
 

Destaque 
Semana  

19 a 23 de 
Dezembro 

 

 
1 

LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

19 a 23 de Dezembro de 2011 

 

Legislação Nacional 

Reprivatização da REN 

Despacho n.º 16997-A/2011 – II Série 

Parte C n.º 241, de 19/12 (Suplemento) 

Determina que a segunda fase do processo 

de alienação de acções objecto da venda 

directa de referência se inicia a 19 de 

Dezembro de 2011, bem como, que o 

prazo para apresentação de propostas 

vinculativas de aquisição destas acções 

termina às 17 horas do dia 20 de Janeiro de 

2012. 

 

Saúde / Taxas Moderadoras 

Portaria n.º 306-A/2011 – I Série n.º 242, 

de 20/12 (Suplemento) 

Aprova, concretizando uma das medidas 

previstas no Memorando de Entendimento 

acordado entre Portugal e o FMI, a CE e o 

BCE, os valores das taxas moderadoras do 

Serviço Nacional de Saúde, bem como as 

respectivas regras de apuramento e 

cobrança. 

Estas taxas devem ser pagas no momento 

da apresentação do utente na consulta, da 

admissão na urgência ou da realização das 

sessões de hospital de dia e, ainda, no 

momento da realização de actos 

complementares de diagnóstico e 

terapêutica. 

São revogadas as seguintes Portarias: n.º 

395-A/2007, de 30 de Março e n.º 

1320/2010, de 28 de Dezembro. 

A presente portaria entra em vigor no dia 1 

de Janeiro de 2012 

 

Valor Médio de Construção 2012 

Portaria n.º 307/2011 – I Série n.º 243, de 

21/12 

Fixa, em 482,40 €, o valor médio de 

construção, por metro quadrado para 

vigorar no ano de 2012. 

A presente portaria aplica-se a todos os 

prédios urbanos cujas declarações modelo 

n.º 1 (para inscrição na matriz ou para 

avaliação), sejam entregues a partir de 1 de 

Janeiro de 2012. 

 

Programa Estratégico para o 

Empreendedorismo e a Inovação 

Declaração de Rectificação n.º 35/2011 – I 

Série n.º 243, de 21/12 

Rectifica a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 54/2011, de 16 de Dezembro, 

que aprovou o Programa Estratégico para o 

Empreendedorismo e a Inovação. 
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Através da presente rectificação é 

publicado o anexo referido na Resolução 

acima mencionada, no qual são definidas 

as áreas de intervenção do Programa 

Estratégico +E+I, bem como as medidas a 

implementar em cada uma delas. 

 

Programa Estratégico para o 

Empreendedorismo e a Inovação 

Áreas de 
Intervenção 

Medidas 

Alargar 
conhecimentos e 
capacidades 

Promover a 
Componente 
Experimental no 
Ensino Básico e no 
Ensino Secundário. 

 Iniciativa ‘INOVA!’ — 
Aprender a 
Empreender 
Recursos Humanos 
Científicos para o 
Crescimento 
Económico. 

(Pretende-se 
proporcionar aos 
doutorados 
capacidades para 
facilitar a transição 
para carreiras não 
académicas). 

Dinamizar a 
inovação 

Parcerias para o 
futuro. 

Melhorar a 
articulação 
Universidades / 
Empresas 

 Incentivos à 
Valorização 
Económica do 
Conhecimento 
Científico 

 Programas 
Científicos 
Temáticos/Prioritário
s (com forte 
participação das 
empresas) 

 Apoio ao registo de 
Patentes e estímulo 
ao seu Licenciamento 

 Capacitação e 
Reforço de 
Competências 
Internas de Inovação 
nas Empresas em 
Investigação e 
Desenvolvimento 

 Apoio à Participação 
de empresas em 
programas 
Internacionais de 
I&DT 

 Pólos de 
Competitividade e 
Internacionalização 

 Vale +’: Vale 
Inovação, Vale 
Energia, Vale 
Internacionalização 

 Conselho Nacional 
para o 
Empreendedorismo e 
a Inovação 

Estimular o 
empreendedorism
o 

Criar incentivos para 
atrair talento 
internacional e 
recursos humanos 
altamente 
qualificados 

 Iniciativa +E+I — 
Reconhecimento 
público de iniciativas 
dinamizadas pela 
sociedade civil 
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 Prémio Nacional de 
Talento, 
Empreendedorismo e 
Inovação 

