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Síntese de Legislação Nacional e Comunitária 
 

28 a 31 de Janeiro de 2014 
 

 
 

 

Legislação Nacional 
 

 
 

Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho 
Lei n.º 3/2014 I Série n.º 19, de 28/1 
 

Altera o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, estabelecido 
pela Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, com vista a simplificar o livre acesso e o 
exercício das atividades desta atividade. 
 

Pretende-se que as alterações introduzidas prossigam uma maior celeridade, 
desmaterialização e transparência de procedimentos e, por conseguinte, a promoção 
da melhoria das condições de acesso e de exercício da atividade de prestação de 
serviços externos de segurança e saúde no trabalho. 
 

É também alterado o Decreto-Lei n.º 116/97, de 12 de maio, que transpõe para a 
ordem jurídica interna a Diretiva n.º 93/103/CE, do Conselho, de 23 de novembro, 
relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde no trabalho a bordo dos 
navios de pesca. 
 

A presente lei, que republica a Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, entra em vigor a 
27 de fevereiro de 2014. 
 
 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 2014-2020 / Prazos para Consulta 
Despacho n.º 1390-A/2014 II Série Parte C n.º 19, de 28/1 (Suplemento) 
 

Determina que é de 20 dias o prazo para consulta dos programas operacionais de 
aplicação dos Fundos Europeus e de Investimento relativos ao período de 
programação 2014-2020. 
 

Trata-se de um período de consulta às entidades com responsabilidades nesta matéria, 
bem como para consulta pública no âmbito dos procedimentos de avaliação dos 
programas operacionais de aplicação dos Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento relativos ao período de programação 2014-2020. 
 

Através do presente despacho o Governo afirma que pretende assegurar que a 
aplicação dos novos programas operacionais seja concretizada no decurso do segundo 
semestre do corrente ano. 
 
 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.eidh.eu/logotipos/logotipos_poph_qren_fse.jpg&imgrefurl=http://www.eidh.eu/magazine/?page_id%3D5274&h=1005&w=7292&sz=1572&tbnid=wHW2wkqTPS8ACM:&tbnh=17&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Dlogotipos%2Bpoph%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=logotipos+poph&usg=__PNAbgdenSOkVGbSblHglhUGojLo=&docid=z6TwYNdTVBa9gM&hl=pt-PT&sa=X&ei=cIMiUO7HPMWyhAelzoCYBA&sqi=2&ved=0CGgQ9QEwBQ&dur=4954
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.19&iddip=20140133
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20092442
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19971396
http://dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=1993&id=393L0103
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=19.2014S01&iddip=2014003300
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Índices de Custos de Mão-de-obra, Materiais e Equipamentos 
Aviso n.º 1159/2014 II Série Parte C n.º 19, de 28/1 
 

Publica os valores dos índices ponderados de custos de mão-de-obra, materiais e 
equipamentos de apoio referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2013. 
 

Estes índices são usados para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a 
que se refere o art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. 
 
 

Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PRODER) 
Portaria n.º 19/2014 I Série n.º 20, de 29/1 
 

Altera o Regulamento de Aplicação da Medida n.º 2.2, «Valorização de Modos de 
Produção», do Subprograma n.º 2 do Programa de Desenvolvimento Rural do 
Continente (PRODER), aprovado pela Portaria n.º 229-B/2008, de 6 de março 
 

Altera também o Regulamento de Aplicação das Componentes Agroambientais e Silvo-
Ambientais da Medida n.º 2.4, «Intervenções Territoriais Integradas», do Subprograma 
n.º 2 do PRODER, aprovado pela Portaria n.º 232-A/2008, de 11 de março. 
 

Prevê a presente portaria que, em relação a qualquer uma das referidas medidas, os 
beneficiários solicitar o prolongamento dos compromissos por mais um ano, desde 
que que reúnam as seguintes condições: 
 

. Tenham terminado os seus compromissos a 30 de setembro de 2013; 

. Tenham mantido os compromissos anteriormente assumidos a partir de 1 de 
outubro de 2013. 

 

Em qualquer dos casos, o referido prolongamento está sujeito a decisão do gestor do 
PRODER. 
 
 

Política da Água 
Despacho normativo n.º 2/2014 II Série Parte C n.º 20, de 29/1 
 

Altera os requisitos mínimos para as boas condições agrícolas e ambientais 
estabelecidos pelo Despacho Normativo n.º 7/2005, de 1 de fevereiro de 200. 
 

Pretende-se, desta forma, consagrar os requisitos mínimos com vista à proteção das 
águas subterrâneas contra a poluição causada por certas substâncias perigosas. 
 
