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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

20 e 21 de Outubro de 2011 

Legislação Nacional 

Passe Social+ 

Despacho n.º 14216/2011 – II Série Parte C 

n.º 201, de 20/10 

Estabelece, em regulamentação da Portaria 

n.º 272/2011, de 23 de Setembro, as 

condições de atribuição do denominado 

Passe Social+, no âmbito do sistema de 

títulos intermodais das áreas 

metropolitanas de Lisboa e Porto. 

Define também os procedimentos da 

compensação financeira a atribuir aos 

operadores de transporte colectivo de 

passageiros. 

Determina que o Passe Social+ não é 

cumulável com outros títulos de 

transportes, outras tarifas reduzidas ou 

títulos de transporte com desconto. 

O presente despacho produz efeitos desde 

29 de Agosto de 2011. 

 

Coeficientes de Desvalorização da Moeda 

Portaria n.º 282/2011 – I Série n.º 203, de 

21/10 

Actualiza os coeficientes de desvalorização 

da moeda, a aplicar aos bens e direitos 

alienados durante o ano de 2011, cujo 

valor deva ser actualizado nos termos dos 

artigos 47.º do Código do IRC e 50.º do 

Código do IRS IRC (relativos à correcção 

monetária das mais-valias e das menos-

valias), para efeitos de determinação da 

matéria colectável dos referidos impostos. 

 

Flexibilização do Regime de Repartição 

das Verbas Provenientes dos Jogos Sociais 

Decreto-Lei n.º 106/2011 – I Série n.º 203, 

de 21/10 

Altera o Decreto-Lei n.º 56/2006, de 15 de 

Março, na parte respeitante à atribuição 

das verbas resultantes da exploração dos 

jogos sociais e respectivas finalidades. 

Com as alterações agora aprovadas 

pretende-se introduzir alguma flexibilidade 

no regime de repartição destas verbas, 

permitindo um maior ajustamento às 

necessidades dos programas e acções que 

visa apoiar. 

Assim, passa a ser permitido, dentro das 

receitas afectas a cada ministério, a 

reorientação para áreas mais deficitárias 

ou estratégicas. 

Ao conjunto de áreas a que são aplicadas 

estas verbas foram acrescentadas as 

situações de risco social emergente, 

concretizando, desta maneira, um dos 

objectivos consagrados no Programa de 

Emergência Social. 
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20 de Outubro de 2011 

Produtos Fitofarmacêuticos 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1045/2011, de 19/10/2011 (JO L 275, de 

20/10) 

Não aprova a substância activa assulame, 

em conformidade com o Regulamento (CE) 

n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e 

do Conselho relativo à colocação de 

produtos fitofarmacêuticos no mercado, e 

que altera a Decisão 2008/934/CE da 

Comissão. 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as autorizações dos produtos 

fitofarmacêuticos que contêm assulame 

são retiradas até 31 de Dezembro de 2011. 

 

Direito da Concorrência 

Decisão do Presidente da Comissão 

Europeia, de 13/10/2011 (JO L 275, de 

20/10) 

Define as funções e o mandato do Auditor 

em determinados procedimentos de 

concorrência. 

O Auditor garante o exercício efectivo dos 

direitos procedimentais ao longo de todo o 

processo de concorrência perante a 

Comissão nos termos dos artigos 101.º e 

102.º do Tratado e do Regulamento (CE) n. 

º 139/2004. 

 

Sector das Nanotecnologias 

Recomendação da Comissão, de 

18/10/2011 (JO L 275, de 20/10) 

Recomenda que, na adopção e aplicação 

da legislação e das políticas e programas de 

investigação respeitantes a produtos do 

sector das nanotecnologias, os Estados-

Membros, as agências da União e os 

operadores económicos utilizem a 

definição de «nanomaterial» que agora se 

estabelece. 

Resoluções do Parlamento Europeu de 

7/09/2010 (JO C 308E, de 20/10) 

Publica as seguintes resoluções do 

Parlamento Europeu: 

- A interconexão dos registos de empresas; 

- Desenvolver o potencial de emprego de 

uma nova economia sustentável; 

- Obstáculos à plena realização do mercado 

interno; 

- Financiamento e funcionamento do 

Fundo Europeu de Ajustamento à 

Globalização; 

- Legislar melhor; 

- Acordo Comercial de Combate à 

Contrafacção; 

- Livre circulação dos trabalhadores na 

União; 

- Orientações para as políticas de emprego 

dos Estados-Membros. 

21 de Outubro de 2011 
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Regulamento de Execução (UE) n.º 

1055/2011, de 20/10/2011 (JO L 276, de 

21/10) 

Fixa as restituições à exportação no sector 

do leite e dos produtos lácteos. 

e 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1061/2011, de 20/10/2011 (JO L 276, de 

21/10) 

Fixa as taxas das restituições aplicáveis ao 

leite e aos produtos lácteos, exportados 

sob a forma de mercadorias não 

abrangidas pelo anexo I do Tratado. 

 

Sector da Carne 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1056/2011, de 20/10/2011 (JO L 276, de 

21/10) Fixa as restituições à exportação no 

sector da carne de aves de capoeira. 

 

Sector dos Ovos 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1057/2011, de 20/10/2011 (JO L 276, de 

21/10) 

Fixa as restituições à exportação no sector 

dos ovos. 

e 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1062/2011 de 20/10/2011 (JO L 276, de 

21/10) 

Fixa as taxas das restituições aplicáveis a 

ovos e gemas de ovos, exportadas sob a 

forma de mercadorias não abrangidas pelo 

anexo I do Tratado. 

 

Sector da Carne 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1058/2011, de 20/10/2011 (JO L 276, de 

21/10) 

Fixa as restituições à exportação no sector 

da carne de suíno. 

 

Preços Representativos 

Regulamento de Execução (UE) 

n.oº1060/2011, de 20/10/2011 (JO L 276, 

de 21/10) 

Fixa os preços representativos nos sectores 

da carne de aves de capoeira e dos ovos, 

bem como para a ovalbumina, e altera o 

Regulamento (CE) n.º 1484/95. 

 

Medicamentos para Uso Humano 

Rectifica a Directiva 2010/84/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 

de Dezembro de 2010, que altera, no que 

diz respeito à farmacovigilância, a Directiva 

2001/83/CE que estabelece um código 

comunitário relativo aos medicamentos 

para uso humano. 

    


