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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

16 a 20 de Janeiro de 2012 

 

Legislação Nacional 

 

Presidência do Conselho de Ministros / 

Leis Orgânicas 

São aprovadas as leis orgânicas dos 

seguintes organismos e entidades 

integrantes da Presidência do Conselho de 

Ministros: 

Decreto-Lei n.º 2/2012 – I Série n.º 11, de 

16/01 

Aprova a orgânica do Centro Jurídico. 

Decreto-Lei n.º 3/2012 – I Série n.º 11, de 

16/01 

Aprova a orgânica do Gabinete Nacional de 

Segurança. 

Decreto-Lei n.º 4/2012 – I Série n.º 11, de 

16/01 

Aprova a orgânica da Secretaria-Geral da 

Presidência do Conselho de Ministros. 

Decreto Regulamentar n.º 2/2012 – I Série 

n.º 11, de 16/01 

Aprova a orgânica da Direcção-Geral das 

Autarquias Locais. 

Apoio às Empresas Turísticas / Grupo de 

Trabalho 

Despacho n.º 497/2012 – II Série Parte C 

n.º 11, de 16/01 

Cria um grupo de trabalho com vista à 

definição de uma estratégia integrada de 

apoio às empresas turísticas. 

Incumbe ainda a este grupo de trabalho, a 

definição de um modelo de atuação 

concreto baseado na referida visão 

estratégica integrada, bem como, a 

adequação dos atuais mecanismos e 

instrumentos de apoio financeiro e de 

novos instrumentos que venham a ser 

criados, no sentido de garantir a 

capacidade de financiamento e resposta às 

atuais necessidades das empresas do setor. 

 

Dto. Económico / Incentivos/ Contratos de 

Investimento 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

8/2012 – I Série n.º 12, de 17/01 

Aprova as minutas de vários contratos de 

investimento que o Governo considera 

revestirem especial mérito e interesse para 

a economia nacional, reunindo assim, as 

condições necessárias para a concessão 

dos incentivos fiscais legalmente previstos. 

Estes contratos, a que corresponde um 

investimento total de 177,2 milhões de 

euros, são celebrados entre o Estado 

Português, representado pela AICEP ou 

pelo IAPMEI, e as seguintes entidades: 
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• BA Vidro, S. A., 

• Somincor — Sociedade Mineira de 

Neves Corvo, S. A., 

• Marope Algarve — Hotéis de Portugal, 

S. A. 

• Leica — Aparelhos Ópticos de Precisão, 

S. A. 

• Silvex — Indústria de Plásticos e 

Papéis, S. A., 

• Efapel — Empresa Fabril de Produtos 

Eléctricos, S. A. 

A presente resolução reporta os seus 

efeitos a 5 de janeiro de 2012. 

 

Organização do Estado / Institutos 

Públicos 

Decreto-Lei n.º 5/2012 – I Série n.º 12, de 

17/01 

Altera as regras de recrutamento, de 

seleção, de provimento, de cessação dos 

mandatos e a remuneração dos membros 

dos conselhos diretivos dos institutos 

públicos de regime comum. 

O conselho diretivo passa a ser o único 

órgão de direção e a sua composição é 

limitada a um máximo de quatro membros 

(um presidente e até dois vogais, podendo 

ter ainda um vice-presidente). 

A remuneração dos titulares destes órgãos 

também se altera, passando a efetuar-se 

de acordo com os montantes fixados para 

os cargos de direção superior da 

administração direta do Estado. 

É também alterada a norma que define o 

Banco de Portugal como instituto público 

de regime especial. Neste âmbito, garante-

se o respeito pela qualidade de banco 

central membro do Eurosistema e atende-

se às especiais exigências de 

independência que devem caracterizar 

essa entidade. 

É alterada a Lei n.º 3/2004, de 15 de 

Janeiro. 

 

Retificação do Tratado de Lisboa 

Aviso n.º 1/2012 – I Série n.º 12, de 17/01 

Retifica diversas incorreções com que foi 

publicado do Tratado de Lisboa que altera 

o Tratado da União Europeia e o Tratado 

que institui a Comunidade Europeia, 

assinado em Lisboa em 13 de dezembro de 

2007, assinada em Roma em 2 de 

dezembro de 2011. 

