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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Legislação Nacional 

Instalações Eléctricas 

Portaria n.º 299/2011 – I Série n.º 226, de 

24/11 

Altera os valores das taxas diversas 

previstas no artigo 7.º do Regulamento de 

Taxas de Instalações Eléctricas (Portaria n.º 

311/2002). 

Venda de Energia Eléctrica da Produção 

em Regime Especial 

Directiva n.º 5/2011 – II Série Parte E n.º 

226, de 24/11 

Aprova os termos e condições de 

realização de Leilões de Colocação de 

energia eléctrica adquirida pelo 

comercializador de último recurso (CUR) 

aos produtores em regime especial (PRE). 

A Entidade Reguladora dos Serviços 

Energéticos (ERSE) disponibilizará 

publicamente informação sobre a 

realização de cada leilão, bem como os 

respectivos resultados. 

Monitorização de Campos 

Electromagnéticos 

Regulamento n.º 609/2011 – II Série Parte 

E n.º 227, de 25/11 

Regulamento relativo à metodologia de 

elaboração e execução dos planos de 

monitorização e medição dos níveis de 

intensidade dos campos electromagnéticos 

resultantes da emissão de estações de 

radiocomunicação. 

A metodologia definida pelo presente 

regulamento aplica-se aos planos de 

monitorização e medição a elaborar pelas 

entidades habilitadas a instalar e utilizar 

estações de radiocomunicações afectas à 

prestação de serviços de comunicações 

electrónicas acessíveis ao público. 

O presente regulamento entra em vigor a 

26 de Novembro de 2011 e revogado o 

Regulamento n.º 96 -A/2007, de 29 de 

Maio de 2007. 

Sistema de Informação da Organização do 

Estado (SIOE) 

Lei n.º 57/2011 – I Série n.º 228, de 28/11 

Institui e regula o funcionamento do 

Sistema de Informação da Organização do 

Estado (SIOE). 

Trata-se de uma base de dados de 

caracterização de entidades públicas 

respeitante a todos os serviços integrados, 

serviços e fundos autónomos, Regiões 

Autónomas, autarquias locais e outras 

entidades que integrem o universo das 

administrações públicas em contas 

nacionais. 

Ao SIOE compete, em resposta aos 

objectivos definidos pelo Programa de 

Assistência Económica e Financeira a 

Portugal, a obrigação de reporte, em base 

trimestral, relativa à caracterização das 

entidades públicas e dos respectivos 

recursos humanos. 
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O SIOE incluirá, nomeadamente, a 

informação sobre as causas das variações 

do número de trabalhadores de entidades 

públicas, bem como das variações nas 

remunerações praticadas. 

A Direcção-Geral da Administração e do 

Emprego Público é a entidade gestora e 

detentora do SIOE. 

Liquidação de Instituições Sujeitas à 

Supervisão do Banco de Portugal 

Lei n.º 58/2011 – I Série n.º 228, de 28/11 

Autoriza o Governo a proceder à revisão do 

regime aplicável ao saneamento e 

liquidação das instituições sujeitas à 

supervisão do Banco de Portugal. 

O Governo pode, assim, estabelecer 

mecanismos de intervenção preventiva e 

correctiva, para criar uma fase de 

administração provisória e para definir os 

termos e a competência para a resolução e 

liquidação pré-judicial de instituições 

sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, 

bem como, para regular outros aspectos 

relacionados com o processo de liquidação 

das mesmas. 

Pretende-se que ao usar esta autorização 

legislativa, o Governo possa promover a 

estabilidade do sector financeiro e uma 

maior protecção dos depositantes, 

designadamente pela atribuição de meios 

de intervenção acrescidos ao Banco de 

Portugal, pela criação de um fundo de 

resolução e pela atribuição de privilégios 

creditórios aos fundos de garantia. 

Com esta iniciativa, o Estado Português 

cumpre o compromisso de reforçar os 

regimes de intervenção em situações de 

desequilíbrio financeiro de instituições de 

crédito e de garantia de depósitos, 

assumidos no Programa de Assistência 

Económica e Financeira a Portugal. 

A presente autorização legislativa tem a 

duração de 180 dias. 

Equipas Extraordinárias de Juízes 

Tributários 

Lei n.º 59/2011 – I Série n.º 228, de 28/11 

Cria equipas extraordinárias de juízes 

tributários. 

Estas equipas extraordinárias de juízes 

tributários são integradas por juízes 

exclusivamente afectos à área tributária e 

tem como objectivo eliminar as pendências 

nos tribunais tributários e acelerar a 

resolução dos processos judiciais, com 

prioridade para os processos de valor 

superior a um milhão de euros. 

