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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Legislação Nacional 

Informação Empresarial Simplificada 

Resolução da Assembleia da República n.º 

124/2011 – I Série n.º 194, de 10/10 

Recomenda a prorrogação do prazo para a 

entrega da informação empresarial 

simplificada/declaração anual de 

informação contabilística e fiscal (IES/DA) 

relativa ao período de 2010, no sentido de 

permitir o adequado cumprimento das 

obrigações de todos os contribuintes. 

A Assembleia da República, recomenda 

também que o prazo acima referido seja 

igualmente aplicável às empresas que 

adoptem um período de tributação 

diferente do ano civil, cujo início tenha 

ocorrido em 2010, e às cessações de 

actividade relativas ao período de 2011 

cujas declarações devam ser entregues até 

àquela data. 

 

Programa Operacional Potencial Humano - 

POPH 

Despacho n.º 13484/2011 – II Série Parte 

C n.º 194, de 10/10 

Altera o despacho que define o regime de 

acesso aos apoios concedidos no âmbito da 

tipologia de intervenção n.º 2.3, 

«Formações modulares certificadas», 

procedendo à revisão dos respectivos 

critérios de selecção das candidaturas. 

O presente despacho entra em vigor a 11 

de Outubro de 2011. 

 

Programa Operacional Potencial Humano - 

POPH 

Despacho n.º 13485/2011 – II Série Parte C 

n.º 194, de 10/10 

Altera o despacho que define o regime de 

acesso aos apoios concedidos no âmbito da 

tipologia de intervenção n.º 2.2, «Cursos 

de educação e formação de adultos», do 

POPH, procedendo à revisão dos critérios 

de selecção das candidaturas de forma a 

garantir uma maior assertividade nos 

apoios a conceder, bem como à revisão do 

circuito da respectiva análise técnica. 

O presente despacho entra em vigor a 11 

de Outubro de 2011. 

 

Preços dos Medicamentos 

Declaração de rectificação n.º 1512/2011 

– II Série Parte C n.º 194, de 10/10 

Rectifica o anexo i do despacho n.º 

13015/2011, de 29 de Setembro de 2011, 

que aprovou os preços de referência 

unitários dos grupos homogéneos de 

medicamentos para vigorar no trimestre 

civil que se inicia em 1 de Outubro de 

2011. 
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Programa de Emergência Social / Grupo 

de Trabalho 

Despacho n.º 13510/2011 – II Série Parte C 

n.º 194, de 10/10 

Cria, no âmbito do Programa de 

Emergência Social, um grupo de trabalho 

com a missão de analisar a legislação que 

enquadra as respostas sociais previstas 

naquele Programa, bem como, de 

identificar e apresentar propostas com 

vista à maximização da capacidade de 

intervenção das entidades que participam 

na área da economia social. 

 

Direito Financeiro 

Aviso do Banco de Portugal n.º 6/2011 – II 

Série Parte E n.º 194, de 10/10 

Altera o Aviso do Banco de Portugal n.º 

5/2007, no que se refere à possibilidade 

de, no âmbito do reconhecimento da 

equivalência da regulamentação e 

supervisão de países terceiros, o Banco de 

Portugal poder vir a determinar um 

ponderador de risco mais restritivo do que 

o atribuído pela autoridade competente do 

país terceiro. 

 

Tarifa Social de Gás Natural 

Deliberação n.º 1929/2011 – II Série Parte 

E n.º 194, de 10/10 

Fixa a tarifa social de gás natural do ano 

gás 2011-2012, para vigorar de 1 de 

Outubro de 2011 a 30 de Junho de 2012. 

 

Tarifas Transitórias de Gás Natural 

Deliberação n.º 1930/2011 – II Série Parte 

E n.º 194, de 10/10 

Procede à revisão trimestral das tarifas 

transitórias de gás natural, para os clientes 

com consumos anuais superiores a 10 000 

m3, para o 4.º trimestre de 2011. 

 

Gás Natural 

Regulamento n.º 541/2011 – II Série Parte 

E n.º 194, de 10/10 

Altera o Regulamento Tarifário do Sector 

do Gás Natural no sentido de o adaptar às 

recentes alterações provocadas pela 

criação da tarifa social de fornecimento de 

gás natural e do Apoio Social 

Extraordinário ao Consumidor de Energia. 

 

 

Legislação Comunitária 

8 de Outubro de 2011 

Sector da Borracha 

Decisão do Conselho, de 12/09/2011, (JO L 

264, de 8/10) 
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Referente à assinatura, em nome da União, 

e à aplicação provisória dos estatutos e do 

regulamento interno alterados do Grupo 

Internacional de Estudo da Borracha. 

e 

Estatutos do Grupo Internacional de 

Estudo da Borracha (JO L 264, de 10/10) 

 

Organização Comum dos Mercados 

Agrícolas 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

996/2011, de 7/10/2011 (JO L 264, de 

10/10) 

Altera os Regulamentos (CE) n.º 657/2008 

e (CE) n.º 1276/2008 e o Regulamento de 

Execução (UE) n.º 543/2011 no que 

respeita às obrigações de notificação no 

âmbito da organização comum dos 

mercados agrícolas. 

 

Veículos Ferroviários 

Decisão de Execução da Comissão, de 

4/10/2011 (JO L 264, de 10/10) 

Referente ao registo europeu dos tipos de 

veículos ferroviários autorizados.  


