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Síntese de Legislação Nacional e Comunitária 
 

22 a 28 de fevereiro de 2014 
 

 
 

 

Legislação Nacional 
 

 
 
Serviços Fundamentais para o Interesse Nacional 
Lei n.º 9/2014. D.R. n.º 38, Série I de 24-02 
Autoriza o Governo a legislar sobre o regime de salvaguarda de ativos estratégicos 
essenciais para garantir a defesa e segurança nacional e a segurança do 
aprovisionamento do País em serviços fundamentais para o interesse nacional, nas 
áreas da energia, transportes e comunicações, através da instituição de um 
procedimento de investigação às operações relativas a tais ativos. 
 
A presente autorização legislativa tem a duração de seis meses. 
 
 
Orçamento do Estado para 2014 
Declaração de Retificação n.º 11/2014. D.R. n.º 38, Série I de 24-02 
Declaração de retificação à Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, sobre «Orçamento 
do Estado para 2014», publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 253, 1.º 
suplemento, de 31 de dezembro de 2013 
 
O Orçamento do Estado para 2014 saiu com algumas incorreções, pelo que a presente 
declaração vem retifica-las, nomeadamente: 

 no n.º 4 do artigo 46.º do Código dos Regimes Contributivos do Sistema 
Previdencial de Segurança Social (relativo à possibilidade de acréscimo de 50% 
no limite previsto no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares, para efeitos de determinação da base de incidência contributiva de 
determinadas prestações, desde que o acréscimo resulte de aplicação, de 
forma geral por parte da entidade empregadora, de instrumento de regulação 
coletiva de trabalho). 

 

 na autorização legislativa relativa à revisão do Regime Fiscal dos Organismos 
de Investimento Coletivo,  

 
 
 
 
 
 

https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.38&iddip=20140325
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.38&iddip=20140326
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20132296
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Preço dos Medicamentos / Escalões de Comparticipação do Estado 
Declaração de Retificação n.º 11-A/2014. D.R. n.º 38, Suplemento, Série I de 24-02 
Retifica a Portaria n.º 45/2014, de 21 de fevereiro, do Ministério da Saúde, que 
procede à quinta alteração à Portaria n.º 924-A/2010, de 17 de setembro, que define 
os grupos e subgrupos farmacoterapêuticos que integram os diferentes escalões de 
comparticipação do Estado no preço dos medicamentos, Publicada no Diário da 
República n.º 37, 1.ª Série, de 21 de fevereiro de 2014. 
 
 
Lei de Enquadramento Orçamental 
Portaria n.º 47/2014. D.R. n.º 39, Série I de 25-02 
Procede à revisão do calendário de implementação da estratégia e dos 
procedimentos a implementar até 2015 e revoga a Portaria n.º 166/2013, de 29 de 
abril 
 
O calendário de implementação da estratégia e dos procedimentos a implementar até 
2015, no âmbito da LEO, é o seguinte: 
 
 

Data limite Ação Responsável 
31/03/2014 
31/03/2014 
 
30/04/2014 
 
Após aprovação em 
Conselho Ministros 
 
15/10/2014 
 
15/01/2015 

Relatório de execução dos programas orçamentais (Artigo 72.º da LEO) 
Revisão da Lei de Enquadramento Orçamental. 
 
Aprovação do Documento de Estratégia Orçamental 2015 -2018 
 
Submissão à Assembleia da República e à União Europeia do Documento 
de Estratégia Orçamental 2015 – 2018 
 
Entrega do Orçamento do Estado para 2015 na Assembleia da República. 
 
Aprovação do Decreto -Lei de Execução do Orçamento de 2015 

Governo 
Min. das  Finanças 
 
Conselho Ministros 
 
Min. das Finanças 
 
 
Governo 
 
Conselho Ministros 

 
 
 
Contratos Coletivos / Portarias de Extensão 
- Portaria n.º 46/2014. D.R. n.º 38, Série I de 24-02 

Determina a extensão das alterações dos contratos coletivos entre a AIBA - 
Associação dos Industriais de Bolachas e Afins e a FESAHT - Federação dos 
Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal 
e entre a mesma associação de empregadores e a FETESE - Federação dos 
Sindicatos da Indústria e Serviços (pessoal fabril, de apoio e manutenção). 