As duas equipas agora criadas estará 

afectas ao Tribunal Administrativo e Fiscal 

do Porto e ao Tribunal Tributário de Lisboa, 

onde o número de processos fiscais 

pendentes com valores superiores a um 

milhão de euros assumem maior 

expressão, quer numérica, quer 

económica. 

Esta medida tem carácter excepcional e 

tem a duração máxima de um ano, 

podendo ser prorrogada pelo período 

necessário se os fins para os quais as 
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equipas são criadas não tiverem sido 

plenamente alcançados. 

A presente lei entrou em vigor a 29 de 

Novembro de 2011. 

Observatório do Quadro de Referência 

Estratégico Nacional - QREN 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

49/2011 – I Série n.º 228, de 28/11 

Integra no Ministério das Finanças a 

estrutura de missão designada por 

Observatório do Quadro de Referência 

Estratégico Nacional, criada nos termos da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

24/2008, de 13 de Fevereiro. 

A este Observatório do QREN cabe a 

responsabilidade pelo exercício do modelo 

de governação do QREN e dos respectivos 

programas operacionais, bem como, pela 

monitorização dos compromissos 

financeiros assumidos no âmbito do 

Mecanismo Financeiro do Espaço 

Económico Europeu. 

Novas Portagens em Auto-estradas 

Decreto-Lei n.º 111/2011 – I Série n.º 228, 

de 28/11 

Sujeita os lanços e sublanços das auto-

estradas SCUT do Algarve, da Beira Interior, 

do Interior Norte e da Beira Litoral/Beira 

Alta ao regime de cobrança de taxas de 

portagem aos utilizadores. 

Este diploma aplica os princípios da 

universalidade e do utilizador pagador com 

vista a garantir uma maior equidade e 

justiça social. Procede ainda à criação de 

um regime de discriminação positiva para 

as populações e para as empresas locais, 

em particular, das regiões mais 

desfavorecidas, que beneficiam de um 

sistema misto de isenções e de descontos 

nas taxas de portagem. 

O presente diploma entra em vigor a 8 de 

Dezembro de 2011. 

Sector Público do Capital de Risco 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

50/2011 – I Série n.º 229, de 29/11 

Define as soluções e medidas necessárias 

para uma revisão estrutural do sector de 

capital de risco. 

Esta revisão estrutural do sector do capital 

de risco far-se-á de acordo com as 

seguintes directrizes: 

� Reorientação das prioridades do 

sector, no que respeita ao apoio 

público às empresas e ao modo através 

do qual o mesmo é concedido. No que 

se refere à promoção do 

financiamento de novos operadores do 

sector do capital de risco, o Estado 

deverá criar incentivos à entrada de 

novos operadores no mercado que 

possam introduzir factores de 

crescimento internacional e de criação 

de valor. 

� Promoção e desenvolvimento do 

capital de risco de iniciativa privada. 

Neste âmbito, é imprescindível que se 

promova a entrada de novos 
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operadores privados, nacionais e 

estrangeiros com dimensão relevante, 

no sector do capital de risco. 

� Racionalização dos recursos públicos 

afectos ao capital de risco. O Estado 

tem uma participação muito 

significativa neste sector, detendo um 

elevado número de empresas 

participadas, ainda que os montantes 

investidos em cada uma delas sejam 

substancialmente reduzidos. 

Pretende-se que com esta revisão o capital 

de risco constitua um verdadeiro reforço 

do apoio aos sectores estratégicos para a 

economia nacional, designadamente ao 

turismo, às tecnologias, à 

internacionalização de empresas e ao 

aumento das exportações. 

Regime da Formação do Preço dos 

Medicamentos 

Decreto-Lei n.º 112/2011 – I Série n.º 229, 

de 29/11 

Aprova, concretizando medidas 

estabelecidas no Programa de Ajuda 

Económica e Financeira a Portugal, o 

regime da formação do preço dos 

medicamentos sujeitos a receita médica e 

dos medicamentos não sujeitos a receita 

médica comparticipados. 

O regime agora aprovado adopta medidas 

que alteram a política do medicamento em 

Portugal com o objectivo de garantir uma 

redução nos gastos públicos com 

medicamentos, e de promover o acesso 

por parte dos consumidores a 

medicamentos a custos comportáveis, 

através de uma baixa generalizada dos 

respectivos preços. 

Neste âmbito, 

� Procede-se à revisão do actual sistema 

de referenciação de preços, baseado 

nos preços internacionais, alterando os 

países de referência, no espaço da 

União Europeia. 