 Bolsa 
‘Empreender+Inovar
+’ 

(bolsa de 
empresários de 
sucesso que ajudam 
os mais novos 
empreendedores) 

 Desenvolver e 
implementar um 
programa de apoio à 
internacionalização 
das indústrias 
culturais e criativas 
(ICC) 

Promover o 
financiamento à 
inovação 

Restruturação dos 
Instrumentos 
públicos de Capital 
de Risco  

(Operar a fusão das 
entidades existentes 
num operador de 
capital de risco, que 
investirá 
directamente nas 
PME e numa 
sociedade de 
investimento, que 
gerirá um fundo de 
fundos). 

 Incentivar Parcerias 
entre Investidores 
Nacionais e 
Internacionais no 
domínio do 
financiamento da 
inovação. 

 

Justiça / Acções Executivas Cíveis 

Portaria n.º 308/2011 – I Série n.º 243, de 

21/12 

Altera a Portaria n.º 331-B/2009, de 30 de 

Março, que regulamenta vários aspectos 

das acções executivas cíveis. 

As alterações agora efectuadas respeitam 

ao agente de execução enquanto auxiliar 

da justiça. 

Estabelecem-se, assim, novas regras 

quanto aos meios de pagamento a utilizar 

pelo agente de execução, das quais se 

destaca a indicação do número de 

identificação bancária, bem como a 

utilização de referência multibanco ou 

documento único de cobrança no âmbito 

de cada processo judicial. 

Desta forma, será possível realizar mais 

rapidamente os pagamentos ao exequente 

e, ao mesmo tempo, verificar as 

transferências efectuadas pelo agente de 

execução. 

Face a estas alterações, os agentes de 

execução devem notificar, entre 31 de 

Janeiro e 29 de Abril de 2012, as entidades 

que efectuam transferências referentes a 

penhoras de rendimentos periódicos do 

executado para que as mesmas se passem 

a realizar nos termos que agora se 

consagram. 

A presente portaria entra em vigor em 31 

de Janeiro de 2012. 
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Organização dos Mercados de 

Electricidade 

Portaria n.º 310/2011 – I Série n.º 243 de 

21/12 

Revoga o regime transitório aplicável, 

durante o ano de 2011, à prestação de 

serviço de interruptibilidade por 

consumidor de electricidade em muita alta 

tensão (MAT), alta tensão (AT) e média 

tensão (MT) ao operador da rede de 

transporte, previsto na Portaria n.º 

1309/2010, de 23 de Dezembro, e na 

Portaria n.º 117/2011, de 25 de Março. 

Esta alteração ao regime de produção, 

transporte, distribuição e comercialização 

de energia eléctrica deve-se à retracção da 

procura verificada no mercado da 

electricidade, bem como, à necessidade de 

implementação das medidas previstas no 

Memorando de Entendimento acordado 

entre Portugal e o FMI, a CE e o BCE. 

 

Apoio às Pessoas com Deficiência e 

Incapacidade Temporária 

Despacho n.º 17059/2011 – II Série Parte C 

n.º 243, de 21/12 

Fixa o montante das verbas destinadas ao 

funcionamento dos produtos de apoio às 

pessoas com deficiência e pessoas com 

incapacidade temporárias. Assim: 

• 12.154.091€ - Para financiar produtos 

de apoio durante o ano de 2011; 

• 2.454.091€ - Para financiar produtos 

de apoio à formação profissional e ao 

emprego; 

• 6.000.000€ - Para financiar os produtos 

de apoio prescritos por acto médico; 

• 3.700.000€ - Para financiar produtos 

de apoio prescritos pelos centros de 

saúde e centros especializados. 

 

Fabricantes e Distribuidores de Alimentos 

Medicamentosos 

Despacho n.º 17066/2011 – II Série Parte C 

n.º 243, de 21/12 

Aprova a lista de fabricantes e a de 

distribuidores de alimentos 

medicamentosos autorizados. 

Revoga o Despacho n.º 10447/2008, de 3 

de Março de 2008. 

 

Saúde / Programa Nacional de Vacinação 

Despacho n.º 17067/2011 – II Série Parte C 

n.º 243, de 21/12 

Aprova o esquema de vacinação universal 

recomendado do Programa Nacional de 

Vacinação 2012. 