 
- Portaria n.º 49/2014. D.R. nº 41, Série I de 27-02 

Determina a extensão das alterações do contrato coletivo entre a ANIL - 
Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios e várias cooperativas de 
produtores de leite e a FESAHT - Federação dos Sindicatos da Agricultura, 
Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal e outros. 

 
 

https://dre.pt/pdf1sdip/2014/02/03801/0000200006.pdf
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20140316
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20102270
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.39&iddip=20140332
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20130789
https://dre.pt/pdf1sdip/2014/02/03800/0162901630.pdf
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.41&iddip=20140346
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- Portaria n.º 50/2014. D.R. nº 41, Série I de 27-02 

Determina a extensão do contrato coletivo entre a ALIF - Associação da Indústria 
Alimentar pelo Frio e o SETAA - Sindicato da Agricultura, Alimentação e Florestas. 

 
 
Tarifas de Energia Elétrica / Ajustamento Anual 
Decreto-Lei n.º 32/2014. D.R. n.º 42, Série I de 28-02 
Estabelece disposições tendentes a assegurar adequadas condições de estabilidade 
tarifária no período inicial de implementação das medidas necessárias a garantir a 
sustentabilidade do Sistema Elétrico Nacional, procedendo ao diferimento, a título 
excecional, do ajustamento anual do montante da compensação referente a 2012 
devido pela cessação antecipada dos contratos de aquisição de energia, nos termos 
previstos no Decreto-Lei n.º 240/2004, de 27 de dezembro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.41&iddip=20140347
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.42&iddip=20140356
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20044101
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Legislação Comunitária 
 

 
 

Exportação e Importação de Produtos Químicos Perigosos 
Regulamento (UE) nº 167/2014 da Comissão, de 21 de fevereiro de 2014 
Altera o anexo I do Regulamento (CE) n.o 689/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos. (JO L 54 
de 22/02) 
 
 
Setor Vitivinícola 
Regulamento de Execução (UE) nº 168/2014 da Comissão, de 21 de fevereiro de 2014 
Altera o Regulamento (CE) n.o 555/2008 no que respeita aos relatórios e avaliação dos 
programas de apoio dos Estados-Membros. (JO L 54 de 22/02) 
 
 
Segurança Alimentar 
Regulamento (UE) nº 175/2014 da Comissão, de 25 de fevereiro de 2014  
Recusa de autorização de determinadas alegações de saúde sobre os alimentos que 
não referem a redução de um risco de doença ou o desenvolvimento e a saúde das 
crianças. (JO L 56 de 26/02) 
 

 
Gases com Efeito de Estufa / Licenças de Emissão 
Regulamento (UE) nº 176/2014 da Comissão, de 25 de fevereiro de 2014 
Altera o Regulamento (UE) nº 1031/2010, nomeadamente para determinar os volumes 
de licenças de emissão de gases com efeito de estufa a leiloar no período 2013-2020. 
(JO L 56 de 26/02) 
 
 
Fundos Europeus 
Regulamento de Execução (UE) nº 184/2014 da Comissão, de 25 fevereiro 2014 
 (JO L 57 de 27/02) 
 
Tendo por base a preparação dos programas operacionais do Objetivo de Investimento 
no Crescimento e no Emprego e do Objetivo de Cooperação Territorial Europeia, o 
presente regulamento estabelece os termos e as condições aplicáveis ao sistema de 
intercâmbio eletrónico de dados entre o Estado-membro e a Comissão assim como as 
nomenclaturas de categorias de intervenção do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional no âmbito do objetivo da Cooperação Territorial Europeia. 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:054:0010:0013:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:054:0014:0015:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:056:0007:0010:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:056:0011:0013:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:057:0007:0020:PT:PDF
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Produtos Fitofarmacêuticos 
- Regulamento de Execução (UE) nº 192/2014 da Comissão, de 27 de fevereiro de 