Altera-se a margem de comercialização 

das empresas grossistas e farmácias, 

numa base regressiva e por escalões de 

preços, no último dos quais a margem 

é um valor fixo independentemente do 

preço do medicamento, passando as 

margens de comercialização a 

incorporar também valores fixos para 

as farmácias e para os grossistas. 

� Estabelece-se o preço máximo de 

venda ao público do primeiro 

medicamento genérico a introduzir no 

mercado, com referência ao preço do 

produto de marca com o mesmo 

princípio activo. 

O PVP dos medicamentos genéricos a 

introduzir no mercado nacional, é 

inferior no mínimo em 50 % ao PVP do 

medicamento de referência, com igual 

dosagem e na mesma forma 

farmacêutica, ou, é inferior no mínimo 

em 25 % ao PVP do medicamento de 

referência, com igual dosagem e na 

mesma forma farmacêutica, desde que 

este seja inferior a € 10 no PVA em 

todas as apresentações. 

� Estabelece-se um ponto único de recepção 

dos pedidos de autorização de introdução 
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no mercado, de autorização de preço de 

venda ao público e de comparticipação de 

medicamentos. 

O ponto único é gerido pelo INFARMED, I. 

P., em articulação com a DGAE. 

As embalagens de medicamentos 

produzidas e disponibilizadas no mercado 

ao abrigo do regime anterior podem ainda 

ser comercializadas até 30 de Março de 

2012. 

O presente diploma entra em vigor em 1 

de Janeiro de 2012. 

Serviço Nacional de Saúde / Taxas 

Moderadoras 

Decreto-Lei n.º 113/2011 – I Série n.º 229, 

de 29/11 

Regula, em cumprimento do Programa de 

Ajuda Económica e Financeira a Portugal, o 

acesso às prestações do Serviço Nacional 

de Saúde por parte dos utentes no que se 

refere ao regime das taxas moderadoras e 

à aplicação de regimes especiais de 

benefícios. 

Assim, as categorias de isenção de 

pagamento das taxas moderadoras são 

alteradas com base em critérios de 

racionalidade e de discriminação positiva 

dos mais carenciados e desfavorecidos, ao 

nível do risco de saúde ponderado e ao 

nível da insuficiência económica 

comprovada (consideram-se em situação 

de insuficiência económica os utentes que 

integrem agregado familiar cujo 

rendimento médio mensal seja igual ou 

inferior a uma vez e meia o valor do 

indexante de apoios sociais - IAS). 

Os valores das taxas moderadoras serão 

aprovados por portaria dos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças e da saúde. 

Estas taxas serão objecto de actualização 

anual taxa de inflação. 

O presente diploma entra em vigor no dia 1 

de Janeiro de 2012. 

Justiça / Sociedade de Informação 

Despacho n.º 16171/2011 – II Série Parte C 

n.º 229, de 29/11 

Aprova, em cumprimento do Programa de 

Ajuda Financeira a Portugal o Plano de 

Acção para a Justiça na Sociedade da 

Informação. 

O Plano agora aprovado baseia-se nas 

orientações em matéria de e-justice, 

aprovadas pelo Conselho Europeu, 

constantes do Plano de Acção Plurianual 

2009-2013 sobre Justiça Electrónica 

Europeia. 

No plano de acção para a justiça na 

sociedade da Informação, destacam-se os 

seguintes objectivos prioritários: 

1. Nos Tribunais, o objectivo passa por 

estabelecer as bases para um sistema 

de informatização da gestão processual 

em todas as jurisdições, de alta 

segurança e com graus diferenciados 

de acesso, no respeito do princípio da 

independência da justiça, e 
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transformar os tribunais em 

organizações voltadas para o cidadão, 

com níveis de serviço aceites e 

previsíveis, assegurando a eficácia, a 

eficiência e a satisfação de todo os 

utilizadores do sistema. 

2. Nos Registos e notariado pretende-se 

potenciar o portal da justiça como o 

local de acesso privilegiado de 

contacto entre os cidadãos/agentes 

económicos e o Estado para efeitos de 

recolha e gestão de informação 

relacionada com os actos jurídicos e os 

actos civis. 

3. No que se refere ao Portal da Justiça 

pretende-se posicionar a Internet 

como o canal privilegiado de 

relacionamento com os utentes, 

através da dinamização do portal da 

justiça. Para além de se assegurar as 

interfaces adequadas para o acesso à 

justiça, esta acção visa ainda promover 

o conhecimento e promover a 

sociedade da informação. 