 

Saúde / Monitorização da Prescrição de 

Medicamentos 

Despacho n.º 17609 – II Série Parte C n.º 

243, de 21/12 
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Determina, em cumprimento das medidas 

estabelecidas no Memorando de 

Entendimento firmado pelo Governo com 

o FMI, a CE e o BCE na área da Saúde 

(melhoria do processo de «monitorização 

da prescrição de medicamentos e meios de 

diagnóstico) que os estabelecimentos 

hospitalares do Serviço Nacional de Saúde 

devem instituir um processo de 

monitorização da prescrição interna de 

medicamentos e meios complementares 

de diagnóstico e terapêutica. 

Este processo de monitorização deverá ser 

aprovado pelo Conselho de Administração 

de cada estabelecimento hospitalar, até dia 

30 de Janeiro de 2012., devendo ser 

emitido o primeiro relatório trimestral até 

31 de Março de 2012. 

 

Recrutamento, Selecção dos Cargos de 

Direcção Superior da Administração 

Pública 

Lei n.º 64/2011 – I Série n.º 244, de 22/12 

Modifica os procedimentos de 

recrutamento, selecção e provimento nos 

cargos de direcção superior da 

Administração Pública. 

A principal alteração respeita à 

substituição do regime de escolha livre do 

Governo por um regime de concurso, 

realizado e fiscalizado por entidades 

independentes. 

Resultam, assim, alteradas a Lei n.º 2/2004, 

de 15 de Janeiro, que aprova o estatuto do 

pessoal dirigente dos serviços e 

organismos da administração central, 

regional e local do Estado, e a Lei n.º 

4/2004, de 15 de Janeiro, que estabelece 

os princípios e normas a que deve 

obedecer a organização da administração 

directa do Estado. 

 

Reforma do Regime de Renda Apoiada 

Resolução da Assembleia da República n.º 

153/2011 – I Série n.º 244, de 22/12 

Recomenda ao Governo que inicie a 

reforma do regime de renda apoiada, 

visando, entre outros objectivos, 

aperfeiçoar a sua fórmula de cálculo, 

promover a sustentabilidade financeira dos 

bairros de habitação social e ajustar as 

regras de aplicação do regime de renda 

apoiada a situações de arrendamento ou 

ocupação anteriores ao mesmo, 

consagrando, designadamente, a 

possibilidade de aplicação faseada da nova 

renda. 

 

Promoção da Reabilitação / Estimulo ao 

Arrendamento Jovem 

Resolução da Assembleia da República n.º 

158/2011 – I Série n.º 244, de 22/12 

Recomenda ao Governo que promova 

medidas de promoção da reabilitação 

como estímulo ao arrendamento por parte 

dos jovens. 

Neste âmbito o Governo deverá: 
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• Simplificar os processos 

administrativos no sentido de 

flexibilizar a realização de obras em 

imóveis a necessitar de intervenção; 

• Agilize os despejos dos inquilinos 

incumpridores; 

• Criar uma bolsa de casas reabilitadas, 

de modo a facilitar a comunicação e 

estreitar o mercado de oferta e 

procura neste sector. 

• Reformular o programa de apoio ao 

arrendamento jovem Porta 65; 

• Rever o actual regime de renda 

apoiada. 

 

Apoio ao Arrendamento Jovem 

Resolução da Assembleia da República n.º 

159/2011 – I Série n.º 244, de 22/12 

Recomenda ao Governo que proceda à 

avaliação do actual programa Porta 65 

(apoio ao arrendamento jovem) e às causas 

do respectivo insucesso. 

Recomenda ainda que o Governo (i) reveja 

o sistema de apoio ao arrendamento 

jovem e encontre uma solução que apoie a 

emancipação dos jovens no que se refere à 

habitação; (ii) promova a «reabilitação 

urbana low cost», permitindo o 

alargamento da oferta de habitação 

reabilitada para os mais jovens, a preços 

mais acessíveis. 

 

2012 - Ano Europeu do Envelhecimento 

Activo e da Solidariedade entre as 

Gerações 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

61/2011 – I Série n.º 244, de 22/12 

Institui o Ano Europeu do Envelhecimento 

Activo e da Solidariedade entre as 

Gerações (AEEASG) em Portugal no ano de 

2012. 

