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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

14 a 25 de fevereiro de 2012 

 

Legislação Nacional 

Vencimento dos Gestores Públicos 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

16/2012 – I Série n.º 32, de 14/02 

Aprova os critérios de determinação do 

vencimento mensal dos gestores públicos, 

atendendo ao limite referente ao 

vencimento mensal do Primeiro-Ministro. 

Pretende-se, com estas novas regras, 

reforçar a racionalização, a 

proporcionalidade e a equidade das 

remunerações praticadas em função da 

dimensão da empresa e complexidade de 

gestão. 

Relativamente às entidades públicas 

empresariais integradas no Serviço 

Nacional de Saúde, considerando a 

existência de especiais especificidades 

relacionadas com a organização, 

funcionamento e características destas 

entidades, os critérios que lhe serão 

aplicáveis serão estabelecidos através de 

resolução própria. 

A presente resolução produz efeitos a 

partir de 1 de março de 2012. 

 

Programas Operacionais Temáticos 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

17/2012 – I Série n.º 32, de 14/02 

Nomeia os membros das comissões 

diretivas dos seguintes programas 

operacionais temáticos: 

• PO Temático Potencial Humano – 

Presidente Domingos Jorge Ferreira 

Lopes 

• PO Temático Fatores de 

Competitividade - Presidente 

Franquelim Fernando Garcia Alves; 

• PO Temático Valorização do Território 

– Presidente Helena da Conceição 

Pinheiro Lourenço de Azevedo. 

Altera a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 162/2007, de 12 de outubro. 

 

Leis Orgânicas – Ministério da Saúde 

Decreto-Lei n.º 34/2012 – I Série n.º 32, de 

14/02 

Aprova a orgânica do Instituto Nacional de 

Emergência Médica, I. P. 

Decreto-Lei n.º 35/2012 – I Série n.º 33, de 

15/02 

Aprova a orgânica da Administração 

Central do Sistema de Saúde, I. P. 

Decreto-Lei n.º 39/2012 – I Série n.º 34, de 

16/02 

Aprova a orgânica do Instituto Português 

do Sangue e da Transplantação, I. P. 
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Decreto-Lei n.º 46/2012 – I Série n.º 40, de 

24/02 

Aprova a orgânica do INFARMED - 

Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I. P. 

 

Prémio Engenheiro José Romão Mateus 

Regulamento n.º 56/2012 da Academia de 

Ciências de Lisboa – II Série Parte C n.º 32, 

de 14/02 

Publica o Regulamento especial do Prémio 

Engenheiro José Romão Mateus, o qual se 

destina a estimular estudos académicos, 

com a natureza de dissertações de 

mestrado ou doutoramento em 

universidades portuguesas, na área da 

Engenharia e das Telecomunicações, e será 

atribuído a cada três anos. 

O prémio, no valor de Euros 10.000, é 

financiado pelo mecenato da Fundação 

Portugal Telecom. 

 

Setor do Leite 

Resolução da Assembleia da República n.º 

22/2012 – I Série n.º 33, de 15/02 

Recomenda ao Governo que promova: 

• O estabelecimento de uma 

concorrência saudável no setor do leite 

e dos produtos lácteos, 

• Reabra a discussão do regime de 

quotas leiteiras nos fóruns próprios da 

União Europeia no âmbito das 

negociações da reforma da Política 

Agrícola Comum pós 2013; 

• Defenda intransigentemente a 

manutenção do regime de quotas 

leiteiras na organização comum de 

mercado que regula o setor do leite e 

dos produtos lácteos. 

e 

Resolução da Assembleia da República n.º 

23/2012 – I Série n.º 33, de 15/02 

Recomenda medidas urgentes a adotar 

pelo Governo que visam a sustentabilidade 

do setor leiteiro, designadamente: 

• Que seja incentivado o reforço do 

associativismo entre os produtores de 

leite; 

• Que considere no quadro comunitário 

de apoio entre 2014 e 2020 um apoio 

específico para o setor do leite, 

garantido um mecanismo de transição 

complementar ao fim do regime das 

quotas leiteiras (caso não seja possível 

adiar o fim deste mecanismo); 

• Que torne obrigatória a indicação da 

origem, em local visível para o 

consumidor, para os produtos de 

marca branca. 

• Que os estudos da Autoridade da 

Concorrência contemplem informação 

que justifique o diferencial de preços 

entre os produtos de marca branca e 

os produtores de marca própria, e que 

sejam publicados os preços (ao 

produtor e ao consumidor) de um 

conjunto de produtos do cabaz 

alimentar de diferentes marcas 
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comerciais e brancas, e que tal seja 

divulgado online. 

 

Leis Orgânicas – Ministério da Educação e 

Ciência 

Decreto-Lei n.º 36/2012 – I Série n.º 33, de 

15/02 

Aprova a orgânica da Agência Nacional 

para a Qualificação e o Ensino Profissional, 

I. P., do Ministério da Educação e Ciência. 

Decreto Regulamentar n.º 25/2012 – I 

Série n.º 35, de 17/02 

Aprova a orgânica da Direcção-Geral da 

Administração Escolar. 

Decreto-Lei n.º 45/2012 – I Série n.º 39, de 

23/02 

Aprova a orgânica da Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia, I. P. 

 

Lista Positiva Comunitária / Produtos 

Fitofarmacêuticos 

Decreto-Lei n.º 37/2012 - I Série n.º 34, de 

16/02 

Atualiza as substâncias ativas constantes 

da Lista Positiva Comunitária para a 

colocação no mercado de produtos 

fitofarmacêuticos. 

Transpõe para o Direito interno 37 

Diretivas da Comissão e altera o Decreto-

Lei n.º 94/98, de 15 de abril. 