 

Reforma da Administração Pública 

Lei Orgânica n.º 1/2011 – I Série n.º 230, 

de 30/11 

e 

Decreto-Lei n.º 114/2011 – I Série n.º 

230, de 30/11 

e 

Despacho n.º 16425-A/2011 – II Série 

Parte C n.º 231, de 2712 (Suplemento) 

Transfere competências dos governos civis 

e dos governadores civis para outras 

entidades da Administração Pública. 

Orçamento do Estado para 2011 / 

Alteração 

Lei n.º 60-A/2011 – I Série n.º 230, de 

30/11 (Suplemento) 

Altera a Lei do Orçamento do Estado para 

2011, aprovada pela Lei n.º 55-A/2010, de 

31 de Dezembro, bem como, o Decreto-Lei 

n.º 137/2010, de 28 de Dezembro, que 

aprova um conjunto de medidas adicionais 

de redução de despesa com vista à 

consolidação orçamental prevista no 

Programa de Estabilidade e Crescimento 

(PEC) para 2010-2013. 

No que se refere à concessão de 

empréstimos e outras operações activas, o 

Governo é autorizado a conceder 

empréstimos e a realizar outras operações 

de crédito activas, até ao montante 

contratual equivalente a € 5 543 221 764 

(este valor era de € 1 004 125 000). 

Relativamente ao financiamento do 

Orçamento do Estado, para fazer face às 

necessidades de financiamento 

decorrentes da execução do Orçamento do 

Estado, o Governo fica autorizado a 

aumentar o endividamento líquido global 

directo, até ao montante máximo de € 22 

479 000 000 (este valor era de € 11 573 

000 000). 

É também alterado o Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis (CIMI). 
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A presente lei entra em vigor a 1 de 

Dezembro de 2011. 

 

Legislação Comunitária 

22 de Novembro de 2011 

Lista de Transportadoras Aéreas Proibidas 

de Operar na Comunidade 

Regulamento de Execução n.º 1197/2011 

da Comissão, de 21/11 (JO L 303, de 22/11) 

Altera o Regulamento (CE) n.º 474/2006, 

que estabelece a lista comunitária das 

transportadoras aéreas que são objecto de 

uma proibição de operação na 

Comunidade. 

Géneros Alimentícios / Informação aos 

Consumidores 

Regulamento n.º 1169/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 

25/10 

(JO L 304, de 22/11) 

Relativo à prestação de informação aos 

consumidores sobre os géneros 

alimentícios. 

Altera os Regulamentos n.º 1924/2006 e 

n.º 1925/2006 do Parlamento Europeu e 

do Conselho e revoga as Directivas 

87/250/CEE da Comissão, 90/496/CEE do 

Conselho, 1999/10/CE da Comissão, 

2000/13/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, 2002/67/CE e 2008/5/CE da 

Comissão e o Regulamento n.º 608/2004 

da Comissão. 

Este regulamento estabelece a base para 

garantir um elevado nível de defesa do 

consumidor no que se refere à informação 

sobre os géneros alimentícios. Estabelece 

os princípios, os requisitos e as 

responsabilidades gerais que regem a 

informação sobre os géneros alimentícios 

e, em particular, a rotulagem dos géneros 

alimentícios. Estabelece igualmente meios 

para garantir o direito dos consumidores à 

informação e procedimentos para a 

prestação de informações sobre os géneros 

alimentícios, tendo em conta a 

necessidade de proporcionar flexibilidade 

suficiente para dar resposta a evoluções 

futuras e a novas exigências de informação. 

Este regulamento aplica-se aos operadores 

das empresas do sector alimentar em 

todas as fases da cadeia alimentar, sempre 

que as suas actividades impliquem a 

prestação de informações sobre os géneros 

alimentícios ao consumidor, e a todos os 

géneros alimentícios destinados ao 

consumidor final, incluindo os que são 

fornecidos por estabelecimentos de 

restauração colectiva e os que se destinam 

a ser fornecidos a esses estabelecimentos. 

Comércio Electrónico / Contratos à 

Distância 

Directiva 2011/83/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25/10 

(JO L 304, de 22/11) 

Relativa aos direitos dos consumidores. 
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Altera a Directiva 93/13/CEE do Conselho e 

a Directiva 1999/44/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho e revoga a Directiva 

85/577/CEE do Conselho e a Directiva 

97/7/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho. 

 

23 de Novembro de 2011 

Medidas Contra a Emissão Poluentes 

Gasosos 

Directiva 2011/88/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16/11 

(JO L 305, de 23/11) 

Altera a Directiva 97/68/CE no que se 

refere às disposições aplicáveis aos 

motores colocados no mercado ao abrigo 

do regime flexível. 