 

Medida Estágios Emprego 
Portaria n.º 20-A/2014 I Série n.º 21, de 30/1 (Suplemento) 
 

Altera a medida Estágios Emprego prevista na Portaria n.º 204-B/2013, de 18 de junho, 
no sentido de: 
 

. Permitir que a modalidade de apoio concedida passe a incluir a comparticipação 
nas despesas com o seguro de acidentes de trabalho. 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.eidh.eu/logotipos/logotipos_poph_qren_fse.jpg&imgrefurl=http://www.eidh.eu/magazine/?page_id%3D5274&h=1005&w=7292&sz=1572&tbnid=wHW2wkqTPS8ACM:&tbnh=17&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Dlogotipos%2Bpoph%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=logotipos+poph&usg=__PNAbgdenSOkVGbSblHglhUGojLo=&docid=z6TwYNdTVBa9gM&hl=pt-PT&sa=X&ei=cIMiUO7HPMWyhAelzoCYBA&sqi=2&ved=0CGgQ9QEwBQ&dur=4954
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=19.2014&iddip=2014003157
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.20&iddip=20140141
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20080632
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20080653
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=20.2014&iddip=2014003350
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.21S01&iddip=20140154
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20131064
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. Passar a abranger as vítimas de violências doméstica como destinatários da 
medida. 

 

Estas alterações aplicam-se a todas as candidaturas que venham a ser decididas após a 
entrada em vigor da presente portaria, independentemente da data da respetiva 
apresentação. 
A presente portaria entra em vigor a 31 de janeiro de 2014. 
 
 

Medida Estágios Emprego 
Despacho n.º 1573-B/2014 II Série Parte C n.º 21, de 30/1 (Suplemento) 
 

Define a comparticipação financeira do IEFP, I.P., por mês e por estágio, no âmbito da 
Medida Estágios Emprego, da seguinte forma: 
 

  
Apoios 

Financiamento a 
100% (n.º 1, art.15.º 

Portaria 204-B/2013) 

Financiamento 
a 80% (n.º 2, 

art.15.º Portaria 
204-B/2013) 

 

 
Beneficiários sem 
deficiência e 
incapacidade 

Nível 2 ou inferior 
Nível 3 
Nível 4 
Nível 5 
Nível 6,7 e 8 
 

522,00€ 
605,84€ 
647,77€ 
689,69€ 
794,49€ 

438,16€ 
505,23€ 
538,77€ 
572,31€ 
656,15€ 

 
Beneficiários com 
deficiência e 
incapacidade 

Nível 2 ou inferior 
Nível 3 
Nível 4 
Nível 5 
Nível 6,7 e 8 

563,92€ 
647,76€ 
689,69€ 
731,61€ 
836,41€ 

522,00€ 
597,45€ 
635,19€ 
672,92€ 
767,24€ 

 

O financiamento pelo IEFP, tem subjacente a demonstração, por parte da entidade 
promotora, de elementos de execução física do estágio através de documentos 
comprovativos, designadamente do contrato de estágio, mapas de assiduidade, 
relatórios de avaliação e certificados de frequência. 
 

Esta comparticipação do IEFP extingue-se em caso de cessação do respetivo contrato, 
independentemente da sua modalidade. 
 

O presente despacho entra em vigor a 31 de janeiro de 2014. 
 
 

Medidas «Contrato emprego-inserção» e «Contrato emprego-inserção+» 
Portaria n.º 20-B/2014 I Série n.º 21, de 30/1 (Suplemento) 
 

Altera as medidas «Contrato emprego-inserção» e «Contrato emprego-inserção+» 
previstas na Portaria n.º 128/2009, de 30 de janeiro, no sentido de: 
 

Reforçar os apoios financeiros dirigidos aos destinatários com deficiência e 
incapacidade e às entidades promotoras dos respetivos projetos. 
Integrar as vítimas de violência doméstica como destinatários destas medidas de 
apoio. 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.eidh.eu/logotipos/logotipos_poph_qren_fse.jpg&imgrefurl=http://www.eidh.eu/magazine/?page_id%3D5274&h=1005&w=7292&sz=1572&tbnid=wHW2wkqTPS8ACM:&tbnh=17&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Dlogotipos%2Bpoph%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=logotipos+poph&usg=__PNAbgdenSOkVGbSblHglhUGojLo=&docid=z6TwYNdTVBa9gM&hl=pt-PT&sa=X&ei=cIMiUO7HPMWyhAelzoCYBA&sqi=2&ved=0CGgQ9QEwBQ&dur=4954
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=21.2014S01&iddip=2014003888
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.21S01&iddip=20140155
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20090271
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A presente portaria aplica-se a todas as candidaturas, independentemente da data da 
respetiva apresentação, que venham a ser decididas após a sua entrada em vigor. 
 