 

Biocombustíveis e Biolíquidos 

Decreto-Lei n.º 6/2012 – I Série n.º 12, 

de17/01 

Estabelece os critérios de sustentabilidade 

de produção e utilização de 

biocombustíveis e de biolíquidos. 

Determina os mecanismos de promoção de 

biocombustíveis nos transportes terrestres 

e define os limites de incorporação 

obrigatória de biocombustíveis para os 

anos de 2011 a 2020. 
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Suspende, temporariamente, a vigência do 

n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 

117/2010, de 25 de Outubro, relativo à 

emissão de títulos de biocombustíveis TdB. 

De facto, a emissão de TdB não foi possível 

por também não ter sido aprovado o 

Regulamento de Funcionamento da 

Entidade Coordenadora do Cumprimento 

dos Critérios de Sustentabilidade. 

Os efeitos desta suspensão reportam a 1 

de Julho de 2011. 

 

Lei Orgânica do Ministério da Agricultura 

Decreto-Lei n.º 7/2012 – I Série n.º 12, de 

17/01 

Aprova a Lei Orgânica do Ministério da 

Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território. 

 

Taxa de Juros Moratórios 

Aviso n.º 692/2012 – II Série Parte C n.º 

12, de 17/01 

Determina que a taxa supletiva de juros 

moratórios relativamente a créditos de que 

sejam titulares empresas comerciais, 

singulares ou coletivas, nos termos do n.º 

3.º do artigo 102.º do Código Comercial, 

em vigor no 1.º semestre de 2012 é de 8 %. 

Neste âmbito recordamos que a Portaria 

nº 597/2005, de 19 de Julho determina que 

esta taxa supletiva de juros moratórios 

corresponde à taxa de juro aplicada pelo 

Banco Central Europeu à sua mais recente 

operação principal de refinanciamento 

efetuada antes do 1º dia de Janeiro ou de 

Julho, consoante se esteja, 

respetivamente, no 1º ou 2º semestre do 

ano civil, acrescida de 7 pontos 

percentuais. 

 

Registo das Taxas de Juros Moratórios nos 

Últimos Anos: 

 

Diploma 

 

Vigência 

 

Taxa 

 

Aviso n.º 

240/2006, 

11/01 

 

1.º 

Semestre 

de 2006 

 

9,25% 

 

Aviso n.º 

7706/2006, 

10/07 

 

2.º 

Semestre 

de 2006 

 

9,83% 

 

Aviso n.º 

191/2007, 

05/01 

 

1.º 

Semestre 

de 2007 

 

10,58% 

 

Aviso n.º 

13665/2007, 

19/07 

 

2.º 

Semestre 

de 2007 

 

11,07% 

 

Aviso n.º 

2152/2008, 

28/01 

 

1.º 

Semestre 

de 2008 

 

11,20% 
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Aviso n.º 

19995/2008, 

14/07 

 

2.º 

Semestre 

de 2008 

 

11,07% 

 

Aviso n.º 

1261/2009, 

14/01 

 

1.º 

Semestre 

de 2009 

 

9,50% 

Aviso n.º 

12184/2009, de 

10/07 

 

2.º 

Semestre 

de 2009 

 

8,00 % 

Despacho n.º 

597/2010, de 

11/01 

 

1.º 

Semestre 

de 2010 

 

8,00 % 

Aviso n.º 

13746/2010, de 

12/07 

 

2.º 

Semestre 

de 2010 

 

8,00 % 

Aviso n.º 

2284/2011, de 

21/01 

 

1.º 

Semestre 

de 2011 

 

8,00% 

Aviso n.º 

14190/2011, de 

14/07 

 

2.º 

Semestre 

de 2011 

 

8,25% 

Aviso n.º 

692/2012, de 

17/01 

 

1.º 

Semestre 

de 2012 

 

8,00% 

 

PROMAR / Interrupção de Período para 

Apresentação de Candidaturas 

Despacho n.º 641/2012 - II Série Parte C 

n.º 12, de 17/01 

Determina a interrupção do período para 

apresentação de novas candidaturas ao 

abrigo do Regime de Apoio aos 

Investimentos nos Domínios da 

Transformação e da Comercialização dos 

Produtos da Pesca e da Aquicultura na 

região não abrangida pelo objetivo de 

convergência no Continente (Portaria n.º 

424-C/2008, de 13 de junho). 

