
 

Destaque 
Semana  

12 a 16 de 

Dezembro 

 

 
1 

LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

12 a 16 de Dezembro de 2011 

 

Legislação Nacional 

Regime dos Litígios relativos a Direitos de 

Propriedade Industrial / Medicamentos 

Lei n.º 62/2011 – I Série n.º 236, de 12/12 

Cria, em concretização dos compromissos 

assumidos, no Programa de Apoio 

Económico e Financeiro a Portugal, um 

regime de composição dos litígios 

emergentes de direitos de propriedade 

industrial quando estejam em causa 

medicamentos de referência e 

medicamentos genéricos. 

Das diversas alterações introduzidas por 

este novo regime destaca-se: (i) a 

separação entre a autorização técnica de 

introdução do medicamento no mercado e 

a eventual necessidade de resolver 

conflitos em matéria de patentes; e (ii) a 

obrigatoriedade de os litígios emergentes 

da invocação de direitos de propriedade 

industrial, incluindo os procedimentos 

cautelares, relacionados com 

medicamentos de referência, e 

medicamentos genéricos, ficarem sujeitos 

a arbitragem necessária, institucionalizada 

ou não institucionalizada. 

 

É alterado o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 

30 de Agosto, e o regime geral das 

comparticipações do Estado no preço dos 

medicamentos (Decreto-Lei n.º 48-A/2010, 

de 13 de Maio). 

 

Reprivatização da EDP 

Despacho n.º 16670/2011 – II Série Parte C 

n.º 236, de 12/12 

Determina que o montante da prestação 

pecuniária inicial a efectuar no âmbito da 

venda directa de referência é fixado em € 

600 000 000 relativamente a uma oferta 

vinculativa de aquisição de acções 

representativas de 21,35 % do capital 

social da EDP. 

 

Regime de Tarifas na Rede Ferroviária 

Regulamento n.º 630/2011 – II Série Parte 

C n.º 236, de 12/12 

Aprova o regime de tarifação para a rede 

ferroviária nacional. Estabelece os métodos 

e as regras de cálculo na fixação, 

determinação e cobrança das tarifas 

devidas pela prestação dos serviços 

essenciais, adicionais e auxiliares, a 

operadores, por um gestor da infra-

estrutura ferroviária ou por outro 

prestador de serviços. 

 

Lei da Arbitragem Voluntária 

Lei n.º 63/2011 – I Série n.º 238, de 14/12 
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Aprova a nova Lei da Arbitragem 

Voluntária e altera o Código de Processo 

Civil. 

Pretende-se que desta nova Lei resulte 

maior transparência e segurança para os 

agentes económicos. 

No que se refere aos litígios emergentes de 

contratos de trabalho, a submissão a 

arbitragem é regulada por lei especial. No 

entanto, até à entrada em vigor dessa lei, é 

aplicável, com as devidas adaptações, o 

novo regime agora aprovado. 

A presente lei entra em vigor a 14 de 

Março de 2012. 

 

Lei Orgânica do Ministério das Finanças 

Decreto-Lei n.º 117/2011 – I Série n.º 239, 

de 15/12 

Aprova a Lei Orgânica do Ministério das 

Finanças. 

O Ministério das Finanças (MF) prossegue a 

missão de definir e conduzir a política 

financeira do Estado e as políticas da 

Administração Pública, agora reforçadas 

pela extensão do controlo e fiscalização 

sobre as autarquias locais. 

Destaca-se na nova orgânica do MF: 

• A fusão das atribuições da Direcção-

Geral dos Impostos, da Direcção-Geral 

das Alfândegas e dos Impostos 

Especiais sobre o Consumo e da 

Direcção-Geral da Informática e Apoio 

aos Serviços Tributários e Aduaneiros 

numa única entidade – a Autoridade 

Tributária e Aduaneira. 

• A criação da Direcção-Geral da 

Qualificação dos Trabalhadores em 

Funções Públicas para aplicação das 

políticas de desenvolvimento de 

recursos humanos. 

• O reforço da Inspecção-Geral de 

Finanças, que absorve as atribuições da 

Inspecção-Geral das Autarquias Locais. 

• A manutenção da Direcção-Geral do 

Orçamento como serviço responsável 

pelo controlo da gestão orçamental, ao 

qual compete a elaboração e execução 

do Orçamento do Estado. 

• A manutenção dos serviços relativos à 

previdência e apoio social, 

nomeadamente a Caixa Geral de 

Aposentações, os Serviços Sociais da 

Administração Pública e a Direcção-

Geral de Protecção Social aos 

Trabalhadores em Funções Públicas 

(ADSE). 