Das alterações agora efetuadas salienta-se 

a inclusão de mais 36 substâncias ativas na 

LPC, bem como, a identificação dos 

procedimentos comunitários a cumprir 

quer pela Direção-Geral de Alimentação e 

Veterinária quer pelas empresas do setor, 

com vista à concessão de autorizações de 

colocação no mercado de produtos 

fitofarmacêuticos contendo determinadas 

substâncias ativas ou à revisão ou 

cancelamento das autorizações 

concedidas. 

O presente diploma entra em vigor a 17 de 

fevereiro de 2012. 

 

Sistema de Recolha de Animais Mortos na 

Exploração (SIRCA) 

Decreto-Lei n.º 38/2012 - I Série n.º 34, de 

16/02 

Altera o Decreto-Lei n.º 244/2003, de 7 de 

outubro, que estabelece as regras de 

financiamento do sistema de recolha de 

animais mortos na exploração (SIRCA), bem 

como, o Decreto-Lei n.º 19/2011, de 7 de 

fevereiro, que define as regras de 

financiamento do SIRCA. 

Com as alterações efetuadas concentram-

se na Direção-Geral de Alimentação e 

Veterinária (DGAV) as competências 

necessárias para assegurar a gestão e 

operacionalização de todo este processo 

inerente ao SIRCA. 
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Acordo de Comércio Livre / União 

Europeia e a República da Coreia 

Resolução da Assembleia da República n.º 

23-A/2012 - I Série n.º 34, de 16/02 

(suplemento) 

Aprova o Acordo de Comércio Livre entre a 

União Europeia e os seus Estados 

Membros, por um lado, e a República da 

Coreia, por outro, assinado em Bruxelas, 

em 6 de Outubro de 2010 

 

Bilhetes do Tesouro 

Decreto-Lei n.º 40/2012 - I Série n.º 36, de 

20/02 

Altera o Decreto-Lei n.º 279/98, de 17 de 

setembro, que estabelece o regime jurídico 

dos bilhetes do Tesouro, no sentido de 

permitir em novas emissões o 

prolongamento da maturidade máxima até 

aos 18 meses. 

 

Empreendimentos de Turismo de 

Natureza 

Portaria n.º 47/2012 - I Série n.º 36, de 

20/02 

Altera a Portaria n.º 261/2009, de 12 de 

março, que define os critérios para o 

reconhecimento de empreendimentos de 

turismo de natureza. 

A alteração que agora se opera pretende 

que neste regime se considerem os 

esforços de simplificação processual 

decorrentes da reforma administrativa em 

curso, designadamente a facilidade de 

acesso, a simplificação e desburocratização 

dos procedimentos e a redução dos custos 

administrativos. 

 

Justiça / Reforma do Mapa Judiciário 

Despacho n.º 2486/2012 - II Série Parte C 

n.º 36, de 20/02 

Cria um grupo trabalho, no âmbito da 

reforma do mapa judiciário, com vista à 

promoção de melhorias no funcionamento 

do sistema judicial e à adoção de uma 

organização mais simples e mais acessível 

ao cidadão. 

Numa 1.ª fase importa recolher um 

conjunto o mais alargado possível de 

opiniões e contributos. Esta fase de 

audições deverá ocorrer até 15 de março 

de 2012. 

Com base nestas audições deverá ser 

preparado um «Anteprojeto de 

Organização Judiciária», a apresentar até 

15 de abril de 2012, que corporize as bases 

da nova estrutura judiciária. 

Numa 2.ª fase o grupo de trabalho deverá 

apresentar: 

Até 15 de maio de 2012, o cronograma 

detalhado das tarefas e dos trabalhos a 

concretizar para a execução da estrutura 

proposta, bem como um estudo de 

avaliação do respetivo impacto financeiro e 
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concretização das datas de instalação em 

cada um dos distritos; 

Até 31 de julho de 2012, o projeto de 

alteração dos diplomas legais necessários. 

A execução no terreno da nova estrutura 

judiciária deverá ocorrer no ano de 2013. 

 

Estado / Pagamentos em Atraso 

Lei n.º 8/2012 - I Série n.º 37, de 21/02 

Define as regras e procedimentos 

aplicáveis à assunção de compromissos e 

aos pagamentos em atraso por parte de 

todas as entidades da Administração 

Central (serviços integrados e serviços e 

fundos autónomos) e Segurança Social, 

incluindo as entidades públicas 

reclassificadas, pelos hospitais EPE e, com 

as devidas adaptações, por todas as 

entidades da Administração Regional e 

Administração Local, incluindo as 

respetivas entidades públicas 

reclassificadas. 

O princípio fundamental agora 

estabelecido é o de que a execução 

orçamental não pode conduzir à 

acumulação de pagamentos em atraso. 

Deste modo, a assunção de compromissos 

passa a ser feita tendo por referência os 

«fundos disponíveis» para os três meses 

seguintes. 

Assim, dirigentes, gestores e responsáveis 

pela contabilidade não podem assumir 

compromissos que excedam os fundos 

disponíveis e as entidades têm 

obrigatoriamente sistemas informáticos 

que registam os fundos disponíveis, os 

compromissos, os passivos, as contas a 

pagar e os pagamentos em atraso, 

especificados pela respetiva data de 

vencimento. 

Nos termos da presente lei, incorrem em 

responsabilidade civil, criminal, disciplinar 

e financeira, os titulares de cargos 

políticos, dirigentes, gestores ou 

responsáveis pela contabilidade que 

assumam compromissos em violação das 

regras agora estabelecidas. 

Até 22 de maio de 2012, as entidades que, 

a 31 de dezembro de 2011, tenham 

pagamentos em atraso têm de apresentar 

um plano de liquidação de pagamentos, à 

Direção-Geral do Orçamento e, nos casos 

dos serviços da administração local, à 

Direção-Geral da Administração Local. 

