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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

26 a 30 de Dezembro de 2011 

 

Legislação Nacional 

Privatização da EDP 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

63/2011 – I Série n.º 246, de 26/12 

Selecciona a China Three Gorges 

Corporation para proceder à aquisição da 

totalidade das 780.633.782 acções, 

representativas de 21,35 % do capital 

social da EDP — Energias de Portugal, S. A. 

que constituem objecto da venda directa 

de referência relativa à 8.ª fase do 

processo de privatização da EDP. 

 

Fundo de Garantia de Depósitos 

Decreto-Lei n.º 119/2011 – I Série n.º 246, 

de 26/12 

Estabelece com carácter permanente o 

limite legal da garantia de 100.000 euros 

por parte do Fundo de Garantia de 

Depósitos e do Fundo de Garantia do 

Crédito Agrícola Mútuo, para o reembolso 

de depósitos constituídos nas instituições 

de crédito participantes no caso de se 

verificar a indisponibilidade dos depósitos. 

 

Região Autónoma da Madeira / Taxas de 

IRS e de IRC 

Decreto Legislativo Regional n.º 

20/2011/M – I Série n.º 246, de 26/12 

Define as taxas do imposto sobre o 

rendimento das pessoas singulares e do 

imposto sobre o rendimento das pessoas 

colectivas. 

 

Região Autónoma da Madeira / 

Adaptação Orgânica 

Decreto Legislativo Regional n.º 

21/2011/M - I Série n.º 246, de 26/12 

Procede à adaptação orgânica e funcional 

do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de 

Novembro, à Região Autónoma da 

Madeira. 

 

Região Autónoma da Madeira / Fundo de 

Estabilização Tributária 

Decreto Legislativo Regional n.º 

22/2011/M – I Série n.º 246, de 26/12 

Procede a alterações no montante e 

condições de transferências de receitas 

para o Fundo de Estabilização Tributária da 

Região Autónoma da Madeira. 

 

IRS / Declaração Modelo 3 

Portaria n.º 311-A/2011 – I Série n.º 247, 

de 27/12 (Suplemento) 
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Aprova os modelos de impressos da 

Declaração Modelo 3 do IRS (n.º 1 do 

artigo 57.º do Código do IRS). 

Os impressos aprovados devem ser 

utilizados a partir de 1 de Janeiro de 2012 e 

destinam-se a declarar os rendimentos dos 

anos 2001 e seguintes. 

 

Declaração Modelo n.º 39, «Rendimentos 

e retenções a taxas liberatórias» 

Portaria n.º 311-B/2011 – I Série n.º 247, 

de 27/12 (Suplemento) 

Aprova a declaração Modelo n.º 39 

referente aos Rendimentos e retenções a 

taxas Liberatórias, bem como as 

respectivas instruções de preenchimento. 

Esta declaração é apresentada por 

transmissão electrónica de dados, 

devendo, para este efeito, as entidades 

obrigadas à sua entrega efectuar o registo, 

caso ainda não disponham de senha de 

acesso, através do portal das finanças na 

Internet (www.portaldasfinancas.gov.pt) 

A presente portaria entra em vigor no dia 1 

de Janeiro de 2012. 

 

Declaração Modelo n.º 37 - Juros e 

Amortizações de Habitação 

Portaria n.º 311-C/2011 – I Série n.º 247, 

de 27/12 (Suplemento) 

Aprova a declaração Modelo n.º 37 - Juros 

e Amortizações de Habitação Permanente, 

prémios de Seguros de Saúde, Vida e 

Acidentes Pessoais, PPR, Fundos de 

Pensões e Regimes Complementares - e 

respectivas instruções de preenchimento. 

Esta declaração é apresentada por 

transmissão electrónica de dados, 

devendo, para este efeito, as entidades 

obrigadas à sua entrega efectuar o registo, 

caso ainda não disponham de senha de 

acesso, através do portal das finanças na 

Internet (www.portaldasfinancas.gov.pt) 

A presente portaria entra em vigor no dia 1 

de Janeiro de 2012. 

