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LEGISLAÇÃO 

 

Açores 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores n.º 

28/2014/A, de 28 de Novembro 

 

Recomenda ao Governo Regional que 

desenvolva um estudo analítico sobre os jovens 

açorianos qualificados. 

JO – I Série – N.º 132 – 01.12.2014 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 

23/2014/A, de 15 de Dezembro 

 

Primeira alteração ao Decreto Regulamentar 

Regional n.º 6/2011/A, de 15 de fevereiro, que 

define o processo de reconhecimento e 

acompanhamento dos projetos de interesse 

regional (PIR). 

DR – I Série – N.º 241 – 15.12.2014 

JO – I Série – N.º 138 – 16.12.2014 

 

Agricultura 

 

Portaria n.º 255/2014, de 9 de Dezembro 

 

Segunda alteração à Portaria n.º 239/2012, de 9 

de agosto, que estabelece as regras 

complementares de aplicação da 

regulamentação comunitária relativas à 

designação, apresentação e rotulagem dos 

produtos do sector vitivinícola. 

DR – I Série – N.º 237 – 09.12.2014 

 

Ambiente 

 

Portaria n.º 252/2014, de 15 de Dezembro 

 

Define as famílias, os géneros e as espécies 

vegetais abrangidos pelas medidas 

fitossanitárias aplicáveis às culturas e plantas 

que se encontram em situação de abandono no 

território nacional e que constituem risco 

fitossanitário. 

DR – I Série – N.º 232 – 15.12.2014 

 

Combustíveis 

 

Despacho Normativo n.º 37/2014, de 12 de 

Dezembro 

 

Fixa os preços máximos de venda ao público 

dos combustíveis líquidos e dos gases de 

petróleo liquefeitos. Revoga o Despacho 

Normativo n.º 35/2014, de 28 de novembro 

 

Despacho Normativo n.º 38/2014, de 12 de 

Dezembro 

 

Fixa o preço máximo de venda ao público do 

gasóleo consumido na agricultura e do gasóleo 

consumido na pesca artesanal e pela frota de 

pesca costeira de convés fechado e do largo. 

Revoga o Despacho Normativo n.º 36/2014, de 

28 de Novembro. 

JO – I Série – N.º 136 – 12.12.2014 

 

Finanças 

 

Declaração de Retificação n.º 49/2014, de 

15 de Dezembro 

 

Retifica o Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de 

outubro, do Ministério das Finanças, que no uso 

da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 

44/2014, de 11 de julho, aprova um novo Código 

Fiscal do Investimento e procede à revisão dos 

http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+132+de+1+de+Dezembro+de+2014/Resolu%C3%A7%C3%A3o+da+Assembleia+Legislativa+da+Regi%C3%A3o+Aut%C3%B3noma+dos+A%C3%A7ores+N+28+de+2014_A.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+132+de+1+de+Dezembro+de+2014/Resolu%C3%A7%C3%A3o+da+Assembleia+Legislativa+da+Regi%C3%A3o+Aut%C3%B3noma+dos+A%C3%A7ores+N+28+de+2014_A.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+132+de+1+de+Dezembro+de+2014/Resolu%C3%A7%C3%A3o+da+Assembleia+Legislativa+da+Regi%C3%A3o+Aut%C3%B3noma+dos+A%C3%A7ores+N+28+de+2014_A.htm
https://dre.pt/application/file/64797506
https://dre.pt/application/file/64797506
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/279787/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/279787/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/175287/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/59231666
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+136+de+12+de+Dezembro+de+2014/Despacho+Normativo+N%C2%BA+37+de+2014.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+136+de+12+de+Dezembro+de+2014/Despacho+Normativo+N%C2%BA+37+de+2014.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+136+de+12+de+Dezembro+de+2014/Despacho+Normativo+N%C2%BA+38+de+2014.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+136+de+12+de+Dezembro+de+2014/Despacho+Normativo+N%C2%BA+38+de+2014.htm
https://dre.pt/application/file/59231665
https://dre.pt/application/file/59231665
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/58683382/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25345901/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25345901/details/normal?l=1
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regimes de benefícios fiscais ao investimento 

produtivo, e respetiva regulamentação, 

publicado no Diário da República n.º 211, 1ª 

série, de 31 de outubro de 2014. 