A presente lei entra em vigor a 22 de 

fevereiro de 2012. 

 

Vencimento dos Gestores Públicos / 

Serviço Nacional de Saúde 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

18/2012 - I Série n.º 37, de 21/02 

Aprova os critérios de determinação do 

vencimento dos gestores das entidades 

públicas integradas no Serviço Nacional de 

Saúde, nomeadamente, dos centros 

hospitalares, dos hospitais e das unidades 

locais de saúde. 
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Câmara de Vídeo em Locais Públicos 

Lei n.º 9/2012 – I Série n.º 39, de 23/02 

Altera o regime de utilização de câmaras 

de vídeo pelas forças e serviços de 

segurança em locais públicos de utilização 

comum estabelecido pela Lei n.º 1/2005, 

de 10 de janeiro. 

Das diversas alterações efetuadas merece 

maior relevância a que vem permitir a 

utilização destes sistemas de vigilância no 

âmbito da proteção florestal e deteção de 

incêndios florestais. 

Regista-se também o facto de as 

renovações de utilização deste sistema de 

videovigilância passarem a estar sujeitas ao 

mesmo formalismo que as autorizações 

iniciais. 

A duração máxima desta autorização passa 

de um para dois anos, suscetível de 

renovação por iguais períodos. 

A presente lei entra em vigor a 24 de 

março de 2012. 

 

Promoção do Crescimento Económico e da 

Criação de Emprego 

Resolução da Assembleia da República n.º 

24/2012 – I Série n.º 39, de 23/02 

Recomenda ao Governo, às instituições 

europeias e aos Estados membros da União 

Europeia que concentrem os seus esforços 

na promoção do crescimento económico e 

na criação de emprego, sobretudo o 

emprego dos jovens. 

 

Leis Orgânicas / Presidência do Conselho 

de Ministros 

Decreto-Lei n.º 43/2012 – I Série n.º 39, de 

23/02 

Aprova a orgânica da Agência para a 

Modernização Administrativa, I. P. 

 

Reorganização da Rede Hospitalar 

Decreto-Lei n.º 44/2012 – I Série n.º 39, de 

23/02 

Determina, no âmbito da reorganização da 

rede hospitalar, a fusão no Centro 

Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., do 

Hospital de Curry Cabral, E.P.E., e da 

Maternidade Dr. Alfredo da Costa, com 

base em critérios de homogeneidade 

demográfica e complementaridade 

assistencial. 

 

Programa Operacional Potencial Humano 

(POPH) 

Despacho n.º 2637/2012 – II Série Parte C 

n.º 39, de 23/02 

Altera o regulamento da tipologia de 

intervenção n.º 4.3., «Bolsas e Programas 

Para Estudantes do Ensino Superior», do 

Programa Operacional Potencial Humano 

(POPH) no sentido de agilizar e maximizar o 
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recurso ao financiamento concedido pelo 

Fundo Social Europeu através da alteração 

da periodicidade da submissão dos pedidos 

de reembolso de despesas incorridas e 

pagas. 

Assim, o pedido de reembolso destas 

despesas passa a ser efetuado com 

periodicidade mensal, devendo a entidade 

beneficiária submeter no SIIFSE, de acordo 

com o modelo aí definido, até ao dia 10 do 

mês seguinte ao que se refere o 

reembolso, um mapa de execução 

financeira e física. 

 

Reconhecimento de Organizações de 

Produtores 

Despacho normativo n.º 3/2012 – II Série 

Parte C n.º 39, de 23/02 

Altera as regras de reconhecimento de 

organizações de produtores estabelecidas 

no Despacho normativo n.º 11/2010, de 20 

de abril, que veio reforçar os objetivos e 

regras a que devem obedecer aquelas 

organizações. 

O presente despacho vem prorrogar, até 

31 de março de 2012, o prazo para entrega 

dos elementos necessários à apreciação 

dos processos de adaptação destas 

entidades às novas regras estabelecidas 

pelo Despacho referido;  

É também prorrogado, até 31 de dezembro 

de 2016, período transitório para, no caso 

das produções vegetais, demonstrar uma 

capacidade de armazenagem equivalente a 

50% do volume médio da produção 

comercializada. 

 

Orçamento do Estado para 2012 / 

Retificação 

Declaração de Retificação n.º 11/2012 – I 

Série n.º 40, de 24/02 

Retifica a Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 

dezembro, sobre o «Orçamento do Estado 

para 2012». 

Com esta retificação, a alínea b) do n.º 2 do 

artigo 22.º do Regime Geral das Infrações 

Tributárias passa a constar do n.º 2 deste 

artigo e não do n.º 1 do mesmo artigo, 

como, por lapso constava na lei do OE 

2012. 

 

Sistema de Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 

Qualificação de PME) 

Portaria n.º 47-A/2012 – I Série n.º 40, de 

24/02 (Suplemento) 

Altera o Regulamento do Sistema de 

Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI Qualificação 

de PME), destacando-se como principais 

alterações: 

1. No domínio da promoção da 

internacionalização, são elevadas as 

taxas de incentivo à participação em 

feiras e certames realizados no 
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estrangeiro, respeitando os limites 

impostos pela regulação comunitária. 

2. Elimina-se a modalidade de projeto de 

cooperação interempresarial, pois as 

empresas têm vindo a optar pela 

modalidade de projetos conjuntos. 

3. Por último, face ao caráter persistente 

das condições de retração do 

investimento empresarial, retirou-se o 

caráter provisório das alterações ao 

Regulamento SI Qualificação PME 

introduzidas pela Portaria n.º 

1101/2010, de 25 de outubro. 

