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Síntese de Legislação Nacional e Comunitária 
 

17 a  23 de Maio de 2014 
 

 
 

 

Legislação Nacional 
 

 
Governo/Autorização Legislativa 
Lei n.º 29/2014. D.R. n.º 95, Série I de 19-05 
Autoriza o Governo a simplificar o regime de acesso e de exercício de diversas 
atividades de comércio, serviços e restauração, a regular as profissões dos 
responsáveis técnicos para a atividade funerária e do pessoal dos centros de 
bronzeamento artificial, a estabelecer um novo regime contraordenacional e a prever 
o acesso à base de dados do registo comercial e do registo nacional de pessoas 
coletivas, bem como a consulta à base de dados da Autoridade Tributária e Aduaneira, 
para efeitos de cadastro comercial. 
 
A presente Lei autoriza o Governo, no espaço de 180 dias, a legislar de acordo com 
determinadas orientações, nomeadamente: 
1) Simplificar os regimes de acesso e de exercício de diversas atividades 

económicas, reduzindo os encargos administrativos sobre os cidadãos e as 
empresas, prevendo a apresentação de meras comunicações prévias 
simultaneamente às autarquias locais e à administração central ou eliminando, em 
determinados casos, a obrigatoriedade de apresentação de meras comunicações 
prévias; 

 
2) Aprovar um regime sancionatório diverso do constante do regime geral do ilícito 

de mera ordenação social, aplicável a determinadas atividades, nomeadamente: 
i) Exploração de estabelecimentos de comércio e de armazéns grossistas de 

géneros alimentícios de origem animal que exijam condições de 
temperatura controlada; 

ii) Exploração de estabelecimentos de comércio e de armazéns de produtos 
alimentares não incluídos na alínea anterior; 

iii) Exploração de estabelecimentos de comércio, por grosso e a retalho, e 
armazéns de alimentos para animais; 

iv) Exploração de estabelecimentos de comércio a retalho de animais de 
companhia e respetivos alimentos, em estabelecimentos especializados;  

v) Exploração de estabelecimentos de restauração ou de bebidas; 
vi) Atividade de restauração ou de bebidas não sedentária; 
 
 
 
 

https://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09500/0287902880.pdf


 

CIP – Confederação Empresarial de Portugal   2 

 

 
No âmbito deste regime sancionatório, o Governo está autorizado a: 
a) Estabelecer limites mínimos e máximos das coimas aplicáveis a pessoas 

coletivas, nos termos constantes deste mesmo diploma.  
b) Estabelecer a possibilidade de adoção de medidas cautelares de interdição de 

exercício de atividade e encerramento de estabelecimentos e armazéns até 
decisão em procedimento contraordenacional. 
 
 

3) Prever o acesso à base de dados do registo comercial e do registo nacional de 
pessoas coletivas, bem como o acesso à base de dados da AT, para obtenção de 
informação sobre identificação e localização, data de início e fim de atividade dos 
empresários, e respetiva classificação de atividade económica (CAE). 

 
 
Decreto-Lei n.º 82/2014. D.R. n.º 96, Série I de 20-05 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 266/2012, de 28 de dezembro, que 
aprova a orgânica do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P., 
transferindo para este organismo atribuições da Direção-Geral das Atividades 
Económicas e das direções regionais da economia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.96&iddip=20140762
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20122514
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Legislação Comunitária 
 

 

 
Equipamentos Elétricos e Eletrónicos/ Substâncias Perigosas 
 Diretiva Delegada 2014/69/UE da Comissão, de 13 de março de 2014 

Altera, para efeitos de adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção 
para a utilização de chumbo em materiais cerâmicos dielétricos de condensadores 
com tensão nominal inferior a 125 V CA ou 250 V CC para instrumentos industriais 
de monitorização e controlo. (JO L 148 de 20/05) 

 
 Diretiva Delegada 2014/70/UE da Comissão, de 13 de março de 2014 

Altera, para efeitos de adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção 
para a utilização de chumbo em placas de microcanais. (JO L 148 de 20/05) 

  
 Diretiva Delegada 2014/71/UE da Comissão, de 13 de março de 2014 

Altera, para efeitos de adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção 
para a utilização de chumbo em soldas de interfaces de elementos de pigmentos 
empilhados de grande superfície. (JO L 148 de 20/05) 

  
 Diretiva Delegada 2014/72/UE da Comissão, de 13 de março de 2014 

Altera, para efeitos de adaptação ao progresso técnico, o anexo III da Diretiva 
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção 
para a utilização de chumbo em soldas e acabamentos de componentes elétricos e 
eletrónicos e em acabamentos de placas de circuitos impressos utilizadas em 
módulos de ignição e em outros sistemas elétricos e eletrónicos de controlo de 
motores. (JO L 148 de 20/05) 
  

 Diretiva Delegada 2014/73/UE da Comissão, de 13 de março de 2014 
Altera, para efeitos de adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção 
para a utilização de chumbo em elétrodos de platina platinada para medições de 
condutividade. (JO L 148 de 20/05) 