DR – I Série – N:º 232 – 15.12.2014 

 

Incentivos 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 

24/2014/A, de 15 de Dezembro  

 

Aprova o sistema de incentivos à manutenção 

de paisagens tradicionais da cultura da vinha, 

em currais e em socalcos, e de pomares de 

espécies tradicionais, situadas em áreas de 

paisagem protegida e em fajãs costeiras, 

integradas nos parques naturais de ilha e em 

reservas da biosfera. 

DR – I Série – N.º 241 – 15.12.2014 

JO – I Série – N.º 138 – 16.12.2014 

 

Portaria n.º 261/2014, de 16 de Dezembro 

 

Primeira alteração ao Regulamento do Sistema 

de Incentivos de Apoio Local a Microempresas, 

aprovado pela Portaria n.º 68/2013, de 15 de 

fevereiro. 

DR – I Série – N.º 242 – 16.12.2014 

 

Justiça 

 

Decreto-Lei n.º 177/2014, de 15 de 

Dezembro 

 

Cria o procedimento especial para o registo de 

propriedade de veículos adquirida por contrato 

verbal de compra e venda, tendo em vista a 

regularização da propriedade, e estabelece o 

regime de apreensão de veículos decorrente do 

referido procedimento especial. 

DR – I Série – N.º 241 – 15.12.2014 

 

Orçamento 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 

99/2014, de 1 de Dezembro 

 

Terceiro orçamento suplementar da Assembleia 

da República para 2014. 

DR – I Série – N:º 232 – 01.12.2014 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

72/2014, de 2 de Dezembro4 

 

Procede à primeira alteração à Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 1/2014, de 6 de 

janeiro, que autoriza a emissão de dívida 

pública, em execução do Orçamento do Estado 

para 2014, aprovado pela Lei n.º 83-C/2013, de 

31 de dezembro, e do Regime Geral da 

Emissão e Gestão da Dívida Pública, aprovado 

pela Lei n.º 7/98, de 3 de fevereiro. 

DR – I Série – N.º 233 – 02.12.2014 

 

Segurança Social  

 

Portaria n.º 266/2014, de 17 de Dezembro 

 

Determina os valores dos coeficientes das 

remunerações de referência que servem de 

base de cálculo das pensões de invalidez e 

velhice do regime geral de segurança social e 

do regime do seguro social voluntário e revoga a 

Portaria n.º 281/2013, de 28 de agosto. 

DR – I Série – N.º 243 – 17.12.2014 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/64797507
https://dre.pt/application/file/64797507
https://dre.pt/application/file/65890072
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/258683/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/64797505
https://dre.pt/application/file/64797505
https://dre.pt/application/file/59231663
https://dre.pt/application/file/59231663
https://dre.pt/application/file/59423214
https://dre.pt/application/file/59423214
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/606353/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/606353/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/164404/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/223628/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/65891202
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499498/details/normal?l=1
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Sociedades Recreativas e Filarmónicas 

 

Decreto Regulamentar Regional n.º 

22/2014/A, de 12 de Dezembro 

 

Aprova o Regulamento do Programa Regional 

de Apoio às Sociedades Recreativas e 

Filarmónicas da Região Autónoma dos Açores. 

DR – I Série – N.º 240 – 12.112.2014 

JO – I Série – N:º 137 – 15.12.2014 

 

Trabalho 

 

Portaria n.º 257/2014, de 11 de Dezembro 

 

Fixa o pagamento de taxas para a certificação 

de entidades formadoras para cursos de 

formação de técnico superior e técnico de 

segurança no trabalho e revoga a Portaria n.º 

137/2001, de 1 de março. 

