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PARTE E
AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS
E FUNDOS DE PENSÕES
Norma regulamentar da Autoridade de Supervisão de Seguros
e Fundos de Pensões n.º 13/2016-R
Norma Regulamentar n.º 13/2016-R, de 5 de dezembro
Índices
Nos termos do n.º 1 do artigo 135.º do Regime Jurídico do Contrato
de Seguro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, salvo
estipulação em contrário, no seguro de riscos relativos à habitação, o
valor do imóvel seguro ou a proporção segura do mesmo é automaticamente atualizado de acordo com índices publicados para o efeito pela
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.
Atendendo a que os índices publicados pela Autoridade de Supervisão
de Seguros e Fundos de Pensões têm como objetivo fornecer aos consumidores de seguros um valor de referência que contribua para evitar,
de forma expedita, a desatualização dos capitais seguros no âmbito de
contratos que cobrem riscos relativos ao imóvel;
Considerando, por último, que compete sempre aos tomadores de
seguros, mesmo dos obrigatórios, certificarem-se dos valores a segurar,
tendo em conta, entre outras, as eventuais variações regionais face aos
índices de âmbito nacional e as alterações dos bens seguros;

O projeto da presente Norma Regulamentar esteve em processo de
consulta pública, nos termos do artigo 47.º dos Estatutos da Autoridade
de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 1/2015, de 6 de janeiro, não tendo sido recebidos comentários.
A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, ao
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 135.º do Regime Jurídico do Contrato de Seguro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril,
bem como na alínea a) do n.º 3 do artigo 16.º dos seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 1/2015, de 6 de janeiro, emite a seguinte
Norma Regulamentar:
Artigo único
Índices
Os índices a considerar nas apólices com início ou vencimento no
primeiro trimestre de 2017 são os seguintes:
Índice de Edifícios (IE) — 367,47
Índice de Recheio de Habitação (IRH) — 276,07
Índice de Recheio de Habitação e Edifícios (IRHE) — 330,91
(Base 100: primeiro trimestre 1987)
5 de dezembro de 2016. — O Conselho de Administração: José Figueiredo Almaça, presidente — Filipe Aleman Serrano, vice-presidente.
210078274

ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS
Diretiva n.º 19/2016
Inscrição em Áreas de Balanço das Unidades Físicas relativas ao aproveitamento hidroelétrico de Foz Tua

O Manual de Procedimentos da Gestão Global do Sistema do setor elétrico (MPGGS), aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
(ERSE) através da Diretiva n.º 8/2013, de 15 de maio, revisto e republicado pela Diretiva n.º 9/2014, de 15 de abril, estabelece as disposições
aplicáveis ao funcionamento da atividade de Gestão Global do Sistema desenvolvida pelo operador da rede de transporte (ORT), designadamente
no que respeita, entre outras, a critérios de segurança e funcionamento da operação do Sistema Elétrico Nacional, e regras de funcionamento dos
mercados de serviços de sistema.
O Procedimento n.º 5 do referido Manual define no ponto 1 que uma Área de Balanço corresponde a um conjunto de Unidades Físicas relativas a
produção ou a bombagem, pertencentes a um mesmo Agente de Mercado e que se encontram ligadas numa área de rede, para as quais se agregam
os desvios à programação.
De acordo com o ponto 2 do mesmo procedimento, no processo de inscrição de uma Unidade Física, a Gestão Global do Sistema (GGS) analisará
tecnicamente a sua integração numa Área de Balanço já existente, ou a criação de uma nova Área de Balanço, tendo sempre em atenção os seguintes
critérios:
a) Área de rede, bacia hidrográfica, central termoelétrica;
b) Agente de Mercado responsável pela sua inscrição.
Qualquer alteração nas Áreas de Balanço e, consequentemente, nas Unidades de Oferta do mercado diário e intradiário do MIBEL que
correspondam a centros electroprodutores localizados em Portugal, carece de aprovação prévia da ERSE, ouvido o ORT, de acordo com o mesmo
ponto.
Neste enquadramento, ao abrigo do disposto no ponto 2 do Procedimento n.º 5 do MPGGS, o ORT solicitou à ERSE a aprovação da inscrição das
Unidades Físicas de produção e bombagem relativas ao aproveitamento hidroelétrico de Foz Tua nas Áreas de Balanço “Douro” e “Douro
(Bombagem)”, respetivamente.
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Questionado o agente promotor das referidas Unidades Físicas, este confirmou o seu acordo quanto ao pedido apresentado pelo ORT.

