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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

31 de Outubro a 4 de Novembro de 

2011 

 

Legislação Nacional 

Regime de Renda Apoiada 

Resolução da Assembleia da República n.º 

142/2011 – I Série n.º 209, de 31/10 

Recomenda ao Governo que proceda à 

revisão do regime de renda apoiada, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 

de Maio. 

Esta revisão deverá efectuar-se no sentido 

de subordinar o cálculo do valor da renda à 

dimensão do agregado familiar e ao 

rendimento líquido. 

 

Produção de Electricidade / Fontes de 

Energia Renovável 

Portaria n.º 286/2011 – I Série n.º 209, de 

31/10 

Determina, no âmbito da fórmula de 

cálculo das tarifas aplicáveis às diversas 

tecnologias de produção de electricidade a 

partir de fontes de energia renovável, o 

coeficiente Z para projectos eólicos 

offshore com utilização de plataformas 

flutuantes. 

Assim, o coeficiente Z é 16,7, no caso de 

centrais de experimentação, com potência 

de ligação até 2 MW e até ao limite dos 

primeiros 6 GWh entregues à rede por 

central, ou durante dois anos a contar 

desde o início do fornecimento de 

electricidade à rede, consoante o que 

ocorrer mais cedo. 

 

Protecção Fitossanitária 

Portaria n.º 287/2011 – I Série n.º 209, de 

31/10 

Estabelece medidas adicionais de 

protecção fitossanitária destinadas ao 

controlo, no território nacional, da bactéria 

de quarentena Erwinia amylovora (Burr.) 

Winsl. et al., responsável pela doença 

vulgarmente designada «fogo bacteriano». 

 

Recuperação e Reconversão Urbanística 

Aviso n.º 21606/2011 – II Série Parte H n.º 

209, de 31/10 

Submete a discussão pública o Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana relativo 

à conversão da Área Crítica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística 

(ACRRU) de Fátima em Área de 

Reabilitação Urbana (ARU). 

 

Incentivo ao Consumo de Produtos 

Alimentares Nacionais 
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Resolução da Assembleia da República n.º 

143/2011 – I Série n.º211, de 3/11 

Recomenda ao Governo medidas de 

incentivo ao consumo de produtos 

alimentares nacionais. 

Neste âmbito recomenda o lançamento de 

uma campanha publicitária sobre as 

vantagens de consumir produtos agrícolas 

e alimentares produzidos em Portugal, 

constituindo uma marca própria, à 

semelhança do que se vem fazendo para 

promover as exportações nacionais. 

 

Reprivatização da REN - Redes Energéticas 

Nacionais 

Decreto-Lei n.º 106-B/2011 – I Série n.º 

211, de 3/11 (Suplemento) 

Aprova, em cumprimento do Programa de 

Assistência Financeira acordado com a UE, 

o FMI e o BCE, a 2.ª fase do processo de 

reprivatização da REN - Redes Energéticas 

Nacionais, SGPS, S.A. 

Esta 2.ª fase do processo de reprivatização 

do capital social da REN incide sobre 

acções representativas do seu capital social 

até ao montante de 51 % do mesmo e 

integra: 

• Uma ou mais operações de venda 

directa de referência, a um ou mais 

investidores que venham a tornar-se 

accionistas de referência da REN. O 

objectivo é dotar a empresa de 

condições favoráveis ao reforço da sua 

presença e competitividade numa 

escala internacional. No âmbito destas 

operações de venda o lote máximo de 

acções a alienar, não pode ser inferior 

a 5 % do capital social da REN. 

• Uma venda directa institucional, a um 

conjunto de instituições financeiras, 

nacionais ou estrangeiras, que ficam 

obrigadas a proceder à subsequente 

dispersão das acções. 

• Uma oferta pública de venda no 

mercado nacional, no sentido de 

permitir a aquisição de um lote de 

acções por trabalhadores. 

 

Estão isentos de taxas e emolumentos 

todos os actos relativos à alienação de 

acções que decorram ao abrigo do disposto 

no presente diploma. 

O presente decreto-lei entra em vigor a 4 

de Novembro de 2011. 

