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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

28 de Outubro de 2011 

 

Legislação Nacional 

Actualização do Tarifário da Electricidade 

Portaria n.º 284/2011 – I Série n.º 208, de 

28/10 

Actualiza o tarifário da electricidade 

aplicável no próximo ano. 

O valor da redução anual da tarifa de 

referência é fixado em € 54/MWh para o 

primeiro período de oito anos e em € 

35/MWh para o segundo período, com 

efeitos a partir 2012, inclusive. 

Assim, a tarifa de referência aplicável no 

próximo ano é de € 326/MWh para o 

primeiro período e de € 185/MWh para o 

segundo período. 

Paralelamente, a quota anual de potência é 

fixada em 10 MW, com efeitos a partir de 

2012, inclusive. 

Com esta actualização dá-se cumprimento 

a uma das medidas previstas no Programa 

de Ajuda Financeira a Portugal. 

A presente portaria entra em vigor a 29 de 

Outubro de 2011. 

 

Electricidade / Redução Aplicável à 

Miniprodução 

Portaria n.º 285/2011 – I Série n.º 208, de 

28/10 

Fixa, em 14 %, a percentagem de redução 

anual da tarifa de electricidade aplicável às 

unidades de miniprodução, com efeitos a 

partir do ano de 2012, inclusive. 

Assim, a tarifa de referência aplicável em 

2012 é de € 215/MWh. 

Paralelamente, a quota anual de potência é 

fixada em 30 MW, com efeitos a partir do 

ano de 2012. 

Com esta actualização dá-se cumprimento 

a uma das medidas previstas no Programa 

de Ajuda Financeira a Portugal. 

A presente portaria entra em vigor a 29 de 

Outubro de 2011. 

 

Legislação Comunitária 

28 de Outubro de 2011 

Importação de Produtos Biológicos 

Regulamento de Execução n.º 1084/2011 

da Comissão, de 27/10 (JO L 281,de 28/10) 

Altera e rectifica o Regulamento (CE) n.º 

1235/2008, que estabelece normas de 

execução do Regulamento (CE) n.º 

834/2007 do Conselho no que respeita ao 

regime de importação de produtos 

biológicos de países terceiros. 
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Promoção de Produtos Agrícolas 

Regulamento de Execução n.º 1085/2011 

da Comissão, de 27/10 (JO L 281,de 28/10) 

Altera o Regulamento (CE) n.º 501/2008 

que estabelece as regras de execução do 

Regulamento (CE) n.º 3/2008 do Conselho 

relativo a acções de informação e 

promoção a favor dos produtos agrícolas 

no mercado interno e nos países terceiros. 

 

Qualidade de produtos Alimentares 

Regulamento n.º 1086/2011 da Comissão, 

de 27/10 (JO L 281,de 28/10) 

Altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 

2160/2003 do Parlamento Europeu e do 

Conselho e o anexo I do Regulamento (CE) 

n.º 2073/2005 da Comissão no que diz 

respeito a Salmonella em carne fresca de 

aves de capoeira. 

 

Segurança da Aviação 

Regulamento de Execução n.º 1087/2011 

da Comissão, de 27/10 (JO L 281,de 28/10) 

Altera o Regulamento (UE) n.º 185/2010 

que estabelece as medidas de execução 

das normas de base comuns sobre a 

segurança da aviação no que se refere aos 

sistemas de detecção de explosivos. 

 

Aditivo em Alimentos para Animais 

Regulamento de Execução nº 1088/2011 

da Comissão, de 27/10 (JO L 281,de 28/10) 

Relativo à autorização de uma preparação 

enzimática de endo-1,4-beta-xilanase 

produzida por Trichoderma reesei (MULC 

49755) e endo-1,3(4)-beta-glucanase 

produzida por Trichoderma reesei (MULC 

49754) como aditivo em alimentos para 

leitões desmamados. 

 

Apoio à Armazenagem Privada de Azeite 

Regulamento de Execução n.º 1091/2011 

da Comissão, de 27/10 (JO L 281,de 28/10) 

Fixa o montante máximo da ajuda 

concedida à armazenagem privada de 

azeite no âmbito do concurso aberto pelo 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1023/2011. 

 

Comércio de Animais Vivos 

Decisão de Execução da Comissão, de 

26/10/2011 (JO L 281,de 28/10) 

Altera a Decisão 2009/821/CE no que se 

refere às listas de postos de inspecção 

fronteiriços e de unidades veterinárias no 

sistema Traces. 

 

Nomenclatura Combinada 

Regulamento n.º 1006/2011 da Comissão, 

de 27/09/2011 (JO L 282,de 28/10 
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Altera o anexo I do Regulamento (CEE) n.º 

2658/87 do Conselho relativo à 

nomenclatura pautal e estatística e à pauta 

aduaneira comum, o qual é substituído 

pelo anexo do presente regulamento. 

Tornou-se necessário alterar a 

Nomenclatura Combinada no sentido de a 

adaptar às alterações já efectuadas nos 

seguintes âmbitos: 

• No que se refere aos requisitos em 

matéria de estatísticas e de política 

comercial; 

• Para satisfazer os compromissos 

internacionais, os 

desenvolvimentos tecnológicos ou 

comerciais; 

• Na nomenclatura do Sistema 

Harmonizado, nos termos da 

Recomendação de 26 de Junho de 

2009 do Conselho de Cooperação 

Aduaneira e as suas 

consequências. 

O presente regulamento entra em vigor em 

1 de Janeiro de 2012. 

 

Medicamentos / Autorizações de 

Introdução no mercado 

Resumo das decisões da União Europeia 

(JO C 316, de 28/10) 

Referente às autorizações de introdução 

no mercado dos medicamentos, de 1 de 

Julho de 2011, para 31 de Agosto de 2011. 

Publicado nos termos do artigo 13.º ou do 

artigo 38.º do Regulamento (CE) n.º 

726/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho. 

e 

Resumo das decisões da União Europeia 

(JO C 316, de 28/10) 

Referente às autorizações de introdução 

no mercado dos medicamentos, de 1 de 

Julho de 2011, para 31 de Agosto de 2011. 

Decisões adoptadas nos termos do artigo 

34.º da Directiva 2001/83/CE ou do artigo 

38.º da Directiva 2001/82/CE. 

    


