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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO            
Legislação Nacional 

Estabelecimentos de Apoio Social / 

Licenciamento e Fiscalização 

Decreto-Lei n.º 99/2011 – I Série n.º 187, 

de 28/09 

Altera o regime de licenciamento e 

fiscalização da prestação de serviços e dos 

estabelecimentos de apoio social visando 

criar as condições para que a actividade 

dessas instituições não seja prejudicada 

pela eventual morosidade dos serviços 

públicos. 

Com esta decisão, o Governo concretiza 

um dos objectivos consagrados no 

Programa de Emergência Social (PES), 

salvaguardando a qualidade e a segurança 

e simplificando a actividade de quem 

responde no sector social. As novas regras 

visam ainda promover o aumento da 

sustentabilidade das referidas instituições 

e fortalecer, o sector social, criando 

melhores condições para estimular a 

economia local, criar emprego e dinamizar 

o interior. 

É alterado o Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 

de Março. 

 

Saúde / Monitorização de Prescrição de 

Medicamentos 

Despacho n.º 12950/2011 – II Série Parte c 

n.º 187, de 28/09 

Estabelece diversos procedimentos com 

vista ao cumprimento das medidas 

estabelecidas no Memorando de 

Entendimento (MoU) entre o Governo 

Português e o FMI, a CE e o BCE, para a 

área da saúde. 

Através do presente despacho pretende-se 

executar a medida n.º 3.57 do MoU de 

«Melhorar os sistema de monitorização de 

prescrição de medicamentos e meios de 

diagnóstico e, pôr em prática uma 

avaliação sistemática de cada médico em 

termos de volume e valor, e, comparação 

com normas de orientação de prescrição e 

de outros profissionais da área de 

especialização. Será prestada 

periodicamente informação a cada médico 

sobre o processo, em particular sobre a 

prescrição dos medicamentos mais caros e 

mais usados, com início no T4-2011». 

Assim, as Administrações Regionais de 

Saúde, devem enviar, através de correio 

electrónico, a cada presidente do Conselho 

Clínico do Agrupamento de Centros de 

Saúde, um relatório com indicadores 

relativos às prescrições de medicamentos e 

MCDTs, efectuadas por cada médico 

prescritor, naquele local de prescrição, até 

ao último dia de cada mês, com início a 30 

Setembro 2011. 

O presente despacho entra em vigor a 28 

de Setembro de 2011. 
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Qualidade e Segurança do Sangue 

Humano 

Decreto-Lei n.º 100/2011 – I Série n.º 188, 

de 29/09 

Altera o Decreto-Lei n.º 267/2007, de 24 

de Julho, que estabelece o regime jurídico 

da qualidade e segurança do sangue 

humano e dos componentes sanguíneos, 

respectivas exigências técnicas, requisitos 

de rastreabilidade e notificação de 

reacções e incidentes adversos graves e as 

normas e especificações relativas ao 

sistema de qualidade dos serviços de 

sangue, com vista a assegurar um elevado 

nível de protecção da saúde pública. 

Transpõe para a ordem jurídica interna a 

Directiva de Execução n.º 2011/38/UE, da 

Comissão, de 11 de Abril. 

 

Valor da Tarifa Social de Electricidade para 

2012 

Despacho n.º 13011/2011 – II Série Parte C 

n.º 187, de 29/09 

Determina que é de 2,3% o limite máximo 

da variação da tarifa social de electricidade 

para 2012. 

O Decreto-Lei n.º 138 -A/2010, de 28 de 

Dezembro, veio criar a tarifa social de 

fornecimento de energia eléctrica a aplicar 

a clientes finais economicamente 

vulneráveis. 

 

Preços dos Medicamentos 

Despacho n.º 13015/2011 – II Série Parte c 

n.º 188, de 29/09 

Aprova os preços de referência unitários 

dos grupos homogéneos de medicamentos 

para vigorar no trimestre civil que se inicia 

em 1 de Outubro de 2011. 

Revoga o despacho n.º 19125-B/2010, de 

23 de Dezembro, de 27 de Dezembro de 

2010. 

 

Tarifa Social no Gás Natural 

Decreto-Lei n.º 101/2011 – I Série n.º 189, 

de 30/09 

Cria a tarifa social de fornecimento de gás 

natural a aplicar a clientes finais 

economicamente vulneráveis. 

O critério de elegibilidade coincide com o 

das prestações atribuídas no âmbito do 

sistema de segurança social, podendo 

requerer a aplicação da tarifa social os 

beneficiários: 

i) do complemento solidário para 

idosos; 

ii) do rendimento social de inserção; 

iii) do subsídio social de desemprego; 

iv) do primeiro escalão do abono de 

família, e 

v) da pensão social de invalidez. 