Relativamente às candidaturas já 

apresentadas o PROMAR continuará a ser 

plenamente aplicável na análise e decisão 

das mesmas. 

 

Organização do Estado / Recrutamento e 

Selecção de Gestores Públicos 

Decreto-Lei n.º 8/2012 – I Série n.º 13, de 

18/01 

Altera as regras de recrutamento e 

selecção dos gestores públicos, bem como 

as matérias relativas aos contratos de 

gestão e à sua remuneração e benefícios. 

Relativamente ao primeiro aspeto 

mencionado, pretende-se assegurar a 

observância de critérios de transparência, 

isenção e mérito. 

Nesse sentido, cabe à Comissão de 

Recrutamento e Selecção para a 

Administração Pública (entidade 
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independente), definir os tipos de perfis 

aplicáveis na avaliação de candidatos a 

cargos de gestor público. 

Alteram-se também as remunerações, os 

prémios de gestão e outros benefícios dos 

gestores públicos. 

Neste âmbito, promove-se uma gestão por 

objectivos e fixam-se valores máximos de 

remuneração. 

Cabe ao Conselho de Ministros definir 

critérios de diferenciação dos cargos em 

função do grau de complexidade, exigência 

e responsabilidade. 

Determina-se também que, durante a 

vigência do Programa de Assistência 

Económica e Financeira a Portugal, não há 

lugar à atribuição de prémios de gestão. 

As alterações agora introduzidas ao 

Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de Março, 

produzem efeitos com a entrada em vigor 

do Orçamento do Estado para 2012. 

 

Reprivatização da REN / Prestação 

Pecuniária Inicial 

Despacho n.º 740-F/2012 – II Série Parte C 

n.º 13, de 18/01 (2.º Suplemento) 

Determina, no âmbito da 2.ª fase do 

processo de reprivatização da REN, que o 

montante da prestação pecuniária inicial é 

fixado em € 100 M (cem milhões de euros) 

relativamente a uma oferta vinculativa de 

aquisição de ações representativas de 25 % 

do capital social da REN. 

Reprivatização da REN / Garantia Bancária 

Despacho n.º 740-G/2012 – II Série Parte C 

n.º 13, de 18/01 (2.º Suplemento) 

Prevê os termos para prestação de garantia 

bancária por parte do proponente 

vencedor da 2.ªfase do processo de 

reprivatização da REN — Redes Energéticas 

Nacionais. 

A garantia bancária a prestar é em valor 

correspondente à diferença entre o 

montante da prestação pecuniária inicial e 

o montante global do preço oferecido. 

 

IRS / Declaração de Rendimentos Pagos a 

não Residentes 

Portaria n.º 16/2012 – I Série n.º 14, de 

19/01 

Aprova a declaração modelo 30 para 

cumprimento da obrigação declarativa 

relativa aos rendimentos que venham a ser 

pagos ou colocados à disposição de 

entidades não residentes (al. a) do n.º 7 do 

art. 119.º do Código do IRS e o art. 128.º 

do Código do IRC). 

Esta declaração deve ser entregue por 

transmissão eletrónica de dados, até ao 

final do segundo mês seguinte àquele em 

que ocorra o facto tributário, pelas 

entidades que paguem ou coloquem à 

disposição de entidades não residentes 

rendimentos que se considerem obtidos 

em território português. 
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Os originais da declaração, bem como, 

quaisquer outros documentos de suporte, 

designadamente os que justifiquem a não 

utilização de qualquer taxa de retenção de 

imposto ou a utilização de taxas reduzidas, 

deverão ficar na posse da entidade 

declarante, pelo período de 10 anos. 

O impresso agora aprovado deve ser 

utilizado a partir de 1 de janeiro de 2012. 

