
 

CIP – Confederação Empresarial de Portugal   1 

 

 

Síntese de Legislação Nacional e Comunitária 
 

21 a 27 de junho de 2014 
 

 
 

 

Legislação Nacional 
 

 
Resíduos Urbanos 
Decreto-Lei n.º 96/2014. D.R. n.º 120, Série I de 2014-06-25 
Estabelece o regime jurídico da concessão da exploração e da gestão, em regime de 
serviço público, dos sistemas multimunicipais de tratamento e de recolha seletiva de 
resíduos urbanos, atribuída a entidades de capitais exclusiva ou maioritariamente 
privados. 
 
 
Gás Natural / Mercado Liberalizado 
Portaria n.º 127/2014. D.R. n.º 120, Série I de 2014-06-25 
Primeira alteração à Portaria n.º 59/2013, de 11 de fevereiro, que fixa a data de 
extinção das tarifas transitórias para fornecimento de gás natural aos clientes finais 
com consumos anuais superiores a 10000m3. 
 
Esta data, que estava fixada em 30 de junho de 2014, passa agora a ser 30 de junho 
de 2015. 
 
 
Benefícios Fiscais Contratuais / Região Autónoma dos Açores 
Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2014/A. D.R. n.º 122, Série I de 2014-06-27 
Regulamenta o regime dos benefícios fiscais contratuais, condicionados e 
temporários, suscetíveis de concessão ao abrigo do disposto no artigo 9.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 2/99/A, de 20 de janeiro, que adapta o sistema fiscal nacional 
à Região Autónoma dos Açores. 

 
O presente diploma regulamenta o Regime Contratual de Benefícios Fiscais em sede 
de IRC, Sisa e Contribuição Autárquica, para a Região Autónoma dos Açores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.120&iddip=20140933
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.120&iddip=20140934
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20130286
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.122&iddip=20140959
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19990189
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19990189
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Legislação Comunitária 
 

 

Taxas de imposto especial sobre o consumo de álcool e bebidas alcoólicas 
Decisão nº 376/2014/UE do Conselho, de 12 de junho de 2014 
Autoriza Portugal a aplicar uma taxa reduzida do imposto especial sobre o consumo do 
rum e dos licores produzidos e consumidos na Região Autónoma da Madeira e dos 
licores e aguardentes produzidos e consumidos na Região Autónoma dos Açores. (JO L 
182 de 21/06) 
 
 

Rótulo Ecológico da UE 
Decisão 2014/391/UE da Comissão, de 23 de junho de 2014 
Estabelece os critérios ecológicos para a atribuição do rótulo ecológico da UE aos 
colchões de cama [notificada com o número C(2014) 4083]. (JO L 184 de 25/06) 
 
 
Agência Europeia de Medicamentos 
Regulamento (UE) nº 658/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio 
de 2014 
Taxas cobradas pela Agência Europeia de Medicamentos pela realização de atividades 
de farmacovigilância relativas aos medicamentos para uso humano. (JO L 189 de 
27/06) 
 
 
 
 

 
 

DAE/Emília Espírito Santo 
30.06.2014 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_182_R_0001&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_184_R_0009&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:189:FULL&from=PT

