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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

26 de Setembro de 2011 

 

Legislação Nacional 

Actividade de Construção / Indicadores de 

Liquidez e Autonomia Financeira 

Portaria n.º 274/2011 – I Série n.º 185, de 

26/09 

Define os indicadores de liquidez geral e 

autonomia financeira com vista ao acesso e 

permanência na actividade de construção 

das empresas do sector. 

Os novos rácios agora fixados tomam em 

consideração a situação de crise instalada 

no sector da construção, bem como, o 

facto de, a partir de 2010, todas as 

empresas estarem obrigadas a observar o 

novo Sistema de Normalização 

Contabilística (o que, por si só, tem efeitos 

no respectivo rácio da liquidez geral). 

Assim, o rácio exigido para a autonomia 

financeira passou de 15% para 5% e o nível 

de liquidez geral passou de 110% para 

100%. 

Estes valores de referência dos indicadores 

aplicam-se ao exercício de 2010 e 

exercícios posteriores, até fixação de novos 

indicadores ou valores. 

A presente portaria entra em vigor a 27 de 

Setembro de 2011 e revoga a Portaria n.º 

971/2009, de 27 de Agosto. 

 

Legislação Comunitária 

24 de Setembro de 2011 

Prevenção e Controlo Integrados da 

Poluição 

Decisão de Execução da Comissão de 

21/09/2011 (JO L 247, de 24/09) 

Estabelece um questionário a utilizar na 

elaboração dos relatórios sobre a aplicação 

da Directiva 2008/1/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa à 

prevenção e controlo integrados da 

poluição. 

Os relatórios a apresentar devem incidir no 

período compreendido entre 1 de Janeiro 

de 2012 e 31 de Dezembro de 2013 e a 

Decisão 2010/728/UE é revogada com 

efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2013. 

 

Incineração de Resíduos 

Decisão de Execução da Comissão, de 

21/09/2011 (JO L 247, de 24/09) 

Estabelece um questionário a utilizar na 

elaboração dos relatórios sobre a aplicação 

da Directiva 2000/76/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa à 

incineração de resíduos. 
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Os relatórios a apresentar devem incidir no 

período compreendido entre 1 de Janeiro 

de 2012 e 31 de Dezembro de 2013 e a 

Decisão 2010/731/UE é revogada com 

efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2013. 

 

Comercialização de Ovos 

Regulamento (UE) n.º 939/2011 da 

Comissão, de 23/09/2011 (JO L 248 de 

24/09) 

Rectifica o Regulamento (CE) n.º 617/2008 

da Comissão que estabelece as regras de 

execução do Regulamento (CE) n.º 

1234/2007 do Conselho no que diz respeito 

às normas de comercialização de ovos para 

incubação e de pintos de aves de capoeira. 

    