É revogada a Portaria n.º 438/2004, de 30 

de abril. 

 

Ministério dos Negócios Estrangeiros / 

Leis Orgânicas 

São aprovadas as leis orgânicas dos 

seguintes organismos e entidades 

integrantes do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros: 

Decreto-Lei n.º 10/2012 – I Série n.º 14, de 

19/01 

Aprova a orgânica do Fundo para as 

Relações Internacionais, I. P. 

Decreto Regulamentar n.º 8/2012 - – I 

Série n.º 14, de 19/01 

Aprova a orgânica da Inspeção-Geral 

Diplomática e Consular. 

Decreto Regulamentar n.º 9/2012 - – I 

Série n.º 14, de 19/01 

Aprova a orgânica da Direcção-Geral dos 

Assuntos Consulares e das Comunidades 

Portuguesas. 

Decreto Regulamentar n.º 10/2012 - – I 

Série n.º 14, de 19/01 

Aprova a orgânica da Secretária-geral do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

Decreto Regulamentar n.º 11/2012 - – I 

Série n.º 14, de 19/01 

Aprova a orgânica da Direcção-Geral de 

Política Externa. 

Decreto Regulamentar n.º 12/2012 - – I 

Série n.º 14, de 19/01 

Aprova a orgânica da Direção-Geral dos 

Assuntos Europeus. 

 

RERT III - Regime Excecional de 

Regularização Tributária 

Portaria n.º 17-A/2012 – I Série n.º 14, de 

19/01 (Suplemento) 

Aprova o modelo de declaração a usar na 

regularização tributária de elementos 

patrimoniais colocados no exterior – RERT 

III. 

Esta declaração de regularização tributária 

pode obter-se na página eletrónica da 

Autoridade Tributária e Aduaneira 

(www.portaldasfinancas.gov.pt). 

Juntamente com a declaração de 

regularização tributária devem ser 

apresentados os documentos 

comprovativos: 

• Da titularidade ou da qualidade de 

beneficiário efetivo em 31 de 
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dezembro de 2010 dos elementos 

patrimoniais declarados; 

• Do montante individualizado dos 

elementos patrimoniais declarados; 

• Da identificação da instituição 

depositária, contratante ou emitente. 

 

Recordamos que este terceiro regime 

excecional de regularização tributária foi 

criado pelo Orçamento do Estado para 

2012 (lei n.º 64-B/2011, de 30 de 

dezembro), destacando-se os seguintes 

aspetos principais: 

1. Podem beneficiar deste regime 

pessoas singulares e coletivas que 

possuam elementos patrimoniais que 

não se encontravam em território 

português em 31 de Dezembro de 

2010. 

2. Esses elementos patrimoniais podem 

consistir em depósitos, certificados de 

depósitos, partes de capital, valores 

mobiliários e outros instrumentos 

financeiros, incluindo apólices de 

seguros do ramo «Vida» ligados a 

fundos de investimento e operações de 

capitalização do ramo Vida. 

O RERT III abrange não só os elementos 

patrimoniais de que o sujeito passivo 

seja titular direto, como também 

aqueles de que seja beneficiário 

efetivo, designadamente aqueles sobre 

os quais o sujeito passivo tem o direito 

de dispor ou usufruir. 

3. A Declaração de Regularização 

Tributária deve ser entregue até 30 de 

Junho de 2012, junto do Banco de 

Portugal ou de outros bancos 

estabelecidos em Portugal. 

4. Não é necessário o repatriamento dos 

elementos regularizados para 

território português. 

5. Com a apresentação da declaração de 

regularização deve ser paga a taxa de 

regularização tributária de 7,5%. 

6. A determinação do valor dos 

elementos patrimoniais deve ser 

efetuada de acordo com as seguintes 

regras, com referência à data de 31 de 

Dezembro de 2010: 

• Depósitos em 

instituições 

financeiras. 

O montante do 

respetivo saldo. 

• Partes de capital, 

valores mobiliários 

e instrumentos 

financeiros 

cotados em 

mercado 

regulamentado. 

O valor da última 

cotação. 

