
 

Destaque 
Semana 

07 a 13 de 

fevereiro 

 

 
1 

LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

7 a 13 de fevereiro de 2012 

 

Legislação Nacional 

Agências de Viagens e Turismo 

Resolução da Assembleia da República n.º 

12/2012 – I Série n.º 27, de 7/02 

Recomenda ao Governo a alteração do 

Decreto-Lei n.º 61/2011, de 6 de maio, que 

«Regula o acesso e exercício da atividade 

das agências de viagens e turismo». 

Para esse efeito deverá ser criado um 

grupo de trabalho que analise diversos 

aspetos relacionados com o Fundo de 

Garantia de Viagens e Turismo, 

designadamente no que se refere aos 

montantes recebidos por parte das 

empresas do setor, avaliando a existência 

de uma justa repartição de contributos 

entre as pequenas e médias empresas e as 

empresas de maior dimensão, bem como, 

se este Fundo é a melhor forma de 

assegurar os direitos e legítimas 

expectativas dos consumidores. 

Tendo em consideração as especificidades 

do setor, o grupo de trabalho deverá ainda 

avaliar se estão garantidas as regras para 

um mercado verdadeiramente 

concorrencial. 

 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

na Administração Pública 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

12/2012 – I Série n.º 27, de 7/02 

Aprova as linhas gerais do plano global 

estratégico de racionalização e redução de 

custos com as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) na Administração 

Pública. 

Elaborado pelo Grupo de Projeto para as 

Tecnologias de Informação e Comunicação, 

tendo em vista a prestação de serviços 

públicos de qualidade com redução de 

custos para cidadãos e empresas, este 

plano propõe 25 medidas de 

racionalização, em torno de cinco eixos de 

atuação: (i) melhoria dos mecanismos de 

governabilidade, (ii) redução de custos, (iii) 

utilização das TIC para potenciar a 

mudança e a modernização administrativa 

(iv) implementação de soluções TIC 

comuns, e (v) estímulo ao crescimento 

económico. 

Os ganhos resultarão sobretudo da 

concentração da função informática em 

cada ministério e da racionalização de 

meios. 

De acordo com a presente RCM até 7 de 

maio será fixada a calendarização para 

implementação do plano global 

estratégico, a qual resulta de uma 

obrigação assumida pelo Governo 

Português no âmbito do Programa de 

Assistência Económica e Financeira (PAEF). 
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Ministério da Educação e Ciência – Leis 

Orgânicas 

Decreto Regulamentar n.º 20/2012 – I 

Série n.º 27, de 7/02 

Aprova a orgânica da Direcção-Geral do 

Ensino Superior. 

Decreto-Lei n.º 33/2012 – I Série n.º 31, de 

13/02 

Aprova a orgânica da Inspeção-Geral das 

Atividades em Saúde. 

 

Preços de Transportes Interurbanos 

Despacho n.º 1755/2012 – II Série Parte C 

n.º 27, de 7/02 

Aprova os valores máximos de preços para 

as carreiras rodoviárias interurbanas de 

passageiros, em percursos inferiores a 50 

Km, a vigorar a partir de 1 de Fevereiro de 

2012. 

Os preços agora aprovados podem ser 

aplicados pelas empresas a partir de 1 de 

fevereiro de 2012. 

 

Reprivatização da REN - Redes Energéticas 

Nacionais 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

13/2012 – I Série n.º 28, de 8/02 

Seleciona, no âmbito da venda direta de 

referência relativa à 2.ª fase do processo 

de reprivatização da REN - Redes 

Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., duas 

entidades para proceder à aquisição de 

parte do capital social da REN: 

• O proponente Oman Oil Company S. A. 

O. C. para proceder à aquisição de 80 

100 000 ações representativas de 15 % 

do capital social da REN; e 

• O proponente State Grid International 

Development Limited para proceder à 

aquisição de 133 500 000 ações 

representativas de 25 % do capital 

social da REN. 

 

Atribuição de Passes Sociais 

Portaria n.º 36/2012 – I Série n.º 28, de 

8/02 

Altera a Portaria n.º 272/2011, de 23 de 

setembro, que define as condições de 

atribuição do Passe Social+, introduzindo 

um novo escalão de bonificação, no valor 

de 50 %, e atualizando os critérios de 

elegibilidade de forma a abranger também 

o número de dependentes de cada 

agregado familiar. 

Esta portaria produz efeitos a 1 de 

fevereiro de 2011. 

 

Ministério da Saúde – Leis Orgânicas 

Decreto-Lei n.º 27/2012 – I Série n.º 28, 

de 8/02 

Aprova a orgânica do Instituto Nacional de 

Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. 
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Ministério da Solidariedade e da 

Segurança Social – Leis Orgânicas 

Decreto Regulamentar n.º 22/2012 – I 

Série n.º 28, de 8/02 

Aprova a orgânica da Inspeção-Geral do 

Ministério da Solidariedade e da Segurança 

Social. 

Decreto Regulamentar n.º 21/2012 – I 

Série n.º 28, de 8/02 

Aprova a orgânica da Secretaria-Geral do 

Ministério da Solidariedade e da Segurança 

Social 

Decreto-Lei n.º 31/2012 – I Série n.º 29, de 

9/02 

Aprova a orgânica do Instituto Nacional 

para a Reabilitação, I. P 

Decreto Regulamentar n.º 24/2012 – I 

Série n.º 31, de 13/02 

Aprova a orgânica do Gabinete de 

Estratégia e Planeamento do Ministério da 

Solidariedade e da Segurança Social. 