Nestes termos, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 9.º, n.º 3 e do artigo 31.º, n.º 2, alínea c) dos Estatutos da ERSE, anexos ao DecretoLei n.º 97/2002, de 12 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 84/2013, de 25 de junho, e do ponto 2 do Procedimento n.º 5 do MPGGS,
o Conselho de Administração da ERSE deliberou o seguinte:
1.

Aprovar a inscrição das Unidades Físicas de produção e bombagem relativas ao aproveitamento hidroelétrico de Foz Tua nas Áreas de Balanço
“Douro” e “Douro (Bombagem)”, respetivamente.

2.

A presente Diretiva entra em vigor no dia seguinte à sua publicação no Diário da República, sem prejuízo da sua divulgação prévia na página
da ERSE na internet.
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
2 de dezembro de 2016
O Conselho de Administração
Prof. Doutor Vitor Santos
Dr. Alexandre Santos
Dr.ª Maria Cristina Portugal

210075885

ORDEM DOS ADVOGADOS
Edital n.º 1064/2016
Rui Santos, Presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa Faz
Saber, que, com efeitos a partir de 09/11/2016, foi determinado o levantamento da suspensão da inscrição da Sr.ª Dr.ª Julie Lefebvre, Portadora
da cédula profissional n.º 17784l, em virtude do cumprimento da pena
aplicada no processo disciplinar n.º 123/2012-L/D.
5 de dezembro de 2016. — O Presidente do Conselho de Deontologia
de Lisboa da Ordem dos Advogados, Rui Santos.
210076849

ORDEM DOS SOLICITADORES E DOS AGENTES DE EXECUÇÃO
Deliberação n.º 1886/2016
A Assembleia Geral da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de
Execução deliberou, em reunião de 21 de outubro de 2016, nos termos da
alínea d) do n.º 3 do artigo 23.º do Estatuto da Ordem dos Solicitadores
e dos Agentes de Execução, a delegação da competência para aprovação
dos seguintes regulamentos na assembleia de representantes do colégio
profissional de solicitadores:
a) Balcão Único do Solicitador:
Objeto e sentido:
Definição das formas de utilização da marca do balcão único do
solicitador.
Extensão e limites:
De acordo com a extensão e limites definidos no Estatuto da Ordem
dos Solicitadores e dos Agentes de Execução.
Duração da delegação:
O regulamento deve ser aprovado pela assembleia de representantes do colégio profissional de solicitadores até 23 de janeiro de 2018.
b) Contas cliente de solicitador

Objeto e sentido:
Definição das normas a que deve obedecer a abertura, a movimentação, a gestão e o encerramento das contas-clientes dos solicitadores.
Extensão e limites:
De acordo com a extensão e limites definidos no Estatuto da Ordem
dos Solicitadores e dos Agentes de Execução.
Duração da delegação:
O regulamento deve ser aprovado pela assembleia de representantes do colégio profissional de solicitadores até 23 de janeiro de 2018.
Aprovado em Assembleia Geral da Ordem dos Solicitadores e dos
Agentes de Execução de 21 de outubro de 2016.
29 de novembro de 2016. — O Presidente da Mesa da Assembeia
Geral da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Rui
Carvalheiro.
210074742
Regulamento n.º 1108/2016
Regulamento de Estágio para Solicitadores
Preâmbulo
Tendo em conta as atribuições da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, doravante designada de Ordem, nomeadamente:
O Estatuto da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução
(EOSAE), aprovado pela Lei n.º 154/2015, de 14 de setembro, nos termos do qual e de acordo com o artigo 1.º, n.º 2 a Ordem é uma pessoa
coletiva de direito público de natureza associativa que, no exercício
dos seus poderes públicos, aprova os regulamentos previstos na lei e
no EOSAE;
O artigo 3.º do EOSAE, cujo n.º 1 estabelece que a Ordem tem como
fins o controlo do acesso e exercício da atividade profissional dos solicitadores e dos agentes de execução, elaborando, nos termos da lei, as
normas técnicas e deontológicas respetivas, estando prevista a atribuição
regulamentar concreta no n.º 2, particularmente nas alíneas b) e e).
Não olvidando que o solicitador, enquanto auxiliar na administração da
justiça, tem uma ampla e secular tradição no nosso ordenamento jurídico,