• Unidades de 

participação em 

organismos de 

investimento 

coletivo não 

admitidas à 

cotação em 

mercado 

regulamentado, e 

seguros do ramo 

«Vida» ligados a 

um fundo de 

investimento. 

O respetivo valor 

para efeitos de 

resgate. 
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• Operações de 

capitalização do 

ramo «Vida» 

O valor capitalizado. 

• Demais casos O valor que resultar 

da aplicação das 

regras de 

determinação do 

valor tributável 

previstas no Código 

do Imposto do Selo 

ou o respetivo custo 

de aquisição, 

consoante o que for 

maior. 

 

7. O pagamento inerente à regularização 

tributária tem como efeitos: 

(i) A extinção das obrigações 

tributárias exigíveis em relação 

àqueles elementos e rendimentos; 

(ii) A exclusão da responsabilidade 

por infrações tributárias que 

resultem de condutas ilícitas 

conexas com aqueles elementos ou 

rendimentos; 

(iii) A constituição de prova para 

efeitos de não aplicação de 

métodos indiretos, quando o 

contribuinte evidencie 

manifestações de fortuna que 

ponham em causa a veracidade 

dos rendimentos por si declarados. 

8. A não entrega da declaração de 

regularização tributária tem como 

consequência a majoração em 60% do 

imposto que seria devido pelos 

rendimentos correspondentes aos 

elementos patrimoniais não 

declarados. 

É da responsabilidade do Banco de 

Portugal conservar, por um período de 10 

anos, as declarações de regularização 

tributária e respetivos documentos 

comprovativos. 

 

Lei de Enquadramento Orçamental / 

Conselho das Finanças Públicas 

Resolução n.º 1/2012 – II Série Parte C n.º 

14, de 19/01 

Nomeia os membros do Conselho Superior 

do Conselho das Finanças Públicas, órgão 

independente, criado no âmbito da Lei de 

Enquadramento Orçamental. 

O Conselho de Finanças Públicas tem como 

missão pronunciar-se sobre os objetivos 

propostos relativamente aos cenários 

macroeconómico e orçamental, à 

sustentabilidade de longo prazo das 

finanças públicas e ao cumprimento da 

regra sobre o saldo orçamental, da regra 

da despesa da administração central e das 

regras de endividamento das regiões 

autónomas e das autarquias locais 

previstas nas respetivas leis de 

financiamento. 

 

Reprivatização da REN / Comissão de 

Acompanhamento 

Despacho n.º 793-A/2012 - II Série Parte C 

n.º 14, de 19/01 (Suplemento) 
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Cria a Comissão Especial para 

acompanhamento da 2.ª fase de 

reprivatização da REN - Redes Energéticas 

Nacionais, SGPS, S.A. 

A esta Comissão cabe apoiar tecnicamente 

o processo de privatização e garantir a 

observância dos princípios de 

transparência, rigor, isenção, 

imparcialidade e defesa do interesse 

público. 

 

Presidência do Conselho de Ministros / 

Leis Orgânicas 

São aprovadas as leis orgânicas dos 

seguintes Gabinetes integrantes da 

Presidência do Conselho de Ministros: 

Decreto-Lei n.º 11/2012 – I Série n.º 15, de 

20/01 

Estabelece a natureza, a composição, a 

orgânica e o regime jurídico a que estão 

sujeitos os gabinetes dos membros do 

Governo 

Decreto-Lei n.º 12/2012 - I Série n.º 15, de 

20/01 

Estabelece a natureza, a composição, a 

orgânica e o regime jurídico do Gabinete 

do Primeiro-Ministro. 

 

Emissão de Dívida Pública 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

9/2012 - I Série n.º 15, de 20/01 

Autoriza, em execução do Orçamento do 

Estado para 2012, nos limites da Lei n.º 64-

B/2011, de 30 de dezembro, que o aprova, 

e nos termos do Regime Geral da Emissão 

e Gestão da Dívida Pública (Lei n.º 7/98, de 

3 de fevereiro), o Instituto de Gestão da 

Tesouraria e do Crédito Público, I. P., a 

emitir dívida pública, bem como a proceder 

à amortização antecipada de empréstimos 

e à realização de operações de reporte 

com valores mobiliários representativos de 

dívida pública direta do Estado, para fazer 

face às necessidades de financiamento 

decorrentes da execução do Orçamento do 

Estado. 