O incentivo às iniciativas que promovam a 

participação cívica e as actividades inter-

geracionais a nível da União Europeia, a 

criação de condições para melhorar e 

desenvolver novos tipos de actividade 

nesta área e a sensibilização dos cidadãos 

para o valor e a importância do 

envelhecimento activo constituem os 

principais objectivos desta iniciativa. 

Os recursos financeiros inerentes ao 

AEEASG são disponibilizados pela União 

Europeia. 

 

Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e 

Energéticos 

Despacho n.º 17150-A/2011 – II Série 

Parte C n.º 244, de 22/12 (Suplemento) 

Fixa em 3% o adicional às taxas do imposto 

sobre os produtos petrolíferos e 

energéticos que constitui receita própria 

do fundo financeiro de carácter 

permanente. 

Esta taxa é retida a título de encargos de 

liquidação e cobrança pela Direcção-Geral 

das Alfândegas e dos Impostos Especiais 

sobre o Consumo e tem efeitos à data de 

entrada em vigor da Lei n.º 55-A/2010, de 
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31 de Dezembro (Orçamento do Estado 

para 2011), ou seja, 1 de Janeiro de 2011. 

 

Saúde / Preços dos Medicamentos 

Despacho n.º 17117/2011 – II Série Parte C 

n.º 244, de 22/12 

Aprova os preços de referência unitários 

dos grupos homogéneos, para vigorar no 

trimestre civil que se inicia em 1 de Janeiro 

de 2012. 

 

Equipas Extraordinárias de Juízes 

Tributários 

Deliberação (extracto) n.º 2338/2011 – II 

Série Parte D n.º 244, de 22/12 

Designa os juízes que integram, por 

destacamento, as equipas extraordinárias 

de juízes tributários, criadas pela Lei n.º 

59/2011, de 28 de Novembro, com a 

missão de movimentarem os processos 

fiscais de valor superior a um milhão de 

euros. 

 

Regulamento Tarifário do Sector Eléctrico 

Directiva n.º 6/2011 – II Série Parte E n.º 

244, de 22/12 

Altera o Regulamento Tarifário do Sector 

Eléctrico, com o objectivo de o adaptar ao 

actual quadro jurídico nacional, 

designadamente aos diplomas aprovados 

em Junho, Outubro e Novembro de 2011: 

•Decreto-Lei n.º 78/2011, de 20 de Junho, 

relativo ao mercado interno da 

electricidade; 

•Portaria n.º 279/2011, de 17 de Outubro, 

relativa à metodologia de cálculo da taxa 

de remuneração a aplicar à aquisição de 

electricidade a produtores em regime 

especial 

•Decreto-Lei n.º 109/2011, de 18 de 

Novembro, relativo ao diferimento do 

ajustamento anual do montante da 

compensação referente a 2010 devido pela 

cessação antecipada dos contratos de 

aquisição de energia. 

 

Energia Elétrica / Tarifas e Preços 

Directiva n.º 7/2011 – II Série Parte E n.º 

244, de 22/12 

Estabelece as tarifas e preços para a 

energia elétrica para vigorarem em 2012. 

Aprova também os valores dos parâmetros 

de regulação para 2012-2014. 

 

Sector Financeiro / Autorização de 

Garantia à CGD 

Despacho n.º 17153/2011 – II Série Parte C 

n.º 245, de 23/12 

Autoriza a concessão da garantia pessoal 

do Estado ao empréstimo obrigacionista a 

emitir pela Caixa Geral de Depósitos, S. A., 

até ao montante de EUR 2.800.000.000, 

destinado a preservar a carteira de títulos 
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elegíveis para utilização em operações de 

política monetária do BCE e assegurar a 

manutenção da sua actividade normal de 

concessão de crédito à economia. 

Fixa a taxa de garantia em 1,348 % ao ano. 

 

Sector Financeiro / Autorização de 

Garantia ao BES 

Despacho n.º 17154/2011 – II Série Parte C 

n. 245, de 23/12 

Autoriza a concessão da garantia pessoal 

do Estado ao empréstimo obrigacionista a 

emitir pelo Banco Espírito Santo, S. A., até 

ao montante de EUR 1.000.000.000, 

destinado a preservar a carteira de títulos 

elegíveis para utilização em operações de 

política monetária do BCE e assegurar a 

manutenção da sua actividade normal de 

concessão de crédito à economia. 

Fixa a taxa de garantia em 1,348 % ao ano. 