4. No que se refere ao âmbito, deixam de 

estar abrangidos os projetos de 

investimento promovidos por 

empresas em cooperação (artigo 2.º) 

5. No que se refere às tipologias de 

investimento, são suscetíveis de apoio 

os projetos de investimento referentes 

a diversificação e eficiência energética 

— que tenham por objetivo o aumento 

da eficiência energética ou 

diversificação das fontes de energia. 

Estes objetivos passam a ser 

alternativos e não cumulativos, como 

até aqui (artigo 5.º). 

6. No domínio dos projetos simplificados 

de investimento (Vales), alarga-se o 

âmbito deste instrumento, passando 

agora a existir três tipologias de Vales 

de acordo com os domínios da 

investigação: «Vale Inovação», «Vale 

Internacionalização» e «Vale Energia 

ou Ambiente» (artigo 6.º). 

7. O cumprimento das condições 

específicas de elegibilidade do 

promotor podia, em casos excecionais, 

reportar a uma data até ao momento 

da celebração do contrato de 

concessão de incentivos, a partir de 

agora, pode também reportar a uma 

data até ao termo de aceitação (artigo 

10.º). 

8. As despesas relativas aos estudos 

prévios anteriores à data da 

candidatura, podem agora ser 

incluídas mesmo que tenham sido 

realizadas há mais de um ano (artigo 

11.º). 

9. Por decisão do órgão de gestão, 

baseada em situações excecionais, o 

prazo de execução do projeto poderá 

ser prorrogado por períodos 

superiores aos estabelecidos nas 

condições específicas de elegibilidade 

do projeto (artigo 11.º). 

10. No que se refere às despesas elegíveis 

(artigo 12.º), registam-se as seguintes 

alterações: 

- Passam a ser elegíveis os ativos 

intangíveis e não apenas os ativos fixos 

intangíveis; 

- O Arrendamento passa a ser elegível 

no âmbito de “outras despesas de 

investimento” relacionadas com a 

promoção internacional; 

- Passam a ser elegíveis as despesas 

com catálogos e campanhas de 

promoção e imagem no âmbito das 

ações de acompanhamento e 

desenvolvimento do projeto de 

natureza coletiva, interempresarial ou 

de interesse comum; 
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- A avaliação dos resultados nas PME 

participantes, passa a ser elegível 

desde que realizada com base nos 

indicadores de acompanhamento e de 

resultados; 

- Aumenta-se de 15% para 25% o limite 

das despesas elegíveis relativamente 

aos projetos conjuntos — apresentado 

por, entre outras entidades, entidades 

públicas com competências específicas 

em políticas públicas dirigidas às PME e 

associações empresariais; 

- No âmbito dos projetos simplificados, 

que anteriormente apenas abrangia 

despesas com serviços de consultoria, 

são agora especificadas novas despesas 

elegíveis consoante se trate de Vale 

Inovação, Vale Energia ou Ambiente e 

Vale Internacionalização. 

11. Nas Taxas máximas de incentivo 

(Artigo 15.º) registam-se as seguintes 

alterações: 

- No cálculo do incentivo passam a 

gozar de exceção as despesas relativas 

à participação em feiras e exposições; 

- Passa de 40% para 45% a taxa base 

máxima aplicável às despesas elegíveis 

para cálculo do incentivo a conceder; 

- Acaba-se com a Majoração «Tipo de 

empresa» e a Majoração «Tipo de 

despesa»; 

- A Majoração «Tipo de estratégia» de 

5%, passa a ser atribuída a micro e 

pequenas empresas, e, neste âmbito 

passam a poder ser consideradas as 

despesas com aquisição de 

equipamento que permita às empresas 

superar as normas em matéria de 

ambiente, incluindo, no caso do sector 

dos transportes, os custos 

suplementares de aquisição de veículos 

com um nível de proteção do ambiente 

superior ao exigido pelas normas 

comunitárias; 

- O incentivo a conceder às despesas 

elegíveis relativas à participação em 

feiras e exposições é calculado através 

da aplicação de uma taxa máxima de 

75%. 

12. Quanto aos limites do incentivo 

(artigo 16.º) registam-se as seguintes 

alterações: 

- Para os projetos do Vale 

Internacionalização o incentivo 

máximo é de € 25 000 por projeto; 

- Para os projetos do Vale Inovação e 

Vale Energia ou Ambiente o incentivo 

máximo é de € 25 000 por projeto. 

- O incentivo máximo a atribuir a cada 

promotor no âmbito do Vale Inovação 

e Vale Energia ou Ambiente e do Vale 

I&DT (no âmbito do Sistema de 

Incentivos à Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico) não 

pode ultrapassar € 200 000, por um 

período de três anos. 

- A aquisição de equipamento que 

permita às empresas superar as 

normas em matéria de ambiente, 
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incluindo, no caso do sector dos 

transportes, os custos suplementares 

de aquisição de veículos com um nível 

de proteção do ambiente superior ao 

exigido pelas normas comunitárias 

passam a ser concedidos ao abrigo do 

regime de auxílios de minimis, no 

âmbito dos investimentos realizados 

no setor dos transportes. 

13. A apresentação de candidaturas vai 

continuar a processar-se através de 

concursos, devendo ser enviadas pela 

Internet através de formulário 

eletrónico, em termos ainda a definir 

nos avisos de abertura dos concursos. 

14. Os avisos de abertura de concursos 

para apresentação de candidaturas 

passam a estabelecer, para além das 

modalidades de projetos a apoiar, 

também as tipologias de investimentos 

a apoiar. 

Estes avisos são publicados nos sítios 

na Internet dos órgãos de gestão 

competentes e da comissão de seleção, 

deixando de ser publicados no Portal 

«Incentivos QREN». 