 

Isenção do Pagamento da Contribuição 

para o Audiovisual 

Despacho n.º 1822/2012 – II Série Parte C 

n.º 29, de 9/02 

Estabelece os procedimentos para a 

verificação, pelo Instituto de 

Financiamento da Agricultura e Pescas 

(IFAP, I. P.), dos pressupostos legais para o 

reconhecimento da isenção do pagamento 

da contribuição para o audiovisual. 

Podem beneficiar desta isenção: 

1. Os consumidores não domésticos de 

energia elétrica; 

2. Com atividade correspondente aos 

grupos 011 a 015, da divisão 01, da 

secção A, da Classificação das 

Atividades Económicas — Revisão 3 

(CAE — Ver. 3), ou seja: 

- 011 Culturas Temporárias; 

- 012 Culturas Permanentes; 

- 013 Culturas de Materiais de 

Propagação Vegetativa; 

- 014 Produção Animal; 

- 015 Agricultura e Produção 

Animal Combinadas. 

3. Relativamente aos contadores que 

permitam a individualização, de forma 

inequívoca, da energia consumida nas 

atividades elegíveis. 

Para usufruir desta isenção os 

beneficiários devem formalizar o pedido 

de reconhecimento da mesma junto do 

IFAP, I. P. através de um formulário 

eletrónico disponível em www.ifap.pt no 

qual autorizam a cedência dos dados às 

empresas distribuidoras de energia 

elétrica. 

Cabe ao IFAP, I. P. proceder à verificação 

dos pressupostos legais para 

reconhecimento desta isenção e à direção 

regional de agricultura e pescas 
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territorialmente competente o controlo no 

local de instalação dos contadores de 

energia elétrica. Após esta verificação, o 

IFAP, I. P., informa, por via eletrónica, a 

empresa distribuidora de energia elétrica 

do pedido formulado, para efeitos do 

reconhecimento da isenção do pagamento 

da contribuição para o audiovisual. 

 

Promoção da Mobilidade Sustentável 

Resolução da Assembleia da República n.º 

14/2012 – I Série n.º 29, de 9/02 

Recomenda ao Governo a promoção da 

mobilidade sustentável com recurso aos 

modos suaves de transporte. 

Neste sentido, o Governo deverá 

reconhecer a necessidade de promover 

uma maior adaptação dos edifícios e dos 

espaços públicos, de forma a potenciar a 

utilização de meios de transporte 

alternativo, nomeadamente da bicicleta, e, 

promover, ao nível dos instrumentos de 

ordenamento do território, planeamento 

urbano e viário, a salvaguarda desta 

componente de mobilidade prevendo 

soluções facilitadoras do seu uso. 

De acordo coma presente RCM, no âmbito 

da revisão em curso do Código da Estrada 

deverá ser consagrada: 

A utilização do uso da bicicleta na rede 

viária e o estatuto do peão na via pública; 

A introdução de regras que garantam mais 

condições de segurança, nomeadamente: o 

atravessamento de vias de trânsito por 

pistas dedicadas a velocípedes, de modo 

similar às passadeiras para peões, a 

revogação da obrigatoriedade do ciclista 

circular o mais próximo possível da berma 

e a autorização da utilização dos passeios 

para a condução de velocípedes por 

crianças com idade inferior a 10 anos. 

 

Segurança das Instalações Nucleares 

Decreto-Lei n.º 30/2012 – I Série n.º 29, de 

9/02 

Estabelece o quadro legislativo, 

regulamentar e organizacional para a 

segurança das instalações nucleares. 

Ao enquadramento legal agora iniciado 

serão ainda acrescentados diplomas e 

regulamentos específicos, nos quais se 

definirão as responsabilidades relativas à 

adoção dos requisitos de segurança 

nuclear nacionais, se estabelecerá um 

sistema de licenciamento e de proibição da 

exploração de instalações nucleares sem 

licença e, se regulamentarão as ações de 

execução, incluindo a suspensão da 

exploração e a alteração ou revogação da 

licença, que tornam efetivas as decisões 

das autoridades competentes no domínio 

da segurança nuclear. 

É também criada a Comissão Reguladora 

para a Segurança das Instalações Nucleares 

(COMRSIN), que tem como missão 

assegurar a preservação e a promoção da 
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segurança das instalações nucleares no 

território nacional. 

Através do presente diploma é transposta 

para a ordem jurídica nacional a Diretiva 

n.º 2009/71/EURATOM, do Conselho, de 

25 de junho de 2009. 

 

Conselho Económico e Social 

Listagem n.º 10/2012 – II Série Parte B n.º 

29, de 9/02 

Publica a listagem das contribuições 

financeiras concedidas pelo Conselho 

Económico e Social às entidades que nele 

têm representação, durante o 2.º semestre 

do ano de 2011. 

 

Catálogo Nacional de Variedades 

Despacho n.º 1872/2012 – II Série Parte C 

n.º 29, de 9/02 

Procede a diversas alterações ao Catálogo 

Nacional de Variedades. 

 

Conselhos Municipais de Educação / Carta 

Educativa 

Lei n.º 6/2012 – I Série n.º 30, de 10/02 

Altera a Lei n.º 8/2009, de 18 de Fevereiro, 

que cria o regime jurídico dos conselhos 

municipais de juventude, e o Decreto-Lei 

n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, que 

regulamenta os conselhos municipais de 

educação e aprova o processo de 

elaboração de carta educativa. 

Através das alterações agora efetuadas são 

transferidas competências para as 

autarquias locais em matéria de ensino. 

