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       N.º132 
       Síntese de Legislação Nacional  
        De 04.09.2014 a 10-09-2014 

 

 

REGIME JURIDIDCO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PRIVADA DOS 

ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E DE BEBIDAS 

 

Decreto-Lei n.º 135/2014. D.R. n.º 172, Série I de 2014-09-08 

Ministério da Administração Interna  

Estabelece o regime jurídico dos sistemas de segurança privada dos estabelecimentos de 

restauração e de bebidas que disponham de salas ou de espaços destinados a dança ou onde 

habitualmente se dance 

 

 

ALTERAÇÃO AO REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E 

EDIFICAÇÃO 

 

Decreto-Lei n.º 136/2014. D.R. n.º 173, Série I de 2014-09-09 

Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia  

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 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

CONCURSOS PÚBLICOS 

 

 

� Anúncio de procedimento n.º 5010/2014. D.R. n.º 172, Série II de 2014-09-08. 

GesLoures - Gestão de Equipamentos Sociais, E. M., Unipessoal, L.da 

Fornecimento contínuo de gás natural 

 

 

� Anúncio de procedimento n.º 5026/2014. D.R. n.º 173, Série II de 2014-09-09. 

Município de Estremoz 

FORNECIMENTO CONTINUO DE GASOLEO RODOVIARIO A GRANEL 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSELHO DE MINISTROS: 

 

 

COMUNICADOS DO CONSELHO DE MINISTROS 

 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 04 DE SETEMBRO DE 2014 

 

1. O Conselho de Ministros aprovou os regimes jurídicos aplicáveis à 
produção de eletricidade destinada ao autoconsumo, através de unidades 
de produção para autoconsumo, e à produção de eletricidade para venda 
à rede elétrica de serviço público (RESP) a partir de recursos renováveis e 
por intermédio de unidades de pequena produção. 

A pequena produção, mantendo os traços gerais estabelecidos na 
legislação até aqui em vigor, passa a beneficiar de um enquadramento 
legal único. 

As atividades de produção distribuída - de pequena produção e em 
autoconsumo - regem-se por disposições comuns no que respeita ao seu 
controlo prévio e aos direitos e deveres dos promotores, e por normas 
específicas que acolhem as vicissitudes inerentes a cada uma das 
modalidades. 

O regime da pequena produção permite ao produtor vender a totalidade 
da energia elétrica à RESP com tarifa atribuída com base num modelo de 
licitação, em que os concorrentes oferecem descontos à tarifa de 
referência, eliminando-se o regime remuneratório geral previsto nos 
anteriores regimes jurídicos de miniprodução e de microprodução. 

Prevê-se ainda a medição da energia elétrica produzida em unidades de 
produção de autoconsumo, com ou sem ligação à RESP, que se revela 
fundamental para efeitos de monitorização do cumprimento dos objetivos 
assumidos para a utilização de fontes primárias de energia renovável. 

 

2. O Conselho de Ministros aprovou uma resolução que determina a 
conclusão da 2.ª fase de reprivatização da CTT Correios de Portugal, S.A, 
tendo por objeto um lote composto pelas ações representativas de 30% 
do capital social da empresa. 

A esse lote de 30% acresce a venda de um lote de ações já privatizadas 
representativas de 1,5% do capital da CTT e detidas pela Parpública, 
Participações Públicas (SGPS), S.A. 

A Pappública deverá proceder à dispersão desse lote de ações mediante 
uma ou mais vendas diretas dirigidas a investidores nacionais ou 
estrangeiros, incluindo investidores institucionais. 

Em função dos termos que se revelem mais adequados para maximizar o 
encaixe financeiro com a alienação, a modalidade de alienação pode 
concretizar-se, nomeadamente, através de oferta particular por processo 
de colocação acelerada ou por venda competitiva de um ou mais blocos 
de ações que integram o lote de ações a alienar, com aplicação do critério 
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de atribuição que mais convenha à Parpública e que seja objeto de acordo 
com a entidade ou as entidades adquirentes. 

 

3. O Conselho de Ministros aprovou um diploma que estabelece o período 
até ao qual podem ser adotadas decisões de concessão de apoios do 
Estado, no âmbito sistemas de incentivos ao investimento nas empresas, 
em conformidade com as normas europeias da concorrência em matéria 
de auxílios estatais. 

É, assim, acolhida a flexibilização permitida por um Regulamento 
recentemente aprovado pela União Europeia, que possibilita a adoção de 
novas decisões de atribuição de apoios até à data limite de 31 de 
dezembro de 2014. 

 

4. O Conselho de Ministros aprovou, no âmbito do regime jurídico das 
instituições de ensino superior, a uniformização dos critérios necessários 
para o título de especialista. 

São, assim, fixados os termos em que se considera satisfeito o requisito 
de composição do corpo docente das instituições de ensino superior 
politécnico, que integra especialistas. 

 

5. O Conselho de Ministros aprovou a alteração do Plano de Ordenamento 
da Albufeira de Santa Clara, modificando a delimitação da Reserva 
Ecológica Nacional dos concelhos de Odemira e de Ourique. 

Esta alteração visa adequar a ocupação das áreas com vocação para a 
instalação de novos empreendimentos turísticos da albufeira de Santa 
Clara à dinâmica de desenvolvimento turístico emergente para o local, 
respeitando a capacidade máxima de carga estipulada, bem como a área 
de ocupação prevista, do ponto de vista de localização. 

 

6. O Conselho de Ministros nomeou dois novos membros para o cargo de 
administrador do Banco de Portugal, em substituição dos dois 
administradores que cessaram os respetivos mandatos. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Mais informações contactar: 

AIP-CCI 
Gabinete Jurídico  

Gabinetejuridico@aip.pt 


