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       N.º 76 

       Síntese de Legislação Nacional  
        De 14.03.2013 a 20.03.2013 

 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE DESEMPREGADOS 

 

Portaria n.º 106/2013. D.R. n.º 52, Série I de 2013-03-14 

Ministério da Economia e do Emprego 

Procede à criação da medida de apoio ao emprego «Estímulo 2013», que 

promove a contratação e a formação profissional de desempregados e revoga a 

Portaria n.º 45/2012, de 13 de fevereiro. 

A presente portaria cria a medida Estímulo 2013 que consiste na concessão, ao 

empregador, de um apoio financeiro à celebração de contrato de trabalho com 

desempregado inscrito em centro de emprego ou centro de emprego e formação 

profissional, com a obrigação de proporcionar formação profissional. 

 

 

 

COMÉRCIO DE LICENÇAS DE EMISSÃO DE GASES 

 

Decreto-Lei n.º 38/2013. D.R. n.º 53, Série I de 2013-03-15 

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território 

Regula o regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de 

estufa a partir de 2013, concluindo a transposição da Diretiva n.º 2009/29/CE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009, a fim de 

melhorar e alargar o regime comunitário de comércio de licenças de emissão de 

gases com efeito de estufa. 

 

 

 

ESTRANGEIRIOS NO TERRITÓRIO NACIONAL  

 

Decreto Regulamentar n.º 2/2013. D.R. n.º 54, Série I de 2013-03-18 

Ministério da Administração Interna 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.52&iddip=20130499
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20120290
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.53&iddip=20130509
http://dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2009&id=309L0029
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.54&iddip=20130512
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Procede à primeira alteração ao Decreto Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de 

novembro, que regulamenta a Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprova o 

regime de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros 

do território nacional. 

 

 

 

UTILIZAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL 

 

Decreto-Lei n.º 39/2013. D.R. n.º 54, Série I de 2013-03-18 

Ministério da Economia e do Emprego 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 141/2010, de 31 de dezembro, 

que estabelece as metas nacionais de utilização de energia renovável no 

consumo final e transpõe a Diretiva n.º 2009/28/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 23 de abril. 

 

 

 

REORGANIZAÇÃO DE CONSERVATÓRIAS 

 

Portaria n.º 109/2013. D.R. n.º 55, Série I de 2013-03-19 

Ministério da Justiça 

Procede à reorganização dos serviços de registo e de várias Conservatórias de 

Registo do Instituto dos Registo e do Notariado 

A presente portaria procede: 

a) À anexação de conservatórias de registo, nos precisos termos que constam do 

Mapa I, em anexo; 

b) À fusão de conservatórias de registo, nos precisos termos que constam do 

Mapa II, em anexo, 

c) À fusão das secções da conservatória do registo comercial de Lisboa e das 

secções da conservatória do registo comercial do Porto, nos precisos termos que 

constam do Mapa III, em anexo. 

 

 

 

ANÚNCIOS 

 

http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20073678
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20072264
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.54&iddip=20130513
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20103225
http://dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2009&id=309L0028
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.55&iddip=20130521
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Anúncio de procedimento n.º 1328/2013. D.R. n.º 54, Série II de 2013-

03-18. 

Município de Vila Franca de Xira 

Fornecimento de gás natural às Piscinas do concelho de Vila Franca de Xira. 

 

 

Mais informações contactar: 

AIP-CCI 
Gabinete Jurídico  

Gabinetejuridico@aip.pt 

 

http://dre.pt/sug/2s/cp/gettxt.asp?s=udr&iddip=406829438
http://dre.pt/sug/2s/cp/gettxt.asp?s=udr&iddip=406829438
mailto:Gabinetejuridico@aip.pt