 

Portugal na União Europeia 

Relatório da Assembleia da República 

sobre Portugal na União Europeia 2010 – I 

Série n.º 30, de 10/02 

A assembleia da República, no âmbito da 

apreciação da participação de Portugal no 

processo de construção da União Europeia 

durante o ano de 2010, de entre múltiplos 

aspetos, resolve: 

• Congratular-se com a adoção da 

Estratégia Europa 2020, enquanto 

instrumento estruturante para o futuro 

da União; 

• Concordar com a necessidade de 

reforçar a governação e a coordenação 

das políticas económicas, reiterando a 

preferência de ação de acordo com o 

método comunitário; 

• Registar o lançamento das negociações 

sobre a reforma da Política Agrícola 

Comum no horizonte 2020, 

destacando-se, neste âmbito, a 

participação de Portugal na defesa de 

uma PAC mais simples, mais justa, mais 

orientada para o mercado e mais 

sustentável. 
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• Sublinhar o início do debate sobre o 

Quadro Financeiro Plurianual 2014-

2020. 

 

Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

14/2012 – I Série n.º 30, de 10/02 

Define as competências, a composição e as 

regras de funcionamento do Conselho 

Nacional de Ciência e Tecnologia, como 

órgão consultivo do Governo. 

Ao CNCT, que funciona na dependência do 

membro do Governo responsável pelas 

áreas da educação e ciência, compete, 

entre outras atribuições, o 

aconselhamento na definição das áreas e 

setores prioritários para o Governo nas 

suas políticas de ciência e tecnologia, a 

promoção da excelência em ciência e 

tecnologia, visando desenvolver e 

sustentar o sistema científico e tecnológico 

nacional e a internacionalização da ciência 

portuguesa. 

 

Fundo para a Promoção dos Direitos dos 

Consumidores 

Portaria n.º 39/2012 – I Série n.º 30, de 

10/02 

Altera a Portaria n.º 1340/2008, de 26 de 

novembro, que cria o Fundo para a 

Promoção dos Direitos dos Consumidores, 

no sentido de completar o quadro 

regulamentar estabelecido naquela 

portaria e de proporcionar a aplicação do 

Fundo para a Promoção dos Direitos dos 

Consumidores. 

e 

Despacho n.º 1994/2012 – II Série Parte C 

n.º 31, de 13/02 

Aprova o Regulamento do Fundo para a 

Promoção dos Direitos dos Consumidores, 

que define os requisitos para a atribuição 

dos apoios à execução de projetos que 

visam a promoção dos direitos e interesses 

dos consumidores. 

São suscetíveis de apoio os projetos que 

se enquadrem nos seguintes eixos de 

atuação: 

Eixo A — Apoio aos mecanismos 

extrajudiciais de acesso à justiça pelos 

consumidores; 

Eixo B — Apoio a projetos de âmbito local 

de promoção dos direitos dos 

consumidores; 

Eixo C — Informação, educação e apoio 

dos consumidores; 

Eixo D — Estudos, pareceres e análises 

técnico-científicas em matéria de 

segurança geral dos serviços e bens de 

consumo, no domínio da publicidade e de 

outros temas relevantes do direito e da 

economia do consumo. 

Neste âmbito, cabe à Direção-Geral do 

Consumidor: 
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Emitir aviso de abertura de candidaturas 

ao Fundo e definir a respetiva duração e 

condições; 

Emitir anúncio público divulgando as 

condições específicas de cada fase de 

candidatura; 

Receber as candidaturas e proceder à 

instrução dos respetivos processos para 

apreciação pela comissão de gestão técnica 

do Fundo. 

O procedimento para apresentação das 

candidaturas é publicitado no Portal do 

Consumidor no quadro da atividade do 

Fundo para a Promoção dos Direitos dos 

Consumidores. 

Os processos de candidatura são 

apresentados através da Internet mediante 

formulário disponibilizado no Portal do 

Consumidor em www.consumidor.pt. 

Os apoios financeiros a conceder 

assumem a natureza de incentivos não 

reembolsáveis, até um montante máximo 

de 80 % das despesas elegíveis, não 

podendo exceder, por projeto, o montante 

financeiro a atribuir anualmente a cada 

fase, a definir pela comissão de gestão 

técnica do Fundo. 

 

Taxas de Portagem / Transporte 

Rodoviário de Mercadorias 

Portaria n.º 41/2012 – I Série n.º 30, de 

10/02 

Fixa o regime de modulação do valor das 

taxas de portagem em benefício dos 

veículos das Classes 2, 3 e 4 afetos ao 

transporte rodoviário de mercadorias por 

conta de outrem ou público, nos lanços e 

sublanços de autoestrada abrangidos pelo 

Decreto-Lei n.º 67-A/2010, de 14 de junho, 

referente às concessões SCUT Costa de 

Prata, do Grande Porto e do Norte Litoral, 

e pelo Decreto-Lei n.º 111/2011, de 28 de 

novembro, referente às concessões SCUT 

do Algarve, da Beira Interior, do Interior 

Norte e da Beira Litoral/Beira Alta. 

No âmbito deste regime de modulação do 

valor das taxas de portagem, os veículos 

referidos têm direito ao seguinte sistema 

de descontos: 

Dias Horas Desconto 

sobre o valor 

das taxas de 

portagem 

Dias Úteis Entre as 

7H e as 

20H59 

10% 

Dias Úteis Entre as 

21h e as 

6H59 

25% 

Sábados, 

domingos e 

feriados 

nacionais 

 25% 

Para beneficiar deste regime de descontos 

os utilizadores devem obrigatoriamente 

comprovar que os respetivos veículos se 
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encontram afetos ao transporte de 

mercadorias por conta de outrem ou 

público. 

Este regime de descontos não é 

acumulável com o regime de discriminação 

positiva anteriormente regulados pela 

Portaria n.º 1033 -A/2010, de 6 de 

Outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 111/2011, 

de 28 de Novembro. 