 

Índices de Custos 

Aviso n.º 24523/2011 – II Série Parte C n.º 

245, de 23/12 

Fixa os índices ponderados de custos de 

mão-de-obra, materiais e equipamentos de 

apoio referentes aos meses de Abril, Maio 

e Junho de 2011, para efeito de aplicação 

das fórmulas de revisão de preços a que se 

refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

6/2004, de 6 de Janeiro. 

 

Saúde / Controlo de Prescrições Médicas 

Despacho n.º 17165/2011 – II Série Parte C 

n.º 245, de 23/12 

Determina que a utilização de vinhetas 

médicas sem numeração e em 

sobreposição com vinhetas médicas 

numeradas pode ser efectuada até 31 de 

Março de 2012. A partir desta data não 

serão aceites receitas em papel com 

vinhetas não numeradas, nem será possível 

a prescrição electrónica por médicos cujos 

dados não estejam actualizados junto da 

ACSS, I. P. e confirmados pelas respectivas 

ordens profissionais. 

 

Legislação Comunitária 

Utilização do Espaço Aéreo 

Regulamento n.º 1332/2011 da Comissão, 

de 16 de Dezembro 

Estabelece requisitos comuns de utilização 

do espaço aéreo e procedimentos 

operacionais para a prevenção de colisões 

no ar. (JO L 336 de 20/12) 

 

OCM – Bananas 

Regulamento de Execução n.º 1333/2011 

da Comissão, de 19 de Dezembro 

Fixa normas de comercialização para as 

bananas, regras de controlo do respeito 

dessas normas de comercialização e 

requisitos em matéria de transmissão de 
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informações no sector das bananas. (JO L 

336 de 20/12) 

 

Restituições à Exportação - Produtos 

Agrícolas  

Regulamento de Execução n.º 1334/2011 

da Comissão, de 19 de Dezembro 

Publica, em relação a 2012, a 

nomenclatura dos produtos agrícolas para 

as restituições à exportação estabelecida 

pelo Regulamento (CEE) n.º 3846/87. (JO L 

336 de 20/12) 

 

Gestão Financeira - Estados-Membros com 

Dificuldades de Estabilidade Financeira 

Regulamento n.º 1311/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

13/12 

Altera o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 

do Conselho no que se referere às 

disposições relativas à gestão financeira 

aplicáveis aos Estados-Membros afectados 

ou ameaçados por graves dificuldades de 

estabilidade financeira. (JO L 337 de 20/12) 

e 

Regulamento n.º 1310/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 

de Dezembro 

Altera o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 

do Conselho no que respeita à ajuda 

reembolsável, à engenharia financeira e a 

certas disposições relativas à declaração de 

despesas. (JO L 337 de 20/12) 

e 

Regulamento n.º 1312/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 

de Dezembro 

Altera o Regulamento (CE) n.º 1698/2005 

do Conselho no que diz respeito a 

determinadas disposições relacionadas 

com a gestão financeira para certos 

Estados-Membros confrontados ou 

ameaçados com graves dificuldades de 

estabilidade financeira. (JO L 339 de 21/12) 

 

Produtos Têxteis 

Adenda/Regulamento n.º 1007/2011 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

27/09 

Relativo às denominações das fibras têxteis 

e à correspondente etiquetagem e 

marcação da composição em fibras dos 

produtos têxteis. 

Revoga a Directiva 73/44/CEE do Conselho 

e as Directivas 96/73/CE e 2008/121/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L 

338 de 21/12) 

 

Decisão Europeia de Protecção 

Directiva 2011/99/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de 

Dezembro 
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Estabelece regras que permitem a uma 

autoridade judicial ou equivalente de um 

Estado-Membro, no qual foi adoptada uma 

medida de protecção destinada a proteger 

uma pessoa contra um acto criminoso de 

outra pessoa que possa pôr em perigo a 

sua vida, integridade física ou psicológica, 

dignidade, liberdade pessoal ou 

integridade sexual, emitir uma decisão 

europeia de protecção que permita à 

autoridade competente de outro Estado-

Membro dar continuidade à protecção da 

pessoa no território deste último, na 

sequência de uma conduta criminosa ou 

alegada conduta criminosa, de acordo com 

a legislação do Estado-Membro de 

emissão. (JO L 338 de 21/12) 

 

