
 

Destaque 
Dia 

06 de Outubro 

 

 
1 

LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO            
Legislação Nacional 

Regime Jurídico da Contratação Pública 

Decreto-Lei n.º 104/2011 – I Série n.º192, 

de 6/10 

Aprova o regime jurídico da contratação 

pública nos domínios da defesa e da 

segurança. 

Este novo regime estabelece novas regras 

relativamente à coordenação dos 

processos de adjudicação de determinados 

contratos de empreitada, contratos de 

fornecimento e contratos de serviços por 

autoridades ou entidades adjudicantes nos 

domínios da defesa e da segurança. 

Destaca-se o facto de, com o objectivo de 

permitir a participação das pequenas e 

médias empresas (PME) nos futuros 

contratos públicos relativos a estes 

domínios, o novo regime incluir 

expressamente disposições em matéria de 

subcontratação. 

O presente diploma transpõe para o direito 

interno a Directiva n.º 2009/81/CE, do 

Parlamento e do Conselho, de 13 de Julho 

(altera as Directivas n.º 2004/17/CE e 

2004/18/CE) e revoga o Decreto-Lei n.º 

33/99, de 5 de Fevereiro. 

O regime agora publicado entra em vigor 

no dia 1 de Janeiro de 2012. 

 

Regime Jurídico das Contrapartidas 

Decreto-Lei n.º 105/2011 – I Série n.º 192, 

de 6/10 

Revoga o Decreto-Lei n.º 154/2006, de 7 de 

Agosto, que aprovou o Regime Jurídico das 

Contrapartidas. 

Com a aprovação do aprovou 

O Regime Jurídico das Contrapartidas 

(compensações acordadas entre o Estado e 

um fornecedor de material de defesa, 

susceptíveis de contribuir para o 

desenvolvimento industrial da economia) 

não é compatível com o novo regime 

jurídico da contratação pública nos 

domínios da defesa e da segurança, pelo 

que, deixa de ser possível associar 

contratos de contrapartidas, directas ou 

indirectas, a contratos de aquisição de 

material de defesa. 

O presente diploma entra em vigor a 7 de 

Outubro de 2011. 

 

Revisão das Redes de Transportes 

Públicos de Lisboa 

Despacho n.º 13370/2011 – II Série Parte C 

n.º 192, de 6/10 

Cria um grupo de trabalho com o objectivo 

de apresentar uma proposta de revisão das 

redes de transportes públicos e de criação 

de um sistema tarifário intermodal na área 

metropolitana de Lisboa. 
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O grupo de trabalho deverá apresentar o 

seu relatório até ao dia 31 de Outubro de 

2011 com medidas concretas, passíveis de 

serem implementadas no curto prazo. 

 

Revisão das Redes de Transportes 

Públicos de Lisboa 

Despacho n.º 13371/2011 – II Série Parte C 

n.º 192, de 6/10 

Cria um grupo de trabalho com o objectivo 

de apresentar uma proposta de revisão das 

redes de transportes públicos na área 

metropolitana do Porto. 

O grupo de trabalho deverá apresentar o 

seu relatório até ao dia 31 de Outubro de 

2011, com medidas concretas, passíveis de 

ser implementadas no curto prazo. 

 

Programa Operacional de Assistência 

Técnica 

Listagem n.º 149/2011 – II Série Parte C n.º 

192, de 6/10 

Publica a lista das entidades beneficiárias 

do Programa Operacional de Assistência 

Técnica FSE no 1.º semestre ano de 2011. 

 

Saúde / Reavaliação da Rede Nacional de 

Emergência 

Despacho n.º 13377/2011 – II Série Parte C 

n.º 192, de 6/10 

Cria a Comissão para a Reavaliação da 

Rede Nacional de Emergência e Urgência, 

com vista a, face aos dados demográficos 

de Censos de 2011, ao impacto no 

desenvolvimento da nova rede rodoviária e 

às reformas dos cuidados de saúde 

primários e hospitalar, reavaliar a 

implementação da rede de urgência. 

Até final de 31 de Janeiro de 2012, esta 

Comissão deverá apresentar um relatório 

sobre as actuais condições, bem como, 

uma proposta para a estratégia de 

desenvolvimento da resposta de 

emergência pré-hospitalar e da rede de 

urgência. 

 

Política do Medicamento 

Despacho n.º 13378/2011 – II Série Parte c 

n.º 192, de 6/10 

Cria a comissão do programa do 

medicamento hospitalar e estabelece a 

respectiva composição. 

Na continuidade do trabalho já 

desenvolvido, nomeadamente em relação 

ao reforço do Código Hospitalar Nacional 

do Medicamento e monitorização da 

utilização de medicamentos, importa agora 

recentrar prioridades e objectivos para 

que, face ao actual contexto nacional, 

sustentem uma criteriosa gestão de 

recursos, com particular enfoque na 

sustentabilidade dos encargos com 

medicamentos em ambiente hospitalar. 
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Legislação Comunitária 

5 de Outubro de 2011 

Comercialização de Produtos 

Comunicação da Comissão (JO C 192, de 

5/10) 

No âmbito da execução do Regulamento 

(CE) n.º 765/2008 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, da Decisão n.º 768/2008/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho e do 

Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, 

relativos à comercialização de produtos, a 

presente Comunicação publicação os 

títulos e referências das normas 

harmonizadas ao abrigo daquela directiva. 

 

Instrumentos de Medição 

Comunicação da Comissão (JO C 192, de 

5/10) 

No âmbito da execução da Directiva 

2004/22/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativa aos instrumentos de 

medição, a presente Comunicação publica 

os títulos e referências das normas 

harmonizadas ao abrigo daquela directiva. 

 

6 de Outubro de 2011 

Decisão da Comissão, de 29/06/2011 (JO L 

261, de 6/10) 

Relativa aos auxílios no sector da 

transformação de subprodutos animais em 

2003 Auxílio estatal C 23/05 (ex NN 8/04 e 

ex N 515/03) [notificada com o número 

C(2011) 4425] (1) 

 

Acordo EEE 

Decisões do Comité Misto do Espaço 

Económico Europeu n.º 59 a 93 de 

1/07/2011 (JO L 262, de 6/10) 

Alteram os anexos que a seguir se 

discriminam do Acordo EEE: 

- Anexo I (Questões veterinárias e 

fitossanitárias); 

- Anexo II (Regulamentação técnica, 

normas, ensaios e certificação); 

- Anexo IV (Energia); 

- Anexo VI (Segurança Social); 

- Anexo IX (Serviços Financeiros); 

- Anexo XI (Comunicações electrónicas, 

serviços audiovisuais e sociedade da 

informação); 

- Anexo XIII (Transportes); 

- Anexo XVI (Contratos públicos); 

- Anexo XVIII (Saúde e segurança no local 

de trabalho, legislação laboral e igualdade 

de tratamento entre trabalhadores 

masculinos e femininos); 

- Anexo XX (Ambiente) 

- Anexo XXI (Estatísticas);  