Até 9 de Abril de 2012, as entidades de 

cobrança de portagens e as 

concessionárias ou operadoras têm que, 

respetivamente, adaptar os sistemas de 

registo dos dispositivos eletrónicos e os 

sistemas de cobrança eletrónica de 

portagem, de modo a assegurar a aplicação 

do regime de descontos agora publicado. 

A presente portaria entra em vigor a 11 de 

fevereiro de 2012. 

 

Política Agrícola / Apoio à 

Contratualização de Seguros 

Portaria n.º 42/2012 – I Série n.º 30, de 

10/02 

Estabelece as condições de aplicação da 

medida de apoio à contratualização do 

seguro vitícola de colheitas. 

 

Apoio à Promoção de Vinhos em 

Mercados de Países Terceiros 

Portaria n.º 43/2012 – I Série n.º 30, de 

10/02 

Altera o Regulamento do Apoio à 

Promoção de Vinhos em Mercados de 

Países Terceiros, aprovado pela Portaria n.º 

1384-B/2008, de 2 de dezembro. 

Com as alterações agora efetuadas 

pretende-se, essencialmente: 

• Agilizar os procedimentos 

administrativos, quer dos beneficiários 

quer dos organismos envolvidos na 

gestão dos apoios; 

• Aumentar o limite máximo da 

majoração para os projetos de 

associações, organizações profissionais 

e interprofissionais que apresentem 

um mérito destacado; 

• Considerar elegíveis os custos 

associados à obrigação de 

apresentação de uma garantia 

bancária, nas situações em que os 

beneficiários solicitem pagamento 

adiantado. 

• Estabelecer a possibilidade, prevista na 

legislação comunitária, dos 

beneficiários renovarem, pelo período 

máximo de dois anos, projetos já 

implementados nos mercados de 

países terceiros. 

A presente portaria entra em vigor a 11 de 

fevereiro de 2012. 

 

Direito Financeiro / Instituições de Crédito 

e Sociedades Financeiras 

Decreto-Lei n.º 31-A/2012 – I Série n.º 30, 

de 10/02 (Suplemento) 
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Altera o Regime Geral das Instituições de 

Crédito e Sociedades Financeiras. 

No uso da autorização legislativa concedida 

pela Lei n.º 58/2011, de 28 de Novembro, 

revê o regime aplicável ao saneamento e 

liquidação das instituições sujeitas à 

supervisão do Banco de Portugal, 

conferindo novos poderes do Banco de 

Portugal para intervir em instituições em 

situação de desequilíbrio financeiro. 

Pretende-se desta forma reforçar a tutela 

da confiança dos depositantes, a 

estabilidade do sector financeiro Português 

e a proteção dos interesses dos 

contribuintes. 

Através do presente diploma são 

estabelecidas medidas de intervenção 

preventiva, corretiva e de resolução, bem 

como um procedimento pré-judicial de 

liquidação. 

É ainda criado um Fundo de Resolução 

para prestar assistência financeira à 

adoção de medidas de resolução decididas 

pelo Banco de Portugal e alterado o regime 

do Fundo de Garantia de Depósitos e do 

Fundo de Garantia do Crédito Agrícola 

Mútuo 

O presente diploma entra em vigor a 11 de 

fevereiro de 2012 e é aplicável às medidas 

de saneamento adotadas ou aos processos 

de liquidação instaurados após esta data. 

 

Estratégia para a Gestão e Reestruturação 

Rural - GERAR 

Despacho n.º 1934/2012 – II Série Parte C 

n.º 30, de 10/02 

Cria um Grupo de Trabalho com o objetivo 

de, até 15 de fevereiro de 2012, preparar a 

Proposta de «Estratégia para a Gestão e 

Reestruturação Rural» (GERAR). 

Esta Proposta deverá prever as medidas a 

implementar nos seguintes domínios: 

- Apoio à gestão; 

- Penalização do abandono; 

- Arrendamento rural e mercado fundiário 

rústico; 

- Bolsa e do banco de terras; 

- Identificação perimetral da propriedade 

rústica; 

- Reestruturação e emparcelamento rural; 

- Criação de instrumentos que potenciem a 

gestão florestal; 

- Aumento do rendimento dos agricultores 

e das explorações. 

 

Regulamento das Custas Processuais 

Lei n.º 7/2012 – I Série n.º 31, de 13/02 

Altera o Regulamento das Custas 

Processuais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

34/2008, de 26 de Fevereiro. 

Das diversas alterações efetuadas destaca-

se a dispensa do pagamento da segunda 

prestação da taxa de justiça, nas seguintes 
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ações: de processo civil simplificado, que 

não comportem citação do réu, oposição 

ou audiência de julgamento, que terminem 

antes de oferecida a oposição ou em que, 

devido à sua falta, seja proferida sentença, 

ainda que precedida de alegações, que 

terminem antes da designação da data da 

audiência final, ações administrativas 

especiais em que não haja lugar a 

audiência pública, e ações administrativas 

especiais em massa suspensas, salvo se o 

autor requerer a continuação do seu 

próprio processo, bem como, nos 

processos de jurisdição de menores, 

processos de jurisdição voluntária, em 

matéria de direito da família, processos 

emergentes de acidente de trabalho ou de 

doença profissional terminados na fase 

contenciosa por decisão condenatória 

imediata ao exame médico, e nos 

processos tributários, no que respeita à 

taxa paga pelo impugnante, em caso de 

desistência no prazo legal após a 

revogação parcial do ato tributário 

impugnado. 

Prevê-se também um incentivo à extinção 

da instância, o qual se consubstancia na 

dispensa do pagamento das taxas de 

justiça e dos encargos devidos pela parte 

ou partes que praticaram o ato que 

conduziu à extinção da instância. 