A presente portaria entra em vigor no dia 31 de janeiro de 2014. 
 

A Portaria n.º 128/2009, de 30 de janeiro, que criou estas medidas de apoio é agora 
objeto de republicação. 
 
 

Medidas «Contrato emprego-inserção» e «Contrato emprego-inserção+» 
Despacho n.º 1573-A/2014 II Série Parte C n.º 21, de 30/1 (Suplemento) 
 

Define a comparticipação financeira do IEFP, I.P., por mês e por beneficiário, no âmbito 
das medidas «Contrato emprego-inserção» e «Contrato emprego-inserção+» da 
seguinte forma: 
 

  
Apoios 

Entidades Públicas 
ou Privadas (n.º 2, 

art.4.º Portaria 
128/2009) 

 
Entidades 
Privadas 

 
Beneficiários sem 
deficiência e 
incapacidade 

 
Contrato emprego-inserção 
Contrato emprego-inserção+ 

 
- 

335,38€ 

 
41,92€ 

377,30€ 

 
Beneficiários com 
deficiência e 
incapacidade 

 
Contrato emprego-inserção 
Contrato emprego-inserção+ 

 
225,20€ 
518,66€ 

 
225,20€ 
560,58€ 

 

O financiamento pelo IEFP, tem subjacente a demonstração, por parte da entidade 
promotora, de elementos de execução física da atividade inerente ao trabalho em 
causa através de documentos comprovativos, designadamente do contrato de 
trabalho e de mapas de assiduidade. 
 

Esta comparticipação do IEFP extingue-se em caso de cessação do respetivo contrato, 
independentemente da sua modalidade. 
 

O presente despacho entra em vigor a 31 de janeiro de 2014. 
 
 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (2014-2020) 
Despacho n.º 1506/2014 II Série Parte C n.º 21, de 30/1 
 

Determina a criação de um grupo de trabalho com objetivo de identificar e propor as 
medidas de simplificação administrativa e regulamentar mais adequadas, com vista à 
sua integração na futura regulamentação de aplicação dos fundos europeus estruturais 
e de investimento (FEEI) em Portugal para o próximo período de programação (2014-
2020). 
 

A simplificação das regras e procedimentos constitui um objetivo fundamental para o 
próximo período de programação dos fundos europeus, assim, pretende-se que do 
trabalho a desenvolver pelo grupo agora criado resulte: 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.eidh.eu/logotipos/logotipos_poph_qren_fse.jpg&imgrefurl=http://www.eidh.eu/magazine/?page_id%3D5274&h=1005&w=7292&sz=1572&tbnid=wHW2wkqTPS8ACM:&tbnh=17&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Dlogotipos%2Bpoph%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=logotipos+poph&usg=__PNAbgdenSOkVGbSblHglhUGojLo=&docid=z6TwYNdTVBa9gM&hl=pt-PT&sa=X&ei=cIMiUO7HPMWyhAelzoCYBA&sqi=2&ved=0CGgQ9QEwBQ&dur=4954
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=21.2014S01&iddip=2014003887
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=21.2014&iddip=2014003519
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 Uma harmonização de conceitos e de soluções regulamentares e processuais a 
adotar pelos diferentes fundos e programas operacionais. 

 

 Uma simplificação de regras e procedimentos que considere a perspetiva do 
promotor ou beneficiário dos fundos, como orientação geral para a melhoria do 
acesso e da transparência na aplicação dos FEEI. 

 

 A apresentação de novas propostas relacionadas com potenciais vantagens da 
utilização mais extensiva e transversal de metodologias de ‘custos simplificados’, 
designadamente ‘custos unitários’ e, quando possível e adequado, a definição de 
“valores máximos de referência”. 

 

 A identificação de modelos dinâmicos de acompanhamento e monitorização em 
matéria de desburocratização e simplificação administrativa e regulamentar que 
possam recomendar ajustamentos ao longo do próximo período de programação 
dos FEEI (2014-2020). 

 
 

Poluentes do Ar Interior dos Edifícios de Comércio e Serviços Novos 
Declaração de Retificação n.º 2/2014 I Série n.º 22, de 31/1 
 

Retifica duas incorreções com que foi publicada a Portaria 353-A/2013 de 4 de 
dezembro, que estabelece os valores mínimos de caudal de ar novo por espaço, bem 
como os limiares de proteção e as condições de referência para os poluentes do ar 
interior dos edifícios de comércio e serviços novos, sujeitos a grande intervenção e 
existentes e a respetiva metodologia de avaliação. 
 