Estes beneficiários podem dirigir-se aos 

respectivos comercializadores de gás 

natural para solicitar a aplicação da tarifa 

social, autorizando os mesmos a confirmar, 
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junto das instituições de segurança social 

competentes, se o cliente é beneficiário de 

alguma das prestações sociais previstas no 

presente decreto-lei. 

Para além disto, os clientes 

economicamente vulneráveis devem ainda, 

entre outras condições, ser titulares de um 

contrato de fornecimento de gás natural e 

o seu consumo anual deve ser inferior ou 

igual a 500 m3. 

A tarifa social é calculada através da 

aplicação de um desconto na tarifa de 

acesso às redes em baixa pressão. O valor 

deste desconto é determinado pela 

Entidade Reguladora dos Serviços 

Energéticos, tendo em conta o limite 

máximo de variação da tarifa social de 

venda a clientes finais, a fixar anualmente 

pelo membro do Governo responsável pela 

área da energia, considerando a evolução 

dos custos prevista para o sector do gás 

natural. 

A tarifa social a vigorar no ano gás 2011-

2012 será estabelecida pela ERSE até dia 1 

de Outubro. Para efeitos de cálculo da 

tarifa social, o desconto a aplicar na tarifa 

de acesso às redes em baixa pressão no 

período referido é de 13 %. 

O presente diploma produz efeitos a partir 

do dia 1 de Outubro de 2011. 

 

Apoio Social Extraordinário ao 

Consumidor de Energia 

Decreto-Lei n.º 102/2011 – I Série n.º 189, 

de 30/09 

Cria o apoio social extraordinário ao 

consumidor de energia (ASECE), destinado 

às pessoas singulares que se encontrem 

em situação de beneficiar do regime da 

tarifa social de electricidade ou de gás 

natural. 

Com este apoio extraordinário as pessoas 

referidas poderão cumular a tarifa social de 

electricidade ou de gás natural com um 

desconto ao preço do fornecimento de 

energia eléctrica e de gás natural. 

O ASECE é calculado pela aplicação de um 

desconto em percentagem nas facturas de 

electricidade e de gás natural dos clientes 

finais elegíveis. Este desconto incide sobre 

o preço bruto do fornecimento excluído de 

IVA e demais impostos, contribuições e 

taxas que sejam aplicáveis. O seu valor é 

fixado anualmente por portaria dos 

membros do Governo responsáveis pelas 

áreas das finanças, da segurança social e da 

energia. 

O presente diploma produz efeitos a partir 

de 1 de Outubro de 2011. 

 

Elimina a Taxa Reduzida do IVA sobre a 

Electricidade e o Gás Natural 

Lei n.º 51-A/2011 – I Série n.º 189, de 

30/09 (Suplemento) 
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Elimina a taxa reduzida de IVA sobre a 

electricidade e o gás natural, passando a 

aplicar-se a estes bens a taxa normal. 

Assim, são revogadas as verbas 2.12 e 2.16 

da lista I anexa ao Código do IVA. 

 

Valor do Apoio Social Extraordinário ao 

Consumidor de Energia 

Portaria n.º 275-A/2011 – I Série n.º 189, 

de 30/09 (Suplemento) 

Fixa em 13,8% a percentagem do apoio 

social extraordinário ao consumidor de 

energia a aplicar nas facturas de 

electricidade e de gás natural aos clientes 

finais elegíveis. 

Este desconto é aplicável nas facturas 

relativas aos consumos a partir de 1 de 

Outubro de 2011 e incide sobre o valor dos 

consumos de energia e termos fixos ou de 

potência de electricidade e de gás natural, 

líquido de outros descontos, excluído o 

IVA, demais impostos, contribuições, taxas 

e juros de mora que sejam aplicáveis. 

A presente portaria entra em vigor a 1 de 

Outubro de 2011. 

 

Apoio Social Extraordinário ao 

Consumidor de Energia / Procedimentos 

Portaria n.º 275-B/2011 – I Série n.º 189, 

de 30/09 (Suplemento) 

Estabelece os procedimentos, os modelos 

e as demais condições necessárias à 

atribuição, aplicação e manutenção do 

apoio social extraordinário ao consumidor 

de energia. 

O pedido de atribuição do ASECE é 

realizado pelos meios disponibilizados para 

o efeito pelos comercializadores de energia 

eléctrica, ou de gás natural, devendo ser 

assegurada a possibilidade de solicitação 

por via electrónica. 

A presente portaria entra em vigor a 1 de 

Outubro de 2011. 

 

Rendas / Actualização para 2012 

Aviso n.º 19512/2011 – II Série Parte C n.º 

189, de 30/09 

Determina que é de 3,19%, o coeficiente 

de actualização dos diversos tipos de 

arrendamento - habitação, comércio, 

indústria e exercício de profissão liberal -, 

para vigorar no ano civil de 2012. 

