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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

24 de Outubro de 2011 

 

Legislação Nacional 

CES - Conselho Económico e Social 

Resolução da Assembleia da República n.º 

138/2011 – I Série n.º 204, de 24/10 

Designa José Albino da Silva Peneda para o 

cargo de presidente do Conselho 

Económico e Social. 

 

Educação e Formação de Adultos 

Portaria n.º 283/2011 – I Série n.º 204, de 

24/10 

Alteração a Portaria n.º 230/2008, de 7 de 

Março, que define o regime jurídico dos 

cursos de educação e formação de adultos 

(cursos EFA) e das formações modulares 

previstos no Decreto-Lei n.º 396/2007, de 

31 de Dezembro. 

Pretende-se, através das alterações agora 

efectuadas, adequar as modalidades de 

educação e formação de adultos no 

sentido de garantir o acesso da população 

à qualificação, bem como, a 

sustentabilidade do sistema, através de 

uma gestão rigorosa dos recursos que lhe 

são atribuídos. 

A presente portaria produz efeitos a partir 

de 3 de Outubro de 2011. 

 

Legislação Comunitária 

22 de Outubro de 2011 

Aditivos Zootécnicos 

Regulamento de Execução n.º 1068/2011, 

de 21/10/2011 (JO L 277, de 22/10) 

Referente à autorização de uma 

preparação enzimática de endo-1,4-beta-

xilanase produzida por Aspergillus niger 

(CBS 109 713) e endo-1,4-beta-glucanase 

produzida por Aspergillus niger (DSM 

18404) como aditivo em alimentos para 

frangas para postura, perus reprodutores, 

perus criados para reprodução, outras 

espécies aviárias menores (excepto patos 

de engorda) e aves ornamentais. 

 

Reconhecimento de Qualificações 

Profissionais 

Decisão n.º 2/2011 do Comité Misto UE-

Suíça (JO L 277, de 22/10) 

Altera o Anexo III, relativo ao 

reconhecimento mútuo das qualificações 

profissionais, do Acordo entre a 

Comunidade Europeia e os seus Estados-

Membros, por um lado, e a Confederação 

Suíça, por outro. 
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Alterações Climáticas 

Recomendação da Comissão, de 

21/10/2011 (JO C 310, de 22/10) 

Recomenda que, no âmbito da iniciativa 

«Coordenar os conhecimentos sobre clima 

em prol da Europa», os Estados-Membros 

desenvolvam uma visão comum do modo 

como a cooperação e a coordenação no 

domínio da investigação a nível da União 

podem contribuir para enfrentar o desafio 

da atenuação e adaptação às alterações 

climáticas, estabelecendo a ligação entre 

ciência, política, economia e sociedade. 

Recomenda ainda que deve ser incentivada 

a plena participação dos Estados-

Membros, incluindo em especial os países 

em que se esperam fortes efeitos das 

alterações climáticas. 

    


