
 

Destaque 
Dia 

17 de Outubro 

 

 
1 

LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

17 de Outubro de 2011 

 

Legislação Nacional 

Plano Nacional para Coesão Territorial 

Resolução da Assembleia da República n.º 

129/2011 – I Série n.º 199, de 17/10 

Recomenda ao Governo que crie e 

dinamize um Plano Nacional para Coesão 

Territorial no quadro de uma nova 

estratégia nacional com vista ao 

desenvolvimento e geração de riqueza e 

emprego no interior do País. 

Através deste Plano Nacional para Coesão 

Territorial deve: 

� Proceder-se à monitorização e 

avaliação periódica da coesão 

territorial do País e do impacto na 

mesma das políticas, programas e 

grandes projectos públicos; 

� Assegurar-se a integração do princípio 

da coesão territorial na concepção e 

execução de políticas públicas como a 

de ambiente, agricultura, turismo, 

florestas, emprego, 

empreendedorismo, educação, 

desenvolvimento regional, 

ordenamento do território e 

programação e execução dos fundos 

estruturais, com o objectivo de 

combater as assimetrias regionais; 

� Assumir-se a coesão territorial como 

princípio basilar da reforma do poder 

local e da administração 

desconcentrada do Estado. 

 

Electricidade / Custos 

Portaria n.º 279/2011 – I Série n.º 199, de 

17/10/2011 

Estabelece a metodologia de cálculo da 

taxa de remuneração a aplicar à 

transferência de proveitos referentes aos 

sobrecustos com aquisição de electricidade 

a produtores em regime especial. 

Para efeitos da definição das tarifas para 

2012, define-se agora o factor a aplicar ao 

prémio de risco da dívida associado à 

empresa regulada. 

 

Apoios à Reestruturação das Vinhas 

Portaria n.º 281/2011 – I Série n.º 199, de 

17/10 

Altera a Portaria n.º 1144/2008, de 10 de 

Outubro, que estabelece as normas 

complementares de execução do regime 

de apoio à reestruturação e reconversão 

das vinhas. 

Através das alterações agora efectuadas 

clarifica-se o conceito de candidatura 

agrupada e define-se o local de 

apresentação das candidaturas. Procede-se 

também à dilação do prazo para 
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apresentação do pedido de pagamento 

antecipado das ajudas e à revisão da 

penalização a aplicar ao pagamento das 

ajudas antecipadas quando não sejam 

totalmente executadas. 

 

Legislação Comunitária 

15 de Outubro de 2011 

Pescas 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1016/2011, de 23/09/2011 (JO L 270, de 

15/10) 

Procede a deduções das quotas de pesca 

disponíveis para certas unidades 

populacionais em 2011 devido à 

sobrepesca dessas unidades populacionais 

verificada em 2010. 

e 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1021/2011, de 14/10/2011 (JO L 270, de 

17/10) 

Procede a deduções das quotas de pesca 

disponíveis para certas unidades 

populacionais em 2011 devido à 

sobrepesca de outras unidades 

populacionais verificada em 2010. 

 

Proibição de Pesca a Portugal 

Regulamento (UE) n.º 1017/2011 da 

Comissão, de 12/10/2011 JO L 270, de 

15/10) 

Proíbe a pesca de espadim azul no oceano 

Atlântico pelos navios que arvoram o 

pavilhão de Portugal. 

 

Apoio a Produtos Agrícolas /Frutos 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1020/2011, de 14/10/2011 (JO L 270, de 

17/10) 

Altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 

543/2011 no que respeita aos montantes 

máximos de apoio às retiradas do mercado 

para os pêssegos e as nectarinas. 

 

Produtos Fitofarmacêuticos 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1022/2011, de 14/10/2011 (JO L 270, de 

17/10) 

Referente à não renovação da aprovação 

da substância activa ciclanilida, em 

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 

1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à colocação de produtos 

fitofarmacêuticos no mercado. 

Altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 

540/2011 da Comissão. 

 

Apoio a Produtos Agrícolas / Azeite 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1023/2011, de 14/10/2011 (JO L 270, de 

17/10) 
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Referente à abertura de um concurso para 

a ajuda à armazenagem privada de azeite. 

 

Fundos de Apoio Comunitário 

Decisão de Execução da Comissão, de 

14/10/2011 (JO L 270, de 15/10) 

Exclui do financiamento da União Europeia 

determinadas despesas efectuadas pelos 

Estados-Membros a título do Fundo 

Europeu de Orientação e de Garantia 

Agrícola (FEOGA), secção Garantia, do 

Fundo Europeu Agrícola de Garantia 

(FEAGA) e do Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural (Feader). 

Portugal é um dos países destinatários 

desta decisão, sobretudo no que se refere 

ao FEOGA. 

 

Resíduos 

Decisão de Execução da Comissão, de 

14/10/2011 (JO L 270, de 17/10) 

Altera e rectifica o anexo da Decisão 

2011/163/UE da Comissão relativa à 

aprovação dos planos apresentados por 

países terceiros, em conformidade com o 

artigo 29.º da Directiva 96/23/CE do 

Conselho. 

 

Politica Energética / Mercado do Carvão 

Decisão da Comissão, de 14/10/2011 (JO C 

304, de 17/10) 

Cria o grupo de peritos nacionais do carvão 

(PNC). 

 

Artigos de Pirotecnia 

Comunicação da Comissão (JO C 304, de 

17/10) 

Publica, os títulos e referências das normas 

harmonizadas ao abrigo da Directiva 

2007/23/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, relativa à colocação no mercado 

de artigos de pirotecnia. 

    