15. As comissões de coordenação e 

desenvolvimento regional deixam de 

intervir na gestão deste sistema de 

incentivos. Estas entidades 

asseguravam a apreciação do mérito 

do projeto em termos do seu 

contributo para a competitividade 

regional e para a coesão económica 

territorial. 

16. Prevê-se expressamente que a 

concessão do apoio para os projetos 

simplificados é formalizada através de 

um termo de aceitação. 

17. Na fórmula de cálculo referente à 

autonomia financeira a parcela 

correspondente a CP – capital próprio, 

passa a incluir as prestações acessórias. 

 

As alterações agora introduzidas ao 

Regulamento do SI Qualificação PME 

podem ser aplicadas aos projetos 

aprovados ao abrigo dos anteriores 

regulamentos do SI Qualificação PME, no 

âmbito dos concursos para apresentação 

de candidaturas publicados a partir de 1 de 

janeiro de 2011, nas condições que vierem 

a ser definidas pelos órgãos de gestão. 

Recorda-se que o SI Qualificação PME foi 

aprovado pela Portaria n.º 1463/2007, de 

15 de novembro e sucessivamente 

alterado pelos seguintes diplomas: Portaria 

n.º 250/2008, de 4 de abril, Portaria n.º 

353-A/2009, de 3 de abril e Portaria n.º 

1101/2010, de 25 de Outubro. 

O presente diploma entra em vigor a 25 de 

fevereiro de 2012 e procede à republicação 

da Portaria n.º 1101/2010, de 25 de 

outubro. 

 

 

Legislação Comunitária 

Alimentos de Origem Animal - Limites de 

Resíduos de Medicamentos Veterinários 
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Regulamento de Execução n.º 122/2012 

da Comissão, de 13 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 

metilprednisolona. (JO L 40 de 14/02) 

e 

Regulamento de Execução n.º 123/2012 

da Comissão, de 13 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 

monepantel. (JO L 40 de 14/02) 

Por motivos de facilidade de utilização, o 

Regulamento n.º 37/2010 contém, num 

anexo único, uma lista ordenada 

alfabeticamente de todas as substâncias 

farmacologicamente ativas. 

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. 

 

SOJA - Organismos Geneticamente 

Modificados 

Decisão de Execução da Comissão 

2012/81/UE, de 10 de fevereiro de 2012 

Autoriza a colocação no mercado de 

produtos que contenham, sejam 

constituídos por, ou produzidos a partir de 

soja geneticamente modificada A5547-127 

(ACS-GMØØ6-4) nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L 

40 de 14/02) 

e 

Decisão de Execução da Comissão 

2012/82/UE, de 10 de fevereiro de 2012 

Relativa à renovação da autorização para o 

prosseguimento da colocação no mercado 

de produtos que contenham, sejam 

constituídos por, ou produzidos a partir de 

soja geneticamente modificada 40-3-2 

(MON-Ø4Ø32-6) nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L 

40 de 14/02) 

e 

Decisão de Execução da Comissão 

2012/83/UE, de 10 de fevereiro de 2012 

Autoriza a colocação no mercado de 

produtos que contenham, sejam 

constituídos por, ou produzidos a partir de 

soja geneticamente modificada MON 

87701 (MON-877Ø1-2) nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L 

40 de 14/02) 
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e 

Decisão de Execução da Comissão 

2012/84/UE, de 10 de fevereiro de 201 

Autoriza a colocação no mercado de 

produtos que contenham, sejam 

constituídos por, ou produzidos a partir de 

soja geneticamente modificada 356043 

(DP-356Ø43-5) nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho. 

(JO L 40 de 14/02) 

O Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 

de Setembro de 2003, estabelece 

regulamentação relativa a géneros 

alimentícios e alimentos para animais 

geneticamente modificados. 

 

Sistema REACH - Substâncias e Misturas 

(Preparações) Perigosas 

Regulamento (UE) n.º 125/2012 da 

Comissão, de 14 de fevereiro de 2012 

Altera o anexo XIV - LISTA DAS 

SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO - 

do Regulamento n.º 1907/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo 

ao registo, avaliação, autorização e 

restrição dos produtos químicos 

(REACH).(JO L 41 de 15/02) 

 

Produção biológica – importação – provas 

documentais 

Regulamento de Execução n.º 126/2012 

da Comissão, de 14 de fevereiro de 2012 

Altera o Regulamento n.º 889/2008 no que 

respeita a provas documentais e que altera 

o Regulamento n.º 1235/2008 no que 

respeita ao regime de importação de 

produtos biológicos provenientes dos 

Estados Unidos da América. (JO L 41 de 

15/02) 

 

Produtos Fitofarmacêuticos  

Regulamento de Execução n.º 127/2012 

da Comissão, de 14 de fevereiro de 2012~ 

Altera o Regulamento de Execução n.º 

540/2011 no que se refere à extensão da 

utilização da substância ativa metazacloro. 

O Regulamento n.º 1107/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 

de Outubro de 2009, regula a colocação 

dos produtos fitofarmacêuticos no 

mercado, visando assegurar um elevado 

nível de proteção 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 dos 

produtos fitofarmacêuticos. (JO L 41 de 

15/02) 

 

Pareceres do Comité Económico e Social 

Europeu  

Publica os seguintes pareceres do Comité 

Económico e Social: 
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• As mutações industriais no 

desenvolvimento de indústrias 

sustentáveis de elevada intensidade 

energética com vista a realizar o 

objetivo de eficiência dos recursos da 

Estratégia Europa 2020. 

• A Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e 

ao Comité das Regiões relativa ao 

Regulamento IMI Sistema de 

Informação do Mercado Interno «IMI». 

