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Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

16 de Novembro de 2011 

 

Legislação Nacional 

Gás Natural 

Portaria n.º 297/2011 – I Série n.º 220, de 

16/11 

Fixa as reservas mínimas de segurança de 

gás natural de todos os consumos não 

interruptíveis. 

Considerando os critérios de contagem 

estabelecidos no Decreto -Lei n.º 

140/2006, de 15 de Fevereiro, as reservas 

mínimas de gás natural são as seguintes: 

� Em 31 de Dezembro de 2015, 24 dias 

de consumo médio; 

� Em 31 de Dezembro de 2020, 30 dias 

de consumo médio; 

� Em 31 de Dezembro de 2025, 35 dias 

de consumo médio. 

A presente portaria entra em vigor a 17 de 

Novembro de 2011. 

 

Actividade Pecuária 

Decreto-Lei n.º 107/2011 – I Série n.º 220, 

de 16/11 

Altera o regime de exercício da actividade 

pecuária (REAP), alargando o prazo de 

licenciamento destas actividades. 

O facto de se proceder ao alargamento de 

alguns dos prazos previstos no REAP, 

nomeadamente os referentes à 

reclassificação e regularização desta 

actividade não põe em causa o 

cumprimento dos condicionamentos legais 

e regulamentares que lhe são aplicáveis, 

designadamente em matéria de segurança, 

higiene e saúde no trabalho, ambiente, 

bem-estar animal e condições hígio-

sanitárias, e recursos hídricos. 

Assim, até 31 de Março de 2013: 

� As actividades pecuárias já licenciadas 

ao abrigo da legislação anterior devem 

actualizar os registos das explorações e 

solicitar a reclassificação das suas 

actividades, com a actualização do 

cadastro; 

�  O titular de uma actividade pecuária 

existente a 1 de Outubro de 2011 que 

não possua título válido ou actualizado, 

deve apresentar o pedido de 

regularização de actividade. 

 

No sentido de incentivar a regularização 

desta actividade, prevê-se um sistema de 

valoração das taxas que toma em 

consideração o momento da prática do 

acto. Desta forma: 

� São isentas do pagamento de taxas: 

A reclassificação das actividades pecuárias 

já licenciadas e a reformulação das 

actividades pecuárias cujo processo de 
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licenciamento tenha sido aceite ao abrigo 

de anterior legislação, desde que ocorram 

até 31 de Dezembro de 2011. 

� Beneficiam de uma redução de 50 % do 

pagamento de taxas: 

As mesmas situações descritas no 

parágrafo anterior que ocorram entre 1 de 

Janeiro de 2012 e 31 de Março de 2013; 

� Têm um agravamento de 25 % no valor 

das taxas: 

As actividades pecuárias existentes que, 

após 1 de Outubro de 2012, apresentem 

pedido de regularização, pedido de 

alteração da licença ou pedido de alteração 

do título de exploração. 

O presente diploma produz efeitos desde 1 

de Outubro de 2011 e altera o Decreto-Lei 

n.º 214/2008, de 10 de Novembro, que 

estabelece o regime do exercício da 

actividade pecuária. 

 

Legislação Comunitária 

16 de Novembro de 2011 

Obrigações Bancárias Garantidas (covered 

bonds) 

Decisão do Banco Central Europeu, de 

3/11/2011 

Estabelece a forma de execução do 

segundo programa de compra de 

obrigações bancárias garantidas (covered 

bonds). 

 

Ao abrigo deste Programa, os bancos 

centrais do Eurosistema vão comprar 

obrigações bancárias garantidas elegíveis, 

até ao montante previsto de 40 000 

milhões de euros, a contrapartes elegíveis 

e no mercado primário e secundário, de 

acordo com os critérios de elegibilidade 

previstos na presente decisão. 

A Orientação BCE/2000/7, de 31 de Agosto 

de 2000, relativa aos instrumentos e 

procedimentos de política monetária do 

Eurosistema não é aplicável à compra 

definitiva de obrigações bancárias 

garantidas por um banco central do 

Eurosistema ao abrigo deste segundo 

programa. 