São abrangidos por este incentivo os 

processos que tenham dado entrada no 

tribunal até à data de publicação da 

presente lei, 13 de fevereiro de 2012, ou 

que resultem da apresentação à 

distribuição de providências de injunção 

requeridas até à mesma data, e que 

venham a terminar por extinção da 

instância em razão de desistência do 

pedido, desistência da instância, confissão 

do pedido ou transação apresentadas até 

um ano após a data de entrada em vigor do 

presente diploma, ou seja, até 29 de março 

de 2013. 

No âmbito deste incentivo à extinção da 

instância não há, no entanto, lugar à 

restituição do que já tiver sido pago a título 

de custas nem, salvo motivo justificado, à 

elaboração da respetiva conta. 

A presente lei entra em vigor a 29 de 

março de 2012. 

 

Normas de Execução do OE 2012 

Decreto-Lei n.º 32/2012 – I Série n.º 31, de 

13/02 

Estabelece as normas de execução do 

Orçamento do Estado para 2012, pelas 

quais se visa garantir um efetivo e rigoroso 

controlo da execução orçamental. 

Em matéria do registo de compromissos 

orçamentais destaca-se a obrigação de os 

serviços e organismos da Administração 

Central manterem um registo atualizado 

nos sistemas informáticos da Direção-Geral 

do Orçamento, bem como, de 

disponibilizarem um conjunto substancial 

de elementos informativos, de modo a 

permitir a permanente verificação do 

cumprimento dos objetivos da execução 

orçamental para 2012. 
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No que se refere à assunção de 

compromissos, até ao 5.º dia útil de cada 

mês devem as entidades determinar os 

fundos disponíveis, não podendo os 

compromissos assumidos ultrapassar os 

fundos disponíveis. 

No que respeita aos prazos para 

autorização de pagamentos e cobrança de 

receita estabelece-se que não é permitido 

contrair encargos que não possam ser 

pagos até 7 de janeiro de 2013. 

No que se refere aos prazos de 

pagamento salienta-se o seguinte: (i) os 

serviços têm que fazer o acompanhamento 

dos prazos médios de pagamento com 

reporte trimestral ao Ministério das 

Finanças; (ii) os serviços com um prazo 

médio de pagamento superior a 90 dias 

têm que divulgar, nos respetivos sítios da 

Internet, uma lista das suas dívidas certas, 

líquidas e exigíveis há mais de 60 dias; (iii) 

trimestralmente, a DGO divulga a lista dos 

serviços com dívidas com prazo médio de 

pagamentos superior a 90 dias. 

Os municípios com pagamentos em atraso 

de anos anteriores estão obrigados a 

reduzir, até ao final de 2012, no mínimo 10 

% dos pagamentos em atraso com mais de 

90 dias. Paralelamente, os dirigentes que 

assumam compromissos que não exibam o 

número de cabimento incorrem em 

responsabilidade disciplinar, financeira, 

civil ou criminal. 

 

Empresas de Transporte Rodoviário 

Portaria n.º 44/2012 – I Série n.º 31, de 

13/02 

Estabelece, em regulamentação da Lei n.º 

27/2010, de 30 de agosto, um sistema de 

classificação de riscos das empresas de 

transporte rodoviário. 

Este sistema de classificação de riscos 

acolhe as disposições do Regulamento n.º 

561/2006, do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 15 de março, relativo à 

harmonização de determinadas 

disposições em matéria social no domínio 

dos transportes rodoviários, e do 

Regulamento n.º 3821/85, do Conselho de 

20 de dezembro, relativo à introdução de 

um aparelho de controlo no domínio dos 

transportes rodoviários. 

Estas normas comunitárias impõem aos 

Estados membros o aperfeiçoamento dos 

controlos periódicos, em estrada e nas 

instalações das empresas, relativamente ao 

cumprimento das regras sobre tempos de 

condução, pausas e períodos de repouso 

dos condutores, bem como sobre a 

instalação e uso dos aparelhos de controlo. 

 

«Estímulo 2012» - Medida de Apoio ao 

Emprego 

Portaria n.º 45/2012 – I Série n.º 31, de 

13/02 

Cria uma medida de apoio ao emprego 

«Estímulo 2012», que, através da 

concessão de um apoio financeiro à 

entidade empregadora, visa estimular a 
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contratação e a formação profissional de 

desempregados inscritos há pelo menos 

seis meses consecutivos em centros de 

emprego. 

Podem candidatar-se ao Estímulo 2012, as 

pessoas singulares ou coletivas de direito 

privado, com ou sem fins lucrativos, que 

reúnam as seguintes condições: 

• Estar regularmente constituídas e 

registadas; 

• Preencher os requisitos legais exigidos 

para o exercício da atividade ou 

apresentar comprovativo de ter 

iniciado o processo aplicável; 

• Ter ao seu serviço cinco ou mais 

trabalhadores; 

• Ter a situação contributiva regularizada 

perante a administração fiscal e a 

segurança social; 

• Não estar em incumprimento 

relativamente a apoios financeiros 

concedidos pelo Instituto do Emprego 

e Formação Profissional, I. P.; 

• Ter a situação regularizada em matéria 

de restituições no âmbito do 

financiamento do Fundo Social 

Europeu; 

• Dispor de contabilidade organizada de 

acordo com o previsto na lei. 

São requisitos de atribuição do apoio 

financeiro: 

• A celebração de contrato de trabalho, 

a tempo completo, com desempregado 

inscrito em centro de emprego há pelo 

menos seis meses consecutivos; 

• A criação líquida de emprego. 

Cada entidade empregadora não pode 

contratar mais de 20 trabalhadores ao 

abrigo do Estímulo 2012. 

