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Síntese de Legislação Nacional e Comunitária 
 

29 de março a 4 de abril de 2014 
 

 
 

 

Legislação Nacional 
 

 
 
 
CPLP / Acordo de Cooperação Consular  

 Decreto do Presidente da República n.º 27/2014. D.R. n.º 65, Série I de 02-04 
Ratifica o Acordo de Cooperação Consular entre os Estados membros da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 24 de julho 
de 2008. 
 

 Resolução da Assembleia da República n.º 28/2014. D.R. n.º 65, Série I de 02-04 
Aprova o Acordo de Cooperação Consular entre os Estados membros da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 24 de julho 
de 2008. 

 
 
Convenções de Dupla Tributação 
Aviso n.º 48/2014. D.R. n.º 66, Série I de 03-04 

Torna público que foram emitidas notas, em que se comunica terem sido cumpridas 
as formalidades constitucionais internas de aprovação da Convenção entre a 
República Portuguesa e a República do Peru para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir 
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Lisboa em 
19 de novembro de 2012. 
 
De acordo com este aviso, a presente Convenção entra em vigor em 12 de abril de 
2014. 
 
 
Medicamentos / Comparticipação do Estado 
Portaria n.º 78/2014. D.R. n.º 66, Série I de 03-04 
Sexta 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. 
 
 
 
 

https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.65&iddip=20140546
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.65&iddip=20140547
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.66&iddip=20140553
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.66&iddip=20140554
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20102270
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Legislação Comunitária 
 

 

 
Material Elétrico e Eletrónico /Requisitos Técnicos 
 

 Diretiva 2014/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 
2014 
Harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à compatibilidade 
eletromagnética (reformulação). (JO L 96 de 29/03) 

  

 Diretiva 2014/31/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 
2014 
Harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização 
de instrumentos de pesagem não automáticos no mercado. (JO L 96 de 29/03) 
 

 Diretiva 2014/32/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 
2014 
Harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização 
no mercado de instrumentos de medição (reformulação).  
(JO L 96 de 29/03) 

  

 Diretiva 2014/33/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 
2014 
Harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante a ascensores e 
componentes de segurança para ascensores. (JO L 96 de 29/03) 

 

 Diretiva 2014/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 
2014 
Harmonização da legislação dos Estados-Membros relativa a aparelhos e sistemas 
de proteção destinados a ser utilizados em atmosferas potencialmente explosivas 
(reformulação). (JO L 96 de 29/03) 

  

 Diretiva 2014/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 
2014 
Harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização 
no mercado de material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites 
de tensão. (JO L 96 de 29/03) 

 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_096_R_0079_01&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_096_R_0107_01&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_096_R_0149_01&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_096_R_0251_01&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_096_R_0309_01&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_096_R_0357_01&from=PT
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Qualidade dos Produtos Agrícolas e dos Géneros Alimentícios / Pedido de Registo de 
Denominação 
Regulamento de Execução (UE) nº 327/2014 da Comissão, de 26 de março de 2014 
Inscrição de uma denominação no Registo das denominações de origem protegidas e 
das indicações geográficas protegidas [Requeijão da Beira Baixa (DOP)]. (JO L 98 de 
1/04) 
 
O presente Regulamento de Execução autoriza que o “Requeijão da Beira Baixa” passe 
a constar do Registo das denominações de origem protegidas e das indicações 
geográficas protegidas. 
 
 
Nomenclatura Combinada 

 Regulamento de Execução (UE) nº 336/2014 da Comissão, de 28 de março de 
2014, relativo à classificação de determinadas mercadorias na Nomenclatura 
Combinada. (JO L 99 de 2/04) 

 

 Regulamento de Execução (UE) nº 337/2014 da Comissão, de 28 de março de 
2014, relativo à classificação de determinadas mercadorias na Nomenclatura 
Combinada. (JO L 99 de 2/04) 

 

 Retificação do Regulamento de Execução (UE) nº 1001/2013 da Comissão, de 4 
de outubro de 2013 
Altera o anexo I do Regulamento (CEE) nº 2658/87 do Conselho relativo à 
nomenclatura pautal e estatística e à pauta aduaneira comum (JO L 290 de 
31.10.2013). (JO L 100 de 3/04) 

 
 
Banco Central Europeu / Taxa de Juro 
Informação 2014/C 97/03 da Comissão Europeia 
A partir de 1 de abril de 2014, a Taxa de Juro aplicada pelo Banco Central Europeu às 
suas principais operações de refinanciamento mantem-se em 0,25%.  
São publicadas as taxas de câmbio do euro. (JO C 97 de 2/04) 
 
 
Importação / Exportação de Substâncias Regulamentadas 
Ato 2014/C 098/06, da Comissão Europeia 
Aviso às empresas que, em 2015, pretendam importar para a União Europeia, ou 
exportar da União Europeia, substâncias regulamentadas que empobrecem a camada 
de ozono e às empresas que, em 2015, pretendam produzir ou importar substâncias 
dessas para utilizações laboratoriais ou analíticas essenciais. (JO C 98 de 3/04) 
 
 

DAE/Emília Espírito Santo 

04.04.2014 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:098:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:099:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:099:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:100:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:097:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_098_R_0006&from=PT