 

Reprivatização da REN / Regime de 

Indisponibilidade das Ações 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

10/2012 - I Série n.º 15, de 20/01 

Estabelece o regime de indisponibilidade 

das ações objeto da venda direta de 

referência, no âmbito da 2.ª fase do 

processo de reprivatização da REN - Redes 

Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 

Neste âmbito, determina que o regime de 

indisponibilidade se aplica à totalidade das 

ações objeto da venda direta de referência 

quanto a quaisquer situações relativas à 

sua transmissão ou oneração, parcial ou 

total, de forma direta ou indireta, bem 

como, no caso de celebração de negócios 

jurídicos relativos às ações a alienar na 

venda direta de referência que tenham por 

objeto a obrigação de exercício dos 
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respetivos direitos de votos num certo 

sentido ou por interposta pessoa, com 

exceção das situações que venham a ser 

definidas nos instrumentos jurídicos,  

Estas ações estão sujeitas ao regime de 

indisponibilidade por um prazo de quatro 

anos. 

 

Segurança Marítima 

Decreto-Lei n.º 13/2012 - I Série n.º 15, de 

20/01 

Estabelece um conjunto de medidas a 

respeitar pelo Estado Português na sua 

relação com as organizações encarregues 

da inspeção, vistoria e certificação dos 

navios, com vista ao cumprimento das 

convenções internacionais sobre segurança 

marítima e prevenção da poluição marinha. 

Transpõe a Diretiva n.º 2009/15/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 

de Abril de 2009. 

 

Ministério da Educação e Ciência / Leis 

Orgânicas 

São aprovadas as leis orgânicas das 

seguintes entidades integrantes do 

Ministério da Educação e Ciência: 

Decreto-Lei n.º 14/2012 - I Série n.º 15, de 

20/01 

Aprova a orgânica da Direcção-Geral da 

Educação. 

Decreto Regulamentar n.º 13/2012 - I 

Série n.º 15, de 20/01 

Aprova a orgânica da Direcção-Geral de 

Estatísticas da Educação e Ciência. 

 

Direito Financeiro / Transferência dos 

Planos de Pensões 

Aviso do Banco de Portugal n.º 1/2012 – II 

Série Parte E n.º 15, de 20/01 

Estabelece um regime transitório, até 30 

de junho de 2012, para diferimento do 

impacto prudencial em fundos próprios e 

em requisitos de fundos próprios, 

apurados com referência a 31 de dezembro 

de 2011, decorrente da transferência 

parcial dos planos de pensões para a esfera 

da Segurança Social e do programa especial 

de inspeções. 

O presente Aviso produz efeitos a 31 de 

dezembro de 2011. 

 

Direito Financeiro / Fundos Próprios 

Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2012 – II 

Série Parte E n.º 15, de 20/01 

Altera o Aviso do Banco de Portugal n.º 

6/2010, estabelecendo que elementos 

devem ser excluídos na determinação dos 

fundos próprios. 

 

Direito Financeiro / Fundos Próprios 
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Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2012 – II 

Série Parte E n.º 15, de 20/01 

Prevê que as instituições que transfiram 

parte dos seus planos de pensões para a 

esfera da segurança social devam ajustar o 

valor das perdas atuariais, apurado em 

2008, que ainda não tenha sido deduzido a 

fundos próprios ao abrigo do regime 

transitório previsto no Aviso do Banco de 

Portugal n.º 11/2008, pela proporção das 

responsabilidades transferidas. 

 

Direito Financeiro / Fundos Próprios 

Aviso do Banco de Portugal n.º 4/2012 - – 

II Série Parte E n.º 15, de 20/01 

Estabelece, no âmbito do reforço da 

solidez financeira das instituições de 

crédito, a elegibilidade certos instrumentos 

como «Core Tier 1», quando subscritos 

pelo Estado. 