 

Qualidade Térmica dos Sistemas Técnicos dos Edifícios Novos 
Declaração de Retificação n.º 3/2014 I Série n.º 22, de 31/1 
 

Retifica diversas incorreções com que foi publicada a Portaria n.º 349-D/2013, de 2 de 
dezembro, que estabelece os requisitos de conceção relativos à qualidade térmica da 
envolvente e à eficiência dos sistemas técnicos dos edifícios novos, dos edifícios 
sujeitos a grande intervenção e dos edifícios existentes. 
 
 

Operações Urbanísticas / Licenciamento ou Comunicação Prévia 
Declaração de Retificação n.º 4/2014 I Série n.º 22, de 31/1 
 

Retifica algumas incorreções com que foi publicada a Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de 
dezembro, que estabelece os elementos que deverão constar dos procedimentos de 
licenciamento ou de comunicação prévia de operações urbanísticas de edificação. 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.eidh.eu/logotipos/logotipos_poph_qren_fse.jpg&imgrefurl=http://www.eidh.eu/magazine/?page_id%3D5274&h=1005&w=7292&sz=1572&tbnid=wHW2wkqTPS8ACM:&tbnh=17&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Dlogotipos%2Bpoph%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=logotipos+poph&usg=__PNAbgdenSOkVGbSblHglhUGojLo=&docid=z6TwYNdTVBa9gM&hl=pt-PT&sa=X&ei=cIMiUO7HPMWyhAelzoCYBA&sqi=2&ved=0CGgQ9QEwBQ&dur=4954
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.22&iddip=20140161
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20132102
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.22&iddip=20140162
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20132092
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.22&iddip=20140163
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20132091
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Comparticipação do Estado no Preço dos Medicamentos 
Portaria n.º 24/2014 I Série n.º 22, de 31/1 
 

Altera o regime de pagamento da comparticipação do Estado no preço de venda ao 
público dos medicamentos dispensados a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde 
que não estejam abrangidos por nenhum subsistema, ou que beneficiem de 
comparticipação em regime de complementaridade. 
 

Com as alterações agora efetuadas: 
 

. Incluem-se neste regime as comparticipações em favor dos beneficiários da ADSE; 

. Harmonizam-se os requisitos da fatura mensal com as alterações introduzidas no 
Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA), designadamente no que 
respeita às datas da prestação dos serviços e da emissão da fatura. 

 

. Instituem-se mecanismos eletrónicos no relacionamento entre farmácias e 
instituições do SNS responsáveis pela conferência e pagamento, nomeadamente 
através da obrigatoriedade de utilização de código bidimensional e faturação 
eletrónica, bem como comunicação através de portal eletrónico. 

 

Resulta, assim, alterada a Portaria n.º 193/2011, de 13 de maio. 
 
 

IRC/ Declaração Modelo 22 
Despacho n.º 1576/2014 II Série Parte C n.º 22, de 31/1 
 

Aprova novas alterações à declaração periódica de rendimentos modelo 22 e 
respetivos anexos, no sentido de introduzir melhorias nos respetivos formulários. 
 
 
 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.eidh.eu/logotipos/logotipos_poph_qren_fse.jpg&imgrefurl=http://www.eidh.eu/magazine/?page_id%3D5274&h=1005&w=7292&sz=1572&tbnid=wHW2wkqTPS8ACM:&tbnh=17&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Dlogotipos%2Bpoph%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=logotipos+poph&usg=__PNAbgdenSOkVGbSblHglhUGojLo=&docid=z6TwYNdTVBa9gM&hl=pt-PT&sa=X&ei=cIMiUO7HPMWyhAelzoCYBA&sqi=2&ved=0CGgQ9QEwBQ&dur=4954
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.22&iddip=20140167
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20110899
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=22.2014&iddip=2014003705
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Legislação Comunitária 
 

 
 

Investimentos de Financiamento de Risco / Orientações 2014-2020 
Comunicação 2014/C 19/04 da Comissão 
 

Publica as orientações da Comissão Europeia relativamente aos auxílios estatais que 
visam promover os investimentos de financiamento de risco. 
 

Neste contexto a Comissão considera que: 
 

 O desenvolvimento do mercado de financiamento de risco e a melhoria do acesso 
ao financiamento de risco por parte das PME, das empresas de média capitalização 
e das empresas de média capitalização inovadoras são de grande importância para 
a economia da União em geral. 

 

 Um mercado eficiente de financiamento de risco para as PME é crucial para que as 
empresas empreendedoras sejam capazes de aceder ao financiamento de que 
necessitam em cada fase do seu desenvolvimento. 

 

 Os auxílios estatais só podem justificar-se se visarem determinadas falhas de 
mercado que afetam a realização do objetivo comum. 

 

 A medida de financiamento de risco deve ser estabelecida com base numa 
avaliação ex ante que demonstre a existência de um défice de financiamento que 
afeta empresas elegíveis na fase de desenvolvimento, área geográfica e, se 
aplicável, setor económico visados. 