Produtos Agrícolas – Comércio Mundial – 

Requisitos Alfandegários 

Regulamento de Execução n.º 1349/2011 

da Comissão, de 20 de Dezembro 

Altera o Regulamento (CE) n.º 376/2008 

que estabelece normas comuns de 

execução do regime de certificados de 

importação, de exportação e de prefixação 

para os produtos agrícolas. (JO L 338 de 

21/12) 

 

Reservas Mínimas Obrigatórias 

Regulamento (UE) n.º 1358/2011 do 

Banco Central Europeu, de 14 de 

Dezembro 

Altera o Regulamento n.º 1745/2003 

relativo à aplicação do regime das reservas 

mínimas (BCE/2003/9). 

O Regulamento n.º 1745/2003 do Banco 

Central Europeu, de 12 de Setembro de 

2003, relativo à aplicação do regime de 

reservas mínimas estabelece, 

nomeadamente, as categorias de 

instituições sujeitas a reservas mínimas e 

os rácios de reserva aplicáveis a 

determinados tipos de responsabilidades 

como reforço da fiabilidade do crédito para 

promover a concessão de empréstimos 

bancários e a liquidez no mercado 

monetário da área do euro. (JO L 338 de 

21/12) 

 

Produtos Fitofarmacêuticos  

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1372/2011 da Comissão, de 21 de 

Dezembro 

Relativo à não aprovação da substância 

activa acetocloro, em conformidade com o 

Regulamento n.º 1107/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo 

à colocação de produtos fitofarmacêuticos 

no mercado. 

O Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do PE e 

do Conselho, de 21 de Outubro de 2009, 

regula a colocação dos produtos 

fitofarmacêuticos no mercado, visando 

assegurar um elevado nível de protecção 

da saúde humana e animal e do ambiente 

e melhorar o funcionamento do mercado 

interno através da harmonização das 

normas relativas à colocação no mercado 
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dos produtos fitofarmacêuticos, 

estabelecendo: 

- as regras aplicáveis à autorização dos 

produtos fitofarmacêuticos sob forma 

comercial, bem como à sua colocação 

no mercado, utilização e controlo na 

Comunidade; 

- as regras aplicáveis à aprovação das 

substâncias activas, protectores de 

fitotoxicidade e agentes sinérgicos que 

os produtos fitofarmacêuticos contêm 

ou pelos quais são constituídos, e as 

regras aplicáveis aos adjuvantes e aos 

coformulantes. (JO L 341 de 22/12) 

 

Política Agrícola Comum / Apoio aos 

Agricultores 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1368/2011 da Comissão, de 21 de 

Dezembro 

Altera os seguintes Regulamentos: 

N.º 1121/2009 que estabelece normas de 

execução do regime de apoio aos 

agricultores previstos nos seus títulos IV e 

V; 

N.º 1122/2009 que estabelece regras 

referentes à condicionalidade, à 

modulação e ao sistema integrado de 

gestão e de controlo, no âmbito dos 

regimes de apoio directo aos agricultores; 

N.º 1234/2007 do Conselho no que 

respeita à condicionalidade no âmbito do 

regime de apoio previsto para o sector 

vitivinícola. (JO L 341 de 22/12) 

OCM – Açucar- Quotas 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1369/2011 da Comissão, de 21 de 

Dezembro 

Altera o Regulamento n.º 952/2006 que 

estabelece normas de execução do 

Regulamento n.º 318/2006 do Conselho no 

que diz respeito à gestão do mercado 

interno do açúcar e ao regime de quotas. 

(JO L 341 de 22/12) 

 

Dispositivos Médicos de Diagnóstico in 

Vitro  

Directiva 2011/100/UE da Comissão, de 20 

de Dezembro de 2011 

Altera a Directiva 98/79/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa aos 

dispositivos médicos de diagnóstico in 

vitro. (JO L 341 de 22/12) 

e 

Dispositivos Médicos de Diagnóstico in 

Vitro  

Decisão da Comissão 2011/869/UE, de 20 

de Dezembro de 2011 

Altera a Decisão 2002/364/CE relativa a 

especificações técnicas comuns para 

dispositivos médicos de diagnóstico in 

vitro. (JO L 341 de 22/12) 

 

Operações de Refinanciamento e Activos 

de Garantia  
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Decisão 2011/870/EU do Banco Central 

