — 

Suíça, de 10 de Outubro 

 

Determina os casos de dispensa da transmissão 

dos dados referidos no artigo 3.o, n.o 3, primeiro 

parágrafo, do Anexo I do Acordo de 25 de junho 

de 2009 entre a Comunidade Europeia e a 

Confederação Suíça relativo à facilitação dos 

controlos e formalidades aquando do transporte 

de mercadorias e às medidas aduaneiras de 

segurança.  

 

 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.325.01.0011.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.325.01.0011.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.326.01.0001.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.326.01.0001.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.327.01.0001.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.327.01.0001.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.328.01.0035.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.328.01.0035.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.316.01.0064.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.316.01.0064.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.325.01.0014.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.325.01.0014.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0028.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0038.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0038.01.POR