Comparticipação do Estado no Preço dos 

Medicamentos 

Portaria n.º 289-A/2011 – I Série n.º 211, 

de 3/11 (Suplemento) 

Mantém em vigor até 1 de Dezembro de 

2011 a inclusão das associações de 

antiasmáticos e ou de broncodilatadores 

no escalão B, decorrente da Portaria n.º 

1263/2009, de 15 de Outubro, e do artigo 

3.º da Portaria n.º 924 -A/2010, de 17 de 

Setembro. 

A presente portaria produz efeitos a 1 de 

Novembro de 2011. 
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Sistema de Regulação de Acesso a 

Profissões 

Despacho n.º 14889/2011 – II Série Parte C 

n.º 211, de 3/11 

Determina que a composição da Comissão 

de Regulação do Acesso a Profissões 

integrará oito representantes do Governo, 

quatro representantes das confederações 

de empregadores e quatro representantes 

das confederações sindicais, umas e outras 

com assento na Comissão Permanente de 

Concertação Social. 

Os representantes do Governo são 

designados: 

a) Um, pelo membro do Governo 

responsável pelas áreas do trabalho, 

emprego e formação profissional; 

b) Um, pelo membro do Governo 

responsável pela área da educação; 

c) Um, pelo membro do Governo 

responsável pela área do ensino superior; 

d) Cinco, pelos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas em que se 

integram os sectores de actividade mais 

relevantes para as profissões a regular. 

Essas áreas serão designadas por despacho 

do Primeiro-Ministro, sob proposta do 

membro do Governo responsável pela área 

do trabalho, emprego e formação 

profissional. 

 

Com esta medida pretende dar-se 

cumprimento ao Memorando de 

Entendimento acordado entre o Estado 

Português, a Comissão Europeia, o Fundo 

Monetário Internacional e o Banco Central 

Europeu, que prevê, nos parágrafos 5.33 e 

5.34, a revisão e redução do número de 

profissões regulamentadas. 

 

Preços da Habitação para 2012 / Renda 

Condicionada 

Portaria n.º 291/2011 – I Série n.º 212, de 

4/11 

Fixa, para o ano de 2012, os preços da 

habitação por metro quadrado para efeitos 

de cálculo da renda condicionada. 

Assim, os preços da habitação por metro 

quadrado de área útil a vigorarem durante 

o ano de 2012 são os seguintes: 

Na zona I — € 767,42 - Sedes de distrito 

bem como Almada, Amadora, Barreiro, 

Cascais, Gondomar, Loures, Maia, 

Matosinhos, Moita, Montijo, Odivelas, 

Oeiras, Póvoa do Varzim, Seixal, Sintra, 

Valongo, Vila do Conde, Vila Franca de Xira 

e Vila Nova de Gaia. 

Na zona II — € 670,84 - Abrantes, 

Albufeira, Alenquer, Caldas da Rainha, 

Chaves, Covilhã, Elvas, Entroncamento, 

Espinho, Estremoz, Figueira da Foz, 

Guimarães, Ílhavo, Lagos, Loulé, Olhão, 

Palmela, Peniche, Peso da Régua, 

Portimão, Santiago do Cacém, São João da 
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Madeira, Sesimbra, Silves, Sines, Tomar, 

Torres Novas, Torres Vedras, Vila Real de 

Santo António e Vizela. 

Na zona III — € 607,77 - Restantes 

concelhos do continente 

 

SIDER 

Decreto Legislativo Regional n.º 

26/2011/A – I Série n.º 212, de 4/11 

Altera o Decreto Legislativo Regional n.º 

19/2007/A, de 23 de Julho, que aprova o 

Sistema de Incentivos para o 

Desenvolvimento Regional dos Açores 

(SIDER), no sentido de reforçar a 

competitividade das empresas regionais e 

potenciar a sua capacidade para gerar 

emprego. 