 

Taxas Moderadoras / Insuficiência 

Económica 

Portaria n.º 311-D/2011 – I Série n.º 247, 

de 27/12 (2.º Suplemento) 

Estabelece os critérios de verificação da 

condição de insuficiência económica dos 

utentes para efeitos de isenção de taxas 

moderadoras e de outros encargos de que 

dependa o acesso às prestações de saúde 

do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Estabelece em especial as regras de 

determinação dos rendimentos, a 

composição do agregado familiar, a 

capitação e os meios de comprovação do 

cumprimento dos requisitos das isenções 

previstas no número anterior. 

Assim, estabelecem-se as seguintes regras 

relativamente ao reconhecimento da 

isenção de taxas: 
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- Até 29 de Fevereiro de 2012, todos os 

utentes que se encontrem registados como 

isentos no Registo Nacional de utentes 

(RNU) a 31 de Dezembro de 2011, serão 

notificados, pelos serviços do Ministério da 

Saúde, da manutenção ou caducidade dos 

termos do respectivo registo ao abrigo do 

novo regime. 

- Até 15 de Abril de 2012, presumem‑se 

isentos do pagamento de taxas 

moderadoras os utentes que se encontrem 

registados como isentos no RNU a 31 de 

Dezembro de 2011 e que apresentem 

requerimento de 29 de Fevereiro a 31 de 

Março de 2012 para reconhecimento de 

situação de insuficiência económica. 

- A manutenção desta situação depende de 

reconhecimento da situação de 

insuficiência económica. 

- O não reconhecimento da situação de 

insuficiência económica tem como 

consequência a obrigação de pagamento 

das taxas moderadoras devidas pela 

prestação de cuidados de saúde desde 1 de 

Janeiro de 2012. 

 

Alimentação / Corantes 

Decreto-Lei n.º 120/2011 – I Série n.º 248, 

de 28/12 

Altera o Decreto-Lei n.º 193/2000, de 18 

de Agosto, que estabelece os critérios de 

pureza específicos dos corantes que 

podem ser utilizados nos géneros 

alimentícios. 

Estabelece um regime sancionatório 

adequado aplicável às infracções ao 

disposto no referido Decreto-Lei. 

Transpõe para o Direito Interno a Directiva 

n.º 2011/3/UE, da Comissão, de 17 de 

Janeiro, que altera a Directiva n.º 

2008/128/CE, da Comissão, de 22 de 

Dezembro. 

 

Taxas de Juros de Mora 

Aviso n.º 24866-A/2011 – II Série Parte C 

n.º 248, de 28712 (Suplemento) 

Fixa, em 7,007%, a taxa dos juros de mora 

aplicáveis às dívidas ao Estado e outras 

entidades públicas. 

Esta taxa é aplicável desde o dia 1 de 

Janeiro de 2012, inclusive. 

 

Contratos Públicos 

Resolução da Assembleia da República n.º 

162/2011 – I Série n.º 249, de 29/12 

Recomenda ao Governo que promova as 

alterações necessárias ao Código dos 

Contratos Públicos garantindo que as 

entidades privadas contratadas para 

prestar serviços, vulgo outsourcing, não 

possuem interesses conflituantes com o 

interesse público. 

 

IRC / IRS Novo Modelo de Declaração 
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Portaria n.º 314/2011 – I Série n.º 249, de 

29/12 

Aprova a declaração modelo 10 

(Rendimento e Retenções a Residentes) do 

IRS e do IRC e as respectivas instruções de 

preenchimento. 

A presente portaria entra em vigor no dia 1 

de Janeiro de 2012. 

 

Leis Orgânicas dos Ministérios 

DR n.º 249, de 29 de Dezembro 

Os seguintes diplomas aprovaram as Leis 

Orgânicas dos Ministérios que se 

assinalam: 

Decreto-Lei n.º 121/2011 / Ministério dos 

Negócios Estrangeiros 

Decreto-Lei n.º 122/2011 / Ministério da 

Defesa Nacional 

Decreto-Lei n.º 123/2011 / Ministério da 

Justiça 

Decreto-Lei n.º 124/2011 / Ministério da 

Saúde 

Decreto-Lei n.º 125/2011 / Ministério da 

Educação e Ciência 

Decreto-Lei n.º 126/2011 / Ministério da 

Solidariedade e da Segurança Social 

Decreto-Lei n.º 126-B/2011 / Ministério da 

Administração Interna 

Decreto-Lei n.º 126-C/2011 / Ministério da 

Economia e do Emprego 

Decreto-Lei n.º 126-A/2011 / Presidência 

do Conselho de Ministros 

 

