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       N.º133 
       Síntese de Legislação Nacional  
        De 11.09.2014 a 17.09.2014 

 

 

MODELO DE GOVERNAÇÃO DOS FUNDOS EUROPEUS ESTRUTURAIS 

E DE INVESTIMENTO PARA O PERÍODO DE 2014-2020 

 

Decreto-Lei n.º 137/2014. D.R. n.º 176, Série I de 2014-09-12 

Presidência do Conselho de Ministros  

Estabelece o modelo de governação dos fundos europeus estruturais e de investimento para o 

período de 2014-2020 

 

 

DENOMINAÇÃO DE ORIGEM “PALMELA” 

 

Portaria n.º 178/2014. D.R. n.º 175, Série I de 2014-09-11 

Ministério da Agricultura e do Mar  

Primeira alteração à Portaria n.º 783/2009, de 24 de julho, que reconhece como denominação 

de origem (DO) a designação «Palmela» para a identificação de vinho branco, tinto e rosé ou 

rosado, vinho frisante, vinho espumante e vinho licoroso 

 

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

 

 

CONCURSOS PÚBLICOS 

 

�  

� Anúncio de procedimento n.º 5068/2014. D.R. n.º 175, Série II de 2014-09-11. 

Município de Mora 

Concurso Público para o Fornecimento de Gás Propano a Granel 

 

� Anúncio de procedimento n.º 5097/2014. D.R. n.º 176, Série II de 2014-09-12. 

Centro de Neurociências e Biologia Celular 

Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão - CP-CCP-ABS nº 06/2014 
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� Anúncio de procedimento n.º 5137/2014. D.R. n.º 177, Série II de 2014-09-15. 

GESAMB - Gestão Ambiental e de Resíduos, E. I. M. 

Concurso público para o fornecimento de energia elétrica em BTN e MT, para as 

instalações da GESAMB 

 

� Anúncio de procedimento n.º 5138/2014. D.R. n.º 177, Série II de 2014-09-15. 

Algar - Valorização e Tratamentos de Resíduos Sólidos, S. A. 

Aquisição de Material para Execução de Drenos de Biogás nos Aterros Sanitários 

do Barlavento e Sotavento Algarvio 

 

� Anúncio de procedimento n.º 5143/2014. D.R. n.º 178, Série II de 2014-09-16. 

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa 

Fornecimento de gás natural em mercado livre para as instalações e 

equipamentos da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, designadamente 

para os pólos Artur Ravara e Calouste Gulbenkian 

 

 

 

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

 

 

CONSELHO DE MINISTROS: 

 

 

COMUNICADOS DO CONSELHO DE MINISTROS 

 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 11 DE SETEMBRO DE 2014 

 
1. O Conselho de Ministros aprovou a criação da IFD, Instituição Financeira de 

Desenvolvimento, S.A., e os respetivos estatutos. 

A IFD visa colmatar as insuficiências de mercado no financiamento das pequenas 

e médias empresas, designadamente, ao nível da capitalização e do 

financiamento de longo prazo da atividade produtiva. 

No âmbito da sua gestão, a instituição privilegia uma intervenção de natureza 

grossista, operando em estreita parceria e complementaridade com o sistema 

financeiro, sem se sobrepor às atividades desenvolvidas pelas instituições de 

crédito, não captando depósitos nem outros fundos reembolsáveis junto do 

público. 
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Esta instituição financeira fica na dependência do membro do Governo 

responsável pela área da economia em articulação com a área do 

desenvolvimento regional, sem prejuízo da função acionista exercida pela área 

das finanças. 

 

2. O Conselho de Ministros aprovou na generalidade uma proposta de lei que 

procede à revisão do regime jurídico do arrendamento urbano. 

Esta proposta destina-se a ajustar alguns aspetos da reforma do arrendamento 

urbano, nomeadamente no tocante à transição dos contratos mais antigos para o 

novo regime, em resultado da monitorização da aplicação da Lei realizada pela 

Comissão de Monitorização da Reforma do Arrendamento Urbano. 

Trata-se de ajustamentos, dado que não existem razões para alterar as linhas 

fundamentais do regime legal em vigor, sendo certo que a estabilidade legislativa 

contribui para a proteção da confiança dos agentes económicos envolvidos. 

 

São alterações que se refletem nos procedimentos previstos, mas que não deixam 

de ter consequências na situação jurídica das partes envolvidas, nomeadamente: 

• quanto à informação exigível na comunicação realizada pelo senhorio para 

atualização de renda, no sentido de esclarecer o inquilino das 

consequências da ausência ou da extemporaneidade da sua resposta; 

• quanto à limitação da comprovação anual dos rendimentos por parte dos 

arrendatários às situações em que tal seja solicitado pelo senhorio e em 

articulação com a liquidação anual dos impostos sobre o rendimento; 

• quanto à exigência de prova do pagamento do imposto do selo relativo ao 

contrato de arrendamento, no procedimento especial de despejo; 

• e quanto à possibilidade de o arrendatário reclamar da avaliação fiscal do 

locado. 

