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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

11 de Novembro de 2011 

 

Legislação Nacional 

Controlo nas Fronteiras Internas 

Resolução da Assembleia da República n.º 

147/2011 – I Série n.º 217, de 11/11 

Emite um parecer sobre a proposta de 

regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho que altera o Regulamento (CE) 

n.º 562/2006 para estabelecer regras 

comuns sobre a reintrodução temporária 

do controlo nas fronteiras internas em 

circunstâncias excepcionais. 

O parecer agora emitido pela Assembleia 

da república vai no sentido de considerar 

que esta iniciativa viola o princípio da 

subsidiariedade, na medida em que o 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia reservou estas matérias para a 

esfera de soberania nacional dos Estados 

membros. Considera ainda que o objectivo 

a alcançar será mais eficazmente atingido 

através de cada um dos Estados membros 

de per si do que por uma acção 

comunitária. 

 

 

 

Município de Celorico de Basto 

Aviso n.º 22300/2011 – II Série Parte H n.º 

217, de 11/11 

Procede à abertura do período de 

discussão pública relativo ao Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana do 

Município de Celorico de Basto, elaborado 

nos termos do Decreto-Lei n.º 307/2009, 

que estabelece o regime jurídico da 

reabilitação urbana. 

 

Legislação Comunitária 

11 de Novembro de 2011 

Aviação Civil 

Regulamento (UE) n.º 1141/2011 da 

Comissão, de 10/11 

Altera o Regulamento (CE) n.º 272/2009 

que complementa as normas de base 

comuns para a protecção da aviação civil, 

no respeitante à utilização de scâneres de 

segurança nos aeroportos da União 

Europeia. (JOUE de 11/11) 

 

Direito Alimentar 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1142/2011 da Comissão, de 10/11 

Estabelece os anexos X e XI do 

Regulamento (CE) n.º 4/2009 do Conselho 

relativo à competência, à lei aplicável, ao 

reconhecimento e à execução das decisões 
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e à cooperação em matéria de obrigações 

alimentares. (JOUE de 11/11) 

 

Produtos Fitofarmacêuticos 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1143/2011 da Comissão, de 10/11 

Aprova a substância activa procloraz, em 

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 

1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à colocação dos produtos 

fitofarmacêuticos no mercado. 

Altera o anexo do Regulamento de 

Execução (UE) n.º 540/2011 da Comissão e 

a Decisão 2008/934/CE da Comissão. (JOUE 

de 11/11) 

 

Apoio à Armazenagem Privada de Azeite 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1145/2011 da Comissão, de 10/11 

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. (JOUE de 11/11) 

 

Espécies Agrícolas 

Catálogo comum de variedades de 

espécies agrícolas — Sétimo suplemento à 

29.ª edição integral. (JOUE de 11/11) 

 

Equipamentos de Protecção Individual / 

Normas Harmonizadas 

Comunicação da Comissão  

Publica, no âmbito da execução da 

Directiva 89/686/CEE do Conselho, de 21 

de Dezembro de 1989, relativa à 

aproximação das legislações dos Estados-

Membros respeitantes aos equipamentos 

de protecção individual, os títulos e 

referências das normas harmonizadas ao 

abrigo da directiva. (JOUE de 11/11) 

    