• A autonomização do Banco de Portugal 

reconhecendo o seu papel de Banco 

Central da República Portuguesa e de 

autoridade responsável pela 

supervisão e regulação do sector 

financeiro. 

 

Autoridade Tributária e Aduaneira 

Decreto-Lei n.º 118/2011 – I Série n.º 239, 

de 15/12 

Aprova a orgânica da Autoridade Tributária 

e Aduaneira. 
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Saúde / Sistema de Pagamento a 

Convencionados 

Despacho n.º 16883-A/2011 – II Série 

Parte C n.º 239, de 15/12 

Revê o sistema de pagamento a 

convencionados. 

O presente despacho entra em vigor no dia 

1 de Janeiro de 2012 

 

Saúde 

Despacho n.º 16843/2011 – II Série Parte C 

n.º 239, de 15/12 

Cria, concretizando os compromissos 

assumidos no âmbito do Programa de 

Apoio Económico e Financeiro a Portugal, 

um grupo de trabalho ao qual cabe a 

responsabilidade de estudar, analisar e 

propor medidas no âmbito do transporte 

de doentes não urgentes. 

 

Programa Estratégico para o 

Empreendedorismo e a Inovação 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

54/2011 – I Série n.º 240, de 16/12 

Aprova o Programa Estratégico para o 

Empreendedorismo e a Inovação, 

designado por + E + I. 

O Programa Estratégico para o 

Empreendedorismo e a Inovação assenta 

em quatro pilares fundamentais: 

• Alargamento das competências da 

população, das empresas e da 

Administração Pública; 

• Dinamização da inovação, ao nível de 

produto, processos e tecnologia, com o 

objectivo de promover a 

competitividade das empresas 

portuguesas; 

• Estímulo ao empreendedorismo; 

• Instrumentos de financiamento 

adequados à promoção dos objectivos 

referidos. 

Pretende-se com este programa promover 

uma sociedade mais empreendedora, 

alargar a base de empresas inovadoras 

com uma forte componente exportadora e 

apoiar a inserção de Portugal nas redes 

internacionais de conhecimento, de 

inovação e de empreendedorismo. 

 

Conselho Nacional para o 

Empreendedorismo e a Inovação. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

55/2011 – I Série n.º 240, de 16/12 

Determina a missão e as competências do 

Conselho Nacional para o 

Empreendedorismo e a Inovação. 

Trata-se de um órgão consultivo do 

Governo, presidido pelo Primeiro-Ministro, 

que tem como objectivo definir e orientar, 

de forma transversal, as principais 

directrizes das políticas nacionais para o 

empreendedorismo e a inovação, em 

articulação com o Conselho Nacional de 

Ciência e Tecnologia. 
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«Portugal Sou Eu» 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

56/2011 – I Série n.º 240, de 16/12 

Aprova a iniciativa «Portugal Sou Eu». 

Pretende-se com esta iniciativa: 

• Adoptar políticas que estimulem a 

produção, a distribuição, a 

comercialização e o consumo de 

produtos e serviços que adicionem 

valor acrescentado à economia 

nacional, e que promovam o equilíbrio 

da balança de pagamentos. 

• Contribuir para a criação de empregos 

e para a dinamização, a modernização 

e o desenvolvimento do mercado 

nacional. 

• Estimular a concorrência e incentivar a 

inovação e a qualidade. 

A iniciativa «Portugal Sou Eu» assenta em 

quatro vectores fundamentais: 

Fomentar e apoiar a competitividade das 

empresas nacionais. 

Estimular a produção de bens e serviços 

com elevada incorporação de valor 

acrescentado em Portugal, contribuindo 

para a revitalização do tecido produtivo 

nacional. 

Mudar a atitude dos consumidores e das 

empresas, no sentido de reconhecerem o 

produto e os serviços nacionais como bens 

de qualidade, que criam emprego e que 

melhoram a condição do país. 

Dinamizar a procura dos produtos e dos 

serviços que mais contribuem para a 

criação de valor em Portugal, fomentando 

uma maior articulação entre empresas e a 

criação de redes de fornecimento. 

A primeira fase de implementação desta 

iniciativa, focada no mercado interno, 

desenvolver-se-á em três eixos de 

intervenção essenciais: os consumidores, 

as instituições e os compradores 

institucionais e promovendo a articulação 

ao nível da oferta e entre a oferta e a 

procura. 