Sistema Integrado de Protecção contra as 

Aleatoriedades Climáticas (SIPAC) 

Portaria n.º 318/2011 – I Série n.º 250, de 

30/12 

Aprova o Regulamento do Sistema 

Integrado de Protecção contra as 

Aleatoriedades Climáticas (SIPAC) 

A presente portaria entra em vigor a 1 de 

Janeiro de 2012 e cessa os seus efeitos em 

31 de Dezembro de 2013, sem prejuízo da 

eficácia dos contratos celebrados ao abrigo 

do Regulamento ora aprovado. 

 

Acesso ao Direito 

Portaria n.º 319/2011 – I Série n.º 250, de 

30/12 

Altera a Portaria n.º 10/2008, de 3 de 

Janeiro, que regulamenta a lei do acesso ao 

direito, reintroduzindo mecanismos de 

fiscalização neste sistema. 

 

GOP 2012-2015 

Lei n.º 64-A/2011 – I Série n.º 250, de 

30/12 (Suplemento) 

Aprova as Grandes Opções do Plano para 

2012-2015, que integram as medidas de 

política e de investimentos que contribuem 

para as concretizar. 
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As prioridades de investimento constantes 

das Grandes Opções do Plano para 2012-

2015 são contempladas e compatibilizadas 

no âmbito do Orçamento do Estado para 

2012 e devidamente articuladas com o 

Programa de Assistência Económica e 

Financeira e em particular com as medidas 

de consolidação orçamental. 

 

Orçamento do Estado para 2012 

Lei n.º 64-B/2011 – I Série n.º 250, de 

30/12 (Suplemento) 

Publica a Lei do Orçamento do Estado para 

2012, a qual entra em vigor a 1 de Janeiro 

de 2012. 

 

Lei de Enquadramento Orçamental 

Lei n.º 64-C/2011 – I Série n.º 250, de 

30/12 (Suplemento) 

Aprova a estratégia e os procedimentos a 

adoptar no âmbito da lei de 

enquadramento orçamental, bem como a 

calendarização para a respectiva 

implementação até 2015. 

 

Reprivatização da EDP 

Despacho n.º 17531/2011 – II Série Parte C 

n.º 250, de 30/12 

Publica a autorização de garantia bancária 

à EDP. 

 

Marinha de Comércio Nacional / Subsídios 

Despacho n.º 17569/2011 – II Série Parte C 

n.º 250, de 30/12 

Regras de atribuição de subsídios no 

âmbito do Projecto Modernização da Frota 

da Marinha de Comércio Nacional. 

 

Supervisão do Banco de Portugal 

Aviso do Banco de Portugal n.º 9/2011 – II 

Série Parte E n.º 250, de 30/12 

Actualiza o enquadramento regulamentar 

relativo ao apuramento dos activos 

ponderados pelo risco e à divulgação de 

informação das instituições sujeitas à 

supervisão do Banco de Portugal, 

decorrente da publicação da Directiva n.º 

2010/76/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho. 

Em concreto, são abrangidos os Avisos do 

Banco de Portugal n.º 5/2007, relativo ao 

risco de crédito, n.º 7/2007, relativo às 

operações de titularização, n.º 8/2007, 

relativo à cobertura de riscos de mercado e 

n.º 10/2007, relativo aos requisitos de 

divulgação de informação. 

 

Legislação Comunitária 

Energia 

Decisão do Conselho, de 12 de Dezembro 

de 2011 
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Relativa à posição a tomar pela União 

Europeia no Comité Misto do EEE sobre 

uma alteração do anexo IV (Energia) do 

Acordo EEE. (JO L 344 de 28/12) 

 

Apoio a Laboratórios 

Decisão de Execução da Comissão, de 21 

de Dezembro de 2011 

Relativa a uma ajuda financeira da União, 

para 2012, para laboratórios de referência 

da União Europeia. (JO L 344 de 28/12) 

 

«Rede de Saúde em Linha» 

Decisão de Execução da Comissão, de 22 

de Dezembro de 2011 

Estabelece as normas para a criação, a 

gestão e o funcionamento da rede de 

autoridades nacionais responsáveis pela 

saúde em linha. 