 

Legislação Comunitária 

Cooperação Multilateral nas Pescas 

Regulamento Delegado n.º 32/2012 da 

Comissão, de 14 de novembro de 2011 

Completa o Regulamento (UE) n.º 

1236/2010 do Parlamento Europeu e do 

Conselho que estabelece um regime de 

controlo e de coerção aplicável na área da 

Convenção sobre a Futura Cooperação 

Multilateral nas Pescas do Atlântico 

Nordeste. 

(JO L 13 de 17/01) 

 

Segurança Geral de Produtos 

Decisão de Execução da Comissão, de 13 

de janeiro de 2012 

Relativa à conformidade das seguintes 

normas: 

• EN 60065:2002/A12:2011 «Aparelhos 

áudio, vídeo e aparelhos eletrónicos 

análogos — Regras de segurança» e 

• EN 60950-1:2006/A12:2011 

«Equipamentos de tecnologia da 

informação — Segurança — Parte 1: 

Requisitos gerais» 

Com a obrigação geral de segurança da 

Diretiva 2001/95/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho. (JO L 13 de 17/01) 

 

Sistema de Identificação e Registo de 

Animais 

Regulamento de Execução n.º 45/2012 da 

Comissão, de 19 de janeiro de 2012 

Altera o anexo do Regulamento (CE) n.º 

21/2004 do Conselho no que se refere ao 

conteúdo dos documentos de circulação. 

Com o presente Regulamento pretende-se 

assegurar a continuidade na aplicação da 

isenção da obrigação de registar os códigos 

animais individuais no documento de 

circulação. (JO L 17 de 20/01) 
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Exportação / Ovos 

Regulamento de Execução n.º 47/2012 da 

Comissão, de 19 de janeiro de 2012 

Fixa as restituições à exportação no setor 

dos ovos. (JO L 17 de 20/01) 

 

Exportação / Aves 

Regulamento de Execução n.º 48/2012 da 

Comissão, de 19 de janeiro de 2012 

Fixa as restituições à exportação no setor 

da carne de aves de capoeira. 

(JO L 17 de 20/01) 

 

Exportação / Carne 

Regulamento de Execução n.º 49/2012 da 

Comissão, de 19 de janeiro de 2012 

Fixa as restituições à exportação no setor 

da carne de suíno. (JO L 17 de 20/01) 

 

Preços Representativos / Carne 

Regulamento de Execução n.º 50/2012 da 

Comissão, de 19 de janeiro de 2012 

Fixa os preços representativos nos setores 

da carne de aves de capoeira e dos ovos, 

bem como para a ovalbumina. 

Altera o Regulamento (CE) n.º 1484/95. (JO 

L 17 de 20/01) 

 

Taxas de Restituição / Ovos 

Regulamento de Execução n.º 51/2012 da 

Comissão, de 19 de janeiro de 2012 

Fixa as taxas das restituições aplicáveis a 

ovos e gemas de ovos, exportadas sob a 

forma de mercadorias não abrangidas pelo 

anexo I do Tratado. (JO L 17 de 20/01) 

 

Diretiva Máquinas 

Decisão da Comissão, de 19 de janeiro de 

2012 

Obriga os Estados-Membros a proibir a 

colocação no mercado de dispositivos de 

corte, máquinas de aparar relva, de tipo 

flagelo para roçadoras portáteis. (JO L 18 

de 21/01) 

 

Grupo de Autoridades do Petróleo e do 

Gás 

Decisão da Comissão, de 19 de janeiro de 

2012 

Relativa à criação do Grupo de Autoridades 

do Petróleo e do Gás Offshore da União 

Europeia. (JO C 18 de 21/01) 

 

Instituições de Crédito 

Publicação 

Relativa, nos termos da Diretiva 

2001/24/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, ao saneamento e à liquidação 
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das instituições de crédito. (JO C 18 de 

21/01) 

e 

Anúncio 

Efetuado nos termos do artigo 13.º da 

Diretiva 2001/24/CE do Parlamento 

Europeu e do Concelho relativamente ao 

saneamento e à liquidação das instituições 

de crédito. 

(JO C 18 de 21/01)     