NIC - Normas Iternacionais de 

Contabilidade  

Regulamento (UE) n.º 1205/2011 da 

Comissão, de 22/11 (JO L 305, de 23/11) 

Altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008 

que adopta certas normas internacionais 

de contabilidade nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do 

Parlamento Europeu e do Conselho. 

A alteração agora efectuada refere-se à 

Norma Internacional de Relato Financeiro 

(IFRS) 7 Instrumentos Financeiros: 

Divulgações que é alterada nos termos do 

anexo ao presente regulamento; e a norma 

IFRS 1 Adopção Pela Primeira Vez das 

Normas Internacionais de Relato Financeiro 

que é alterada em conformidade com as 

emendas à norma IFRS 7, nos termos do 

anexo ao presente regulamento. 

Requisitos para Identificação das 

Aeronaves  

Regulamento de Execução n.º 1206/2011 

da Comissão, de 22/11 (JO L 305, de 23/11) 

Estabelece os requisitos aplicáveis à 

identificação das aeronaves para efeitos da 

vigilância no céu único europeu. 

Este regulamento aplica-se à cadeia de 

vigilância, constituída pelos: 

a) Componentes de bordo dos sistemas 

de vigilância e seus procedimentos 

associados; 

b) Sistemas de vigilância de solo, seus 

componentes e procedimentos 

associados; 

c) Sistemas e procedimentos para os 

serviços de tráfego aéreo, em particular 

os sistemas de processamento de dados 

de voo, os sistemas de processamento 

de dados de vigilância e os sistemas de 

interface homem-máquina; 

d) Sistemas de comunicação solo-solo e 

ar-solo, seus componentes e 

procedimentos associados, utilizados na 

distribuição de dados de vigilância. 

Tráfego Aéreo  

Regulamento de Execução n.º 1207/2011 

da Comissão, de 22/11 (JO L 305, de 23/11) 
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Estabelece os requisitos para o 

desempenho e a interoperabilidade da 

vigilância no céu único europeu. 

Este regulamento estabelece os requisitos 

aplicáveis aos sistemas que contribuem 

para o fornecimento de dados de 

vigilância, seus componentes e 

procedimentos associados, de modo a 

garantir a harmonização do desempenho, a 

interoperabilidade e a eficiência desses 

sistemas no âmbito da rede europeia de 

gestão do tráfego aéreo (REGTA) e para 

efeitos de coordenação civil-militar. 

Apoio Comunitário a Escolas 

Regulamento de Execução n.º 1208/2011 

da Comissão, de 22/11 (JO L 305, de 23/11) 

Altera e rectifica o Regulamento (CE) n.º 

288/2009 que estabelece normas de 

execução do Regulamento (CE) n.º 

1234/2007 do Conselho no que respeita à 

ajuda comunitária para a distribuição de 

frutas e produtos hortícolas, frutas e 

produtos hortícolas transformados, 

bananas e produtos derivados às crianças 

nos estabelecimentos de ensino, no quadro 

do regime de distribuição de fruta nas 

escolas. 

Euro – Mecanismos de Vigilância e 

Intervenção 

Regulamento (UE) n.º 1173/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

16/11 

(JO L 306, de 23/11) 

Relativo ao exercício eficaz da supervisão 

orçamental na área do euro. 

e 

Regulamento (UE) n.º 1174/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

16/11 

(JO L 306, de 23/11) 

Relativo às medidas de execução 

destinadas a corrigir os desequilíbrios 

macroeconómicos excessivos na área do 

euro. 

e 

Regulamento (UE) n.º 1175/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

16/11 

(JO L 306, de 23/11) 

Altera o Regulamento (CE) n.º 1466/97 

relativo ao reforço da supervisão das 

situações orçamentais e à supervisão e 

coordenação das políticas económicas. 

e 

Regulamento (UE) n.º 1176/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

16/11 

(JO L 306, de 23/11) 

Relativo à prevenção e correcção dos 

desequilíbrios macroeconómicos. 

e 

Regulamento (UE) n.º 1177/2011 do 

Conselho, de 8/11 (JO L 306, de 23/11) 
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Altera o Regulamento (CE) n.º 1467/97 

relativo à aceleração e clarificação da 

aplicação do procedimento relativo aos 

défices excessivos. 

e 

Directiva 2011/85/UE do Conselho, de 

8/11/2011 (JO L 306, de 23/11) 

Estabelece requisitos aplicáveis aos 

quadros orçamentais dos Estados-

Membros. 

