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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

14 a 21 de Setembro de 2011 

 

Legislação Nacional 

Reabilitação Urbana 

Listagem n.º 127/2011 – II Série parte C n.º 

176, de 13/09 

Publica a Listagem de subsídios concedidos 

pelo Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana, I. P. no 1.º semestre 

de 2011. 

 

Justiça / Regime Processual Civil de 

Natureza Experimental 

Portaria n.º 265/2011 – I Série n.º 177, de 

14/09 

Revoga o n.º 2 do artigo único da Portaria 

n.º 115-C/2011, de 24 de Março, que 

previa a aplicação do Regime Processual 

Civil de Natureza Experimental (RPCE) a 

novos juízos de competência especializada 

cível dos tribunais das comarcas de Leiria, 

Portimão, Évora e Viseu a partir de 15 de 

Setembro de 2011. 

O Memorando de Entendimento assinado 

em 17 de Maio de 2011, entre o Estado 

Português, a CE, o BCE e o FMI, nas 

medidas 7.9 e 7.10 previa o alargamento 

do RPCE a novos tribunais e a respectiva 

avaliação. No entanto, chegou-se à 

conclusão de que a revisão do Código de 

Processo Civil a empreender não é 

totalmente compatível com o alargamento 

do RPCE. 

Assim, em harmonia com esta ideia, na 

primeira revisão do Memorando de 

Entendimento foram eliminadas as 

medidas 7.9 e 7.10 e transferiu-se para a 

reforma do Código de Processo Civil o 

encargo de absorver os mecanismos 

positivos consagrados no RPCE. 

 

Actividades de Mediação Imobiliária 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

362/2011 – I Série n.º 177, de 14/09 

Declara a inconstitucionalidade, com força 

obrigatória geral, de diversas normas do 

Decreto-Lei n.º 211/2004, de 20 de Agosto, 

relativas ao exercício das actividades de 

mediação imobiliária e de angariação 

imobiliária. 

 

Comparticipação de Medicamentos 

Portaria n.º 267-A/2011 – I Série n.º 178, 

de 15/09 (Suplemento) 

Determina que qualquer novo 

medicamento, quer se trate de 

medicamento utilizado no tratamento de 

determinada patologia ou destinado a 

certo grupo especial de utentes, só pode 

beneficiar de comparticipação desde que 
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seja objecto de decisão de inclusão na lista 

de medicamentos comparticipados. 

Para este efeito, considera «novo 

medicamento» aquele cuja 

comercialização efectiva se inicie após 16 

de Setembro de 2011, ainda que essa 

comercialização já tenha sido comunicada 

ao INFARMED. 

 

Venda de Electricidade / Serviço de 

Interruptibilidade no Mercado Livre 

Portaria n.º 268/2011 – I Série n.º 179, de 

16/09 

Prorroga, até 30 de Novembro de 2012, o 

prazo para instalação dos equipamentos de 

medida, registo e controlo necessários para 

a gestão, controlo e medida do serviço de 

interruptibilidade. 

 

Competência para Emissão de Passaporte 

Decreto-Lei n.º 97/2011 – I Série n.º 

181, de 20/09 

Atribui a competência para a concessão do 

passaporte comum, que anteriormente 

cabia os Governos civis, ao director 

nacional do Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras. Este serviço detém já outras 

atribuições no controlo da circulação de 

pessoas nos postos de fronteira assim 

como na verificação dos requisitos legais 

relativos à entrada e permanência no 

território nacional. 

O presente diploma revoga a Portaria n.º 

500/2010, de 15 de Julho e entra em vigor 

a 22 de Setembro de 2011. 

 

Legislação Comunitária 

14 de Setembro de 2011 

Produtos Lácteos - Requisitos de 

Certificação Veterinária 

Regulamento de Execução n.º 914/2011 

da Comissão, de 13/09/11 (JOUE, de 

14/09) 

Altera o Regulamento (UE) n.º 605/2010 

que estabelece as condições de saúde 

pública e de sanidade animal e os 

requisitos de certificação veterinária para a 

introdução na União Europeia de leite cru e 

de produtos lácteos destinados ao 

consumo humano. Alteram-se os modelos 

de certificados sanitários. 