DR – I Série – N.º 239 – 11.12.2014 

 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1274/2014 da Comissão, de 28 de 

Novembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1279/2014 da Comissão, de 1 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1284/2014 da Comissão, de 2 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1287/2014 da Comissão, de 28 de 

Novembro 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1288/2014 da Comissão, de 3 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1296/2014 da Comissão, de 4 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1298/2014 da Comissão, de 5 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1308/2014 da Comissão, de 8 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1309/2014 da Comissão, de 9 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1314/2014 da Comissão, de 10 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1319/2014 da Comissão, de 11 de 

Dezembro 

 

Regulamento (UE) n.º 1327/2014 da 

Comissão, de 12 de Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1332/2014 da Comissão, de 15 de 

Dezembro 

 

https://dre.pt/application/file/63958169
https://dre.pt/application/file/63958169
https://dre.pt/application/file/63757601
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/373817/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/373817/details/normal?l=1
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.344.01.0018.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.344.01.0018.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.346.01.0029.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.346.01.0029.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.347.01.0038.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.347.01.0038.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.348.01.0001.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.348.01.0001.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.348.01.0022.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.348.01.0022.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.349.01.0041.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.349.01.0041.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.350.01.0004.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.350.01.0004.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.351.01.0006.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.351.01.0006.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.353.01.0001.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.353.01.0001.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.354.01.0038.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.354.01.0038.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.355.01.0039.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.355.01.0039.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.358.01.0013.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.358.01.0013.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.359.01.0095.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.359.01.0095.01.POR
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Regulamento de Execução (UE) n.º 

1334/2014 da Comissão, de 16 de 

Dezembro 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1339/2014 da Comissão, de 16 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1349/2014 da Comissão, de 17 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) n.º 

1271/2014 da Comissão, de 28 de 

Novembro 

 

Autoriza o aumento dos limites de 

enriquecimento do vinho produzido com uvas 

colhidas em 2014 de determinadas castas de 

uva de vinho em certas regiões vitícolas ou 

parte delas.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1272/2014 da Comissão, de 28 de 

Novembro 

 

Altera o Regulamento (CEE) n.º 2454/93 no que 

respeita à marcação de contentores para efeitos 

da sua importação temporária.  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1285/2014 da Comissão, de 2 de 

Dezembro 

 

Fixa os coeficientes de atribuição a aplicar aos 

pedidos de certificados de exportação para 

certos produtos lácteos a exportar para a 

República Dominicana no âmbito do contingente 

referido no Regulamento (CE) n.º 1187/2009.  

Retificação do Regulamento Delegado (UE) 

n.oº1014/2014 da Comissão, de 22 de 

Julho de 2014 

 

Completa o Regulamento (UE) n.º 508/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das 

Pescas e que revoga os Regulamentos (CE) n.º 

2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) n.º 

1198/2006 e (CE) n.º 791/2007 do Conselho e o 

Regulamento (UE) n.º 1255/2011 do Parlamento 

Europeu e do Conselho no que respeita ao 

conteúdo e estrutura de um sistema comum de 

acompanhamento e avaliação para as 

operações financiadas pelo Fundo Europeu dos 

Assuntos Marítimos e das Pescas (JO L 283 de 

27.9.2014 ).  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1289/2014 da Comissão, de 3 de 

Dezembro  

 

Fixa uma percentagem de aceitação para a 

emissão dos certificados de exportação, que 

indefere os pedidos de certificados de 

exportação e que suspende a apresentação dos 

pedidos de certificados de exportação de açúcar 

extraquota.  

 

Orientação do Banco Central Europeu, de 

19 de Novembro 

 

Altera a Orientação BCE/2014/31 relativa a 

medidas adicionais temporárias respeitantes às 

operações de refinanciamento do Eurosistema e 

à elegibilidade dos ativos de garantia e que 

altera a Orientação BCE/2007/9 (BCE/2014/46).  

 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.360.01.0001.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.360.01.0001.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.360.01.0020.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.360.01.0020.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.363.01.0143.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.363.01.0143.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.344.01.0010.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.344.01.0010.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.344.01.0014.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.344.01.0014.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.347.01.0040.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.347.01.0040.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.347.01.0046.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.347.01.0046.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.348.01.0025.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.348.01.0025.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.348.01.0027.01.POR
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Retificação da Decisão de Execução 

2014/687/UE da Comissão, de 26 de 

setembro 

Estabelece as conclusões sobre as melhores 

técnicas disponíveis (MTD) para a produção de 

pasta de papel, papel e cartão, nos termos da 

Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e 

do Conselho (JO L 284 de 30.9.2014). 