A entidade empregadora obriga-se a 

proporcionar formação profissional 

ajustada às competências do posto de 

trabalho numa das seguintes modalidades: 

• Formação em contexto de trabalho, 

pelo período mínimo de seis meses, 

mediante acompanhamento de um 

tutor designado pela entidade 

empregadora; 

• Formação em entidade formadora 

certificada, com uma carga horária 

mínima de 50 horas e realizada 

durante o período normal de trabalho. 

O apoio financeiro a conceder 

correspondente a: 

• 50 % da retribuição mensal do 

trabalhador, ou, 

• 60 % da retribuição mensal do 

trabalhador no caso de: 

o Celebração de contrato de 

trabalho sem termo; 

o Celebração de contrato de 

trabalho com desempregado 

que se encontre numa das 

seguintes situações: 

� Seja beneficiário do 

rendimento social de 

inserção; 

� Tenha Idade igual ou 

inferior a 25 anos; 

� Seja pessoa com 

deficiência ou 

incapacidade; 
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� Seja trabalhadora com 

um nível de 

habilitações inferior ao 

3.º ciclo do ensino 

básico; 

� Esteja inscrito no 

centro de emprego há 

pelo menos 12 meses 

consecutivos. 

Este apoio financeiro não pode ultrapassar 

o montante de um indexante dos apoios 

sociais (IAS) por mês, durante o período 

máximo de seis meses. 

Este apoio financeiro pode ser cumulado 

com a isenção ou redução do pagamento 

de contribuições para o regime de 

segurança social, mas não é cumulável com 

outros apoios diretos ao emprego 

aplicáveis ao mesmo posto de trabalho. 

O pagamento do apoio financeiro é 

efetuado em três prestações da seguinte 

forma: 

A primeira prestação, no valor de 419,22 € 

(um IAS), é paga no mês seguinte àquele 

em que o IEFP notifica a entidade 

empregadora da sua decisão relativamente 

à concessão do apoio. 

A segunda prestação, no valor de 838,44 € 

(dois IAS), é paga até ao termo do 3.º mês 

de execução do contrato de trabalho; 

A terceira prestação, no montante 

remanescente, é paga a partir do 6.º mês 

de execução do contrato de trabalho, 

devendo, para este efeito, a entidade 

empregadora entregar o relatório de 

formação ou a cópia do certificado de 

formação.  

O pagamento das prestações fica sujeito à 

verificação da manutenção dos requisitos 

necessários à atribuição deste apoio. 

Procedimento para obtenção do apoio: 

• A entidade empregadora, através do 

portal NetEmprego do IEFP, I. P., em 

www.netemprego.pt, indica: (i) a 

oferta de emprego, (ii) a intenção de 

beneficiar do apoio e (iii) a modalidade 

de formação profissional a 

proporcionar ao trabalhador. 

• O IEFP valida a oferta de emprego. 

• O centro de emprego indica 

desempregados que reúnem os 

requisitos necessários ao 

preenchimento da oferta de emprego. 

• A entidade empregadora apresenta a 

candidatura, em formulário próprio, 

junto do IEFP. Esta candidatura deve 

ocorrer nos cinco dias seguintes à 

celebração do contrato de trabalho. 

• O IEFP verifica o cumprimento dos 

requisitos do apoio e notifica a decisão 

à entidade empregadora. Esta decisão 

deve ser tomada nos 15 dias seguintes 

à apresentação da candidatura. 

A entidade empregadora pode ter que 

restituir a totalidade ou parte do apoio 

financeiro recebido. 

A restituição na totalidade é devida 

relativamente ao trabalhador que seja alvo 

de despedimento coletivo, por extinção do 

posto de trabalho ou por inadaptação, ou 

despedimento por facto imputável ao 
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trabalhador que seja declarado ilícito, 

efetuado durante o período de aplicação 

do Estímulo 2012; ou se verifique 

incumprimento das obrigações de lhe 

proporcionar formação profissional. 

A restituição parcial do apoio financeiro é 

devida nas situações de incumprimento do 

requisito de criação líquida de emprego em 

dois meses, seguidos ou interpolados e na 

cessação do contrato de trabalho por 

iniciativa do trabalhador ou por mútuo 

acordo com a entidade empregadora 

durante a atribuição do apoio financeiro. 

Regime Especial de Projetos de Interesse 

Estratégico 

Esta medida de apoio ao emprego 

“Estimulo 2012” é aplicável aos projetos de 

investimento considerados de interesse 

estratégico para a economia nacional ou de 

determinada região, com as seguintes 

especificidades: 

• Para efeitos de verificação da criação 

líquida de emprego (alínea a) do n.º 1 

do artigo 3.º), o contrato de trabalho 

deve ter duração igual ou superior a 18 

meses; 

• A entidade empregadora pode 

contratar mais de 20 trabalhadores ao 

abrigo deste apoio. Não se aplica o n.º 

5 do artigo 3.º; 

• O apoio financeiro correspondente a 

50% ou 60% da retribuição mensal do 

trabalhador (n.os 1 e 2 do artigo 5.º) 

não pode ultrapassar 419,22 € (um IAS) 

por mês, durante o período máximo de 

nove meses. 

Cabe ao IEFP a execução do Estímulo 2012, 

bem como, a elaboração do regulamento 

específico que lhe é aplicável. 

A presente portaria entra em vigor a 14 de 

fevereiro de 2012. 

Considera-se que há criação líquida de 

emprego quando: 

a) A entidade empregadora registar um 

número total de trabalhadores igual ou 

superior à média dos trabalhadores 

registados nos 12 meses que precedem a 

data da apresentação da candidatura, 

acrescida do número de trabalhadores 

abrangidos pelo Estímulo 2012; 

b) A partir da contratação e pelo menos 

durante o período de duração do apoio 

financeiro, a entidade empregadora 

registar, com periodicidade mensal, um 

número total de trabalhadores igual ou 

superior ao número de trabalhadores 

registados à data da apresentação da 

candidatura. 