 

Reprivatização do Capital Social da REN – 

Admissão de Investidores 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

58/2011 – I Série n.º 240, de 16/12 

Determina, no âmbito da 2.ª fase do 

processo de reprivatização do capital social 

da REN - Redes Energéticas Nacionais, que 

sejam admitidos a participar nas 

subsequentes fases do processo de 

alienação das acções objecto de venda 

directa de referência, os seguintes 

potenciais investidores de referência: 

• Brookfield Infrastructure Group 

Corporation; 

• Oman Oil Company S. A. O. C.; e 

• State Grid International Development 

Limited. 
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Legislação Comunitária 

Instrumento de Assistência de Pré-Adesão 

(IPA) 

Regulamento de Execução n.º 1292/2011 

da Comissão, de 9 de Dezembro 

Altera o Regulamento n.º 718/2007 que dá 

aplicação ao Regulamento n.º 1085/2006 

do Conselho que institui um Instrumento 

de Assistência de Pré-Adesão (IPA). (JO L 

329 de 13/12) 

 

Equipamentos - Harmonização de 

Radiofrequências  

Decisão de Execução da Comissão 

2011/829/EU, de 8 de Dezembro 

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. O Anexo à Decisão 

estabelece as frequências e parâmetros 

técnicos harmonizados para os 

equipamentos de curto alcance. 

Estes equipamentos que operam nas 

condições estabelecidas nessa decisão têm 

igualmente de respeitar a Directiva 

1999/5/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 9 de Março de 1999, relativa 

aos equipamentos de radio e 

equipamentos terminais de 

telecomunicações e ao reconhecimento 

mútuo da sua conformidade, de modo a 

que o espectro seja utilizado 

eficientemente evitando interferências 

prejudiciais, o que se demonstra quer pelo 

cumprimento de normas harmonizadas, 

quer pelo cumprimento de procedimentos 

alternativos de avaliação da conformidade. 

(JO L 329 de 13/12) 

 

Nomenclatura Combinada 

Regulamento de Execução n.º 1302/2011 

da Comissão, de 9 de Dezembro 

Referente à classificação de determinadas 

mercadorias (garrafa em matéria plástica 

com tampa, em polietilenona) na 

Nomenclatura Combinada. (JO L 330 de 

14/12) 

e 

Regulamento de Execução n.º 1303/2011 

da Comissão, de 9 de Dezembro 

Referente à classificação de determinadas 

mercadorias (gel destinado ao alívio da 

dor) na Nomenclatura Combinada. (JO L 

330 de 14/12) 

 

Política Industrial – Sistema Comunitário 

de Ecogestão e Auditoria (EMAS) 

Decisão da Comissão nº 2011/832/UE, de 

7 de Dezembro 

Relativa ao Guia de Registo Colectivo UE, 

de Registo de Países Terceiros e de Registo 

Global, ao abrigo do Regulamento n.º 

1221/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho que permite a participação 
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voluntária de organizações num sistema 

comunitário de ecogestão e auditoria 

(EMAS). 

O Regulamento n.º 1221/2009 estabelece, 

no artigo 46º, a possibilidade de 

organizações com múltiplos locais de 

actividade situados num ou mais Estados-

Membros ou países terceiros se registarem 

no EMAS. 

O objectivo do EMAS, enquanto 

instrumento importante do Plano de Acção 

para um Consumo e Produção Sustentáveis 

e uma Política Industrial Sustentável, é 

promover a melhoria contínua do 

desempenho ambiental das organizações 

mediante o estabelecimento e a 

implementação pelas mesmas de sistemas 

de gestão ambiental, a avaliação 

sistemática, objectiva e periódica do 

desempenho de tais sistemas, a 

comunicação de informações sobre o 

desempenho ambiental e um diálogo 

aberto com o público e com outras partes 

interessadas, bem como a participação 

activa do pessoal das organizações e a sua 

formação adequada 

Assim, para fins de prestação de 

informações adicionais de clarificação 

relativas ao artigo 3.º do Regulamento n.º 

1221/2009, a Comissão adopta um Guia de 

Registo Colectivo UE, de Registo de Países 

Terceiros e de Registo Global no âmbito do 

EMAS. (JO L 330 de 14/12) 

 

Política Monetária do Eurosistema 

Comunicação 2011/817/EU  

Publica a orientação do Banco Central 

Europeu, de 20 de Setembro de 2011, 

relativa aos instrumentos e procedimentos 

de política monetária do Eurosistema. (JO L 

331 de 14/12) 

 

Indicação de Lote nos Género Alimentícios 

Directiva 2011/91/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de 

Dezembro 

Referente às menções ou marcas que 

permitem identificar o lote ao qual 

pertence um género alimentício. 