 

Regulamento Delegado (UE) n.º 1291/2014 

da Comissão, de 16 de Julho 

 

Relativo às condições de classificação, sem 

ensaio prévio, dos painéis à base de madeira 

em conformidade com a norma EN 13986 e dos 

painéis e revestimentos de madeira maciça em 

conformidade com a norma EN 14915 no que 

diz respeito à sua capacidade de proteção 

contra o fogo quando utilizados para 

revestimentos de paredes e tetos.  

 

Regulamento Delegado (UE) n.º 1292/2014 

da Comissão, de 17 de Julho 

 

Relativo às condições para a classificação, sem 

a realização de ensaios, de certos pavimentos 

em madeira não revestidos, em conformidade 

com a norma EN 14342, no que diz respeito à 

sua reação ao fogo.  

 

Regulamento Delegado (UE) n.º 1293/2014 

da Comissão, de 17 de Julho 

 

Relativo às condições de classificação, sem 

necessidade de ensaios, perfis e redes 

metálicas para revestimentos interiores 

abrangidos pela norma harmonizada EN 13658-

1, perfis e redes metálicas para revestimentos 

exteriores abrangidos pela norma harmonizada 

EN 13658-2 e cantoneiras e perfis metálicos 

abrangidos pela norma harmonizada EN 14353, 

no que diz respeito à sua reação ao fogo.  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1295/2014 da Comissão, de 4 de 

Dezembro 

 

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

669/2009 que dá execução ao Regulamento 

(CE) n.º 882/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que respeita aos controlos oficiais 

reforçados na importação de certos alimentos 

para animais e géneros alimentícios de origem 

não animal.  

 

Diretiva de Execução 2014/105/UE da 

Comissão, de 4 de dezembro 

 

Altera as Diretivas 2003/90/CE e 2003/91/CE 

que estabelecem regras de execução do artigo 

7.º da Diretiva 2002/53/CE do Conselho e do 

artigo 7.º da Diretiva 2002/55/CE do Conselho, 

respetivamente, no que diz respeito aos 

carateres que, no mínimo, devem ser 

apreciados pelo exame e às condições mínimas 

para o exame de determinadas variedades de 

espécies de plantas agrícolas e de espécies 

hortícolas.  

 

Regulamento (UE) n.º 1297/2014 da 

Comissão, de 5 de dezembro  

 

Altera, para efeitos de adaptação ao progresso 

técnico e científico, o Regulamento (CE) n.º 

1272/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à classificação, rotulagem e 

embalagem de substâncias e misturas. 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1315/2014 da Comissão, de 10 de 

Dezembro 
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Destaque 
Semana 
Dezembro 1.ª 
Quinzena  

 

 

Fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às 

quantidades constantes dos pedidos de 

certificados de importação apresentados de 20 

de novembro de 2014 a 30 de novembro de 

2014 e que determina as quantidades a 

acrescentar à quantidade fixada para o 

subperíodo de 1 de julho de 2015 a 31 de 

dezembro de 2015 no âmbito dos contingentes 

pautais abertos pelo Regulamento (CE) n.o 

2535/2001 no setor do leite e dos produtos 

lácteos.  

 

Decisão da Comissão, de 9 de Dezembro 

 

Estabelece os critérios ecológicos para a 

atribuição do rótulo ecológico da União Europeia 

a produtos cosméticos enxaguáveis [notificada 

com o número C(2014) 9302].  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1316/2014 da Comissão, de 11 de 

Dezembro 

 

Aprova a substância ativa Bacillus 

amyloliquefaciens subsp. plantarum estirpe 

D747, 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 da Comissão e autoriza os Estados-

Membros a prorrogar as autorizações 

provisórias concedidas para essa substância 

ativa.  

