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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

14 de Novembro de 2011 

 

Legislação Nacional 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

46/2011 – I Série n.º 218, de 14/11 

Constitui um Grupo de Projecto para as 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC). 

Este Grupo de Projecto (GPTIC) tem como 

missão delinear e implementar uma 

estratégia global de racionalização das TIC 

na Administração Pública, com vista a 

melhorar a eficiência e reduzir os custos, e 

como objectivos: 

� Promover o estudo e a análise das 

estruturas das TIC na Administração 

Pública; 

� Estudar e elaborar um plano global 

estratégico de racionalização e redução 

de custos nas TIC, na Administração 

Pública, o qual deve ser apresentado 

até 15 de Dezembro de 2011; 

� Implementar as medidas contidas no 

plano global estratégico que lhe 

caibam realizar directamente; 

� Acompanhar e assegurar a correcta e 

atempada implementação das medidas 

do plano global estratégico que fiquem 

a cargo de outras entidades. 

 

O GPTIC funciona até 31 de Dezembro de 

2013. 

 

Restrições de Pesca 

Portaria n.º 294/2011 – I Série n.º 218, 

de 14/11 

Altera a Portaria n.º 251/2010, de 4 de 

Maio, que estabelece restrições à pesca de 

sardinha (Sardina pilchardus) com a arte 

de cerco na costa continental portuguesa. 

 

Reprivatização da EDP / Venda Directa de 

Referência 

Despacho n.º 15377-A/2011 – II Série 

Parte C n.º 217, de 11/11 (2.º Suplemento) 

Estabelece, no âmbito da segunda fase do 

processo de alienação de acções objecto 

de venda directa de referência, que o prazo 

para apresentação de propostas 

vinculativas se inicia a 11 de Novembro de 

2011 e termina às 17 horas do dia 9 de 

Dezembro de 2011. 

O presente despacho entrou em vigor a 12 

de Novembro de 2011. 

 

Legislação Comunitária 

12 de Novembro de 2011 
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Madeiras Tropicais 

Decisão do Conselho, de 8/11/2011 

Relativa à celebração, pela União Europeia, 

do Acordo Internacional de 2006 sobre as 

Madeiras Tropicais. (JOUE de 12/11) 

 

Serviços Aéreos 

Decisão do Conselho, de 8711/2011 

Relativa à celebração do Acordo entre a 

União Europeia e a República de Cabo 

Verde sobre certos aspectos dos serviços 

aéreos. (JOUE de 12/11) 

 

Bulgária e da Roménia no Espaço 

Económico Europeu 

Decisão do Conselho, de 8/11/2011 

Relativa à celebração de um Acordo sobre 

a participação da República da Bulgária e 

da Roménia no Espaço Económico Europeu 

e de quatro acordos conexos. (JOUE de 

12/11) 

 

Segurança da Aviação 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1147/2011 da Comissão, de 11/11 

Altera o Regulamento (UE) n.º 185/2010 

que estabelece as medidas de execução 

das normas de base comuns sobre a 

segurança da aviação, no respeitante à 

utilização de scâneres de segurança nos 

aeroportos da EU. (JOUE de 12/11) 

 

Aditivos Alimentares 

Regulamento (UE) n.º 1129/2011 da 

Comissão, de 11/11 

Altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 

1333/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho mediante o estabelecimento de 

uma lista da União de aditivos alimentares. 

Este anexo é aplicável a partir de 1 de 

Junho de 2013. 

Os géneros alimentícios legalmente 

colocados no mercado antes desta data 

que não cumpram o disposto no presente 

regulamento podem continuar a ser 

comercializados até à respectiva data de 

durabilidade mínima ou data-limite de 

utilização. 

O Regulamento (CE) n.º 884/2007 é 

revogado a partir de 1 de Junho de 2013. 

(JOUE de 12/11) 

e 

Regulamento (UE) n.º 1130/2011 da 

Comissão, de 11/11 

Altera o anexo III do Regulamento (CE) n.º 

1333/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo aos aditivos alimentares, 

mediante o estabelecimento de uma lista 

da União de aditivos alimentares 

autorizados para utilização nos aditivos 
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alimentares, enzimas alimentares, aromas 

alimentares e nutrientes. 

O anexo referido é substituído pelo texto 

do anexo do presente regulamento. 

As preparações que não cumpram o 

disposto no anexo III, partes 2, 3 e/ou na 

parte 5, secção A, do Regulamento (CE) n.º 

1333/2008, com a redacção dada pelo 

presente regulamento, podem continuar a 

ser colocadas no mercado em 

conformidade com as disposições nacionais 

por um período de 24 meses a contar da 

data de entrada em vigor do presente 

regulamento. 

Os alimentos que contenham essas 

preparações e que tenham sido legalmente 

colocados no mercado durante esse 

período podem ser comercializados até ao 

esgotamento das existências. (JOUE de 

12/11) 

e 

Regulamento (UE) n.º 1131/2011 da 

Comissão, de 11/11 

Altera o anexo II do Regulamento (CE) no 

1333/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos glicosídeos 

de esteviol. (JOUE de 12/11) 

 

Segurança Social dos Trabalhadores 

Migrantes 

Comissão Administrativa das 

Comunidades Europeias para a Segurança 

Social dos Trabalhadores Migrantes — Taxa 

de conversão monetária pela aplicação do 

Regulamento (CEE) n.º 574/72 do 

Conselho. (JOUE de 12/11) 

 

14 de Novembro de 2011 

Contas anuais da União Europeia 

Comunicação da Comissão ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho e ao Tribunal de 

Contas — Contas anuais da União Europeia 

— Exercício de 2010. (JOUE 14/11) 

 

Fundos Europeus de Desenvolvimento 

Contas finais do 8.º, 9.º e 10.º Fundos 

Europeus de Desenvolvimento — Exercício 

financeiro de 2010. (JOUE 14/11) 

    