 

Promove-se ainda um ajustamento na proteção dos arrendatários, quer 

aumentando, no arrendamento habitacional, a proteção das pessoas com 

deficiência, quer atendendo às especificidades do arrendamento não habitacional, 

face à maior dificuldade de deslocalização das atividades económicas e à 

necessidade de maior estabilidade para garantia do retorno do investimento, 

quer, por último, alterando o regime da denúncia do contrato de arrendamento 

para demolição ou realização de obra de remodelação ou restauro profundos. 

 

Relativamente aos contratos anteriores a 1995, é ampliado o âmbito do regime de 

proteção estabelecido, permitindo que o mesmo seja invocado por microempresas 

(e não apenas por microentidades), assim como por entidades, ainda que 

lucrativas, de interesse público. 
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É, também, revisto o regime das obras em prédios arrendados, nomeadamente o 

conceito de obras de remodelação ou restauro profundos, o qual passa a 

depender da natureza da obra, excluindo-se deste âmbito as obras isentas de 

controlo prévio, nomeadamente as de conservação, que são uma obrigação legal 

que impende sobre o senhorio e que deixam de justificar, assim, a denúncia do 

contrato de arrendamento. 

3. O Conselho de Ministros aprovou, no uso de autorização legislativa da 

Assembleia da República, a transposição de uma diretiva e de um Regulamento 

da União Europeia, relativos ao enquadramento jurídico que rege o acesso à 

atividade das instituições de crédito e que estabelece o quadro de supervisão e as 

regras prudenciais aplicáveis às instituições de crédito e às empresas de 

investimento. 

 

Com o propósito de evitar a dispersão legislativa e facilitar o acesso e 

compreensão por parte dos cidadãos opta-se por efectuar a transposição da 

generalidade das normas para o Regime Geral das Instituições de Crédito e 

Sociedades Financeiras. 

 

Procede-se à redução do elenco de entidades consideradas como «instituição de 

crédito» mediante, por um lado, a extinção de atuais tipologias de instituições de 

crédito que deixaram de ter acolhimento prático pelos agentes económicos e, por 

outro lado, a qualificação da maioria das demais como sociedades financeiras. 

 

Em matéria de governo societário, é estabelecido um conjunto de exigências 

quanto à adequação dos titulares desses cargos, em matéria de idoneidade, 

qualificação, experiência profissional, independência e disponibilidade, a 

complementar por orientações da Autoridade Bancária Europeia. 

 

Procede-se, igualmente, à regulação de um elenco de infrações e de sanções 

aplicáveis, critérios de determinação da medida da coima e regras relativas à 

divulgação das decisões, sendo ainda agilizado o processo de contraordenação e 

robustecido o poder interventivo do Banco de Portugal. 

 

4. O Conselho de Ministros aprovou a alteração do modelo de governação do 

Programa Operacional Pesca designado por Promar. 

 

Esta alteração decorre da aproximação do prazo de encerramento do Promar, 

visando potenciar a aplicação dos fundos ainda disponíveis através da 

simplificação no acesso dos promotores aos apoios ao investimento. 
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5. O Conselho de Ministros aprovou uma resolução que reconhece o interesse 

público da instalação no Centro Desportivo Nacional do Jamor de um centro 

desportivo de excelência, denominado Cidade do Futebol, proposto e financiado 

pela Federação Portuguesa de Futebol. 

 

A instalação da Cidade do Futebol, está de acordo com os objetivos principais e 

vocação do Centro Desportivo Nacional do Jamor (CDNJ), consagrados no plano 

de gestão e ordenamento estratégico deste Centro. 

 

A instalação da Cidade do Futebol em áreas de localização periférica do CDNJ 

permitirá libertar parcelas hoje utilizadas pela FPF, situadas no centro do 

complexo, as quais reverterão em favor da atividade de outras federações 

desportivas residentes e do pretendido aumento de áreas para a prática 

desportiva informal e de recreação públicas. 

 

6. O Conselho de Ministros aprovou um diploma que estabelece, com caráter 

extraordinário, o regime de regularização e de alteração e ou ampliação de 

estabelecimentos e explorações de atividades industriais, pecuárias, de operações 

de gestão de resíduos e de explorações de pedreiras incompatíveis com 

instrumentos de gestão territorial e ou condicionantes ao uso do solo. 