 

Circulação de Pessoas no Espaço Schengen 

Informação da Comissão 2011/C 271/06 

(JOUE, de 14/09) 

Actualiza a lista de pontos de passagem de 

fronteira referidos no artigo 2.o, n.o 8, do 

Regulamento (CE) n.o 562/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho que 

estabelece o código comunitário relativo 

ao regime de passagem de pessoas nas 

fronteiras (Código das Fronteiras 

Schengen). 
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15 de Setembro de 2011 

Pesca da Abrótea – Proibição 

Regulamento (UE) n.º 918/2011 da 

Comissão, de 13/09/11 (JOUE, de 15/09) 

Proíbe a pesca das abróteas nas águas da 

UE e águas internacionais das subzonas 

VIII, IX pelos navios que arvoram o pavilhão 

de um Estado-Membro da União Europeia. 

 

Pesca da Lagartixa-da-Rocha – Proibição 

Regulamento (UE) n.º 919/2011 da 

Comissão, de 13/09/11 (JOUE, de 15/09) 

Proíbe a pesca da lagartixa-da-rocha nas 

águas da UE e águas internacionais das 

subzonas VIII, IX, X, XII, XIV pelos navios 

que arvoram o pavilhão de um Estado-

Membro da União Europeia. 

 

Equipamentos Marítimos 

Directiva 2011/75/UE da Comissão, de 

2/09/11 (JOUE, de 15/09) 

Altera a Directiva 96/98/CE do Conselho 

relativa aos equipamentos marítimos 

publicando a regulamentação e normas de 

ensaio actualizadas para os diversos 

componentes das embarcações. 

 

16 de Setembro de 2011 

Assistência Financeira a Portugal 

Decisão de Execução do Conselho 

2011/541/UE, de 2/09/11 (JOUE, de 16/09) 

Altera a Decisão de Execução 2011/344/UE 

relativa à concessão de assistência 

financeira da União a Portugal.  

 

17 de Setembro de 2011 

Gasóleo 

Decisão de Execução da Comissão, de 

16/09/11 (JO L 241, de 17/09) 

Institui um marcador fiscal comum para o 

gasóleo e o querosene. 

 

Tributação dos Produtos Energéticos 

Decisão de Execução da Comissão, de 16 

/09/11 (JO L 241, de 17/09) 

Relativa à aplicação das disposições em 

matéria de controlo e circulação da 

Directiva 2008/118/CE do Conselho aos 

produtos abrangidos pelo código NC 3811, 

em conformidade com o artigo 20.º, n.º 2, 

da Directiva 2003/96/CE do Conselho. 

 

20 de Setembro de 2011 

Regulamento de Execução n.º 931/2011 da 

Comissão, de 19/09711 (JO L 242, de 20/09 

Relativo aos requisitos de rastreabilidade 

estabelecidos pelo Regulamento (CE) n.º 

178/2002 do Parlamento Europeu e do 
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Conselho para os géneros alimentícios de 

origem animal. 

 

21 de Setembro de 2011 

Produtos Biocidas 

Directiva 2011/78/UE da Comissão, de 

20/09/11 (JO L 243, de 21/09) 

Altera a Directiva 98/8/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho com o objectivo de 

incluir a substância activa Bacillus 

thuringiensis subsp. israelensis, serótipo 

H14, estirpe AM65-52, no anexo I da 

mesma. 

e 

Directiva 2011/79/UE da Comissão, de 

20/09/11 (JO L 243, de 21/11) 

Altera a Directiva 98/8/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho com o objectivo de 

incluir a substância activa fipronil no anexo 

I da mesma. 

e 

Directiva 2011/80/UE da Comissão, de 

20/09/11 (JO L 243, de 21/09) 

Altera a Directiva 98/8/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho com o objectivo de 

incluir a substância activa lambda-

cialotrina no anexo I da mesma. 

e 

Directiva 2011/81/UE da Comissão, de 

20/09/11 (JO L 243, de 21/09) 

Altera a Directiva 98/8/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho com o objectivo de 

incluir a substância activa deltametrina no 

anexo I da mesma. 

 

Monitorização de Emissões de Gases com 

Efeito de Estufa 

Decisão da Comissão, de 18/08/11 (JO L 

244, de 21/09) 

Altera a Decisão 2007/589/CE no que se 

refere à inclusão de orientações para a 

monitorização e a comunicação das 

emissões de gases com efeitos de estufa 

decorrentes de novas actividades e gases. 

 

Equipamentos de Rádio e 

Telecomunicações / Normas 

Harmonizadas 

Comunicação da Comissão (JO L 276, de 

21/09) 

 no âmbito da execução da Directiva 

1999/5/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 9 de Março de 1999, relativa 

aos equipamentos de rádio e 

equipamentos terminais de 

telecomunicações e ao reconhecimento 

mútuo da sua conformidade (1)(Publicação 

dos títulos e referências das normas 

harmonizadas ao abrigo da directiva) 

    