• Relatório sobre a Política de 

Concorrência 2010. 

• Proposta de diretiva relativa às 

prescrições mínimas de segurança e 

saúde em matéria de exposição dos 

trabalhadores aos riscos devidos aos 

agentes físicos. 

• Livro Verde sobre a informação e a 

promoção dos produtos agrícolas. 

• Definição, designação, apresentação, 

rotulagem e proteção das indicações 

geográficas dos produtos vitivinícolas 

aromatizados. 

• A política comercial como um 

elemento central da estratégia da UE 

para 2020. 

• Aplicação de um sistema de 

preferências pautais generalizadas. (JO 

C 43 de 15/02) 

 

Regulamentos da Comissão Económica 

para a Europa da Organização das Nações 

Unidas (UNECE)  

Regulamento n.º 83  

Referente às prescrições uniformes 

relativas à homologação de veículos no que 

respeita à emissão de poluentes em 

conformidade com as exigências do motor 

em matéria de combustível. (JO L 41 de 

15/02) 

e 

Regulamento n.º 116  

Referente às prescrições técnicas 

uniformes relativas à proteção de veículos 

a motor contra a utilização não autorizada. 

(JO L 45 de 16/02) 

 

Nova Abordagem – EPI’s - Equipamentos 

de Proteção Individual 

Comunicação da Comissão 2012/C 45/01 

Refere-se, no âmbito da execução da 

Diretiva 89/686/CEE do Conselho, de 21 de 

dezembro de 1989, à aproximação das 

legislações dos Estados-Membros 

respeitantes aos equipamentos de 

proteção individual. 

Publica os títulos e referências das normas 

harmonizadas ao abrigo desta diretiva. 

Esta lista agora publicada substitui todas as 

listas anteriores publicadas no âmbito 

desta Diretiva no Jornal Oficial da União 

Europeia. (JO C 45 de 16/02) 

 

Veículos a Motor - Prescrições de 

Segurança 
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Regulamento n.º 130/2012 da Comissão, 

de 15 de fevereiro de 2012 

Relativo às prescrições para homologação 

de determinados veículos a motor no que 

toca ao acesso ao veículo e à 

manobrabilidade 

Aplica o Regulamento n.º 661/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo 

às prescrições para homologação no que se 

refere à segurança geral dos veículos a 

motor, seus reboques e sistemas, 

componentes e unidades técnicas a eles 

destinados. (JO L 43 de 16/02) 

 

Identificação de Lotes de Materiais 

Florestais  

Recomendação da Comissão 2012/90/UE, 

de 14 de fevereiro de 2012 

Publica diversas orientações com vista à 

apresentação de dados para a identificação 

de lotes de materiais florestais de 

reprodução e da informação que deve 

constar no rótulo ou documento do 

fornecedor. (JO L 43 de 16/02) 

 

Ajuda Alimentar 

Regulamento n.º 121/2012 do PE e do 

Conselho, de 15 de fevereiro de 2012 

Altera os Regulamentos n.º 1290/2005 e 

n.º 1234/2007 do Conselho no que respeita 

à distribuição de géneros alimentícios às 

pessoas mais necessitadas da União. Em 

2012, a distribuição de géneros 

alimentícios às pessoas mais necessitadas 

da UE, ao abrigo do artigo 27.º do 

Regulamento n.º 1234/2007, será efetuada 

em conformidade com o plano anual de 

distribuição constante do anexo I deste 

regulamento. 

(JO L 44, de 16/02) 

 

Alimentação Animal – Aditivos 

Regulamento de Execução n.º 131/2012 

da Comissão, de 15 de fevereiro de 2012 

Relativo à autorização de uma preparação 

de óleo de alcaravia, óleo de limão com 

certas plantas aromáticas e especiarias 

secas como aditivo para a alimentação de 

leitões desmamados. 

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.º 1263/2011, 

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 43 

de 16/02) 

e 
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Regulamento de Execução n.º 136/2012 

da Comissão, de 16 de fevereiro de 2012 

Relativo à autorização do bissulfato de 

sódio como aditivo em alimentos para 

animais de companhia e outros animais 

não produtores de géneros alimentícios. 

(JO L 46 de 17/02) 

e 

Regulamento de Execução n.º 140/2012 

da Comissão, de 17 de fevereiro de 2012 

Relativo à autorização da monensina de 

sódio como aditivo em alimentos para 

frangas para postura. (JO L 47 de 18/02) 

 

Movimentos Transfronteiriços de 

Resíduos  

Regulamento n.º 135/2012 da Comissão, 

de 16 de fevereiro de 2012 

Altera o Regulamento n.º 1013/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo 

a transferências de resíduos, a fim de 

incluir determinados resíduos não 

classificados no respetivo anexo III-B. 

O Regulamento n.º 1013/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 

de Junho de 2006, relativo a transferências 

de resíduos, estabelece procedimentos e 

regimes de controlo relativos a 

transferências de resíduos de acordo com a 

origem, o destino e o itinerário dessas 

transferências, o tipo de resíduos 

transferidos e o tipo de tratamento a 

aplicar no seu destino. 

É aplicável na transferência de resíduos 

entre Estados Membros da UE, importados 

de países terceiros para a UE, exportados 

da UE para países terceiros ou em trânsito 

na UE em proveniência de países terceiros 

ou a eles destinados. 

Revoga o Regulamento CEE nº 259/93 e a 

Decisão nº 94/774/CE com efeitos a partir 

de 12 de Julho de 2007 bem como a 

Decisão 1999/412/CE com efeitos a partir 

de 1 de Janeiro de 2008. 

