
 

Destaque 
Semana 12 a 16      

Dezembro 

 

 
1 

LEGISLAÇÃO 

 

Síntese de Legislação Nacional e 
Comunitária 

 
12 a 16 de Dezembro 

 

Açores 

 

Despacho n.º 1282/2011, de 15 de 

Dezembro 

 

Cria as medidas “Mais Açores: Medidas de 

Apoio à Inserção Social” e “Açores Solidário”. 

JO – II Série – N.º 239 – 15.12.2011 

 

Agricultura 

 

Portaria n.º 99/2011, de 14 de Dezembro 

 

Altera o Anexo à Portaria n.º 28/2008, de 15 de 

Abril, que estabelece as listas de indicadores 

relativas aos requisitos legais de gestão, boas 

condições agrícolas e ambientais e o quadro 

das “Ocupações culturais”, aplicáveis para 

efeitos de candidaturas ao regime de 

pagamentos no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento Rural (2007-2013). 

JO – I Série – N.º 175 – 14.12.2011 

 

Arbitragem 

 

Lei n.º 63/2011, de 14 de Dezembro 

 

Aprova a Lei da Arbitragem Voluntária. 

DR – I Série – N.º 238 – 14.12.2011 

 

 

Economia 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

53/2011, de 16 de Dezembro 

 

Aprova, para o corrente ano, a distribuição 

das indemnizações compensatórias pelas 

diferentes empresas prestadoras de serviço 

público. 

DR – I Série – N.º 240 – 16.12.2011 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

54/2011, de 16 de Dezembro 

 

Aprova o Programa Estratégico para o 

Empreendedorismo e a Inovação. 

DR – I Série – N.º 240 – 16.12.2011 

 

Medicamentos 

 

Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro 

 

Cria um regime de composição dos litígios 

emergentes de direitos de propriedade 

industrial quando estejam em causa 

medicamentos de referência e 

medicamentos genéricos, procedendo à 

quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 

176/2006, de 30 de Agosto, e à segunda 

alteração ao regime geral das 

comparticipações do Estado no preço dos 

medicamentos, aprovado em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de Maio. 

DR – I Série – N.º 236 – 12.12.2011 

 

Vinhos 

 

Portaria n.º 98/2011, de 13 de Dezembro 

 

Estabelece as regras de aplicação da ajuda ao 

envelhecimento de vinhos licorosos dos Açores. 

Revoga a Portaria n.º 46/2008, de 2 de Junho. 

JO – I Série – N.º 174 – 13.12.2011. 

 

http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+II/2011/Série+II+Nº+239+de+15+de+Dezembro+de+2011/Despacho+Nº+1282+de+2011.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+II/2011/Série+II+Nº+239+de+15+de+Dezembro+de+2011/Despacho+Nº+1282+de+2011.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2011/Série+I+Nº+175+de+14+de+Dezembro+de+2011/Portaria+Nº+99+de+2011.htm
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2011.238&iddip=20111897
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2011.240&iddip=20111908
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2011.240&iddip=20111908
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2011.240&iddip=20111909
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2011.240&iddip=20111909
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2011.236&iddip=20111889
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20062853
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20062853
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20100872
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2011/Série+I+Nº+174+de+13+de+Dezembro+de+2011/Portaria+Nº+98+de+2011.htm
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JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1294/2011 da Comissão, de 12 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1305/2011 da Comissão, de 13 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1307/2011 da Comissão, de 14 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1315/2011 da Comissão, de 15 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1326/2011 da Comissão, de 16 de 

Dezembro 

 

Estabelece os valores forfetários de importação 

para a determinação do preço de entrada de 

certos frutos e produtos hortícolas.  

 

Decisão de Execução da Comissão, de 8 

de Dezembro de 2011 

 

Altera a Decisão 2006/771/CE da Comissão 

sobre a harmonização do espectro de 

radiofrequências com vista à sua utilização por 

equipamentos de pequena potência e curto 

alcance [notificada com o número C(2011) 

9030].  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1308/2011 da Comissão, de 14 de 

Dezembro 

Fixa o coeficiente de atribuição, rejeita novos 

pedidos e encerra o prazo de apresentação de 

pedidos de quantidades disponíveis de açúcar 

extra-quota para venda no mercado da União 

com imposição reduzida sobre os excedentes 

durante a campanha de comercialização de 

2011/2012.  