Europeu, de 14 de Dezembro de 2011 

Referente a medidas adicionais 

temporárias respeitantes às operações de 

refinanciamento do Eurosistema e à 

elegibilidade dos activos de garantia 

(BCE/2011/25). (JO L 341 de 22/12) 

 

Pareceres do Comité Económico e Social 

Europeu, (JO C 376 de 22/12) 

São publicados os seguintes pareceres: 

• Promoção das energias renováveis e a 

política europeia de vizinhança; 

• Áreas metropolitanas e as cidades-

região no âmbito da Estratégia Europa 

2020; 

• LEADER — Instrumento para o 

desenvolvimento local; 

• O futuro dos jovens agricultores na 

Europa; 

• Apoiar as organizações 

representativas da sociedade civil; 

• Céu Único Europeu II; 

• Novo quadro político para o turismo 

europeu; 

• Análise do «Small Business Act» para a 

Europa; 

• Protecção dos direitos de propriedade 

intelectual/ Observatório Europeu da 

Contrafacção e da Pirataria; 

• Normalização europeia; 

• Carta dos Direitos Fundamentais; 

• Estratégia Europeia para a Deficiência 

2010-2020; 

• Plano de acção europeu (2011-2015) 

para a administração pública em linha; 

• Interoperabilidade dos serviços 

públicos europeus; 

• Iniciativa emblemática da Estratégia 

Europa 2020; 

• Conferência Rio+20: Rumo a uma 

economia ecológica; 

• Roteiro de transição para uma 

economia hipocarbónica competitiva 

em 2050; 

• Fundo Europeu de Ajustamento à 

Globalização. 

 

 

Produtos Fitofarmacêuticos  

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1381/2011 da Comissão, de 22 de 

Dezembro 

Não aprova a substância activa 

cloropicrina, em conformidade com o 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo 

à colocação de produtos fitofarmacêuticos 

no mercado. 

Altera a Decisão 2008/934/CE. (JO L 343 de 

23/12) 

 

Autorização de Residência e Trabalho em 

Território da União Europeia 

Directiva 2011/98/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de 

Dezembro 
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Estabelece um procedimento de pedido 

único de concessão de uma autorização 

única para os nacionais de países terceiros 

residirem e trabalharem no território de 

um Estado-Membro e a um conjunto 

comum de direitos para os trabalhadores 

de países terceiros que residem legalmente 

num Estado-Membro. (JO L 343 de 23/12) 

 

Substâncias que Empobrecem a Camada 

de Ozono 

Decisão de Execução da Comissão 

2011/873/UE, de 14 de Dezembro de 2011 

Referente à determinação de quantidades 

e à atribuição das quotas de substâncias 

regulamentadas ao abrigo do Regulamento 

n.º 1005/2009 do Parlamento Europeu e 

do Conselho (, relativo às substâncias que 

empobrecem a camada de ozono, para o 

período compreendido entre 1 de Janeiro e 

31 de Dezembro de 2012. 

Em Portugal apenas a Hovione 

FarmaCiencia S.A. Sete Casas 2674-506 

com sede em Loures foi contemplada. (JO L 

343 de 23/12) 

O Regulamento (CE) n.º 1005/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

de Setembro, estabeleceu a 

regulamentação relativa às substâncias que 

empobrecem a camada de ozono. 

 

Animais de Companhia - Importação 

Decisão de Execução da Comissão 

2011/874/UE, de 15 de Dezembro 

Estabelece a lista de países terceiros e 

territórios autorizados para as importações 

de cães, gatos e furões e para a circulação 

sem carácter comercial desses animais na 

União Europeia. 

Define também os modelos de certificados 

para as importações e a circulação sem 

carácter comercial desses animais na 

União. 

O Regulamento n. º 998/2003 estabeleceu 

as condições de polícia sanitária aplicáveis 

à circulação sem carácter comercial de 

animais de companhia na União. (JO L 343 

de 23/12) 

 

Cogeração - Electricidade Produzida  

Decisão de Execução da Comissão 

2011/877/UE, de 19 de Dezembro de 2011 

Estabelece os valores de referência 

harmonizados em matéria de eficiência 

para a produção separada de electricidade 

e de calor em conformidade com a 

Directiva 2004/8/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho. 

Revoga a Decisão 2007/74/CE da Comissão. 