A Directiva 2011/24/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 9 de Março, 

relativa ao exercício dos direitos dos 

doentes em matéria de cuidados de saúde 

transfronteiriços, prevê que a União apoie 

e promova a cooperação e o intercâmbio 

de informações científicas entre os 

Estados-Membros no âmbito de uma rede 

voluntária composta pelas autoridades 

nacionais responsáveis pela saúde em linha 

designadas pelos Estados-Membros («rede 

de saúde em linha»).(JO L 344 de 28/12) 

 

Produtos com Algodão Geneticamente 

Modificado 

Decisão da Comissão, de 22 de Dezembro 

de 2011 

Autoriza a colocação no mercado de 

produtos que contenham, sejam 

constituídos por, ou produzidos a partir de 

algodão geneticamente modificado 281-

24-236x3006-210-23 nos termos do 

Regulamento n.º 1829/2003 do PE e do 

Conselho. (JO L 344 de 28/12) 

 

Produtos com Milho Geneticamente 

Modificado 

Decisão da Comissão, de 22 de Dezembro 

de 2011 

Autoriza a colocação no mercado de 

produtos que contenham, sejam 

constituídos por, ou produzidos a partir de 

milho geneticamente modificado 

MIR604xGA21 nos termos do Regulamento 

n.º 1829/2003 do PE e do Conselho. (JO L 

344 de 28/12) 

e 

Decisão da Comissão, de 22 de Dezembro 

de 2011 

Autoriza a colocação no mercado de 

produtos que contenham, sejam 

constituídos por, ou produzidos a partir de 

milho geneticamente modificado 

Bt11xMIR604 nos termos do Regulamento 

n.º 1829/2003 do PE do Conselho. (JO L 

344 de 28/12) 
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e 

Decisão da Comissão, de 22 de Dezembro 

de 2011 

Autoriza a colocação no mercado de 

produtos que contenham, sejam 

constituídos por, ou produzidos a partir de 

milho geneticamente modificado 

Bt11xMIR604xGA21 nos termos do 

Regulamento n.º 1829/2003 do PE e do 

Conselho. (JO L 344 de 28/12) 

 

Sociedades-Mães e Sociedades Afiliadas 

Directiva 2011/96/UE do Conselho, de 30 

de Novembro 

Estabelece novas disposições 

relativamente ao regime fiscal comum 

aplicável às sociedades-mães e sociedades 

afiliadas de Estados-Membros diferentes. 

A presente Directiva tem por objectivo 

isentar de retenção na fonte os dividendos 

e outro tipo de distribuição de lucros pagos 

pelas sociedades afiliadas às respectivas 

sociedades-mãe, bem como suprimir a 

dupla tributação de tais rendimentos ao 

nível da sociedade-mãe. 

Assim, sempre que grupos de empresas 

estejam organizados em cadeias de 

empresas e os lucros sejam distribuídos à 

sociedade-mãe através da cadeia de 

sociedades afiliadas, deverá eliminar-se a 

dupla tributação através de uma isenção 

ou de um crédito de imposto. No caso do 

crédito de imposto, a sociedade-mãe 

deverá poder deduzir qualquer imposto 

pago por qualquer uma das sociedades 

afiliadas da cadeia desde que sejam 

cumpridos os requisitos estabelecidos na 

presente directiva. 

Em Portugal, são abrangidas pela presente 

Directiva as sociedades comerciais ou as 

sociedades de direito civil sob forma 

comercial e as cooperativas e empresas 

públicas constituídas nos termos do direito 

português. 