Estabelece ainda regras transitórias 

complexas não obstante ser aplicável, na 

generalidade, a partir de 12 de Julho de 

2007. (JO L 46 de 17/02) 

 

Informação do Mercado Interno «IMI» 

Informação 2012/C 48/02 

Publica o Parecer da Autoridade Europeia 

para a Proteção de Dados sobre a Proposta 

de regulamento do Parlamento Europeu e 

do Conselho relativo à cooperação 

administrativa através do Sistema de 

Informação do Mercado Interno «IMI». 

O IMI é um instrumento de tecnologia da 

informação que permite às autoridades 

competentes dos Estados-Membros o 

intercâmbio de informação na aplicação da 

legislação relativa ao mercado interno. O 

IMI permite que as autoridades nacionais, 

regionais e locais dos Estados-Membros 
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comuniquem com rapidez e simplicidade 

com as autoridades homólogas de outros 

países europeus.  

O IMI foi concebido inicialmente como um 

instrumento de comunicação para 

intercâmbios bilaterais ao abrigo da 

Diretiva relativa ao reconhecimento das 

qualificações profissionais (Diretiva 

2005/36/CE) e da Diretiva relativa aos 

serviços (Diretiva 2006/123/CE). O IMI 

ajuda os utilizadores a encontrarem a 

autoridade correta que devem contactar 

noutro país e a comunicarem com essa 

autoridade através de conjuntos 

normalizados de perguntas e respostas que 

foram previamente traduzidos. (JO C 48 de 

17/02) 

 

Emissões CO2 dos Veículos Comerciais 

Decisão de Execução da Comissão 

2012/99/EU, de 17 de fevereiro de 2012 

Referente às disposições pormenorizadas 

respeitantes à cobrança de taxas sobre 

emissões excedentárias de CO2 dos 

veículos comerciais ligeiros novos, em 

conformidade com o Regulamento n.º 

510/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 11 de Maio de 2011, que 

define normas de desempenho em matéria 

de emissões dos veículos comerciais 

ligeiros novos como parte da abordagem 

integrada da União para reduzir as 

emissões de CO2 dos veículos ligeiros. 

O Regulamento 510/2011 implementa as 

linhas de orientação traçadas na 

Informação da Comunicação nº 2008/C 

182/08, de 19/07/2008, relativa à 

aplicação e evolução futuras da legislação 

comunitária no que respeita às emissões 

dos veículos comerciais ligeiros. 

O presente regulamento estabelece 

requisitos de desempenho em matéria de 

emissões de CO2 dos veículos comerciais 

ligeiros novos. 

O presente regulamento fixa as emissões 

médias de CO2 dos veículos comerciais 

ligeiros novos em 175 g de CO2 /km, 

mediante melhorias na tecnologia dos 

motores de veículos, medidas nos termos 

do Regulamento n.º 715/2007 e respetivas 

medidas de execução, e tecnologias 

inovadoras. 

Estas adaptações produzem efeitos pela 

primeira vez em 1 de Janeiro de 2018 e 

posteriormente de três em três anos 

A partir de 2020, o presente regulamento 

fixa um objetivo de 147 g de CO2 /km de 

emissões médias para os veículos 

comerciais ligeiros novos matriculados na 

União, sob reserva da viabilidade deste 

objetivo, como especificado no n.º 1 do 

artigo 13º. 

(JO L 47 de 18/02) 

 

Emissões CO2 dos Veículos Ligeiros Novos  
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Decisão da Comissão 2012/100/UE, de 17 

de fevereiro de 2012 

Relativa a um método de cobrança de 

prémios sobre emissões excedentárias de 

CO2 dos automóveis novos de passageiros 

em conformidade com o Regulamento n.º 

443/2009 do PE e do Conselho, de 

23/04/2009, que define 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 47 de 

18/02) 

 

Programa-Quadro da Comunidade 

Europeia da Energia Atómica  

Regulamento (Euratom) n.º 139/2012 do 

Conselho, de 19 de dezembro de 2011 

Estabelece as regras para a participação de 

empresas, centros de investigação e 

universidades em ações indiretas do 

Programa-Quadro da Comunidade 

Europeia da Energia Atómica e para a 

difusão de resultados da investigação 

(2012-2013). 

(JO L 47 de 18/02) 

 

Comércio Internacional - Solo 

Contaminado com Pesticidas 

Decisão de Execução da Comissão 

2012/102/UE, de 17 de fevereiro de 2012 

Altera a Decisão 2005/51/CE no que diz 

respeito ao período durante o qual pode 

ser introduzido na União, para efeitos de 

descontaminação, solo contaminado com 

pesticidas ou poluentes orgânicos 

persistentes. (JO L 48 de 21/2) 

 

Competência Judiciária - Decisões em 

Matéria Civil e Comercial 

Regulamento n.º 156/2012 da Comissão, 

de 22 de fevereiro de 2012 

Altera os anexos I a IV do Regulamento n.º 

44/2001 do Conselho relativo à 

competência judiciária, ao reconhecimento 

e à execução de decisões em matéria civil e 

comercial. 

Regulamento n.º 44/2001 do Conselho 

restabelece o quadro jurídico relativo à 

competência judiciária, ao reconhecimento 

e à execução de decisões em matéria civil e 

comercial independentemente da natureza 

da jurisdição. Ficam excluídas as matérias 

fiscais, aduaneiras e administrativas. 

Para alcançar o objetivo da livre circulação 

das decisões em matéria civil e comercial, 

foi necessário que as regras relativas à 

competência judiciária, ao reconhecimento 

e à execução das decisões fossem 

determinadas por um instrumento jurídico 

comunitário vinculativo e diretamente 

aplicável – o Regulamento nº 44/2001. (JO 

L 50 de 23/12) 
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Nova Abordagem – Explosivos para 

Utilização Civil 

Diretiva 2012/4/UE da Comissão, de 22 de 

fevereiro de 2012 

Altera a Diretiva 2008/43/CE que cria, nos 

termos da Diretiva 93/15/CEE do Conselho, 

um sistema para a identificação e 

rastreabilidade dos explosivos para 

utilização civil. 

