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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

13 de Setembro de 2011 

 

Legislação Nacional 

Lei-Quadro das Privatizações 

Lei n.º 50/2011 – I Série n.º 176, de 13/09 

Altera a Lei Quadro das Privatizações, 

aprovada pela Lei n.º 11/90, de 5 de Abril. 

Nesta actualização do regime jurídico das 

privatizações destaca-se essencialmente a 

eliminação dos direitos especiais do Estado 

em empresas privatizadas. 

Desta forma, fica concluído o processo de 

alteração legislativa necessária à execução 

dos compromissos assumidos pelo 

Governo no memorando de entendimento 

com a União Europeia, o Fundo Monetário 

Internacional e o Banco Central Europeu, 

no que se refere à eliminação dos direitos 

especiais do Estado em empresas 

privatizadas. 

Estas alterações aplicam-se a todos os 

processos de reprivatização iniciados após 

14 de Setembro de 2011, bem como, aos 

processos que, estando já em curso, não 

tenham sido objecto de diploma de 

reprivatização àquela data. 

O presente diploma, que procede à 

republicação da Lei n.º 11/90, de 5 de 

Abril, entra em vigor a 14 de Setembro de 

2011. 

 

Lei das Comunicações Electrónicas 

Lei n.º 51/2011 – I Série n.º 176, de 13/09 

Altera a Lei das Comunicações Electrónicas, 

que estabelece o regime jurídico aplicável 

às redes e serviços de comunicações 

electrónicas e aos recursos e serviços 

conexos. 

São também definidas as competências da 

Autoridade Reguladora Nacional neste 

domínio, bem como, o regime de acesso e 

de exercício da actividade de prestador de 

serviços de audiotexto e de serviços de 

valor acrescentado baseado no envio de 

mensagem. 

Através desta Lei são transpostas para a 

ordem jurídica as Directivas n.º 

2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 

2002/22/CE e 2009/140/CE. 

Estas directivas visavam: o reforço de uma 

regulação independente e de uma acção 

regulatória que promova a inovação e o 

investimento, a consolidação do mercado 

interno, entre outros, através da criação do 

Organismo de Reguladores Europeus das 

Comunicações Electrónicas e o 

fortalecimento da protecção dos 

consumidores deste tipo de serviços 

(incluindo os utilizadores com deficiência) 

e ainda a promoção de comunicações 

seguras através do reforço da segurança e 

integridade das redes. 
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A Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, é 

agora objecto de republicação. 

O presente diploma entra em vigor a 14 de 

Setembro de 2011. 

 

Legislação Comunitária 

13 de Setembro de 2011 

Fundo de Solidariedade da União Europeia 

Decisão do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 6/07/2011 (JO L 236, de 

13/09) 

Relativa à mobilização do Fundo de 

Solidariedade da União Europeia, nos 

termos do ponto 26 do Acordo 

Interinstitucional de 17 de Maio de 2006, 

entre o Parlamento Europeu, o Conselho e 

a Comissão sobre a disciplina orçamental e 

a boa gestão financeira. 

 

    