A Directiva 2004/8/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro 

de 2004, estabeleceu a regulamentação 

relativa à promoção da cogeração com 

base na procura de calor útil no mercado 

interno da energia. 
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A Decisão da Comissão 2007/74/CE 

estabeleceu valores de referência 

harmonizados em matéria de eficiência 

para a produção separada de electricidade 

e de calor, que consistem numa matriz de 

valores diferenciados por factores 

pertinentes, incluindo o ano de construção 

e os tipos de combustíveis. (JO L 343 de 

23/12) 

 

Automóveis de Passageiros - Emissões de 

CO2/km 

Decisão de Execução da Comissão 

2011/878/UE, de 20 de Dezembro 

Confirma o cálculo provisório das emissões 

específicas médias de CO2 e dos objectivos 

de emissões específicas dos fabricantes de 

veículos automóveis de passageiros, no 

respeitante ao ano civil de 2010, nos 

termos do Regulamento n.º 443/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 

de Abril de 2009, que definiu as normas de 

desempenho em matéria de emissões dos 

automóveis novos de passageiros como 

parte da abordagem integrada da 

Comunidade para reduzir as emissões de 

CO2 dos veículos ligeiros. (JO L 343 de 

23/12) 

 

Aves de Capoeira / Importações de Países 

Terceiros 

Decisão de Execução da Comissão 

2011/879/UE, de 21 de Dezembro 

Altera os anexos II e IV da Directiva 

2009/158/CE do Conselho relativa às 

condições de polícia sanitária que regem o 

comércio intracomunitário e as 

importações de aves de capoeira e de ovos 

para incubação provenientes de países 

terceiros. 

A Directiva 2009/158/CE do Conselho, de 

30 de Novembro, refere-se às condições de 

polícia sanitária que regem o comércio 

intracomunitário e as importações de aves 

de capoeira e de ovos para incubação 

provenientes de países terceiros. (JO L 343 

de 23/12) 

 

Alimentos / Colocação no Mercado 

Decisão de Execução da Comissão 

2011/882/UE, de 21 de Dezembro 

Autoriza a colocação no mercado de uma 

nova base para goma de mascar como 

novo ingrediente alimentar ao abrigo do 

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 de alimentos e ingredientes 

alimentares: 

• Que contenham ou consistam em 

organismos geneticamente 

modificados (OGM’s); 

• Produzidos a partir de OGM’s, mas 

que não os contenham; 
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• Com uma estrutura molecular 

primária nova ou intencionalmente 

alterada; 

• Que consistam em ou tenham sido 

isolados a partir de microrganismos, 

fungos ou algas; 

• Que consistam em ou tenham sido 

isolados a partir de plantas e 

ingredientes alimentares isolados a 

partir de animais (excepto os 

obtidos por meio de práticas de 

multiplicação ou de reprodução 

tradicionais seguras no que se refere 

à utilização como géneros 

alimentícios; 

• 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. (JO L 343 de 23/12) 

 

 

Política Comum das Pescas 

Decisão de Execução da Comissão 

2011/883/UE, de 21 de Dezembro 

Estabelece a lista dos inspectores da União, 

em conformidade com o artigo 79.º, n.º 1, 

do Regulamento n.º 1224/2009 do 

Conselho, que, por suas vez estabelece um 

regime comunitário de controlo, inspecção 

e execução para assegurar o cumprimento 

das regras da política comum das pescas. 

Este regulamento determina que, sem 

prejuízo da responsabilidade principal dos 

Estados-Membros costeiros, os inspectores 

da União podem realizar inspecções, em 

conformidade com o regulamento, nas 

águas da União e aos navios de pesca da 

União fora das águas da União. (JO L 343 

de 23/12) 

 

Arroz Geneticamente Modificado – OGM 

Decisão de Execução da Comissão 

2011/884/UE, de 22 de Dezembro 

Referente a medidas de emergência no 

que se refere ao arroz geneticamente 

modificado não autorizado em produtos à 

base de arroz originários da China e que 

revoga a Decisão 2008/289/CE. 

O Regulamento (CE) n.º 178/2002 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 

de Janeiro de 2002, determinou os 

princípios e normas gerais da legislação 

alimentar. 

O Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 

de Setembro de 2003, estabeleceu a 

regulamentação relativa a géneros 

alimentícios e alimentos para animais 

geneticamente modificados. (JO L 343 de 

23/12) 

 


