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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

1 a 6 de Dezembro de 2011 

 

Legislação Nacional 

Biocombustíveis 

Portaria n.º 301/2011 – I Série n.º 231, de 

2/12 

Fixa em € 2000, o valor da compensação 

por cada título de biocombustíveis (TdB) 

por incumprimento da obrigação de 

incorporação de substitutos do gasóleo, 

prevista no Decreto-Lei n.º 117/2010, de 

25 de Outubro. 

Este valor deve ser aplicado até ao final de 

2014. 

Vinhos / Qualidade 

Portaria n.º 302/2011 – I Série n.º 231, de 

2/12 

Estabelece, para o território nacional, os 

limites do teor de acidez volátil para os 

vinhos licorosos e para os vinhos com 

denominação de origem e com indicação 

geográfica que tenham sido sujeitos a um 

período de envelhecimento de pelo menos 

dois anos ou que tenham sido elaborados 

segundo métodos especiais. 

Autoridade Nacional do Medicamento 

Deliberação n.º 2240/2011 – II Série Parte 

C n.º 231, de 2/12 

Aprova o Regulamento de Funcionamento 

da Comissão da Farmacopeia Portuguesa, 

enquanto Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, à qual 

compete, genericamente, elaborar, rever, 

actualizar e interpretar a Farmacopeia 

Portuguesa. 

O regulamento agora aprovado entra em 

vigor no dia 1 de Janeiro de 2012. 

Classificação de Imóveis de Interesse 

Cultural 

Decreto-Lei n.º 115/2011 - Série n.º 232, 

de 5/12 

Prorroga, até 31 de Dezembro de 2012, o 

prazo estabelecido no Decreto-Lei n.º 

309/2009, de 23 de Outubro, referente aos 

procedimentos de classificação dos bens 

imóveis de interesse cultural. 

Reforma da Administração Pública 

Decreto-Lei n.º 116/2011 – I Série n.º 232, 

de 5/12 

Modifica as regras de fixação dos limites 

máximos de unidades orgânicas flexíveis de 

serviços da Administração Pública e da 

dotação máxima de chefes de equipa de 

estruturas matriciais. 

Pretende-se com a aprovação deste 

diploma reforçar o controlo dos limites 

relativos à constituição de gabinetes e à 

remuneração daqueles que aí exercem 

funções. 
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Altera a Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro. 

Novas Portagens em Auto-Estradas 

Portaria n.º 303/2011 – I Série n.º232, de 

5/12 

Fixa o montante das taxas de portagem a 

cobrar nos lanços e sublanços das auto-

estradas SCUT do Algarve, da Beira Interior, 

do Interior Norte e da Beira Litoral/Beira 

Alta. 

Contratação Pública 

Declaração de rectificação n.º 33-A/2011 – 

I Série n.º 232, de 5/12 (Suplemento) 

Rectifica diversas inexactidões com que foi 

publicado o Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 

de Outubro, que aprova o regime jurídico 

da contratação pública nos domínios da 

defesa e da segurança. 

Administradores da Insolvência 

Aviso n.º 23534/2011 e Aviso n.º 23535 

/2011 – II Série Parte C n.º 233, de 6/12 

Procede a inúmeras alterações de morada 

nas listas oficiais de administradores da 

insolvência. 

Comissão para a Informatização Clínica 

Despacho n.º 16519/2011 – II Série Parte C 

n.º 233, de 6/12 

Cria a Comissão para a Informatização 

Clínica – CIC. 

Em concretização das medidas previstas no 

Programa de Ajuda Financeira a Portugal, 

cabe à CIC delinear a orientação 

estratégica na área da informatização 

clínica do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Assim, nos próximos 12 meses, a CIC 

deverá implementar os seguintes projectos 

nacionais: 

� Plataforma de Dados de Saúde — 

Portal do Profissional; 

� Plataforma de Dados de Saúde — 

Portal do Utente; 

� Melhorar a documentação e circulação 

de informação referente aos episódios 

de urgência, através da articulação dos 

serviços de urgência, serviço de 

atendimento telefónico (Saúde 24h), 

da Direcção-Geral da Saúde e Sistemas 

de Informação do Instituto Nacional de 

Emergência Médica — INEM. 

 

Legislação Comunitária 

1 de Dezembro de 2011 

Pesca – Atribuição de Quotas 

Regulamento de Execução n.º 1241/2011 

da Comissão, de 30/11 (JO L 318, de 1/12) 

Revoga o Regulamento de Execução (UE) 

n.º 1211/2011, que procede a deduções de 

determinadas atribuições de esforço de 

pesca para 2011 devido à sobrepesca por 

certos Estados-Membros no ano anterior. 