As obrigações bancárias garantidas que 

sejam: 

a) Elegíveis para operações de política 

monetária, na acepção da Orientação 

BCE/2000/7; 

b) Denominadas em euros; e  

c) Detidas e liquidadas na área do euro, 

serão elegíveis para compra definitiva ao 

abrigo do segundo programa, desde que 

satisfaçam as seguintes condições 

adicionais: 

se forem obrigações bancárias garantidas 

emitidas segundo os critérios estabelecidos 

no n.º 4 do artigo 52.º da Directiva 

2009/65/CE), ou, se forem obrigações 

bancárias garantidas estruturadas que 

ofereçam salvaguardas semelhantes às das 

obrigações bancárias garantidas conformes 
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com a Directiva OICVM, conforme 

definidas na secção 6.2.3. do anexo I da 

Orientação BCE/2000/7. 

Cada uma das emissões de obrigações 

bancárias garantidas terá um volume 

mínimo de 300 milhões de euros e deve ter 

uma maturidade residual máxima de 10 

anos e meio no momento da compra do 

título. 

A presente decisão é aplicável até 31 de 

Outubro de 2012. (JOUE 16/11) 

 

Comércio de Produtos Agrícolas 

Decisão do Conselho, de 20/10/2011 

Relativa à celebração do Acordo entre a 

União Europeia, a Confederação Suíça e o 

Principado do Listenstaine que altera o 

Acordo Adicional entre a Comunidade 

Europeia, a Confederação Suíça e o 

Principado do Listenstaine que torna 

extensivo ao Principado do Listenstaine o 

Acordo entre a Comunidade Europeia e a 

Confederação Suíça relativo ao comércio 

de produtos agrícolas. (JOUE 16/11) 

 

Rótulo Ecológico da UE 

Decisão da Comissão, de 14/11/2011 

Prolonga a validade dos critérios ecológicos 

para atribuição do rótulo ecológico da UE 

aos seguintes grupos de produtos: 

� Para os "correctivos de solos" e para os 

"suportes de cultura" até 31 de 

Dezembro de 2013. 

� Para os "sabonetes, champôs e 

condicionadores de cabelo" e para as 

"bombas de calor eléctricas, a gás ou 

de absorção” até 31 de Março de 2013. 

� Para as "tintas e vernizes para 

exteriores" e para as "tintas e vernizes 

para interiores" até 30 de Junho de 

2013. 

Altera as Decisões 2006/799/CE, 

2007/64/CE, 2007/506/CE, 2007/742/CE, 

2009/543/CE e 2009/544/CE. (JOUE 16/11) 

 

Rotulagem Energética das Máquinas de 

Lavar Roupa 

Rectificação do Regulamento Delegado 

(UE) n.º 1061/2010 da Comissão, de 

28/9/2010 

Complementa a Directiva 2010/30/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho no que 

respeita à rotulagem energética das 

máquinas de lavar roupa para uso 

doméstico. (JOUE 16/11) 

 

Equipamentos Aeronáuticos 

Regulamento (UE) n.º 1149/2011 da 

Comissão, de 21/10/2011 

Altera o Regulamento (CE) n.º 2042/2003 

relativo à aeronavegabilidade permanente 

das aeronaves e dos produtos, peças e 

equipamentos aeronáuticos, bem como à 
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certificação das entidades e do pessoal 

envolvidos nestas tarefas. (JOUE 16/11) 

 

Propostas legislativas adoptadas pela 

Comissão. 

Das propostas adoptadas destacam-se, 

entre outras, as relativas: 

- À cobrança transfronteiriça de créditos 

em matéria civil e comercial; 

- À mobilização do Fundo Europeu de 

Ajustamento à Globalização; 

- À actividade das instituições de crédito e 

à supervisão prudencial; 

- À gestão financeira para certos Estados-

Membros; 

- Ao Ano Europeu dos Cidadãos (2013); 

- À candidatura Rohde, Portugal, ao Fundo 

Europeu de Ajustamento à Globalização; 

- À concessão de assistência financeira da 

União a Portugal. (JOUE 16/11) 

 

Propostas legislativas adoptadas pela 

Comissão 

Das propostas adoptadas pela Comissão 

destacam-se, entre outras, as relativas: 

- À concessão de assistência financeira da 

União a Portugal; 

- À taxa reduzida do imposto especial sobre 

o consumo; 

- Ao imposto sobre as transacções 

financeiras; 

- Ao Programa da União Europeia para a 

Mudança e a Inovação Social. (JOUE 16/11) 

    