Regulamentos da Comissão Económica 

para a Europa da Organização das Nações 

Unidas (UNECE) 

Alterações de 2010 ao Regulamento n.º 30 

da Comissão Económica das UNECE 

(JO L 307, de 23/11) 

Referente às disposições uniformes 

relativas à homologação dos pneus para 

veículos a motor e seus reboques. 

e 

Alterações de 2010 ao Regulamento n.º 54 

da Comissão Económica das UNECE 

(JO L 307, de 23/11) 

Referente às disposições uniformes 

relativas à homologação dos pneus para 

veículos comerciais e seus reboques. 

e 

Regulamento n.º 117 da Comissão 

Económica das UNECE (JO L 307, de 23/11) 

Referente às prescrições uniformes 

relativas à homologação de pneus no que 

diz respeito ao ruído de rolamento e à 

aderência em pavimento molhado e/ou à 

resistência ao rolamento. 

O Conselho Económico e Social – ECOSOC – 

da ONU ocupa-se de problemas 

económicos, tais como o comércio, os 

transportes, a industrialização e o 

desenvolvimento económico, adoptando 

prescrições técnicas uniformes aplicáveis 

aos produtos abrangidos pelos 

Regulamentos adoptados pelo ECOSEC. 

Esses problemas são tratados na ONU por 

Comissões regionais, no caso europeu pela 

Comissão Económica para a Europa da 

Organização das Nações Unidas (UN/ECE) 

Fazendo Portugal parte da UE e do 

Conselho Económico e Social – ECOSEC 

das Nações Unidas, fica sujeito, 

verificadas determinadas condições, à 

adopção de prescrições técnicas 

uniformes aplicáveis aos produtos 

abrangidos pelos Regulamentos 

adoptados pelo ECOSEC. 

No caso das relações bilaterais entre as 

Nações Unidas e Portugal, sendo 

Portugal membro aderente do 

Conselho Económico e Social – ECOSEC, 

os regulamentos com prescrições 

técnicas uniformes aprovados por 

aquele apenas vigoram em Portugal se 

e quando adoptados por acto 

legislativo ou administrativo. 
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Mas mesmo não tendo havido adopção 

por Portugal de qualquer regulamento 

do Conselho Económico e Social – 

ECOSEC, esses mesmos regulamentos 

aplicam-se em Portugal caso tenha sido 

adoptado pelo Conselho Europeu (da 

especialidade) por  Regulamento ou 

Decisão, obrigatória para todos os 

Estados Membros, ao abrigo de 

Decisões “base” do Conselho relativos à 

adesão da Comunidade Europeia ao 

Acordo da Comissão Económica para a 

Europa da Organização das Nações 

Unidas (UN/ECE) relativo a matérias 

específicas, como acaba de acontecer 

com os Regulamentos acima 

identificados. 

Deste modo, empresas portuguesas que 

fabriquem produtos mencionados em 

qualquer dos Regulamentos identificados 

nesta Comunicação, deverão observar o 

disposto nas especificações técnicas dos 

Regulamentos UNECE adoptados pela 

União Europeia. 

 

24 de Novembro de 2011 

Pesca – Atribuição de Quotas 

Regulamento de Execução n.º 1211/2011 

da Comissão, de 23/11 (JO L 308, de 24/11) 

Procede a deduções de determinadas 

atribuições de esforço de pesca para 2011 

devido à sobrepesca por certos Estados-

Membros no ano anterior. 

O esforço de pesca máximo autorizado 

fixado no Regulamento (UE) n. º 57/2011 

do Conselho, assim como, no respeitante a 

determinadas zonas de pesca e pescarias, 

no Regulamento (CE) nº 1415/2004 do 

Conselho, é reduzido para 2011 

relativamente aos Estados-Membros 

Alemanha, Irlanda, França, Reino Unido. 

Vinho – Comércio entre Estados Unidos da 

América e Comunidade Europeia 

Regulamento de Execução n.º 1212/2011 

da Comissão, de 23/11 (JO L 308, de 24/11) 

Altera o Regulamento (CE) n.º 1416/2006 

que estabelece normas de execução do n.º 

2 do artigo 7.º do Acordo entre a 

Comunidade Europeia e os Estados Unidos 

da América sobre o comércio de vinhos, no 

que respeita à protecção na Comunidade 

das denominações de origem dos Estados 

Unidos da América (novas regiões vitícolas 

americanas). 

