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Legislação Nacional 

Plano Estratégico Nacional do Turismo 

(PENT) 

Despacho normativo n.º 13/2011 – II Série 

Parte C n.º 175, de 12/09 

Suspende o prazo da apresentação de 

candidaturas à linha de apoio II do 

Programa de Intervenção do Turismo (PIT) 

«Eventos para a projecção do destino 

Portugal», estabelecido no Regulamento 

da Linha de Apoio II do PIT (Despacho 

normativo n.º 30/2009, de 18 de Agosto). 

Esta suspensão do prazo de apresentação 

de candidaturas é justificada pelo facto de, 

neste momento, se proceder a uma análise 

e reavaliação do PENT. A referida 

suspensão manter-se até à aprovação do 

novo regime enquadrador desta linha de 

apoio e respectivo regulamento de 

execução. 

 

Legislação Comunitária 

10 de Setembro de 2011 

Acordo União Europeia / Suiça 

Informação (JO L 234, de 10/09) 

Relativa à entrada em vigor do Acordo 

entre a União Europeia e a Confederação 

Suíça que estabelece os termos e as 

condições de participação da Confederação 

Suíça no programa «Juventude em Acção» 

e no programa de acção no domínio da 

aprendizagem ao longo da vida (2007-

2013). 

 

Apuramento das Contas do FEAGA e do 

Feader 

Regulamento de Execução n.º 909/2011 

da Comissão, de 8/09 (JO L 234, de 10/09) 

Estabelece a forma e o conteúdo das 

informações contabilísticas a apresentar à 

Comissão no âmbito do apuramento das 

contas do FEAGA e do Feader e para 

efeitos de acompanhamento e de 

elaboração de previsões. 

 

Equipamentos Eléctricos e Electrónicos 

Decisão da Comissão, de 8/9/2011 (JO L 

234, de 10/09) 

Altera, para efeitos de adaptação ao 

progresso técnico, o anexo da Directiva 

2002/95/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que respeita a isenções 

relativas a aplicações de chumbo e de 

cádmio. 

 

Contratos de Crédito aos Consumidores 

Rectificação da Directiva 2008/48/CE, de 

23 de Abril de 2008 (JO L 2334, de 10 (09) 

Relativa a contratos de crédito aos 

consumidores e que revoga a Directiva 

87/102/CEE do Conselho. 