 

 As medidas de auxílio estatal devem ser estruturadas de forma a limitar as 
distorções da concorrência no mercado interno, de forma a que os efeitos 
negativos sejam contrabalançados com o efeito positivo global da medida. 

 

 O auxílio ao financiamento de risco pode ser acumulado com qualquer outro 
auxílio estatal com custos elegíveis identificáveis, ou com auxílios de minimis, até 
ao limite máximo de financiamento total relevante mais elevado fixado, nas 
circunstâncias específicas de cada caso, por um regulamento de isenção por 
categoria ou por uma decisão adotada pela Comissão. 

 

 O financiamento da União gerido a nível central por instituições, agências, 
empresas comuns ou outros organismos da União que não estejam direta ou 
indiretamente sob o controlo dos Estados-Membros não constitui um auxílio 
estatal. 

 

As Orientações, agora publicadas, relativas ao capital de risco devem entrar em vigor 
até 30 de junho de 2014. 
A Comissão aplicará os princípios contidos nas presentes Orientações para apreciar a 
compatibilidade de todos os auxílios ao financiamento de risco a ser concedidos entre 
1 de julho de 2014 e 31 de dezembro de 2020. (JO C 19 de 22/1) 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.eidh.eu/logotipos/logotipos_poph_qren_fse.jpg&imgrefurl=http://www.eidh.eu/magazine/?page_id%3D5274&h=1005&w=7292&sz=1572&tbnid=wHW2wkqTPS8ACM:&tbnh=17&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Dlogotipos%2Bpoph%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=logotipos+poph&usg=__PNAbgdenSOkVGbSblHglhUGojLo=&docid=z6TwYNdTVBa9gM&hl=pt-PT&sa=X&ei=cIMiUO7HPMWyhAelzoCYBA&sqi=2&ved=0CGgQ9QEwBQ&dur=4954
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:019:0004:0034:PT:PDF
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Aditivos Alimentares 
Regulamento n.º 59/2014 da Comissão, de 23 de janeiro de 2014 
 

Altera o Regulamento n.º 1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz 
respeito à utilização de dióxido de enxofre — sulfitos (E 220-228) em produtos 
aromatizados à base de vinho. (JO L 21 de 24/1) 
 
 

Equipamentos Sob Pressão / Normas Harmonizadas 
Comunicação2014/C 22/01 da Comissão 
 

Publica os títulos e as referências das normas harmonizadas ao abrigo da execução da 
Diretiva 97/23/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de maio de 1997, 
relativa aos equipamentos sob pressão. (JO C 22 de 24/1) 
 
 

Lâmpadas Domésticas / Normas Harmonizadas 
Comunicação 2014/C 22/02 da Comissão 
 

Publica os títulos e as referências das normas harmonizadas ao abrigo da execução da 
Diretiva 2005/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos requisitos de 
conceção ecológica para as lâmpadas domésticas não direcionais. (JO C 22 de 24/1) 
 
 

Aparelhos de Refrigeração / Normas Harmonizadas 
Comunicação 2014/C 22/03 da Comissão 
 

Publica os títulos e as referências das normas harmonizadas ao abrigo da execução da 
Diretiva 2005/32/CE do PE e do Conselho relativa aos requisitos de conceção ecológica 
aplicáveis aos aparelhos de refrigeração para uso doméstico. (JO C 22 de 24/1) 
 
 

Limites Máximos de Resíduos de Pesticidas nos Alimentos 
Regulamento n.º 61/2014 da Comissão, de 24 de janeiro de 2014 
 

Altera o Regulamento n.º 396/2005 do PE e do Conselho no que se refere aos limites 
máximos de resíduos de ciromazina, fenepropidina, formetanato, oxamil e 
tebuconazol no interior e à superfície de determinados produtos. (JO L 22 de 25/1) 
 
 

Estatísticas do Rendimento e das Condições de Vida na Comunidade (EU-SILC) 
Regulamento n.º 67/2014 da Comissão, de 27 de janeiro de 2014 
 

Estabelece, no âmbito das estatísticas do rendimento e das condições de vida na 
Comunidade (EU-SILC), as variáveis-alvo secundárias e os identificadores das variáveis 
para o módulo de 2015 relativo à participação social e cultural e à privação material. 
(JO L 23 de 28/1) 
 