Gases com Efeito de Estufa - Leilões de 

Licenças de Emissão 

Regulamento (UE) n.º 1210/2011 da 

Comissão, de 23/11 (JO L 308, de 24/11) 

Altera o Regulamento (UE) n.o 1031/2010 

que estabelece o calendário, administração 

e outros aspectos dos leilões de licenças de 

emissão de gases com efeito de estufa, 

nomeadamente para determinar o volume 

de licenças de emissão de gases com efeito 

de estufa a leiloar antes de 2013. 

25 de Novembro de 2011 

Tráfego Aéreo 
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Regulamento de Execução n.º 1216/2011 

da Comissão, de 24/11 (JO L 310, de 25/11) 

Altera o Regulamento (UE) n.º 691/2010 da 

Comissão, que estabelece um sistema de 

desempenho para os serviços de 

navegação aérea e as funções de rede. 

O Regulamento (UE) n.º 691/2010 da 

Comissão, de 29/07/2010, estabelece um 

sistema de desempenho para os serviços 

de navegação aérea e as funções de rede e 

altera o Regulamento (CE) n.º 2096/2005 

que estabelece requisitos comuns para a 

prestação de serviços de navegação aérea. 

Resíduos 

Decisão da Comissão 2011/753/UE, de 

18/11 (JO L 310, de 25/11) 

Estabelece regras e métodos de cálculo 

para verificar o cumprimento dos 

objectivos estabelecidos no artigo 11.º, nº 

2 (resíduos de papel, metal, plástico e vidro 

domésticos, e possivelmente com outra 

origem desde que esses fluxos de resíduos 

sejam semelhantes aos resíduos 

domésticos, resíduos de construção e 

demolição não perigosos) da Directiva 

2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho. 

A Directiva 2008/98/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 19 de 

Novembro de 2008, estabelece medidas de 

protecção do ambiente e da saúde 

humana, prevenindo ou reduzindo os 

impactos adversos decorrentes da geração 

e gestão de resíduos, diminuindo os 

impactos gerais da utilização dos recursos 

e melhorando a eficiência dessa utilização. 

Aviação Civil - Tripulações 

Regulamento (UE) n.º 1178/2011 da 

Comissão, de 3/11 (JO L 310, de 25/11) 

Estabelece os requisitos técnicos e os 

procedimentos administrativos para as 

tripulações da aviação civil, em 

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 

216/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho que estabeleceu regras comuns 

no domínio da aviação civil e que cria a 

Agência Europeia para a Segurança da 

Aviação. 

 

26 de Novembro de 2011 

Alimentos Novos / Colocação no Mercado 

Decisão de Execução da Comissão 

2011/761/UE, de 24/11 (JO L 313, de 

26/11) 

Autoriza a colocação no mercado de 

flavonóides de Glycyrrhiza glabra L. como 

novo ingrediente alimentar, nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 258/97 do 

Parlamento Europeu e do Conselho. 

e 

Decisão de Execução da Comissão 

2011/762/UE, de 24/11 (JO L 313, de 

26/11) 

Autoriza a colocação no mercado de beta-

glucanos de levedura como novo 

ingrediente alimentar, nos termos do 
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Regulamento (CE) n.º 258/97 do 

Parlamento Europeu e do Conselho. 

O Regulamento nº 258/97 tem por objecto 

regular a colocação no mercado de novos 

alimentos ou ingredientes alimentares, 

ainda não significativamente utilizados 

para consumo humano na Comunidade e 

que se integrem numa das seguintes 

categorias: 

a) Alimentos e ingredientes alimentares 

que contenham ou consistam em 

OGM’s - organismos geneticamente 

modificados 

b) Alimentos e ingredientes 

alimentares produzidos a partir de 

OGM’s - organismos geneticamente 

modificados, mas que não os 

contenham; 

c) Alimentos e ingredientes alimentares 

com uma estrutura molecular 

primária nova ou intencionalmente 

alterada; 

d) Alimentos e ingredientes 

alimentares que consistam em ou 

tenham sido isolados a partir de 

microrganismos, fungos ou algas; 

e) Alimentos e ingredientes alimentares 

que consistam em ou tenham sido 

isolados a partir de plantas e 

ingredientes alimentares isolados a 

partir de animais, excepto os 

alimentos e ingredientes alimentares 

obtidos por meio de práticas de 

multiplicação ou de reprodução 

tradicionais, cujos antecedentes 

sejam seguros no que se refere à 

utilização como géneros alimentícios; 

f) Alimentos e ingredientes alimentares 

que tenham sido objecto de um 

processo de fabrico não utilizado 

correntemente, se esse processo 

conduzir, em termos de composição 

ou estrutura dos alimentos ou 

ingredientes alimentares, a 

alterações significativas do seu valor 

nutritivo, metabolismo ou teor de 

substâncias indesejáveis. 