 

Legislação Comunitária 

29 de Outubro de 2011 

Acordo de Transporte Aéreo 

Decisão do Conselho (JO L 283, de 29/10) 

Relativa à assinatura, em nome da União, e 

à aplicação provisória do Acordo de 

Transporte Aéreo entre os Estados Unidos 

da América, a União Europeia e os seus 

Estados-Membros. 

e 

Acordo Adicional (JO L 283, de 29/10) 

Respeitante à aplicação do Acordo de 

Transporte Aéreo entre os Estados Unidos 

da América, a União Europeia e os seus 

Estados-Membros. 

e 

Decisão do Conselho, de 20/10/2011 (JO L 

283, de 29/10) 

Relativa à celebração do Acordo sobre 

certos aspectos dos serviços aéreos entre a 

União Europeia e os Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Acordo de Comércio Livre 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1093/2011, de 28/10/2011 (JO L 283, de 

29/10) 

Relativo à aplicação de derrogações das 

regras de origem definidas no Protocolo 

relativo à definição de produtos originários 

anexo ao Acordo de Comércio Livre entre a 

União Europeia e os seus Estados-

Membros e a Coreia. 

 

Qualidade / Produtos Cosméticos 

Directiva 2011/84/UE do Conselho, de 

20/09/2011 (JO L 283, de 29/10) 

Altera a Directiva 76/768/CEE relativa aos 

produtos cosméticos, a fim de adaptar o 

seu anexo III ao progresso técnico. 
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Agenda Digital para a Europa 

Recomendação da Comissão, de 

27/10/2011 (JO L 283, de 29/10) 

Recomenda aos Estados-Membros que 

continuem a desenvolver o planeamento e 

a monitorização da digitalização de livros, 

revistas, jornais, fotografias, objectos de 

museus, documentos de arquivos, material 

sonoro e audiovisual, monumentos e sítios 

arqueológicos «material cultural». 

 

Ambiente / Água  

Recomendação da Comissão, de 

27/10/2011 (JO C 317, de 31/10) 

Incentiva os Estados-Membros a 

desenvolver uma visão comum do modo 

como a cooperação e a coordenação no 

domínio da investigação a nível da União 

podem contribuir para enfrentar o desafio 

de alcançar sistemas de recursos hídricos 

sustentáveis, bem como, a elaborar uma 

agenda de investigação estratégica comum 

que identifique as necessidades e 

estabeleça os objectivos de investigação de 

médio a longo prazo no domínio da água 

doce. 

 

Pareceres do Comité Económico e Social 

Europeu, (JO C 318, de 20/10) 

São publicados os seguintes pareceres: 

• Tendências demográficas; 

• Melhorar a literacia, as competências e 

a inclusão digitais; 

• Política agrícola — Segurança 

alimentar; 

• Educação financeira e consumo 

responsável de produtos financeiros; 

• Produtos cosméticos; 

• Superar a Crise e Mutações Industriais: 

Mais empregos precários ou 

sustentáveis; 

• E educação e o mercado de trabalho; 

• Revisão da política de empréstimos do 

BEI no sector dos transportes; 

• Auxílios Estatais à Construção Naval; 

• Integração dos imigrantes; 

• Fazer face aos desafios nos mercados 

dos produtos de base e das matérias-

primas; 

• Estratégia «Europa 2020»; 

• Livro Verde sobre o futuro do IVA — 

Rumo a um sistema de IVA mais 

simples, mais sólido e eficaz; 

• Eliminar os obstáculos fiscais 

transfronteiras em benefício dos 

cidadãos da EU; 

• Livro Verde relativo ao alargamento da 

utilização da contratação pública 

electrónica na EU; 

• Aproveitar os benefícios da facturação 

electrónica para a Europa; 

• Directiva Serviços; 

• Para um mercado dos contratos 

públicos mais eficiente na Europa; 

• Para um Quadro Estratégico Comum 

de Financiamento da Investigação e 

Inovação da EU; 
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• Programa-Quadro da Comunidade 

Europeia da Energia Atómica; 

• Contratos de crédito para imóveis de 

habitação; 

• Agenda para Novas Competências e 

Empregos; 

• Plano de Eficiência Energética de 2011; 

• Produtos químicos perigosos. 

 

1 de Novembro de 2011 

Produtos Fitofarmacêuticos 

Regulamento de Execução n.º 1100/2011 

da Comissão, de 31/10 (JO L 285, de 1/11) 

Altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 

540/2011 no que se refere às condições de 

aprovação das substâncias activas 

dicamba, difenoconazol e imazaquina. 