 

Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

Portaria n.º 46/2012 – I Série n.º 31, de 

13/02 

Altera a Portaria n.º 198/2011, de 18 de 

maio, que estabelece o regime jurídico a 

que obedecem as regras de prescrição 

eletrónica de medicamentos, no sentido de 

assegurar que, para os casos em que a 

prescrição apenas possa ser feita de forma 

manual, se adotem os mecanismos e 
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medidas especiais de segurança que 

garantam a integridade do sistema 

associado à prescrição manual. 

Assim, estabelece-se que as receitas 

manuais passam a ser validadas através de 

um novo modelo de vinhetas, emitido pela 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 

A data a partir da qual este novo sistema 

será usado será ainda fixada por despacho 

do Secretário de Estado da Saúde. Até essa 

data continuarão a ser utilizados os 

modelos em uso de vinhetas não 

numeradas. 

 

IRS / Tabelas de Retenção 2012 

Despacho n.º 2075-A/2012 – II Série Parte 

C n.º 31, de 13/02 (Suplemento) 

Aprova as tabelas de retenção na fonte 

para 2012. 

As tabelas agora aprovadas refletem as 

alterações introduzidas pela Lei do 

Orçamento de Estado para 2012 (OE 2012), 

designadamente no que se refere à revisão 

das deduções à coleta e à convergência da 

dedução específica das pensões, tendo 

sido igualmente tidas em consideração as 

majorações por dependente nas deduções 

previstas para as despesas de saúde e 

educação e formação. 

São também criadas tabelas específicas 

para os trabalhadores dependentes 

abrangidos pela suspensão do pagamento 

de subsídios de férias e de Natal prevista 

no artigo 21.º da Lei do OE 2012, 

garantindo a aplicação aos rendimentos 

auferidos por estes trabalhadores das taxas 

de retenção que correspondem ao 

respetivo rendimento médio mensal. 

 

Lei de Finanças das Regiões Autónomas e 

da Lei das Finanças Locais 

Resolução n.º 8/2012 – II Série Parte C n.º 

31, de 13/02 

Cria o Grupo de Trabalho para a revisão da 

Lei de Finanças das Regiões Autónomas e 

da Lei das Finanças Locais. 

Este Grupo de Trabalho é composto por 

um Secretariado Técnico e por uma 

Comissão de Acompanhamento. 

Ao Secretariado Técnico incumbe elaborar 

propostas de alteração da Lei de Finanças 

das Regiões Autónomas e da Lei das 

Finanças Locais, a apresentar ao Governo 

até ao dia 15 de março de 2012 e 15 de 

junho de 2012, respetivamente. 

A Comissão de Acompanhamento emite 

pareceres e faz recomendações sobre as 

propostas de alteração a apresentar ao 

Governo pelo Secretariado Técnico. 

 

Sistema Nacional de Informação e Registo 

Animal (SNIRA) 

Despacho n.º 2031/2012 - – II Série Parte C 

n.º 31, de 13/02 
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Aprova o procedimento a adotar para, no 

âmbito do Sistema Nacional de Informação 

e Registo Animal, proceder à atualização 

dos efetivos e declarações de existências 

de galinhas poedeiras. 

A declaração de existências deve ser 

efetuada por via eletrónica, através do 

endereço: https://intranet2.dgv.min-

agricultura.pt/externo/galinhaspoedeiras 

 

Legislação Comunitária 

Medicamentos – Substâncias Admissíveis  

Decisão de Execução da Comissão 

2012/67/UE, de 3 de fevereiro de 2012 

Altera a Decisão 2008/911/CE que 

estabelece uma lista de substâncias 

derivadas de plantas, preparações e 

associações das mesmas, para a sua 

utilização em medicamentos tradicionais à 

base de plantas . (JO L 34 de 7/02) 

e 

Decisão de Execução da Comissão 

2012/68/UE, de 3 de fevereiro de 2012 

Altera a Decisão 2008/911/CE que 

estabelece uma lista de substâncias 

derivadas de plantas, preparações e 

associações das mesmas, para a sua 

utilização em medicamentos tradicionais à 

base de plantas . (JO L 34 de 7/02) 

A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro 

de 2001, estabelece um código 

comunitário relativo aos medicamentos 

para uso humano. A Decisão 2008/911/CE 

da Comissão complementa aquela diretiva 

ao estabelecer a lista de substâncias 

derivadas de plantas, preparações e 

associações das mesmas, para utilização 

em medicamentos tradicionais à base de 

plantas. 

 

Feriados 2012  

Informação 2012/C 33/07 

Publica uma listagem dos dias feriados em 

2012 em todos os Estados membros. 

(JO C 33 de 7/02) 

 

Agências de Notação de Risco (rating) 

Informação 2012/C 33/08 

Publica uma lista das agências de notação 

de risco registadas e certificadas.  

(JO C 33 de 7/02) 

 

Alimentação Animal – Aditivos 

Regulamento de Execução n.º 98/2012 da 

Comissão, de 7 de fevereiro de 2012 

Relativo à autorização da 6-fitase (EC 

3.1.3.26) produzida por Pichia pastoris 

(DSM 23036) como aditivo na alimentação 

de frangos e perus de engorda, frangas 

para postura, perus criados para 

reprodução, galinhas poedeiras, outras 

espécies aviárias de engorda e poedeiras, 
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leitões desmamados, suínos de engorda e 

marrãs (detentor da autorização: 

Huvepharma AD). 