 

Institui-se um regime excecional e transitório que uniformize o procedimento de 

regularização aplicável àqueles estabelecimentos, procedimentos que estiveram 

dispersos por vários diplomas e que atualmente, por força do decurso do prazo, já 

caducaram, com exceção dos relativos às atividades industriais, cujo 

procedimento de regularização se encontre em curso à data da entrada em vigor 

do Sistema de Indústria Responsável. 

 

Esta regularização extraordinária insere-se na política de criação de um contexto 

favorável ao investimento, com vista ao crescimento económico sustentável, 

incluindo a dinamização do investimento privado e do emprego. 

 

7. O Conselho de Ministros aprovou os termos da extinção dos estabelecimentos 

fabris do Exército denominados Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento e 

Oficinas Gerais de Material de Engenharia (OGME). 

 

No caso das OGME, a sua extinção decorre por fusão, passando as suas 

atribuições a serem asseguradas pelo Comando da Logística do Exército. 
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8. O Conselho de Ministros aprovou a orgânica da Secretaria-Geral do Ministério 

da Solidariedade, Emprego e da Segurança Social, concentrando neste serviço 

atribuições nos domínios dos recursos humanos, formação profissional nas 

matérias transversais, negociação e aquisição de bens e serviços, financeiro e 

patrimonial. 

 

9. O Conselho de Ministros aprovou o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos. 

 

São redefinidas e clarificadas as políticas de gestão de espólio e de divulgação dos 

resultados de trabalhos arqueológicos, nas vertentes da publicação científica, 

sensibilização e educação patrimonial, e definidos os requisitos necessários para o 

exercício de direção de trabalhos arqueológicos. 

 

10. O Conselho de Ministros aprovou dois acordos de cooperação entre a 

República Portuguesa e a República de Moçambique um no domínio da Defesa e 

outro no domínio da Autoridade e Segurança Aquática. 

 

O acordo na Defesa tem como objetivo desenvolver e facilitar as relações de 

cooperação nessa área, nomeadamente por via da cooperação técnico-militar e da 

integração de militares das Forças Armadas de Defesa de Moçambique em 

contingentes portugueses empenhados em missões de apoio à paz ou 

humanitárias. 

 

O acordo no domínio da Autoridade e Segurança Aquática tem como objetivo 

desenvolver e facilitar novas áreas de cooperação no domínio da autoridade, 

segurança aquática e assistência a banhistas nos espaços aquáticos, 

nomeadamente através de ações de formação de pessoal, fornecimento de 

material, prestação de serviços e de assessoria técnica. 

 

11. O Conselho de Ministros aprovou o Sexto Protocolo Adicional ao Acordo Geral 

sobre os Privilégios e Imunidades do Conselho da Europa. 

 

A ratificação do Sexto Protocolo decorre da ratificação à Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem em que foram reestruturados os mecanismos de controlo da 

Convenção, tornando necessário a regulação dos privilégios e imunidades 

concedidos aos juízes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem durante o 

exercício das suas funções. 

 

12. O Conselho de Ministros nomeou os quatro membros do conselho diretivo da 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.. 

Foi ouvida a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, 

que se pronunciou favoravelmente sobre estas nomeações. 
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------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ASSEMBLEIA DA REPUBLICA: 

 

 

ÚLTIMOS DIPLOMAS APROVADOS  

 

 

16 DE SETEMBRO 

 

 

�  Decreto da Assembleia 276/XII  

Procede à segunda alteração à Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento 

do Estado para 2014), à quinta alteração à Lei n.º 108/91, de 17 de agosto, e ao 

Decreto-Lei n.º 413/98, de 31 de dezembro, à quarta alteração à Lei n.º 28/2012, 

de 31 de julho, e à primeira alteração aos Decretos-Leis n.ºs 133/2013, de 3 de 

outubro, 26-A/2014, de 17 de fevereiro, e 165-A/2013, de 23 de dezembro, 

alterando ainda o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o Código dos 

Impostos Especiais de Consumo, o Estatuto dos Benefícios Fiscais e o Regime Geral 

das Infrações Tributárias. 

 

 

�  Resolução da AR 80/2014 

Aprova a Convenção relativa à Assistência Administrativa Mútua em Matéria Fiscal, 

adotada em Estrasburgo, em 25 de janeiro de 1988, conforme revista pelo Protocolo 

de Revisão à Convenção relativa à Assistência Mútua em Matéria Fiscal, adotado em 

Paris, em 27 de maio de 2010. 

 

 

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

 

 

Mais informações contactar: 

AIP-CCI 
Gabinete Jurídico  

Gabinetejuridico@aip.pt 