 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.eidh.eu/logotipos/logotipos_poph_qren_fse.jpg&imgrefurl=http://www.eidh.eu/magazine/?page_id%3D5274&h=1005&w=7292&sz=1572&tbnid=wHW2wkqTPS8ACM:&tbnh=17&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Dlogotipos%2Bpoph%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=logotipos+poph&usg=__PNAbgdenSOkVGbSblHglhUGojLo=&docid=z6TwYNdTVBa9gM&hl=pt-PT&sa=X&ei=cIMiUO7HPMWyhAelzoCYBA&sqi=2&ved=0CGgQ9QEwBQ&dur=4954
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:021:0009:0011:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0001:0016:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0017:0031:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0032:0033:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:022:0001:0032:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:023:0001:0008:PT:PDF
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Estatísticas Sobre Saúde Pública e Saúde e Segurança no Trabalho 
Regulamento n.º 68/2014 da Comissão, de 27 de janeiro de 2014 
 

Altera o Regulamento n.º 141/2013 da Comissão relativo às estatísticas comunitárias 
sobre saúde pública e saúde e segurança no trabalho, no que se refere às estatísticas 
baseadas no inquérito europeu de saúde por entrevista, devido à adesão da Croácia à 
União Europeia. (JO L 23 de 28/1) 
 
 

Certificação Ambiental das Aeronaves 
Regulamento n.º 69/2014 da Comissão, de 27 de janeiro de 2014 
 

Altera o Regulamento n.º 748/2012 que estabelece as normas de execução relativas à 
certificação ambiental das aeronaves e dos produtos, peças e equipamentos conexos, 
bem como à certificação das entidades de projeto e produção. (JO L 23 de 28/1) 
 
 

Aviação Civil / Requisitos Técnicos 
Regulamento n.º 70/2014 da Comissão, de 27 de janeiro de 2014 
 

Altera o Regulamento n.º 1178/2011, que estabelece os requisitos técnicos e os 
procedimentos administrativos para as tripulações da aviação civil. (JO L 23 de 28/1) 
 
 

Operações Aéreas / Requisitos Técnicos 
Regulamento n.º 71/2014 da Comissão, de 27 de janeiro de 2014 
 

Altera o Regulamento n.º 965/2012, que estabelece os requisitos técnicos e os 
procedimentos administrativos para as operações aéreas. (JO L 23 de 28/1) 
 
 

Política Comum das Pescas 
Regulamento de Execução n.º 72/2014 da Comissão, de 27 de janeiro de 2014 
 

Altera o Regulamento de Execução n.º 770/2013 no que diz respeito às deduções da 
quota portuguesa de 2013 para o cantarilho na zona NAFO 3LN. (JO L 23 de 28/1) 
e 
 

Regulamento n.º 43/2014 do Conselho, de 20 de janeiro de 2014 
 

Fixa, para 2014, em relação a determinadas unidades populacionais de peixes e grupos 
de unidades populacionais de peixes, as possibilidades de pesca aplicáveis nas águas 
da União e as aplicáveis, para os navios da União, em certas águas não União. 
(JO L 24 de 28/1) 
 
 
 
 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.eidh.eu/logotipos/logotipos_poph_qren_fse.jpg&imgrefurl=http://www.eidh.eu/magazine/?page_id%3D5274&h=1005&w=7292&sz=1572&tbnid=wHW2wkqTPS8ACM:&tbnh=17&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Dlogotipos%2Bpoph%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=logotipos+poph&usg=__PNAbgdenSOkVGbSblHglhUGojLo=&docid=z6TwYNdTVBa9gM&hl=pt-PT&sa=X&ei=cIMiUO7HPMWyhAelzoCYBA&sqi=2&ved=0CGgQ9QEwBQ&dur=4954
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:023:0009:0011:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:023:0012:0024:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:023:0025:0026:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:023:0027:0030:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:023:0031:0032:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:024:0001:0145:PT:PDF
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Homologação de Veículos 
Regulamento n.º 44/2014 da Comissão, de 21 de novembro de 2013 
 

Estabelece as disposições técnicas e os procedimentos de ensaio no que respeita à 
construção de veículos e requisitos gerais para a homologação dos veículos da 
categoria L e dos sistemas, componentes e unidades técnicas destinados a esses 
veículos. 
 

O presente regulamento complementa o Regulamento n.º 168/2013 e apresenta uma 
lista de regulamentos UNECE e as respetivas alterações. (JO L 25 de 28/1) 
 
 

Impostos Especiais de Consumo 
Regulamento de Execução n.º 76/2014 da Comissão, de 28 de janeiro de 2014 
 

Altera o Regulamento n.º 684/2009 na parte respeitante aos dados a apresentar no 
que se refere à circulação de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo em 
regime de suspensão do imposto. 
 