A presente directiva diz respeito à 

indicação que permite identificar o lote a 

que pertence um género alimentício, 

determinando-se que um género 

alimentício apenas pode ser 

comercializado se vier acompanhado por 

essa indicação, aspecto que não vinha 

contemplado na Directiva 2000/13/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 

de Março de 2000, relativa à aproximação 

das legislações dos Estados-Membros 

respeitantes à rotulagem, apresentação e 

publicidade dos géneros alimentícios. 

A indicação do lote ao qual pertence um 

género alimentício vai ao encontro da 

preocupação de assegurar uma melhor 

informação sobre a identidade dos 

produtos. 

Esta Directiva não se aplica a alguns bens, 

com destaque para os géneros alimentícios 

que não sejam pré-embalados, quando, 

nos locais de venda ao consumidor final, 
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sejam embalados a pedido do comprador 

ou sejam pré-embalados para venda 

imediata e às embalagens ou recipientes 

cuja face maior tenha uma superfície 

inferior a 10 cm 2. 

Esta Directiva revoga a Directiva 

89/396/CEE e entra em vigor 20 dias após a 

sua publicação. (JO L 334 de 16/12) 

 

Produtos Agrícolas 

Regulamento de Execução n.º 1313/2011 

da Comissão, de 13 de Dezembro 

Altera os Regulamentos n.º 2535/2001 e 

(CE) n.º 1187/2009 no que respeita aos 

códigos NC para os produtos lácteos. (JO L 

334 de 16/12) 

 

Produtos Têxteis – Importação 

Regulamento de Execução n.º 1321/2011 

da Comissão, de 16 de Dezembro 

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

3030/93 do Conselho relativo ao regime 

comum aplicável às importações de certos 

produtos têxteis originários de países 

terceiros, actualizando-o em concordância 

com as alterações do Regulamento (CEE) 

n.º 2658/87 do Conselho, de 23 de Julho de 

1987, relativo à nomenclatura pautal e 

estatística e à pauta aduaneira comum, 

que afectam igualmente alguns dos 

códigos que constam do anexo I do 

Regulamento (CEE) n.º 3030/93. (JO L 335 

de 17/12) 

e 

Regulamento de Execução n.º 1322/2011 

da Comissão, de 16 de Dezembro 

Altera o anexo I do Regulamento n.º 

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, actualizando-o em 

concordância com as alterações do 

Regulamento (CEE) n.º 2658/87 do 

Conselho, de 23 de Julho de 1987, relativo 

à nomenclatura pautal e estatística e à 

pauta aduaneira comum, que afectam 

igualmente alguns dos códigos que 

constam do anexo I do Regulamento n.º 

517/94. (JO L 335 de 17/12) 

 

Produtos Têxteis – Comércio Mundial – 

Restrições Quantitativas para 2012 

Regulamento de Execução n.º 1323/2011 

da Comissão, de 16 de Dezembro 

Estabelece regras de gestão e de repartição 

dos contingentes têxteis originários da 

Bielorrusia e da Coreia do Norte fixados 

para 2012 ao abrigo do Regulamento n.º 

517/94 do Conselho. (JO L 335 de 17/12) 

 

Ar ambiente 

Decisão de Execução da Comissão nº 

2011/850/UE, de 12 de Dezembro 
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Estabelece regras relativas às Directivas 

2004/107/CE e 2008/50/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho no que diz respeito 

ao intercâmbio recíproco e à comunicação 

de informações sobre a qualidade do ar 

ambiente. São destinatários desta decisão 

todos os Estados Membros. 

A Directiva 2004/107/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de 

Dezembro de 2004, estabelece 

regulamentação relativa ao arsénio, ao 

cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no 

ar ambiente. 

A Directiva 2008/50/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de Maio de 

2008, estabelece regulamentação relativa à 

qualidade do ar ambiente e a um ar mais 

limpo na Europa. (JO L 335 de 17/12) 

 

Nemátodo da Madeira do Pinheiro  

Decisão de Execução da Comissão nº 

2011/851/UE, de 12 de Dezembro 

Relativa à atribuição de uma participação 

financeira adicional da União, relativa a 

2006 e 2007, nas despesas efectuadas por 

Portugal na luta contra o Bursaphelenchus 

xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. 

(nemátodo da madeira do pinheiro) no 

montante máximo de 3 986 138,36 EUR. 

(JO L 335 de 17/12) 