  
 Diretiva Delegada 2014/74/UE da Comissão, de 13 de março de 2014 

Altera, para efeitos de adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção 
para a utilização de chumbo em sistemas de conexão por pinos conformes, 
diversos do tipo C-press, para instrumentos industriais de monitorização e 
controlo. (JO L 148 de 20/05) 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_148_R_0013&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_148_R_0014&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_148_R_0015&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_148_R_0016&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_148_R_0017&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_148_R_0018&from=PT
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  Diretiva Delegada 2014/75/UE da Comissão, de 13 de março de 2014 
Altera, para efeitos de adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção 
para a utilização de mercúrio, numa quantidade não superior a 5 mg/lâmpada, em 
lâmpadas fluorescentes de cátodo frio para retroiluminação de ecrãs de cristais 
líquidos de instrumentos industriais de monitorização e controlo colocados no 
mercado antes de 22 de julho de 2017. (JO L 148 de 20/05) 

 
 Diretiva Delegada 2014/76/UE da Comissão, de 13 de março de 2014 

Altera, para efeitos de adaptação ao progresso técnico, o anexo III da Diretiva 
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção 
para a utilização de mercúrio em tubos luminosos de descarga artesanais (HLDT) 
para anúncios, iluminação decorativa ou de elementos arquitetónicos, iluminação 
especializada e iluminação artística. (JO L 148 de 20/05) 

 
 
Produtos Agrícolas / Trocas Comerciais 
Regulamento (UE) nº 510/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril 
de 2014 
Estabelece o regime de trocas aplicável a certas mercadorias resultantes da 
transformação de produtos agrícolas e que revoga os Regulamentos (CE) nº 1216/2009 
e (CE) nº 614/2009 do Conselho. (JO L 150 de 20/05) 
 
O presente regulamento estabelece o regime de trocas comerciais aplicável às 
importações de produtos agrícolas transformados e às exportações de mercadorias 
não incluídas no anexo I e de produtos agrícolas incorporados nessas mercadorias não 
incluídas no anexo I. 
 
O presente regulamento é igualmente aplicável às importações de produtos agrícolas 
abrangidas por um acordo internacional, celebrado ou aplicado a título provisório pela 
União nos termos do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), e que 
preveja a equiparação desses produtos a produtos agrícolas transformados objeto de 
comércio preferencial. 
 
 
Gases com Efeito de Estufa 
Regulamento (UE) nº 517/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril 
de 2014 
Relativo aos gases fluorados com efeito de estufa e que revoga o Regulamento (CE) nº 
842/2006. (JO L 150 de 20/05) 
 
O presente regulamento tem por objetivo proteger o ambiente mediante a redução 
das emissões de gases fluorados com efeito de estufa. Para tal, o presente 
regulamento: 
a) Estabelece regras em matéria de confinamento, utilização, recuperação e 

destruição de gases fluorados com efeito de estufa e em matéria de medidas 
auxiliares conexas; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_148_R_0019&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_148_R_0019&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_150_R_0001&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_150_R_0008&from=PT
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b) Impõe condições à colocação no mercado de produtos e equipamentos específicos 
que contenham, ou cujo funcionamento dependa de, gases fluorados com efeito 
de estufa; 

c) Impõe condições às utilizações específicas de gases fluorados com efeito de estufa; 
e 

d) Estabelece limites quantitativos à colocação de hidrofluorocarbonetos no mercado. 
 
 
Conceção Ecológica dos Produtos /Consumo de Energia 
Regulamento (UE) nº 548/2014 da Comissão, de 21 de maio de 2014 
Executa a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz 
respeito aos transformadores de pequena, média e grande potência.  
(JO L 152 de 22/05) 
 
O presente regulamento estabelece requisitos de conceção ecológica para a colocação 
no mercado ou a colocação em serviço de transformadores de potência com uma 
potência mínima de 1 kVA, utilizados em redes de transporte e distribuição de 
eletricidade de 50 Hz ou destinados a aplicações industriais.  
 
Existem exceções quanto à aplicabilidade do presente regulamento quando se tratam 
de transformadores especificamente concebidos e utilizados em certas aplicações. 
 
O regulamento só é aplicável aos transformadores adquiridos após 11 de junho de 
2014. 
 
O mais tardar três anos após a entrada em vigor do presente regulamento, a Comissão 
deve proceder ao seu reexame à luz do progresso tecnológico. 
 
 
Harmonização da Legislação na EU/ Equipamentos de Rádio 
Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014 
Harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização de 
equipamentos de rádio no mercado e que revoga a Diretiva 1999/5/CE. (JO L 153 de 
22/05) 
 
A presente diretiva estabelece um quadro regulamentar para a disponibilização no 
mercado e a colocação em serviço de equipamentos de rádio na União. 
 
 
Agenda Digital/ Redes de Comunicação eletrónica  
Diretiva 2014/61/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014 
Medidas destinadas a reduzir o custo da implantação de redes de comunicações 
eletrónicas de elevado débito. (JO L 155 de 23/05) 
 

 
 

DAE/Emília Espírito Santo 
23.05.2014 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_152_R_0001&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_153_R_0002&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_155_R_0001&from=PT