(JO L 50 de 23/12) 

 

Certificado Sanitário para Animais 

Decisão de Execução da Comissão 

2012/112/UE, de 17 de fevereiro de 2012 

Altera o anexo E da Diretiva 92/65/CEE do 

Conselho no que diz respeito aos modelos 

de certificados sanitários para animais de 

explorações e animais, sémen, óvulos e 

embriões provenientes de organismos, 

institutos ou centros aprovados. A Diretiva 

92/65/CEE define as condições de polícia 

sanitária que regem o comércio e as 

importações na União de cães, gatos e 

furões. (JOUE, de 23/12) 

 

Sistema Ferroviário Transeuropeu 

Convencional 

Decisão da Comissão 2012/88/UE, de 25 

de janeiro de 2012 

Refere-se à especificação técnica de 

interoperabilidade para os subsistemas de 

controlo-comando e sinalização do sistema 

ferroviário transeuropeu. 

(JO L 51 de 23/12) 

 

Bens Culturais - Exportação 

Informação dos Estados Membros nº 

2012/C 53/07 

Publica a lista das estâncias aduaneiras 

habilitadas para proceder ao cumprimento 

das formalidades de exportação de bens 

culturais. Esta publicação está em 

conformidade com o artigo 5.º n.º 2, do 

Regulamento n.º 116/2009 do Conselho. 

(JO C 53 de 23/12) 

 

Substâncias que Empobrecem a Camada 

de Ozono 

Comunicação da Comissão Europeia 

2012/C 53/09 

Publica o aviso às empresas que 

pretendam importar substâncias 

regulamentadas que empobrecem a 

camada de ozono para a União Europeia ou 

exportá-las da União Europeia e às 

empresas que pretendam solicitar uma 

quota dessas substâncias para utilizações 

laboratoriais e analíticas em 2013. 

O Regulamento n.º 1005/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

de Setembro de 2009, estabelece a 

regulamentação relativa às substâncias que 



 

Destaque 
Semana 

14 a 25 de 
fevereiro 

 

 
19 

empobrecem a camada de ozono. (JO C 53 

de 23/12) 

 

Pareceres do Comité das Regiões  

Publica os seguintes pareceres do Comité 

das Regiões: 

• A «Promoção dos produtos agrícolas». 

• «Reduzir os trâmites administrativos 

para os cidadãos: promover a livre 

circulação dos documentos públicos e 

o reconhecimento dos efeitos dos atos 

de registo civil». 

• «Para uma estratégia espacial da União 

Europeia ao serviço do cidadão». 

• «Contributo dos órgãos de poder local 

e regional da UE para a Conferência 

das Nações Unidas sobre o 

desenvolvimento sustentável 2012 

(Rio+20)». 

• «O novo quadro financeiro plurianual 

pós-2013». 

• «Eficiência energética». 

«Uma matéria coletável comum 

consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS)» (JO C 54 de 23/02) 

 

PAC – Ajudas à Armazenagem 

Regulamento de Execução n.º 160/2012 

da Comissão, de 23 de fevereiro de 2012 

Fixa antecipadamente, para 2012, o 

montante da ajuda à armazenagem privada 

de manteiga. (JO L 52 de 24/12) 

 

Emissões Industriais - Prevenção e 

Controlo Integrados da Poluição 

Decisão de Execução da Comissão 

2012/115/UE, de 10 de fevereiro de 2012 

Estabelece regras relativas aos planos de 

transição nacionais referidos na Diretiva 

2010/75/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativa às emissões industriais. A 

Diretiva 2010/75/UE do PE e do Conselho, 

de 24/11/2010, estabelece a 

regulamentação relativa às emissões 

industriais (prevenção e controlo 

integrados da poluição) e aplica-se às 

atividades industriais poluentes: 

- O Capítulo II aplica-se apenas às 

atividades descritas no anexo I da Diretiva 

e, se for caso disso, que atinjam os limiares 

de capacidade definidos nesse anexo. 

- O Capítulo III aplica-se às instalações de 

combustão. 

- O Capítulo IV aplica-se às instalações de 

incineração e de co-incineração de 

resíduos que incineram ou co-incineram 

resíduos sólidos ou líquidos. 

- O Capítulo V aplica-se às atividades 

enumeradas na parte 1 do anexo VII e, se 

for caso disso, que atinjam os limiares de 

consumo estabelecidos na parte 2 desse 

anexo. 

- O Capítulo VI aplica-se às instalações que 

produzem dióxido de titânio. 

A presente diretiva não se aplica às 

atividades de investigação e 
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desenvolvimento, nem ao ensaio de novos 

produtos e processos. (JO L 52 de 24/12) 

 

Bebidas Espirituosas - Apresentação, 

Rotulagem e Proteção das “Indicações 

Geográficas” 

Regulamento n.º 110/2008 do PE e do 

Conselho, de 15 de Janeiro de 2008 

Refere-se à definição, designação, 

apresentação, rotulagem e proteção das 

indicações geográficas das bebidas 

espirituosas. Revoga o Regulamento n.º 

1576/89 do Conselho). (JO L 53 de 25/02) 

 

Catálogo / Espécies Agrícolas 

Comunicação da Comissão Europeia 

2012/C 57 A/01 

Publica o segundo suplemento à 30.ª 

edição integral do catálogo comum de 

variedades de espécies agrícolas. (JO C 57-

A de 25/12) 

    


