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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

7 e 8 de Novembro de 2011 

 

Legislação Nacional 

Países com Regimes de Tributação Mais 

Favoráveis. 

Portaria n.º 292/2011 – I Série n.º 214, de 

8/11 

Altera a lista dos países, territórios e 

regiões com regimes de tributação 

privilegiada claramente mais favoráveis, 

revogando os números 17 e 41 desta lista, 

os quais correspondem à República de 

Chipre e ao Grão -Ducado do Luxemburgo. 

Nesta matéria, recorda-se que Portugal 

dispõe dos mecanismos previstos na 

Directiva n.º 77/799/CEE, do Conselho, de 

19 de Dezembro, relativa à assistência 

mútua das autoridades competentes dos 

Estados membros no domínio dos 

impostos directos, bem como, os 

instrumentos estabelecidos na Directiva n.º 

2008/55/CE, do Conselho, de 26 de Maio, 

relativa à assistência mútua em matéria de 

cobrança de créditos. 

A presente portaria, que entra em vigor a 9 

de Novembro de 2011, altera a Portaria n.º 

150/2004, de 13 de Fevereiro. 

 

Autoridade da Concorrência / Taxas 

Portaria n.º 793/2011 – II Série Parte C n.º 

214, de 8/11 

Estabelece que, no âmbito das atribuições 

da Autoridade da Concorrência (AdC) no 

sentido de assegurar a promoção e a 

defesa das regras da concorrência em toda 

a economia, esta entidade recebe, a título 

de receitas próprias, o valor máximo de 

7,5% do montante das taxas cobradas 

pelos serviços prestados. 

Assim, no ano de 2011, a Autoridade da 

Concorrência recebe, a título de receitas 

próprias, sobre o montante das taxas 

cobradas no último exercício em que 

tenham contas fechadas, os seguintes 

valores: 

• 6,25%, do Instituto de Seguros de 

Portugal, Entidade Reguladora dos 

Serviços Energéticos, Instituto Nacional 

de Aviação Civil, I. P., Instituto da 

Construção e do Imobiliário, I. P., ICP 

— Autoridade Nacional de 

Comunicações,  

• 3,75%, da Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e dos Resíduos, I. P., 

e do Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes Terrestres, I. P. 

A presente portaria produz efeitos a 1 de 

Janeiro de 2011 e mantém-se em vigor até 

à publicação de nova portaria relativa ao 

ano de 2012. 
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Prescrição Electrónica de Medicamentos 

Despacho n.º 15096/2011 – II Série Parte C 

n.º 214, de 8/11 

Determina, no âmbito do regime da 

prescrição electrónica de medicamentos e 

para efeitos de comparticipação e 

monitorização das prescrições, a 

actualização dos dados relativos à 

identificação dos prescritores médicos, 

médicos dentistas e odontologistas, até ao 

dia 30 de Novembro de 2011. 

Esta medida decorre das obrigações 

assumidas pelo Estado Português no 

âmbito do Memorando de Entendimento 

assinado com o FMI, o BCE e UE. 

A utilização das vinhetas médicas sem 

numeração, e em sobreposição com as 

vinhetas com numeração, poderá ser 

efectuada até 31 de Dezembro de 2011. 

A partir do dia 1 de Janeiro de 2012 não 

serão aceites receitas em papel com 

vinhetas não numeradas, nem será possível 

a prescrição electrónica por médicos cujos 

dados não estejam actualizados e 

confirmados pelas respectivas ordens 

profissionais. 

O presente despacho entra em vigor a 8 de 

Novembro de 2011. 

 

Legislação Comunitária 

5 de Novembro de 2011 

 

Direito Rodoviário - Infracções às Regras 

de Trânsito  

Directiva 2011/82/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25/10 

Visa facilitar o intercâmbio transfronteiriço 

de informações sobre infracções às regras 

de trânsito relacionadas com a segurança 

rodoviária. (JOUE de 5/11) 

 

8 de Novembro de 2011 

Política Agrícola Comum / Apoio aos 

Agricultores 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1126/2011 da Comissão, de 7/11 

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

1120/2009 no que respeita aos montantes 

para o financiamento do apoio específico 

previsto no Regulamento (CE) n.º 73/2009 

do Conselho. 

Assim, o montante fixado para a 

Dinamarca, a Finlândia e a Eslovénia no 

anexo III do Regulamento (CE) n.º 

1120/2009 é agora revisto. Estes 

montantes devem ser aplicáveis a partir de 

2012. (JOUE de 8/11) 

 

Produtos Fitofarmacêuticos 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1127/2011 da Comissão, de 7/11 

Decide pela não aprovação da substância 

activa ácido 2-naftiloxiacético, em 
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conformidade com o Regulamento (CE) n.º 

1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à colocação de produtos 

fitofarmacêuticos no mercado.  

A Decisão 2009/65/CE é revogada. (JOUE 

de 8/11) 

 

Fundo Europeu de Ajustamento à 

Globalização / Rohde, Portugal 

Decisão do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de Outubro de 2011 

Referente à mobilização do Fundo Europeu 

de Ajustamento à Globalização, nos termos 

do n.º 28 do Acordo Interinstitucional de 

17 de Maio de 2006, entre o Parlamento 

Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a 

disciplina orçamental e a boa gestão 

financeira (candidatura EGF/2010/026 

PT/Rohde, Portugal). (JOUE de 8/11) 

 

European Financial Stability Facility 

(«EFSF») 

Decisão do Banco Central Europeu, de 31 

de Outubro de 2011 

Altera a Decisão BCE/2010/15 relativa à 

administração dos empréstimos da EFSF 

aos Estados-Membros cuja moeda é o 

euro, e ainda a Decisão BCE/2010/31 

relativa à abertura de contas para o 

processamento de pagamentos 

relacionados com os empréstimos da EFSF 

aos Estados-Membros cuja moeda é o 

euro. (JOUE de 8/11) 

Espécies Hortícolas 

Catálogo comum de variedades de 

espécies hortícolas — 30.a edição integral. 

(JOUE de 8/11) 

 