Compatibilidade Electromagnética  

Decisão n.º 40/2011, de 14/11 (JO L 313, 

de 26/11) 

Decisão do Comité Misto instituído por 

força do Acordo sobre Reconhecimento 

Mútuo entre a Comunidade Europeia e os 

Estados Unidos da América relativa à 

inclusão de um organismo de avaliação da 

conformidade na lista do anexo sectorial 

sobre compatibilidade electromagnética. 

 

29 de Novembro de 2011 

Regime Comunitário das Franquias 

Aduaneiras 

Regulamento de Execução n.º 1224/2011 

da Comissão, de 28/11 (JO L 314, de 29/11) 

Relativo ao estabelecimento do regime 

comunitário das franquias aduaneiras 

(artigos 66.º a 73.º do Regulamento (CE) 

n.º 1186/2009 do Conselho). 
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e 

Regulamento de Execução n.º 1225/2011 

da Comissão, de 28/11 (JO L 314, de 29/11) 

Relativo ao estabelecimento do regime 

comunitário das franquias aduaneiras 

(artigos 42.º a 52.º, 57.º e 58.º do 

Regulamento (CE) n.º 1186/2009 do 

Conselho). 

Carta de Condução 

Directiva 2011/94/UE da Comissão, de 28 

/11 (JO L 314, de 29/11) 

Altera a Directiva 2006/126/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa 

à carta de condução. 

Comércio de Emissões / Janeiro de 2013 

Regulamento (UE) n.º 1193/2011 da 

Comissão, de 18/11 (JO L 315, de 29/11) 

Define as disposições gerais e os requisitos 

operacionais e de manutenção do Registo 

da União relativo ao período de comércio 

de emissões com início em 1 de Janeiro de 

2013, e a subsequentes períodos de 

comércio de emissões, do regime de 

comércio de licenças de emissão da União 

nos termos da Directiva 2003/87/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho e da 

Decisão n.º 280/2004/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho. 

Altera os Regulamentos (CE) n.º 2216/2004 

e (UE) n.º 920/2010 da Comissão Europeia. 

Transporte de Notas e Moedas de Euro 

Regulamento (UE) n.º 1214/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

16/11 

(JO L 316, de 29/11) 

Referente ao transporte rodoviário 

profissional transfronteiriço de notas e 

moedas de euro entre os Estados-

Membros da área do euro. 

 

30 de Novembro de 2011 

Acordos Internacionais 

Controlo de Mercadorias nas Fronteiras 

(JO L 317, de 30/11) 

Altera a Convenção Internacional sobre a 

Harmonização dos Controlos de 

Mercadorias nas Fronteiras (Convenção 

sobre Harmonização), Genebra, 21 de 

Outubro de 1982. 

Altera o Anexo 9 da Convenção relativo à 

“Simplificação dos Procedimentos de 

Passagem nas Fronteiras para o Transporte 

Ferroviário Internacional de Mercadorias” 

que entra em vigor em 30 de Novembro de 

2011. 

Contingentes Pautais - 2011 

Regulamento de Execução n.º 1234/2011 

da Comissão, de 23/11 (JO L 317, de 30/11) 

Altera o Regulamento (UE) n.º 1245/2010 

que abre contingentes pautais da União, 

relativos a 2011, para ovinos, caprinos e 

carne de ovino e de caprino. 
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Pneus – Normas de Qualidade 

Regulamento (UE) n.º 1235/2011 da 

Comissão, de 29/11 (JO L 317, de 30/11) 

Altera o Regulamento (CE) n.º 1222/2009 

do Parlamento Europeu e do Conselho no 

que respeita à classificação da aderência 

em pavimento molhado dos pneus, à 

medição da resistência ao rolamento e ao 

procedimento de verificação. 

Instrumentos de Engenharia Financeira 

Regulamento de Execução n.º 1236/2011 

da Comissão, de 29/11 (JO L 317, de 30/11) 

Altera o Regulamento (CE) n.º 1828/2006 

no que respeita a investimentos feitos 

através de instrumentos de engenharia 

financeira. 

Denominações Têxteis 

Rectificação da Directiva 2011/73/UE da 

Comissão, de 29/07 (JO L 317, de 30/11) 

Altera os anexos I e V da Directiva 

2008/121/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativa às denominações têxteis, 

no sentido de os adaptar ao progresso 

técnico. 

    


