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Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

Legislação Nacional 

Instalação e Funcionamento de Creches 

Portaria n.º 262/2011 – I Série n.º 167, 

de 31/08 

Estabelece as normas reguladoras das 

condições de instalação e funcionamento 

das creches, quer sejam da iniciativa de 

sociedades ou empresários em nome 

individual, quer de instituições particulares 

de solidariedade social ou equiparadas e 

outras de fins idênticos e de reconhecido 

interesse público. 

As creches estão sujeitas a licenciamento 

de acordo com a legislação em vigor e 

regulamentos camarários da área de 

localização. 

O funcionamento da creche está sujeito a 

acompanhamento, avaliação e fiscalização 

por parte dos serviços competentes do 

Instituto da Segurança Social, I. P. 

Esta Portaria entra em vigor a partir de 1 

de Setembro e revoga o Despacho 

Normativo n.º 99/89, de 27 de Outubro. 

 

Redução de Custos na Saúde / MoU 

Despacho n.º 10783-A/2011 – II Série 

Parte C n.º 167, de 31/08 (Suplemento) 

Determina, em cumprimento do 

estabelecido no Memorando de 

Entendimento (MoU) firmado pelo 

Governo Português com o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), a Comissão 

Europeia (CE) e o Banco Central Europeu 

(BCE), que a meta de referência para a 

redução dos custos operacionais dos 

hospitais, centros hospitalares e unidades 

locais de saúde integrados no sector 

empresarial do Estado, para 2012, seja 

desde já revista e fixada num valor inferior 

em 11 % ao de 2011, sendo admissível uma 

redução menor apenas nos casos e na 

medida em que tal garanta um orçamento 

económico equilibrado, traduzido num 

valor de EBITDA nulo. 

 

Saúde / Requisições Electrónicas de Meios 

Complementares de Diagnóstico 

Despacho n.º 10783-B/2011 – II Série 

Parte C n.º 167, de 31/08 (Suplemento) 

Define o modelo das requisições 

electrónicas de meios complementares de 

diagnóstico e terapêutica e que o modelo 

de documento pré-impresso para efeitos 

de requisição manual passa a ser de 

utilização excepcional. 

 

POPH / Subsídios 

Listagem n.º 120/2011 – II Série Parte C n.º 

167, de 31/08 
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Publica os subsídios concedidos pelo 

Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, I. P., durante o 1.º semestre 

de 2011, co-financiados pelo FSE, no 

âmbito do POPH — Programa Operacional 

do Potencial Humano. 

 

Lei Orgânica do XIX Governo 

Constitucional. 

Declaração de Rectificação n.º 29/2011 

I Série n.º 169, de 2/09 

Rectifica o Decreto-Lei n.º 86-A/2011, de 

12 de Julho, que aprova a Lei Orgânica do 

XIX Governo Constitucional. 

 

Preços dos Transportes 

Despacho n.º 10838/2011 – II Série Parte C 

n.º 169, de 2/09 

Aprova, em regulamentação do Despacho 

normativo n.º 11-A/2011, de 27 de Julho 

(aumentou o preço dos transportes 

colectivos), os valores máximos de preços 

para as carreiras rodoviárias interurbanas 

de passageiros, em percursos inferiores a 

50 km. 

Os preços agora aprovados podem ser 

praticados a partir de 1 de Agosto de 2011. 

 

Legislação Comunitária 

31 de Agosto de 2011 

Nova Abordagem – Baixa Tensão 

Comunicação da Comissão 2011/C 256/01 

(JOUE C 256 de 31/08) 

No âmbito da aplicação da Directiva 

2006/95/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 12 de Dezembro de 2006, 

relativa à harmonização das legislações dos 

Estados-Membros no domínio do material 

eléctrico destinado a ser utilizado dentro 

de certos limites de tensão. Inclui a 

publicação dos títulos e referências das 

normas harmonizadas ao abrigo da 

directiva.  

Esta lista agora publicada substitui todas as 

listas anteriores publicadas no âmbito 

desta Directiva no Jornal Oficial da União 

Europeia. 