OCM - Açucar 

Regulamento de Execução n.º 1238/2011 

da Comissão, de 30/11 (JO L 318, de 1/12) 
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Altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 

372/2011 que fixa o limite quantitativo 

para as exportações de açúcar e isoglicose 

extraquota até ao final da campanha de 

comercialização de 2011/2012. 

e 

Regulamento de Execução n.º 1239/2011 

da Comissão, de 30/11 (JO L 318, de 1/12) 

Relativo à abertura de um concurso 

permanente para a campanha de 

comercialização de 2011/2012, para as 

importações de açúcar do código NC 1701 

a uma taxa reduzida de direito aduaneiro. 

e 

Regulamento de Execução n.º 1240/2011 

da Comissão, de 30/11 (JO L 318, de 1/12) 

Estabelece medidas excepcionais de 

introdução no mercado da União de açúcar 

e de isoglicose extraquota com uma 

imposição reduzida sobre os excedentes 

durante a campanha de comercialização de 

2011/2012. 

 

2 de Dezembro de 2011 

Adjudicação de Contratos de empreitadas 

/ Limiares de Aplicação 

Regulamento (UE) n.º 1251/2011 da 

Comissão, de 30/11 (JO L 319, de 2/12) 

Altera as Directivas 2004/17/CE, 

2004/18/CE e 2009/81/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho no respeitante aos 

seus limiares de aplicação no contexto dos 

processos de adjudicação de contratos. 

Para a contratação de empreitadas a que 

se reportam as directivas sobre 

contratação pública são fixados novos 

limiares que serão aplicáveis a partir de 1 

de Janeiro de 2012, devendo ser os 

considerados para efeitos de contratação 

pública, designadamente para a escolha do 

procedimento de formação dos contratos e 

para a publicitação dos anúncios no Jornal 

Oficial da União Europeia.  

Tratando-se de um Regulamento, ele 

aplica-se directamente em todos os EM 

sem necessidade da publicação de diploma 

de transposição. 

Medicamentos – Substâncias Admissíveis  

Decisão de Execução da Comissão 

2011/785/UE, de 28/11 (JO L 319, de 2/12) 

Altera a Decisão 2008/911/CE, que 

estabelece uma lista de substâncias 

derivadas de plantas, preparações e 

associações das mesmas, para a sua 

utilização em medicamentos tradicionais à 

base de plantas. 

A Directiva 2001/83/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro 

de 2001, estabelece um código 

comunitário relativo aos medicamentos 

para uso humano. A Decisão 2008/911/CE 

da Comissão complementa aquela directiva 

ao estabelecer a lista de substâncias 

derivadas de plantas, preparações e 

associações das mesmas, para utilização 
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em medicamentos tradicionais à base de 

plantas. 

Directiva Obrigação Geral de Segurança / 

Bicicletas, Bicicletas para Crianças  

Decisão da Comissão 2011/786/UE, de 

29/11 (JO L 319, de 2/12) 

Referente aos requisitos de segurança a 

cumprir pelas normas europeias relativas 

às bicicletas, bicicletas para crianças de 

tenra idade e suportes de bagagem para 

bicicletas, nos termos da Directiva 

2001/95/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho. 

A segurança dos produtos e serviços 

colocados no mercado constitui elemento 

fundamental de garantia do respeito pelos 

direitos dos consumidores consagrados na 

Directiva n.º 2001/95/CE, na Constituição e 

na legislação nacional, com especial 

destaque para o direito à protecção da 

saúde e da sua segurança física. 

 

3 de Dezembro de 2011 

Géneros Alimentícios – Teor de 

Contaminantes 

Regulamento (UE) n.º 1258/2011 da 

Comissão, de 2/12 (JO L 320, de 3/12) 

Altera o Regulamento (CE) n.º 1881/2006 

no que diz respeito aos teores máximos de 

nitratos nos géneros alimentícios. 

e 

Regulamento (UE) n.º 1259/2011 da 

Comissão, de 2/12 (JO L 320, de 3/12) 

Altera o Regulamento (CE) n.º 1881/2006 

no que se refere aos teores máximos para 

as dioxinas, PCB sob a forma de dioxina e 

PCB não semelhantes a dioxinas nos 

géneros alimentícios. 

O Regulamento (CE) n.º 1881/2006, da 

Comissão, de 19 de Dezembro de 2006, 

fixa os teores máximos de certos 

contaminantes presentes nos géneros 

alimentícios. 

Ajuda Alimentar 

Regulamento de Execução n.º 1260/2011 

da Comissão, de 2/12 (JO L 320, de 3/12) 

Altera o Regulamento (UE) n.º 945/2010 

que adopta o plano de atribuição de 

recursos aos Estados-Membros, a imputar 

ao exercício de 2011, para o fornecimento 

de géneros alimentícios provenientes das 

existências de intervenção a favor das 

pessoas mais necessitadas da UE e que 

derroga determinadas disposições do 

Regulamento (UE) n.o 807/2010. 

Em 2011, a distribuição de géneros 

alimentícios às pessoas mais necessitadas 

da UE, ao abrigo do artigo 27º do 

Regulamento (CE) n.º 1234/2007, será 

efectuada em conformidade com o plano 

anual de distribuição constante do anexo I 

deste regulamento. 