 

Auditor Externo do Banco de Portugal 

Decisão do Conselho, de 11/10/2011 (JO L 

285, de 1/11) 

Altera a Decisão 1999/70/CE relativa aos 

auditores externos dos bancos centrais 

nacionais, no que respeita ao auditor 

externo do Banco de Portugal. 

Assim, aprova a nomeação da 

PricewaterhouseCoopers & Associados – 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 

Lda. como auditor externo do Banco de 

Portugal para os exercícios de 2011 a 

2016.» 

 

 

Laboratórios Nacionais para a Pesquisa de 

Resíduos 

Decisão de Execução da Comissão, de 

27/10/2011 (JO L 285, de 1/11) 

Altera a Decisão 98/536/CE que adopta a 

lista dos laboratórios nacionais de 

referência para a pesquisa de resíduos. 

Agência Europeia para a Gestão de 

Sistemas Informáticos 

Regulamento (UE) n.º 1077/2011, de 

25/10/2011 (JO L 285, de 1/11) 

Cria uma Agência europeia para a gestão 

operacional de sistemas informáticos de 

grande escala no espaço de liberdade, 

segurança e justiça 

Produtos Biocidas 

Posição (UE) n.º 11/2011 do Conselho (JO 

C 320, de 1/11) 

Faz uma primeira leitura tendo em vista a 

adopção do regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativo à 

disponibilização no mercado e à utilização 

de produtos biocidas. 

Adoptada pelo Conselho em 21 de Junho 

de 2011 

 

4 de Novembro de 2011 

Sistema Global de Navegação por Satélite 
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Decisão n.º 1104/2011/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25/10 (JO L 287, 

de 4/11) 

Estabelece as regras segundo as quais os 

Estados-Membros, o Conselho, a Comissão, 

o SEAE, as agências da União, os países 

terceiros e as organizações internacionais 

podem ter acesso ao serviço público 

regulado (PRS) prestado pelo Sistema 

Global de Navegação por Satélite criado ao 

abrigo do programa Galileo. 

Lista dos Documentos de Viagem 

Decisão n.º 1105/2011/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25/10 (JO L 287, 

de 4/11) 

Estabelece a lista dos documentos de 

viagem que autorizam o respectivo titular a 

atravessar as fronteiras externas e nos 

quais podem ser apostos vistos. 

Esta decisão é aplicável a passaportes 

nacionais (ordinários, diplomáticos, de 

serviço/oficiais ou especiais), documentos 

de viagem provisórios, documentos de 

viagem para refugiados ou apátridas, 

documentos de viagem emitidos por 

organizações internacionais e livre-

trânsitos. 

 

Produtos de Origem Animal 

Regulamento de Execução n.º 1109/2011 

da Comissão, de 3/11 (JO L 287, de 4/11) 

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

2075/2005 no que se refere aos métodos 

equivalentes de testes para detecção de 

triquina. 

 

Aditivos para a Alimentação Animal 

Regulamento de Execução n.º 1110/2011 

da Comissão, de 3/11 (JO L 287, de 4/11) 

Relativo à autorização de uma preparação 

enzimática de endo-1,4-beta-xilanase 

produzida por Trichoderma reesei (CBS 

114044) como aditivo para a alimentação 

de galinhas poedeiras, espécies menores 

de aves de capoeira e suínos de engorda 

(detentor da autorização Roal Oy). 

e 

Regulamento de Execução n.º 1111/2011 

da Comissão, de 3/11 (JO L 287, de 4/11) 

Relativo à autorização de Lactobacillus 

plantarum (NCIMB 30236) como aditivo em 

alimentos para animais de todas as 

espécies. 

e 

Regulamento de Execução n.º 1112/2011 

da Comissão, de 3/11 (JO L 287, de 4/11) 

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

206/2010 no que diz respeito à entrada 

relativa ao Paraguai na lista de países 

terceiros, territórios ou partes destes 

autorizados a introduzir na União Europeia 

determinadas carnes frescas. 