O presente regulamento vem adaptar o sistema informatizado de documentação, no 
sentido de implementar a Diretiva 2008/118/CE que permite ao Estado-Membro de 
expedição, com o acordo dos restantes Estados-Membros envolvidos, dispensar da 
obrigação de ser constituída uma garantia de circulação para os produtos energéticos 
que circulem em regime de suspensão do imposto, por via marítima ou por condutas 
fixas. 
Trata-se de incluir um código com a indicação de que não é constituída qualquer 
garantia. 
 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente 
aplicável em todos os Estados-Membros a partir de 13 de fevereiro de 2014. 
(JO L 26 de 29/1) 
 
 

Código de Conduta Internacional 
Decisão 2014/42/PESC do Conselho, de 28 de janeiro de 2014 
 

Altera a Decisão 2012/281/PESC no âmbito da Estratégia Europeia de Segurança, em 
apoio à proposta de um Código de Conduta Internacional para as Atividades no Espaço 
Exterior. 
 

A presente alteração vem permitir a organização de uma quarta e última reunião 
multilateral de peritos para discutir a proposta de Código de Conduta Internacional. 
(JO L 26 de 29/1) 
 
 

Acordos Internacionais / União Europeia - EUA 
Decisão 2014/44/UE do Conselho, de 28 de janeiro de 2014 
 

Aprova, em nome da União, o Memorando de Entendimento revisto com os Estados 
Unidos da América, relativo à importação de carne de bovinos não tratados com certas 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.eidh.eu/logotipos/logotipos_poph_qren_fse.jpg&imgrefurl=http://www.eidh.eu/magazine/?page_id%3D5274&h=1005&w=7292&sz=1572&tbnid=wHW2wkqTPS8ACM:&tbnh=17&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Dlogotipos%2Bpoph%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=logotipos+poph&usg=__PNAbgdenSOkVGbSblHglhUGojLo=&docid=z6TwYNdTVBa9gM&hl=pt-PT&sa=X&ei=cIMiUO7HPMWyhAelzoCYBA&sqi=2&ved=0CGgQ9QEwBQ&dur=4954
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:025:0001:0102:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:026:0004:0035:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:026:0042:0043:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:027:0001:0001:PT:PDF
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hormonas de crescimento e ao aumento dos direitos aplicados pelos Estados Unidos a 
certos produtos da União Europeia. (JO L 27 de 30/1) 
 
 

Programa Erasmus+ 
Aviso 2014/C 26/07 da Comissão Europeia 
 

Publica o convite à apresentação de propostas ao Programa Erasmus+ Cooperação 
com a Sociedade Civil. 
 

O presente convite diz respeito ao apoio estrutural, designado por subvenção de 
funcionamento, a Organizações não-governamentais europeias (ONGE) e a redes à 
escala da UE que operem no domínio da educação e da formação, ou no domínio da 
juventude. 
 

O financiamento ao abrigo do presente Programa lugar através dos dois lotes: 

. Cooperação com a Sociedade Civil no domínio da Educação e Formação, com um 
orçamento total de 5.800.000 EUR. 

. Cooperação com a Sociedade Civil no domínio da Juventude, com um orçamento 
total de 3.800.000 EUR. 

 

Podem candidatar-se ao presente Programa duas categorias de organismos:  

. Organizações não-governamentais europeias (ONGE) no domínio da educação e 
formação, ou no domínio da juventude;  

. Redes à escala da UE no domínio da educação e formação, ou no domínio da 
juventude. 

 

Para serem elegíveis, os candidatos devem:  

. Ser organismos não governamentais; 

. Ser organismos sem fins lucrativos; 

. Incluir pelo menos um funcionário (remunerado ou não). 
 

As candidaturas devem ser apresentadas através de um formulário de pedido de 
subvenção em linha (formulário eletrónico — eForm), o qual se encontra disponível 
em: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/call-for-proposals-acea052014-
erasmusplus-ka3-support- for-policy-reform-civil_en 
 

Este formulário em linha deve ser submetido por via eletrónica até às 12h00 do dia 17 
de março de 2014. (JO C 26 de 29/1) 
 
 

Géneros Alimentícios / Informação aos Consumidores 
Regulamento Delegado n.º 78/2014 da Comissão, de 22 de novembro de 201 
 

Altera o Regulamento n.º 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios, no que diz 
respeito a certos cereais que provocam alergias ou intolerâncias e géneros alimentícios 
com adição de fitoesteróis, ésteres de fitoesterol, fitoestanóis ou ésteres de 
fitoestanol. (JO L 27 de 30/1) 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.eidh.eu/logotipos/logotipos_poph_qren_fse.jpg&imgrefurl=http://www.eidh.eu/magazine/?page_id%3D5274&h=1005&w=7292&sz=1572&tbnid=wHW2wkqTPS8ACM:&tbnh=17&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Dlogotipos%2Bpoph%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=logotipos+poph&usg=__PNAbgdenSOkVGbSblHglhUGojLo=&docid=z6TwYNdTVBa9gM&hl=pt-PT&sa=X&ei=cIMiUO7HPMWyhAelzoCYBA&sqi=2&ved=0CGgQ9QEwBQ&dur=4954
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:026:0006:0012:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:027:0007:0008:PT:PDF
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Limites Máximos de Resíduos de Pesticidas nos Alimentos 
Regulamento n.º 79/2014 da Comissão, de 29 de janeiro de 2014 
 

Altera o Regulamento n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se 
refere aos limites máximos de resíduos de bifenazato, clorprofame, esfenvalerato, 
fludioxonil e tiobencarbe no interior e à superfície de determinados produtos. 
 