 

5 de Dezembro de 2011 
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Política Marítima Integrada 

Regulamento (UE) n.º 1255/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

30/11 

(JO L 321, de 5/12) 

Estabelece um programa de apoio ao 

aprofundamento da política marítima 

integrada da União «PMI». 

Este programa deve fomentar a tomada de 

decisões coordenadas a fim de maximizar o 

desenvolvimento sustentável, o 

crescimento económico e a coesão social 

dos Estados-Membros. 

Pode ser concedida assistência financeira 

às seguintes acções: 

• Projectos, incluindo projectos-piloto; 

estudos; programas de investigação e 

de cooperação operacional, incluindo 

programas de educação, formação 

profissional e reciclagem; 

• Informação do público e partilha de 

boas práticas, sensibilização do público 

e actividades associadas de 

comunicação e divulgação, incluindo 

campanhas de publicidade e eventos, e 

ainda o desenvolvimento e a 

manutenção de sítios web e de redes 

sociais e bases de dados relevantes; 

• Conferências, seminários, grupos de 

trabalho e fóruns de partes 

interessadas; 

• Mutualização, monitorização e 

visualização de uma grande quantidade 

de informações, boas práticas e bases 

de dados sobre os projectos regionais 

financiados pela União, e garantia do 

correspondente acesso do público; 

• Acções referentes a instrumentos 

transversais, incluindo projectos-piloto. 

 

Tipo de assistência financeira: 

• Subvenções, cuja taxa máxima de co-

financiamento da União relativamente 

a cada acção é de 80 %; 

• Contratos públicos; 

• Acordos administrativos com o Centro 

Comum de Investigação. 

 

Pode ser concedida assistência financeira: 

• A pessoas singulares ou colectivas 

regidas pelo direito privado ou pelo 

direito público de qualquer dos 

Estados-Membros ou pelo direito da 

União. 

• A países terceiros, partes interessadas 

em países terceiros que tenham uma 

bacia marítima comum com Estados-

Membros da União, bem como 

organizações ou organismos 

internacionais que prossigam um ou 

mais dos objectivos agora 

estabelecidos e desde que envolvam 

sempre participantes da União. 

 

A dotação financeira 

Para o período compreendido entre 1 de 

Janeiro de 2011 e 31 de Dezembro de 2013 
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a dotação financeira é fixada em 40 000 

000 EUR. 

Aditivos na Alimentação Animal 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1263/2011 da Comissão, de 5/12 (JO L 322, 

de 6/12) 

Autoriza as substâncias a seguir 

mencionadas como aditivos para a 

alimentação de animais de todas as 

espécie. 

Lactobacillus buchneri (DSM 16774), 

Lactobacillus buchneri (DSM 12856), 

Lactobacillus paracasei (DSM 16245), 

Lactobacillus paracasei (DSM 16773), 

Lactobacillus plantarum (DSM 12836), 

Lactobacillus plantarum (DSM 12837), 

Lactobacillus brevis (DSM 12835), 

Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), 

Lactococcus lactis (DSM 11037), 

Lactococcus lactis (NCIMB 30160), 

Pediococcus acidilactici (DSM 16243) e 

Pediococcus pentosaceus (DSM 12834). 

Homologação de Dispositivos 

Retrorreflectores 

Regulamento n.º 3 da Comissão 

Económica das Nações Unidas para a 

Europa (UNECE) 

(JO L 322, de 6/12) 

Publica as disposições uniformes relativas à 

homologação de dispositivos 

retrorreflectores para veículos a motor e 

seus reboques. 

Homologação de Avisadores Sonoros 

Regulamento n.º 28 da Comissão 

Económica das Nações Unidas para a 

Europa (UNECE) 

(JO L 322, de 6/12) 

Publica as prescrições uniformes relativas à 

homologação de avisadores sonoros e de 

veículos a motor no que se diz respeito aos 

respectivos sinais sonoros. 

Homologação de Veículos 

Regulamento n.º 48 da Comissão 

Económica das Nações Unidas para a 

Europa (UNECE) 

(JO L 322, de 6/12) 

Publica as prescrições uniformes relativas à 

homologação de veículos no que diz 

respeito à instalação de dispositivos de 

iluminação e sinalização luminosa. 

Medidas de Apoio ao Sector Bancário 

Comunicação da Comissão (JO C 356, de 

6/12) 

Relativa à aplicação, a partir de 1 de 

Janeiro de 2012, das regras em matéria de 

auxílios estatais às medidas de apoio aos 

bancos no contexto da crise financeira. 

Código das Fronteiras Schengen 

Actualização (JO C 356, de 6/12) 
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Actualiza a lista de pontos de passagem de 

fronteira referidos no artigo 2.o, n.o 8, do 

Regulamento (CE) n.º 562/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho que 

estabelece o código comunitário relativo 

ao regime de passagem de pessoas nas 

fronteiras (Código das Fronteiras 

Schengen). 

    


