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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

10 de Novembro de 2011 

 

Legislação Nacional 

Plano Estratégico dos Transportes 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

45/2011 – I Série n.º 216, de 10/11 

Aprova o Plano Estratégico dos Transportes 

2011-2015, no qual se definem as 

principais linhas estratégicas do Governo 

no sector das infra-estruturas e 

transportes. 

Em cumprimento do Acordo de 

Entendimento com a UE, o BCE e o FMI, 

visa-se com este Plano a implementação 

das reformas estruturais do sector e o 

saneamento económico e financeiro das 

empresas do sector empresarial do Estado. 

O Plano Estratégico dos Transportes, agora 

aprovado, tem por base três linhas de 

acção prioritária: 

• Cumprir os compromissos externos 

assumidos por Portugal e tornar o 

sector dos transportes financeiramente 

equilibrado e comportável para os 

contribuintes portugueses; 

• Assegurar a mobilidade e a 

acessibilidade a pessoas e bens, de 

forma eficiente e adequada às 

necessidades, promovendo a coesão 

social; 

• Alavancar a competitividade e o 

desenvolvimento da economia 

nacional. 

 

Na elaboração desta Estratégia para os 

Transportes foram considerados os 

desafios que têm caracterizado este sector 

de actividade: 

• Os transportes públicos são cruciais 

para o desenvolvimento económico, 

para a melhoria das condições de vida 

das populações e para a coesão social e 

territorial; 

• Nas infra-estruturas rodoviárias, a 

construção de uma vasta rede de auto-

estradas exigiu níveis de financiamento 

que constituem, actualmente, um 

motivo de grande preocupação do 

Governo; 

• No sector marítimo-portuário, para 

assegurar o desenvolvimento e o 

aumento de eficiência deste sector é 

indispensável melhorar o modelo de 

governação do sistema portuário, bem 

como a regulação do trabalho 

portuário, com vista a uma maior 

competitividade das empresas e das 

exportações nacionais; 

• É essencial a eliminação dos 

estrangulamentos à actividade dos 

principais sectores e das empresas 

exportadoras de bens 

transaccionáveis; 

• No sector do transporte aéreo é 

indispensável a definição de uma 
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estratégia de crescimento de longo 

prazo, que ajude a impulsionar o 

desenvolvimento económico do País; 

• Em matéria de regulação do sistema 

de transportes e infra-estruturas 

existem actualmente quatro 

reguladores distintos cujo modelo 

importa rever, com vista a aumentar a 

eficiência e a articulação entre os 

diferentes agentes de cada sector; 

• A legislação para o sistema de 

transportes é, na sua maioria, antiga e 

desfasada da realidade, pelo que urge 

levar a efeito uma reforma legislativa 

para este sector, com vista a melhorar 

o seu funcionamento e a gestão 

eficiente dos diferentes sistemas de 

transportes. 

 

De acordo com a presente Resolução é da 

responsabilidade do Ministro da Economia 

e do Emprego a implementação deste 

Plano, das medidas nele preconizadas e de 

outras que se revelem necessárias ao 

cumprimento dos seus objectivos. 

 

Reprivatização da EDP – 8.ª Fase 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

45-A/2011 – I Série n.º 216, de 10/11 

(Suplemento) 

Determina, no âmbito da 8.ª fase do 

processo de reprivatização da EDP, que os 

seguintes potenciais investidores de 

referência que procederam à apresentação 

de intenções de aquisição sejam admitidos 

a participar nas subsequentes fases do 

processo de alienação das acções objecto 

da venda directa de referência: 

a) Centrais Elétricas Brasileiras S. A. — 

ELETROBRAS; 

b) Companhia Energética de Minas Gerais 

— CEMIG; 

c) China Three Gorges Corporation; e 

d) E.ON AG. 

Paralelamente, determina a não admissão 

nas subsequentes fases do processo de 

alienação das acções objecto da venda 

directa de referência das seguintes 

entidades: 

a) Aditya Birla Management Corporation 

Private Limited; 

b) Marubeni Europower Limited. 

 

Legislação Comunitária 

10 de Novembro de 2011 

Produtos Fitofarmacêuticos 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1134/2011 da Comissão, de 9/11 

Não renova a aprovação da substância 

activa cinidão-etilo, 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.º540/2011 da Comissão. (JOUE de 10/11) 
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Auxílios Estatais 

Decisão do Órgão de Fiscalização da EFTA 

n.º 472/09/COL, de 25/11/2009 

Altera as regras processuais e materiais no 

domínio dos auxílios estatais, através da 

introdução de um novo capítulo sobre o 

regresso à viabilidade e avaliação, em 

conformidade com as regras em matéria de 

auxílios estatais, das medidas de 

reestruturação tomadas no sector 

financeiro no contexto da actual crise. 

(JOUE de 10/11) 

 

Código Aduaneiro Comunitário 

Rectificação do Regulamento (UE) n.º 

1063/2010 da Comissão, de 18/11/2010 

Altera o Regulamento (CEE) n.º 2454/93 

que fixa determinadas disposições de 

aplicação do Regulamento (CEE) n.º 

2913/92 do Conselho que estabelece o 

Código Aduaneiro Comunitário. (JOUE de 

10/11) 

 

Fundos Europeus de Desenvolvimento 

(FED) 

Relatório Anual do Tribunal de Contas 

sobre as actividades financiadas pelos 

oitavo, nono e décimo Fundos Europeus de 

Desenvolvimento (FED), relativo ao 

exercício de 2010, acompanhado das 

respostas da Comissão. (JOUE de 10/11) 

    