A legislação em vigor antes das presentes alterações continua a aplicar-se aos 
produtos produzidos antes de 19 de agosto de 2014. 
O presente regulamento é aplicável a partir de 19 de agosto de 2014. (JO L 27 de 30/1) 
 
 

Aditivos Alimentares 
Regulamento de Execução n.º 84/2014 da Comissão, de 30 de janeiro de 2014 
 

Publica a listagem de aditivos pertencentes à categoria de aditivos designada por 
«aditivos tecnológicos» e ao grupo funcional «aditivos de silagem», que são 
autorizadas enquanto aditivos na alimentação animal nas condições agora 
estabelecidas. 
 

Determina que as preparações agora especificadas e os alimentos que as contenham, 
que tenham sido produzidos e rotulados antes de 20 de agosto de 2014, em 
conformidade com as regras aplicáveis antes de 20 de fevereiro de 2014 podem 
continuar a ser colocados no mercado e utilizados até que se esgotem as suas 
existências. (JO L 28 de 31/1) 
 
 

Produtos Fitofarmacêuticos 
Regulamento de Execução n.º 85/2014 da Comissão, de 30 de janeiro de 2014 
 

Altera o Regulamento de Execução n.º 540/2011 no que se refere à prorrogação do 
período de aprovação da substância ativa compostos de cobre. (JO L 28 de 31/1) 
 
 

Rotulagem Energética de Fornos e Exaustores 
Regulamento Delegado n.º 65/2014 da Comissão, de 1 de outubro de 2013 
 

Estabelece os requisitos aplicáveis à rotulagem e ao fornecimento de informações 
suplementares no que respeita aos fornos elétricos e a gás domésticos (inclusive 
quando incorporados em fogões) e aos exaustores de cozinha elétricos domésticos, 
inclusive quando vendidos para fins não domésticos.  
 

Complementa a Diretiva 2010/30/UE do PE e do Conselho no que respeita à rotulagem 
energética dos fornos e exaustores de cozinha domésticos. (JO L 28 de 31/1) 
 
 
 
 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.eidh.eu/logotipos/logotipos_poph_qren_fse.jpg&imgrefurl=http://www.eidh.eu/magazine/?page_id%3D5274&h=1005&w=7292&sz=1572&tbnid=wHW2wkqTPS8ACM:&tbnh=17&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Dlogotipos%2Bpoph%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=logotipos+poph&usg=__PNAbgdenSOkVGbSblHglhUGojLo=&docid=z6TwYNdTVBa9gM&hl=pt-PT&sa=X&ei=cIMiUO7HPMWyhAelzoCYBA&sqi=2&ved=0CGgQ9QEwBQ&dur=4954
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:027:0009:0055:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:028:0030:0033:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:028:0034:0035:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:029:0001:0032:PT:PDF
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Conceção Ecológica de Fornos Domésticos / Colocação no Mercado 
Regulamento n.º 66/2014 da Comissão, de 14 de janeiro de 2014 
 

Estabelece os requisitos de conceção ecológica para a colocação no mercado e a 
colocação em serviço de fornos domésticos (nomeadamente integrados em fogões), 
placas domésticas e exaustores elétricos domésticos, mesmo quando vendidos para 
fins não-domésticos. 
 

Dá execução à Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que 
respeita aos requisitos de conceção ecológica para fornos, placas e exaustores de 
cozinha domésticos. (JO L 28 de 31/1) 
 
 

DAE/31.01.2014 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.eidh.eu/logotipos/logotipos_poph_qren_fse.jpg&imgrefurl=http://www.eidh.eu/magazine/?page_id%3D5274&h=1005&w=7292&sz=1572&tbnid=wHW2wkqTPS8ACM:&tbnh=17&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Dlogotipos%2Bpoph%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=logotipos+poph&usg=__PNAbgdenSOkVGbSblHglhUGojLo=&docid=z6TwYNdTVBa9gM&hl=pt-PT&sa=X&ei=cIMiUO7HPMWyhAelzoCYBA&sqi=2&ved=0CGgQ9QEwBQ&dur=4954
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:029:0033:0047:PT:PDF

