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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

18 e 19 de Outubro de 2011 

 

Legislação Nacional 

Conselho das Finanças Públicas 

Lei n.º 54/2011 – I Série n.º 201, de 19/10 

Aprova os estatutos do conselho das 

finanças públicas, criado pela lei de 

enquadramento orçamental (Lei n.º 

91/2001, de 20 de Agosto, republicada pela 

Lei n.º 22/2011, de 20 de Maio). 

O conselho tem como missão proceder a 

uma avaliação independente sobre a 

consistência, cumprimento e 

sustentabilidade da política orçamental de 

modo a contribuir para a qualidade das 

decisões de política económica e para o 

reforço da credibilidade financeira do 

Estado. 

No âmbito das suas atribuições, o conselho 

produz, obrigatória e previamente à sua 

apreciação na Assembleia da República, 

relatórios sobre: 

a) O Programa de Estabilidade e 

Crescimento e demais procedimentos no 

quadro regulamentar europeu do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento; 

b) O Quadro Plurianual de Programação 

Orçamental; 

c) A proposta de Orçamento do Estado. 

A primeira nomeação dos membros do 

conselho ocorrerá entre 20 de Outubro e 

18 de Dezembro de 2011, tendo os 

respectivos mandatos a seguinte duração: 

o mandato do presidente, sete anos, os 

mandatos do vice-presidente e do vogal 

executivo, cinco anos e os mandatos dos 

vogais não executivos, três anos. 

A presente lei entra em vigora a 20 de 

Outubro. 

 

Apoio Social Extraordinário na 

Electricidade e Gás Natural 

Directiva n.º 4/2011 – II Série Parte E n.º 

201, de 19/10 

Estabelece o conjunto de informações que 

obrigatoriamente os comercializadores e 

comercializadores de último recurso 

devem prestar aos seus clientes (sector 

eléctrico e de gás natural) relativamente à 

tarifa social e ao apoio social extraordinário 

ao consumidor de energia (ASECE). 

Deve, desde logo ser disponibilizada 

informação referente à existência destes 

apoios sociais e respectivas condições de 

acesso e de aplicação. 

A Entidade Reguladora dos Serviços 

Energéticos disponibilizará publicamente 

informação sobre as regras aplicáveis ao 

ASECE e às tarifas sociais no fornecimento 

de electricidade e de gás natural, na sua 

página na Internet. 
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Legislação Comunitária 

18 de Outubro de 2011 

Proibição de Pesca a Portugal 

Regulamento (UE) n.º 1027/2011 da 

Comissão, de 13/10/2011 (JO L 271, de 

18/10) 

Proíbe a pesca de espadim-branco no 

oceano Atlântico pelos navios que arvoram 

o pavilhão de Portugal. 

e 

Regulamento (UE) n.º 1028/2011 da 

Comissão, de 13/10 /2011 (JO L 271, de 

18/10) 

Proíbe a pesca dos imperadores nas águas 

da UE e nas águas internacionais das zonas 

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV pelos 

navios que arvoram o pavilhão de Portugal. 

 

Navegação Aérea 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1034/2011, de 17/10/2011 (JO L 271, de 

18/10) 

Referente à supervisão da segurança nos 

serviços de gestão do tráfego aéreo e de 

navegação aérea e que altera o 

Regulamento (UE) n.º 691/2010. 

e 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1035/2011, de 17/10/2011 (JO L 271, de 

18/10) 

Estabelece requisitos comuns para a 

prestação de serviços de navegação aérea 

e altera os Regulamentos (CE) n.º 

482/2008 e (UE) n.º 691/2010. 

 

Fundo Europeu Agrícola de Garantia - 

FEAGA 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1036/2011, de 17/10/2011 (JO L 271, de 

18/10) 

Fixa, para o exercício contabilístico de 2012 

do FEAGA, as taxas de juro a aplicar no 

cálculo das despesas de financiamento das 

intervenções que consistem na compra, 

armazenagem e escoamento das 

existências. 

 

Produtos Têxteis 

Regulamento (UE) n.º 1007/2011, de 

27/09/2011 (JO L 272, de 18/10) 

Estabelece as regras aplicáveis à 

utilização de denominações de fibras 

têxteis e à correspondente 

etiquetagem e marcação da 

composição em fibras dos produtos 

têxteis, à etiquetagem e marcação de 

produtos têxteis que contenham partes 

não têxteis de origem animal e à 

determinação da sua composição em 

fibras através da análise quantitativa 



 

Destaque 
Dia 

19 de Outubro 

 

 
3 

das misturas binárias e ternárias de 

fibras têxteis. 

Pretende-se com estas novas regras 

melhorar o funcionamento do mercado 

interno e prestar informações exactas 

aos consumidores. 

É revogada a Directiva 73/44/CEE do 

Conselho e as Directivas 96/73/CE e 

2008/121/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho. 

Os produtos têxteis que estejam em 

conformidade com o disposto na Directiva 

2008/121/CE e que sejam colocados no 

mercado antes de 8 de Maio de 2012, 

podem continuar a ser colocados no 

mercado até 9 de Novembro de 2014. 

O presente regulamento é aplicável a partir 

de 8 de Maio de 2012. 

 

19 de Outubro de 2011 

Auxílios Estatais / Portugal 

Decisão da Comissão, de 13/07/2011 (JO L 

274, de 19/10) 

Referente ao regime de auxílios estatais C 

3/09 aplicado por Portugal a favor da 

recolha, transporte, tratamento e 

destruição dos resíduos de matadouros. 

    


