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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

22 e 23 de Setembro de 2011 

 

Legislação Nacional 

Livro Branco do Sector Empresarial Local 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

39/2011 – I Série n.º 183, de 22/09 

Prorroga, até 15 de Outubro de 2011, o 

mandato da comissão de 

acompanhamento da elaboração do Livro 

Branco do Sector Empresarial Local, com o 

objectivo de proceder ao diagnóstico e 

caracterização desse sector. 

Esta prorrogação do prazo deve-se ao facto 

de os objectivos subjacentes à constituição 

da referida comissão ainda não terem sido 

totalmente atingidos. Importa, assim, 

viabilizar a conclusão dos trabalhos e 

garantir a obtenção do enquadramento 

material das decisões para o sector, 

designadamente em face dos 

compromissos entretanto assumidos pelo 

Estado Português no âmbito do Programa 

de Assistência Financeira. 

Esta Comissão foi criada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 64/2010, de 30 

de Agosto. 

Reforma da Administração Local 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

40/2011 – I Série n.º 183, de 22/09 

Aprova os princípios orientadores e os 

eixos estruturantes da reforma da 

administração local autárquica. 

Conferindo natureza prioritária a esta 

reforma, o Governo define como seus 

princípios orientadores: (i) maior 

proximidade e descentralização 

administrativa, (ii) reforço do 

municipalismo e da intervenção das 

freguesias, (iii) eficiência na gestão e 

afectação dos recursos públicos, (iv) 

reforço de sustentabilidade da estrutura 

autárquica, (v) valorização da prestação de 

serviço público, (vi) especial consideração 

pelas especificidades locais, (vii) reforço da 

coesão e competitividade territorial. 

A reforma da Administração Local 

Autárquica terá ainda como eixos 

estruturantes o sector empresarial local, a 

organização do território, a gestão 

municipal, intermunicipal e o 

financiamento, bem como a promoção da 

democracia local. 

Ao nível do sector empresarial local (SEL) 

pretende-se: (i) assegurar a suspensão da 

criação de novas empresas, (ii) analisar a 

relação custo-benefício de todas as 

estruturas empresariais que integram o 

SEL, (iii) estabelecer os critérios para a 

extinção e fusão de empresas locais, (iv) 

estabelecer limites restritivos ao 

endividamento do SEL a partir de 2012, (v) 

alargar o controlo a todas as entidades do 
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SEL, (vi) iniciar a criação de um novo 

enquadramento legal para o sector. 

Ao nível da organização do território 

pretende-se: rever o actual mapa 

administrativo, com vista à redução do 

número de freguesias e elaborar uma 

matriz de critérios demográficos e 

geográficos suficientemente habilitadores 

das opções a tomar, tendo presente a 

tipologia decorrente das noções de 

freguesia predominantemente urbana, de 

freguesia maioritariamente urbana e de 

freguesia predominantemente rural. 

No que se refere à gestão municipal, 

gestão intermunicipal e financiamento 

pretende-se: (i) avaliar o impacto 

decorrente do exercício de competências 

por parte de estruturas associativas 

municipais, (ii) determinar que tal 

avaliação seja concretizada em articulação 

com os respectivos municípios e as 

comissões de coordenação e 

desenvolvimento regional competentes, 

(iii) promover a alteração do regime 

jurídico do associativismo municipal, 

objectivando a sua regulação, 

racionalização e aglutinação. 

 

Passaporte Electrónico 

Portaria n.º 270/2011 – I Série n.º 183, de 

22/09 

Altera a Portaria n.º 1245/2006 de 25 de 

Agosto, que define o regime das taxas 

aplicadas à emissão do passaporte 

electrónico. 

Esta alteração vem na sequência da 

passagem das competências anteriormente 

atribuídas aos governos civis relativamente 

à concessão do passaporte comum para o 

director nacional do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras. Com esta 

alteração passa a ser possível requerer a 

concessão de passaporte nas 

Conservatórias do Registo Civil e demais 

serviços em que se pode requerer o Cartão 

de Cidadão. 

 

PROMAR - Regime de Apoio às Acções 

Colectivas 

Portaria n.º 271/2011 – I Série n.º 183, de 

22/09 

Altera o Regulamento do Regime de Apoio 

às Acções Colectivas, aprovado pela 

Portaria n.º 719-C/2008, de 31 de Julho, 

passando agora as despesas elegíveis a 

contemplar as despesas inerentes a bolsas 

de investigação com utilidade para a 

execução dos projectos e outras despesas 

imprescindíveis para o desenvolvimento 

das acções. 

 

Passe Social+ 

Portaria n.º 272/2011 – I Série n.º 184, de 

23/09 

Define as condições de atribuição do Passe 

Social+, bem como, os procedimentos 
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relativos à operacionalização do sistema 

que lhe está associado. 

O Passe Social+ tem como objectivo apoiar 

as famílias de menores rendimentos no 

que se refere aos títulos de transporte n 

âmbito do sistema de títulos intermodais 

das áreas metropolitanas de Lisboa e do 

Porto. 

 

Legislação Comunitária 

22 de Setembro de 2011 

Sociedade da Informação 

Regulamento (UE) n.º 937/2011 da 

Comissão, de 21/09/11 (JO L 245, de 

22/09) 

Aplica o Regulamento (CE) n.º 808/2004 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo 

às estatísticas comunitárias sobre a 

sociedade da informação. 

 

Sétimo Programa-Quadro 

Rectificação do Regulamento (CE) n.º 

1906/2006, de 18/12/2006 (JO L 245, de 

22/09) 

Estabelece as regras de participação de 

empresas, centros de investigação e 

universidades em acções no âmbito do 

Sétimo Programa-Quadro e as regras de 

difusão dos resultados da investigação 

(2007-2013). 

 

23 de Setembro de 2011 

Emissão de Gases com Efeito de Estufa / 

Tractores 

Directiva 2011/72/UE, de 14/09/2011 (JO L 

246, de 23/09) 

Altera a Directiva 2000/25/CE no que diz 

respeito às disposições aplicáveis aos 

tractores introduzidos no mercado ao 

abrigo do regime de flexibilidade. 

Pretende-se adoptar tecnologias cada vez 

mais limpas para que permitam o 

cumprimento das normas no âmbito dos 

direitos de emissão de gases com efeito de 

estufa. 

 

Ano Europeu do Envelhecimento Activo 

Decisão n.º 940/2011/EU, de 14/09/2011 

(JO L 246, de 23/09) 

Relativa ao Ano Europeu do 

Envelhecimento Activo e da Solidariedade 

entre as Gerações. 

 

Produtos Fitofarmacêuticos 

Regulamento de Execução n.º 942/2011, 

de 22/09/2011 (JO L 246, de 23/09) 

Não aprova a colocação no mercado da 

substância activa flufenoxurão, em 

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 

1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho. 
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Os Estados-Membros asseguram que as 

autorizações dos produtos 

fitofarmacêuticos que contêm 

flufenoxurão são retiradas até 31 de 

Dezembro de 2011. 

e 

Regulamento de Execução n.º 943/2011, 

de 22/09/2011 (JO L 246, de 23/09) 

Não aprovação a substância activa 

propargite, em conformidade com o 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo 

à colocação de produtos fitofarmacêuticos 

no mercado. 

 

    