2014 
Aprova a substância ativa 1,4-dimetilnaftaleno, em conformidade com o 
Regulamento (CE) nº 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) nº 540/2011. (JO L 59 de 28/02) 

 
 
- Regulamento de Execução (UE) nº 192/2014 da Comissão, de 27 de fevereiro de 

2014 
Aprova a substância ativa 1,4-dimetilnaftaleno, em conformidade com o 
Regulamento (CE) nº 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) nº 540/2011. (JO L 59 de 28/02) 

 
 
- Regulamento de Execução (UE) nº 193/2014 da Comissão, de 27 de fevereiro de 

2014 
Aprova a substância ativa amissulbrome, em conformidade com o Regulamento 
(CE) nº 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) nº 540/2011 da Comissão. (JO L 59 de 28/02) 
 

 
Veículos /Homologação de Dispositivos de Segurança para Crianças 
Diretiva de Execução 2014/37/UE da Comissão, de 27 de fevereiro de 2014 
Altera a Diretiva 91/671/CEE do Conselho relativa à utilização obrigatória de cintos de 
segurança e de dispositivos de retenção para crianças em veículos. (JO L 59 de 28/02) 
 
 
Produtos Agrícolas 
Retificação do Regulamento (UE) nº 1308/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece uma organização comum dos 
mercados dos produtos agrícolas e que revoga os Regulamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) 
nº 234/79, (CE) nº 103797/2001, (CE) nº 1234/2007 do Conselho (JO L 347 de 
20.12.2013). (JO L 59 de 28/02) 
 
 
Transporte Rodoviário 
Regulamento (UE) nº 165/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de 
fevereiro de 2014 
Relativo à utilização de tacógrafos nos transportes rodoviários, e revoga o 
Regulamento (CEE) nº 3821/85 do Conselho relativo à introdução de um aparelho de 
controlo no domínio dos transportes rodoviários e que altera o Regulamento (CE) nº 
561/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à harmonização de 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0020:0024:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0020:0024:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0025:0029:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0032:0033:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0047:0047:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:060:0001:0033:PT:PDF
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determinadas disposições em matéria social no domínio dos transportes rodoviários. 
(JO L 60 de 28/02) 
 
 
Mercado Interno de Crédito / Imóveis de Habitação 
Diretiva 2014/17/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de fevereiro de 2014 
Relativa aos contratos de crédito aos consumidores para imóveis de habitação e altera 
as Diretivas 2008/48/CE e 2013/36/UE e o Regulamento (UE) nº 1093/2010. (JO L 60 
de 28/02) 
 
Em março de 2003, a Comissão lançou um processo de identificação e avaliação do 
impacto dos obstáculos ao mercado interno no domínio dos contratos de crédito para 
imóveis de habitação.  
 
Em 18 de dezembro de 2007, a Comissão adotou um Livro Branco sobre a integração 
dos mercados de crédito hipotecário da UE. 
 
Entretanto foram identificados vários problemas nos mercados de crédito hipotecário 
no interior da União. 
 
Face a isto, a presente diretiva surge com o intuito de melhorar as condições de 
estabelecimento e funcionamento do mercado interno na área dos contratos de 
crédito para imóveis, mediante a aproximação das legislações dos Estados-Membros 
de forma a desenvolver um mercado interno mais transparente, eficiente e 
competitivo, com um nível elevado de proteção dos consumidores na área dos 
contratos de crédito para imóveis, e de assegurar que os consumidores que procuram 
esse tipo de contratos possam fazê-lo com a certeza de que as instituições que irão 
contactar agem de forma profissional e responsável.  
 
 

DAE/28.02.2014 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:060:0034:0085:PT:PDF