Estas autorizações são uma etapa 

necessária no âmbito do Regulamento nº 

1831/2003 que prevê um procedimento de 

autorização para aditivos destinados à 

alimentação animal. 

Os microrganismos especificados no anexo 

a este Regulamento n.oº1263/2011, 

pertencentes à categoria de aditivos, 

designada por «aditivos tecnológicos» e ao 

grupo funcional «aditivos de silagem», são 

autorizados enquanto aditivos na 

alimentação animal nas condições 

estabelecidas no referido anexo. (JO L 35 

de 8/02) 

 

Alimentos de Origem Animal - Limites 

Máximos de Resíduos 

Regulamento de Execução n.º 107/2012 

da Comissão, de 8 de fevereiro de 2012 

Altera o anexo do Regulamento n.º 

37/2010 relativo a substâncias 

farmacologicamente ativas e respetiva 

classificação no que respeita aos limites 

máximos de resíduos nos alimentos de 

origem animal, relativamente à substância 

dicloridrato de octenidina . 

Por motivos de facilidade de utilização, o 

Regulamento n.º 37/2010 contem, num 

anexo único, uma lista ordenada 

alfabeticamente de todas as substâncias 

farmacologicamente activas devem constar 

Estabeleceram-se dois quadros separados: 

um para as substâncias permitidas, 

enumeradas nos anexos I, II e III do 

Regulamento (CEE) n.º 2377/90, e outro 

para as substâncias proibidas, constantes 

do anexo IV do mesmo regulamento. (JO L 

36 de 9/02) 

 

Produtos biocidas 

Diretiva 2012/2/UE da Comissão, de 9 de 

fevereiro de 2012 

Altera a Diretiva 98/8/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho com o objetivo de 

incluir as substâncias ativas óxido de cobre 

(II), hidróxido de cobre (II) e carbonato de 

cobre básico no anexo I da mesma. (JO L 37 

de 10/02) 

e 

Diretiva 2012/3/UE da Comissão, de 9 de 

fevereiro de 2012 

Altera a Diretiva 98/8/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho com o objetivo de 

incluir a substância ativa bendiocarbe no 

anexo I da mesma. 

A Directiva 98/8/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de 

Fevereiro de 1998, estabelece os 

requisitos relativos à colocação (ou 

não) de produtos biocidas no mercado. 

(JO L 37 de 10/02) 
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Substâncias e misturas (preparações) 

perigosas – REACH 

Regulamento n.º 109/2012 da Comissão, 

de 9 de fevereiro de 2012 

Altera o Regulamento n.. 1907/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo 

ao registo, avaliação, autorização e 

restrição dos produtos químicos (REACH), 

no que respeita ao anexo XVII (substâncias 

CMR). (JO L 37 de 10/02) 

e 

Decisão da Comissão 2012/77/UE, de 9 de 

fevereiro de 2012 

Relativa à não-inclusão do flufenoxurão, 

para produtos do tipo 18, nos anexos I, IA 

ou IB da Diretiva 98/8/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa à colocação 

de produtos biocidas no mercado. (JO L 38 

de 11/02) 

e 

Decisão da Comissão 2012/78/UE, de 9 de 

fevereiro de 2012 

Relativa à não-inclusão de certas 

substâncias nos anexos I, IA ou IB da 

Diretiva 98/8/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho relativa à colocação de 

produtos biocidas no mercado. (JO L 38 de 

11/02) 

 

Política Comum de Pescas – Fixação de 

Quotas Anuais de Pesca 

Retificação do Regulamento n.º 44/2012 

do Conselho, de 17 de janeiro de 2012 

Fixa, para 2012, as possibilidades de pesca 

disponíveis nas águas da UE e as 

disponíveis, para os navios da UE, em 

certas águas fora da UE no respeitante a 

determinadas unidades populacionais de 

peixes e grupos de unidades populacionais 

de peixes que são objeto de negociações 

ou acordos internacionais. (JO L 38 de 

11/02) 

 

Aviação - Licenças de Emissão de Gases 

com Efeito de Estufa 

Regulamento n.º 100/2012 da Comissão, 

de 3 de fevereiro de 2012 

Altera o Regulamento n.º 748/2009, 

relativo à lista de operadores de aeronaves 

que realizaram uma das atividades de 

aviação enumeradas no anexo I da Diretiva 

2003/87/CE em ou após 1 de janeiro de 

2006, inclusive, com indicação do Estado-

Membro responsável em relação a cada 

operador de aeronave, tendo igualmente 

em conta a expansão do regime de 

comércio de licenças de emissão da União 

aos países EEE-EFTA. A inclusão no regime 

de comércio de emissões da União 

depende da execução de uma das 

atividades de aviação enumeradas no 

anexo I da Diretiva 2003/87/CE e é 

independente da inclusão na lista de 

operadores de aeronaves estabelecida pela 

Comissão por força do artigo 18. º-A, n. o 

3, da diretiva. 
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A Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro 

de 2003, regula a criação de um regime de 

comércio de licenças de emissão de gases 

com efeito de estufa na Comunidade. (JO L 

39 de 11/02) 

 

CITES - Convenção sobre o Comércio 

Internacional das Espécies de Fauna e 

Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção 

Regulamento n.º 101/2012 da Comissão, 

de 6 de fevereiro de 2012, 

Altera o Regulamento n.º 338/97 do 

Conselho relativo à protecção de espécies 

da fauna e da flora selvagens através do 

controlo do seu comércio. 

O Regulamento 338/97, de 26/05, 

regulamenta a nível comunitário europeu a 

aplicação da CITES - Convenção sobre o 

Comércio Internacional das Espécies de 

Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de 

Extinção. (JO L 39 de 11/02) 

    


