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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

15 de Novembro de 2011 

 

Legislação Nacional 

Sector Empresarial Local 

Lei n.º 55/2011 – I Série n.º 219, de 15/11 

Estabelece regras imperativas de 

transparência e informação no 

funcionamento do sector empresarial local 

e suspende a criação de novas empresas 

municipais, intermunicipais e 

metropolitanas, bem como a aquisição de 

participações sociais por estas. 

Pretende-se com esta nova Lei reforçar os 

poderes de monitorização da 

administração central sobre o sector 

público empresarial local. 

São nulos os actos praticados e os 

contratos celebrados em violação do 

disposto na presente Lei. 

A presente lei, que entra em vigor a 16 de 

Novembro de 2011, altera a Lei n.º 53-

F/2006, de 29 de Dezembro, que 

estabelece o regime jurídico do sector 

empresarial local. 

 

Actividade Perigosa para o Ambiente / 

Alteração ao Código Penal 

Lei n.º 56/2011 – I Série n.º 219, de 

15/11 

Altera o Código Penal no que se refere ao 

crime de incêndio florestal e aos crimes de 

dano contra a natureza e de poluição, 

modificando as actuais previsões destes 

crimes no sentido de as tornar mais 

abrangentes. 

Cria um novo crime de actividades 

perigosas para o ambiente, que abrange 

actividades como a transferência ilegal de 

resíduos ou a produção, comércio ou 

utilização ilegais de substâncias que 

empobreçam a camada de ozono. 

Para este efeito, transpõe para a ordem 

jurídica nacional duas Directivas (a n.º 

2008/99/CE, de 19 de Novembro, e a n.º 

2009/123/CE, de 21 de Outubro), cujo 

objectivo é assegurar que em todos os 

Estados-Membros da União Europeia exista 

uma protecção penal contra 

comportamentos que prejudiquem ou 

ponham em perigo o ambiente e contra a 

poluição marítima causada por navios. 

Pelos crimes anteriormente referidos 

podem ser responsáveis quer as pessoas 

singulares como também as pessoas 

colectivas. 

No caso do novo crime de actividades 

perigosas para o ambiente no que se refere 

a resíduos, a punição aplicável pode ser até 

3 anos de prisão ou pena de multa até 600 

dias, no caso das substâncias que 

empobreçam a camada de ozono a punição 
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pode ser com pena de prisão até 1 ano ou 

pena de multa até 240 dias. 

A presente lei entra em vigor a 15 de 

Dezembro de 2011. 

 

Rendas 2012 

Portaria n.º 295/2011 – I Série n.º 219, de 

15/11 

Estabelece os factores de correcção 

extraordinária das rendas para o ano de 

2012. 

Assim, para o próximo ano, os factores da 

correcção extraordinária das rendas, são 

actualizados pela acção do coeficiente 

1,0319. 

 

Metro do Porto / Garantia do Estado 

Despacho n.º 15449/2011 – II Série Parte C 

n.º 219, de 15/11 

Autoriza a contratação e a concessão da 

garantia pessoal do Estado para 

cumprimento das obrigações de capital e 

juros do empréstimo da Metro do Porto, S. 

A., (2010 -2015) de 100 milhões de euros. 

 

Plataforma de Acompanhamento das 

Relações na Cadeia Agroalimentar – 

PARCA 

Despacho n.º 15480/2011 – II Série Parte C 

n.º 219, de 15/11 

Cria a Plataforma de Acompanhamento das 

Relações na Cadeia Agroalimentar – 

PARCA. 

Com o objectivo de valorizar a produção 

nacional, a PARCA tem por missão 

promover a análise das relações entre os 

sectores de produção, transformação e 

distribuição de produtos agrícolas. 

Como ponto de partida para os seus 

trabalhos a PARCA irá considerar: 

� As recomendações que constam do 

relatório final da Autoridade da 

Concorrência sobre Relações 

Comerciais entre a Distribuição 

Alimentar e os seus Fornecedores, 

divulgado em Outubro de 2010; 

� As recomendações da Comissão 

Europeia para o funcionamento da 

cadeia alimentar e para o Grupo de 

Alto Nível do Leite; 

� A Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e 

ao Comité das Regiões sobre os preços 

dos géneros alimentícios na Europa; 

� E exemplos de trabalhos similares em 

outros países. 

 

A PARCA é composta por um 

representante de cada uma das seguintes 

entidades: Ministério da Economia e do 

Emprego; Ministério da Agricultura, do 

Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território; Confederação dos Agricultores 

de Portugal; Confederação Nacional das 

Cooperativas Agrícolas e do Crédito 
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Agrícola de Portugal, CCRL; Confederação 

Nacional da Agricultura; CIP — 

Confederação Empresarial de Portugal; 

Associação Portuguesa de Empresas de 

Distribuição; CENTROMARCA — Associação 

Portuguesa de Empresas de Produtos de 

Marca; Federação das Indústrias 

Portuguesas Agro -Alimentares; Autoridade 

da Concorrência; Direcção -Geral das 

Actividades Económicas; Gabinete de 

Planeamento e Políticas do Ministério da 

Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território. 

A PARCA elabora um relatório anual das 

suas actividades, que deverá englobar as 

actividades desenvolvidas por cada uma 

das subcomissões que venham a ser 

criadas. 

 

Legislação Comunitária 

15 de Novembro de 2011 

Direito Alimentar 

Regulamento (UE) n.º 1160/2011 da 

Comissão, de 14/11 

Relativo à autorização e à recusa de 

autorização de determinadas alegações de 

saúde sobre os alimentos que referem a 

redução de um risco de doença. (JOUE 

15/11) 

e 

Regulamento (UE) n.º 1161/2011 da 

Comissão, de 14/11 

Altera a Directiva 2002/46/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, o 

Regulamento (CE) n.º 1925/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho e o 

Regulamento (CE) n.º 953/2009 da 

Comissão no que se refere às listas de 

substâncias minerais que podem ser 

adicionadas aos alimentos. (JOUE 15/11) 

 

Direito Financeiro / Taxa Anual de 

Encargos Efectiva Global 

Directiva 2011/90/UE da Comissão, de 

14/11 

Altera os pressupostos adicionais para o 

cálculo da taxa anual de encargos efectiva 

global (parte II do anexo I da Directiva 

2008/48/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho). 

Até 31 de Dezembro de 2012, os Estados-

Membros devem adoptar as disposições 

legislativas, regulamentares e 

administrativas necessárias para dar 

cumprimento à presente directiva, as quais 

devem ser aplicáveis a partir de 1 de 

Janeiro de 2013. (JOUE 15/11) 

 

Supervisão Orçamental da Grécia 

Decisão do Conselho, de 12 de Julho de 

2011 

Publica uma Decisão dirigida à Grécia com 

o objectivo de reforçar e aprofundar a 

supervisão orçamental sobre este País. 
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Notifica também a Grécia no sentido de 

tomar medidas para a redução do défice 

considerada necessária a fim de corrigir a 

situação de défice excessivo. (JOUE 15/11) 

    