Esta actualização já foi introduzida no 

quadro global de informação relativo à 

nova abordagem e pode ser consultado 

clicando aqui 

 

1 de Setembro de 2011 

Alimentação Animal - Aditivos 

Regulamento de Execução n.º 868/2011 

da Comissão, de 31/08, (JOUE L 226 de 

1/09) 

Relativo à autorização de uma preparação 

de Lactobacillus plantarum (DSM 21762) e 

de uma preparação de Lactobacillus 

buchneri (DSM 22963) enquanto aditivos 

em alimentos para todas as espécies 

animais. 
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Estas autorizações são uma etapa 

necessária no âmbito do Regulamento (CE) 

nº 1831/2003 que prevê um procedimento 

de autorização para aditivos destinados à 

alimentação animal. 

 

2 de Setembro de 2011 

Taxa de juro - Banco Central Europeu 

Informação da Comissão Europeia nº 

2011/C 258/05 (JOUE C 258 de 2/09) 

Indica a taxa de juro aplicada pelo Banco 

Central Europeu às suas principais 

operações de refinanciamento a partir de 1 

de Setembro de 2011: 1,50 % — Taxas de 

câmbio do euro. 

 

Financiamento da Investigação e Inovação 

da UE 

Parecer nº 2011/C 259/01 do Comité das 

Regiões (JOUE C 259 de 2/09) 

Relativo ao «Quadro Estratégico Comum 

de Financiamento da Investigação e 

Inovação da UE». 

 

Estratégia «Europa 2020» – «União da 

inovação» 

Parecer nº 2011/C 259/04 do Comité das 

Regiões (JOUE C 259 de 2/09) 

Relativo à iniciativa emblemática no 

quadro da estratégia «Europa 2020» – 

«União da inovação». 

 

Defesa do Consumidor 

Comunicação da Comissão 2011/C 260/01 

(JOUE C 260 de 2/09) 

Comunicação emitida nos termos do artigo 

5.º n.º2, do Regulamento (CE) n.º 

2006/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à cooperação entre as 

autoridades nacionais responsáveis pela 

aplicação da legislação de defesa do 

consumidor. 

Nesta Comunicação cada Estado Membro 

comunica o Serviço de ligação único, bem 

como, a autoridade competente para cada 

Directiva específica na área da defesa do 

consumidor. 

 

3 de Setembro de 2011 

Dtº da Saúde e Ciências Vida - Produtos 

Fitofarmacêuticos (CAE 20200) 

Regulamento de Execução n.º 881/2011 

da Comissão, de 2/11 (JOUE L 228 de 3/09) 

Altera o Regulamento (CE) n.º 1137/2007 

no que respeita à composição do aditivo da 

preparação de Bacillus subtilis DSM 17299 

(detentor da autorização Chr. Hansen A/S) 

e respectiva utilização em alimentos para 

animais que contenham ácido fórmico. 

Estas autorizações são uma etapa 

necessária no âmbito do Regulamento (CE) 

nº 1831/2003 que prevê um procedimento 
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de autorização para aditivos destinados à 

alimentação animal. 

 

Balanço - Instituições Financeiras 

Monetárias  

Regulamento n.º 883/2011 do Banco 

Central Europeu, de 25/08 (JOUE L 228 de 

3/09) 

Altera o Regulamento (CE) n.º 25/2009 

relativo ao balanço consolidado do sector 

das instituições financeiras monetárias 

(«instituição financeira monetária»(IFM): 

a) bancos centrais; b) instituições de 

crédito e c) outras IFM, ou seja, outras 

instituições financeiras residentes que 

correspondam à definição de IFM, 

independentemente do tipo de actividade 

que exerçam. 

 

Sistema RAPEX - Sistema de Alerta Rápido 

para produtos não alimentares  

Relatório semanal de notificações RAPEX – 

2/09/2011) 

Aconselha-se as empresas que pretendem 

proceder a importação de produtos de fora 

da União Europeia a consultar este sistema 

uma vez que ele disponibiliza a listagem 

dos produtos cuja comercialização está 

proibida na União Europeia.  