Os Estados-Membros põem em vigor as 

disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas necessárias para dar 

cumprimento à presente directiva a partir 

de 18 de Janeiro de 2012. (JO L 345 de 

29/12) 

 

Imposto Especial sobre o Consumo 

Decisão n.º 896/2011/UE do Conselho, de 

19 de Dezembro 

Altera a Decisão 2007/659/CE no que se 

refere ao seu período de aplicação e ao 

contingente anual que pode beneficiar de 

uma taxa reduzida do imposto especial 

sobre o consumo. (JO L 345 de 29/12) 

 

Sector do Açúcar 

Regulamento de Execução n.º 1387/2011 

da Comissão, de 14 de Dezembro 

Rectifica as versões eslovaca, espanhola, 

finlandesa, francesa, húngara, italiana, 
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polaca e portuguesa do Regulamento n.º 

951/2006, que estabelece as normas de 

execução do Regulamento n.º 318/2006 do 

Conselho no que respeita ao comércio com 

os países terceiros no sector do açúcar. (JO 

L 345 de 29/12) 

 

Catálogo / Espécies Agrícolas 

Comunicação 

Publica a 30.ª edição integral do catálogo 

comum de variedades de espécies 

agrícolas. (JO C 380A de 29/12). 

 

Preços de Produtos de Pesca 

Regulamento (UE) n.º 1388/2011 do 

Conselho, de 16 de Dezembro 

Fixa, para a campanha de pesca de 2012, 

os preços de orientação e os preços no 

produtor da União de certos produtos da 

pesca, nos termos do Regulamento n.º 

104/2000. (JO L 346 de 30/12) 

 

Medidas Comerciais Excepcionais 

Regulamento n.º 1336/2011 do PE e do 

Conselho, de 13 de Dezembro 

Altera o Regulamento n.º 1215/2009 do 

Conselho, que adopta medidas comerciais 

excepcionais em favor dos países e 

territórios que participam ou estão ligados 

ao processo de estabilização e associação 

da União Europeia. (JO L 347 de 30/12) 

Culturas Permanentes 

Regulamento n.º 1337/2011 do PE e do 

Conselho, de 13 de Dezembro 

Relativo às estatísticas europeias sobre 

culturas permanentes. 

Revoga o Regulamento n.º 357/79 do 

Conselho e a Directiva 2001/109/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L 

347 de 30/12) 

 

Instrumento de Financiamento para a 

Cooperação 

Regulamento n.º 1338/2011 do PE e do 

Conselho, de 13 de Dezembro 

Altera o Regulamento n.º 1934/2006 do 

Conselho que institui um instrumento de 

financiamento para a cooperação com os 

países e territórios industrializados e 

outros de elevado rendimento. (JO L 347 

de 30/12) 

 

Instrumento de Financiamento para 

Desenvolvimento 

Regulamento n.º 1339/2011 do PE e do 

Conselho, de 13 de Dezembro 

Altera o Regulamento n.º 1905/2006 que 

institui um instrumento de financiamento 

da cooperação para o desenvolvimento. 

(JO L 347 de 30/12) 

e 
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Regulamento n.º 1341/2011 do PE e do 

Conselho, de 13 de Dezembro 

Altera o Regulamento n.º 1905/2006 que 

institui um instrumento de financiamento 

da cooperação para o desenvolvimento. 

(JO L 347 de 30/12) 

 

Taxas de Juro / Aplicáveis na Recuperação 

de Auxílios Estatais 

Comunicação da Comissão 

Relativa às taxas de juro em vigor 

aplicáveis na recuperação de auxílios 

estatais e às taxas de 

referência/actualização para os 27 Estados-

Membros, aplicáveis a partir de 1 de 

Janeiro de 2012. (JO C 381 de 30/12) 

 

Autorizações de Introdução no Mercado 

de Medicamentos 

Decisões da União Europeia 

Publica o resumo das decisões da União 

Europeia relativas às autorizações de 

introdução no mercado dos 

medicamentos, de 1 de Setembro a 31 de 

Outubro de 2011. (JO C 383 de 30/12) 

e 

Decisões da União Europeia 

Publica o resumo das decisões da União 

Europeia relativas às autorizações de 

introdução no mercado dos 

medicamentos, de 1 de Setembro de 2011, 

para 31 de Outubro de 2011. (JO C 383 de 

30/12) 

    