 

Programa Operacional Potencial Humano 

/ Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento 

Social 

Despacho n.º 13104/2011 – II Série Parte C 

n.º 189, de 30/09 

Altera o Regulamento Específico da 

Tipologia de Intervenção n.º 6.11 

«Programas Integrados de Promoção do 

Sucesso Educativo» no sentido de 

promover condições para a consolidação 

dos projectos apoiados, nomeadamente 
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através da possibilidade de as intervenções 

assumirem uma maior duração temporal, 

até ao limite de 36 meses, permitindo 

assim aos estabelecimentos de ensino 

desenvolverem estratégias de promoção 

do sucesso educativo mais consolidadas e 

estruturadas no tempo. 

 

Programa Operacional Potencial Humano 

/ Formação Avançada 

Despacho n.º 13105/2011 – II Série Parte C 

n.º 189, de 30/09 

Altera o despacho do regulamento 

específico da tipologia de intervenção n.º 

4.3, do eixo prioritário n.º 4, «Formação 

avançada», do POPH. 

A alteração agora efectuada respeita ao 

regime de financiamento, relativamente à 

regra de atribuição do adiantamento no 

início do projecto, no sentido de assegurar 

uma eficiente organização do ano lectivo, 

com o objectivo de reforçar a actividade e 

maximizar o recurso ao financiamento 

concedido pelo Fundo Social Europeu (FSE) 

para alavancar a execução desta política 

pública. 

 

Índices de Custos de Mão de Obra 

Aviso n.º 19529/2011 – II Série Parte C n.º 

189, de 30/09 

Fixa os índices ponderados de custos de 

mão-de-obra, materiais e equipamentos de 

apoio referentes aos meses de Janeiro, 

Fevereiro e Março de 2011, para efeito de 

aplicação das fórmulas de revisão de 

preços a que se refere o artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro. 

 

POPH 

Listagem n.º 143/2011 – II Série Parte C n.º 

189, de 30/09 

Publica a Listagem das entidades 

beneficiárias apoiadas pelo POPH no 1.º 

semestre de 2011. 

 

Reabilitação Urbana / Câmara Municipal 

de Almada 

Edital n.º 916/2011 – II Série Parte H n.º 

189, de 30/09 

Submete a discussão pública a Estratégia 

de Reabilitação Urbana Simples da Área de 

Reabilitação Urbana da Trafaria. 

 

Reabilitação Urbana / Câmara Municipal 

de Almada 

Edital n.º 917/2011 – II Série Parte H n.º 

189, de 30/09 

Submete a discussão pública a Estratégia 

de Reabilitação Urbana Simples da Área de 

Reabilitação Urbana de Almada. 
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Legislação Comunitária 

28 de Setembro de 2011 

Alimentação para Animais - Importação 

Regulamento de Execução n.º 961/2011, 

de 27/09/2011 (JOUE, de 28/09) 

Impõe condições especiais aplicáveis à 

importação de géneros alimentícios e 

alimentos para animais originários ou 

expedidos do Japão após o acidente na 

central nuclear de Fukushima e revoga o 

Regulamento (UE) n.º 297/2011. 

 

Aviação - Gases com Efeito de Estufa – 

Valores de Referência 

Decisão da Comissão 2011/638/EU, de 

26/09/2011 ) (JOUE, de 28/09) 

Relativa aos valores de referência para a 

atribuição de licenças de emissão de gases 

com efeito de estufa a título gratuito aos 

operadores de aeronaves, em 

conformidade com o artigo 3.º -E da 

Directiva 2003/87/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho. 

A Directiva 2003/87/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro 

de 2003, que regula a criação de um 

regime de comércio de licenças de emissão 

de gases com efeito de estufa na 

Comunidade encontra-se assim 

estruturada: 

CAPÍTULO III - AVIAÇÃO 

Artigo 3.o-C - Quantidade total de 

licenças de emissão atribuídas às 

actividades de aviação 

Artigo 3.o-D - Método de atribuição das 

licenças de emissão às actividades de 

aviação por leilão 

Artigo 3.o-E - Atribuição e concessão de 

licenças de emissão aos operadores de 

aeronaves 

Artigo 3.o-F - Reserva especial para certos 

operadores de aeronaves 

CAPÍTULO III - INSTALAÇÕES FIXAS 

CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS À 

AVIAÇÃO E ÀS INSTALAÇÕES FIXAS 

 

30 de Setembro de 2011 

Nova Abordagem – Compatibilidade 

Electromagnética 

Comunicação da Comissão 2011/C 288/01 

(JOUE, de 30/09) 

Relativa à aproximação das legislações dos 

Estados-Membros respeitantes à 

compatibilidade electromagnética no 

âmbito da aplicação da Directiva 

2004/108/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 15 de Dezembro de 2004. 

Revoga a Directiva 89/336/CEE com a 

publicação dos títulos e referências das 

normas harmonizadas ao abrigo da 

directiva. 
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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 que pode ser 

consultado clicando aqui.  