 

Directiva 2011/91/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de 

Dezembro 

 

Relativa às menções ou marcas que permitem 

identificar o lote ao qual pertence um género 

alimentício.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1313/2011 da Comissão, de 13 de 

Dezembro 

 

Altera os Regulamentos (CE) nº 2535/2001 e 

(CE) nº 1187/2009 no que respeita aos códigos 

NC para os produtos lácteos.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1318/2011 da Comissão, de 15 de 

Dezembro 

 

Fixa as restituições à exportação no sector da 

carne de bovino.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1319/2011 da Comissão, de 15 de 

Dezembro 

 

Fixa os preços representativos nos sectores da 

carne de aves de capoeira e dos ovos, bem 

http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:329:0005:0006:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:329:0005:0006:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:330:0021:0022:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:330:0021:0022:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:332:0006:0007:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:332:0006:0007:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:334:0014:0015:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:334:0014:0015:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:335:0068:0069:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:335:0068:0069:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:329:0010:0018:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:332:0008:0008:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:332:0008:0008:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:334:0001:0005:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:334:0001:0005:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:334:0010:0011:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:334:0010:0011:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:334:0021:0024:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:334:0021:0024:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:334:0025:0026:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:334:0025:0026:PT:PDF
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como para a ovalbumina, e altera o 

Regulamento (CE) nº 1484/95.  

Regulamento de Execução (UE) nº 

1321/2011 da Comissão, de 16 de 

Dezembro 

 

Altera o anexo I do Regulamento (CEE) nº 

3030/93 do Conselho relativo ao regime comum 

aplicável às importações de certos produtos 

têxteis originários de países terceiros.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1322/2011 da Comissão, de 16 de 

Dezembro 

 

Altera o anexo I do Regulamento (CE) nº 517/94 

do Conselho relativo ao regime comum aplicável 

às importações de têxteis de determinados 

países terceiros, não abrangidos por acordos, 

protocolos ou outros convénios bilaterais ou por 

outras regras comunitárias específicas de 

importação.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1323/2011 da Comissão, de 16 de 

Dezembro 

 

Estabelece regras de gestão e de repartição dos 

contingentes têxteis fixados para 2012 ao abrigo 

do Regulamento (CE) nº 517/94 do Conselho.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1324/2011 da Comissão, de 16 de 

Dezembro 

 

Derroga, no respeitante a 2012, o Regulamento 

(CE) nº 1067/2008 relativo à abertura e modo de 

gestão dos contingentes pautais comunitários 

de trigo mole, com excepção do da qualidade 

alta, proveniente de países terceiros.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1325/2011 da Comissão, de 16 de 

Dezembro 

 

Altera o Regulamento de Execução (UE) nº 

543/2011 no que se refere ao volume de 

desencadeamento dos direitos adicionais 

aplicáveis às peras, aos limões, às maçãs e às 

aboborinhas.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1327/2011 da Comissão, de 16 de 

Dezembro 

 

Relativo à emissão de certificados de 

importação respeitantes aos pedidos 

apresentados nos primeiros sete dias do mês de 

Dezembro de 2011, no âmbito dos contingentes 

pautais abertos pelo Regulamento (CE) nº 

533/2007 para a carne de aves de capoeira.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1328/2011 da Comissão, de 16 de 

Dezembro 

 

Relativo à emissão de certificados de 

importação respeitantes aos pedidos 

apresentados nos sete primeiros sete dias do 

mês de Dezembro de 2011, no âmbito dos 

contingentes pautais abertos pelo Regulamento 

(CE) nº 539/2007 para determinados produtos 

do sector dos ovos e das ovalbuminas.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1329/2011 da Comissão, de 16 de 

Dezembro 

 

Relativo à emissão de certificados de 

importação respeitantes aos pedidos 

apresentados nos primeiros sete dias do mês de 

Dezembro de 2011, no âmbito do contingente 

http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:335:0017:0041:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:335:0017:0041:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:335:0042:0056:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:335:0042:0056:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:335:0057:0064:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:335:0057:0064:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:335:0065:0065:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:335:0065:0065:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:335:0066:0067:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:335:0066:0067:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:335:0070:0071:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:335:0070:0071:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:335:0072:0073:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:335:0072:0073:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:335:0074:0075:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:335:0074:0075:PT:PDF
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pautal aberto pelo Regulamento (CE) nº 

1385/2007 para a carne de aves de capoeira.  

 