 

Decisão de Execução da Comissão, de 11 

de Dezembro 

 

Relativa à determinação dos limites 

quantitativos e à atribuição das quotas de 

substâncias regulamentadas ao abrigo do 

Regulamento (CE) n.º 1005/2009 do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativo às substâncias 

que empobrecem a camada de ozono, para o 

período de 1 de janeiro a 31 de Dezembro de 

2015 [notificada com o número C(2014) 9322].  

 

Decisão de Execução da Comissão, de 11 

de Dezembro 

 

Autoriza a colocação no mercado de um 

copolímero de éter metilvinílico-anidrido maleico 

como novo ingrediente alimentar, nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 258/97 do Parlamento 

Europeu e do Conselho [notificada com o 

número C(2014) 9333].  

 

Retificação do Regulamento (UE) nº 

1286/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 26 de Novembro 

 

Sobre os documentos de informação 

fundamental para pacotes de produtos de 

investimento de retalho e de produtos de 

investimento com base em seguros (PRIIPs) 

(JO L 352 de 9.12.2014). 

 

Retificação da Diretiva 2014/61/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 

de Maio de 2014 

 

Relativa a medidas destinadas a reduzir o custo 

da implantação de redes de comunicações 

eletrónicas de elevado débito (JO L 155 de 

23.5.2014).  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1330/2014 da Comissão, de 15 de 

Dezembro 
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Destaque 
Semana 
Dezembro 1.ª 
Quinzena  

 

Aprova a substância ativa meptildinocape, 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) n.º 

1334/2014 da Comissão, de 16 de 

Dezembro 

 

Aprova a substância ativa gama-cialotrina, 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 e autoriza os Estados-

Membros a prorrogar as autorizações 

provisórias concedidas a essa substância ativa.  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1335/2014 da Comissão, de 16 de 

Dezembro 

 

Altera o Regulamento (CE) n.º 2535/2001 da 

Comissão que estabelece normas de execução 

do Regulamento (CE) n.º 1255/1999 do 

Conselho no que respeita ao regime de 

importação do leite e dos produtos lácteos e à 

abertura de contingentes pautais.  

 

Regulamento Delegado (UE) n.º 1336/2014 

da Comissão, de 16 de Dezembro 

 

Estabelece medidas excecionais temporárias 

para o setor do leite e dos produtos lácteos sob 

a forma de prolongamento do período de 

intervenção pública para a manteiga e o leite em 

pó desnatado em 2015. 

  

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1337/2014 da Comissão, de 16 de 

Dezembro 

 

Altera os Regulamentos de Execução (UE) n.º 

947/2014 e (UE) n.º 948/2014 no que diz 

respeito ao último dia para a apresentação de 

pedidos de ajuda à armazenagem privada de 

manteiga e de leite em pó desnatado.  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1338/2014 da Comissão, de 16 de 

Dezembro 

 

Altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 

439/2011 no que se refere à prorrogação da 

derrogação ao Regulamento (CEE) n.º 2454/93 

no respeitante à definição da noção de produtos 

originários para fins do sistema de preferências 

generalizadas, de forma a ter em conta a 

situação especial de Cabo Verde em relação às 

exportações de certos produtos da pesca para a 

União Europeia.  

 

Regulamento (UE) n.º 1340/2014 do 

Conselho, de 15 de Dezembro 

 

Altera o Regulamento (UE) n.º 1388/2013 

relativo à abertura e ao modo de gestão de 

contingentes pautais autónomos da União para 

determinados produtos agrícolas e industriais. 

  

Regulamento (UE) n.º 1341/2014 do 

Conselho, de 15 de Dezembro 

 

Altera o Regulamento (UE) n.º 1387/2013 que 

suspende os direitos autónomos da pauta 

aduaneira comum para certos produtos 

agrícolas e industriais.  
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Destaque 
Semana 
Dezembro 1.ª 
Quinzena  

 

Regulamento (UE) n.º 1342/2014 da 

Comissão, de 17 de Dezembro 

 

Altera, no respeitante aos anexos IV e V, o 

Regulamento (CE) n.º 850/2004 do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativo a poluentes 

orgânicos persistentes.  
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