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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

09 a 14 de Janeiro de 2012 

 

Legislação Nacional 

Indemnizações Compensatórias a 

Empresas Públicas 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

3/2012 – I Série n.º 6 de 9/01 

Autoriza a Direcção-Geral do Tesouro e 

Finanças a pagar as seguintes 

indemnizações compensatórias: 

À CP — Comboios de Portugal, E. P. E. — € 

38 160 000 (IVA incluído); 

Ao Metropolitano de Lisboa, E. P. E. — € 44 

520 000 (IVA incluído); 

À Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. 

E. — € 44 280 000 (IVA incluído). 

Estas indemnizações compensatórias, 

referentes ao ano de 2011, destinam-se a 

cobrir custos em que estas entidades 

incorreram por conta do serviço público 

que prestaram. 

Através da presente Resolução são 

revogados os contratos celebrados a 24 de 

Março de 2011 entre estas entidades e o 

Estado nos quais estabeleceram um 

Regime Transitório de Financiamento do 

Serviço Público. 

Esta revogação mostra-se necessária pelo 

facto de os contratos referidos se 

revelarem inadequados face ao Plano 

Estratégico dos Transportes 2011 – 2015. 

Neste contexto, afigura-se necessária a 

celebração de novos contratos no sentido 

de rever o nível do serviço público 

prestado por estas empresas públicas e dar 

cumprimento ao compromisso assumido 

nos Memorandos de Entendimento 

firmados pelo Governo Português com a 

Comissão Europeia, o Banco Central 

Europeu e o Fundo Monetário 

Internacional. 

 

Fundo de Contragarantia Mútuo 

Despacho n.º 180/2012 – II Série Parte C 

n.º 6, de 9/01 

Autoriza a concessão da garantia pessoal 

do Estado ao Fundo de Contragarantia 

Mútuo, no montante global de 215 milhões 

de euros, para cobertura de 

responsabilidades por este assumidas a 

favor de micro e pequenas e médias 

empresas. 

Pretende-se assim assegurar as 

contragarantias prestadas por este Fundo 

no âmbito das linhas de crédito com 

garantia mútua a favor de empresas 

nacionais, designadamente às Linhas de 

Crédito PME Investe V, VI e VI — 

Aditamento e as Linhas de Atividade Geral. 

 

Política de Remuneração das Instituições 

de Crédito 

Aviso do Banco de Portugal n.º 10/2011 – 

II Série Parte E n.º 6 de 9/01 
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Regulamenta os princípios e regras que 

devem reger a política de remuneração das 

instituições de crédito, das empresas de 

investimento e das sucursais estabelecidas 

em Portugal de instituições de crédito e 

empresas de investimento com sede fora 

da União Europeia. 

O presente Aviso estabelece ainda os 

deveres de divulgação de informação da 

política de remuneração dos membros dos 

órgãos de administração e de fiscalização 

destas instituições. 

 

Contratos de Trabalho a Termo Certo / 

Regime de Renovação Extraordinária 

Lei n.º 3/2012 – I Série n.º 7, de 10/01 

Estabelece um regime de renovação 

extraordinária dos contratos de trabalho a 

termo certo. 

De acordo com este regime os contratos de 

trabalho a termo certo podem ter duas 

renovações extraordinárias, de acordo 

com as seguintes condições: 

- Que tenham sido celebrados ao abrigo do 

Código do Trabalho (Lei n.º 7/2009, de 12 de 

fevereiro); 

- Que, até 30 de Junho de 2013, atinjam os 

limites máximos de duração estabelecidos 

no n.º 1 do artigo 148.º do Código do 

Trabalho (18 meses, 2 e 3 anos); 

São estabelecidos os seguintes limites a 

estas renovações extraordinárias: 

- A duração total das renovações 

extraordinárias não pode exceder 18 

meses. 

- A duração de cada renovação 

extraordinária não pode ser inferior a um 

sexto da duração máxima do contrato de 

trabalho a termo certo ou da sua duração 

efetiva consoante a que for inferior. 

- O limite de vigência do contrato de 

trabalho a termo certo abrangido pelo 

regime agora publicado é 31 de Dezembro 

de 2014. 

Nas situações em que estes limites sejam 

ultrapassados, os contratos a termo certo 

convertem-se em contratos de trabalho 

sem termo. 

A presente lei estabelece ainda o modo de 

cálculo da compensação aplicável aos 

contratos que tenham beneficiado deste 

regime de renovação extraordinária. 

A compensação devida ao trabalhador 

contratado a termo certo depende do 

momento em que o mesmo foi assinado e 

renovado. 

Assim, em relação ao período de vigência 

do contrato até à primeira renovação 

extraordinária, o montante da 

compensação é calculado de acordo com o 

regime jurídico aplicável a um contrato de 

trabalho a termo certo celebrado à data do 

início de vigência daquele contrato. A 

partir da primeira renovação 

extraordinária, o montante da 

compensação é o que resulta do regime 

que estiver em vigor nesse momento. 

A compensação a que o trabalhador tem 

direito resulta da soma dos montantes 

calculados para cada um dos períodos de 

vigência do contrato anteriormente 

referido. 

A presente lei entrou em vigor a 11 de 

janeiro de 2012. 
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Controlo das Contratações Públicas 

Portaria n.º 9/2012 – I Série n.º 7 de 10/01 

Regulamenta os termos e a tramitação do 

parecer prévio vinculativo dos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças e da Administração Pública. 

Prosseguindo a estratégia de controlo das 

contratações públicas, as regras agora 

estabelecidas aplicam-se a todos os 

contratos de aquisição de serviços, 

nomeadamente nas modalidades de tarefa 

e de avença e, ou, cujo objeto seja a 

consultadoria técnica, designadamente 

jurídica, arquitetónica, informática ou de 

engenharia, celebrados por órgãos e 

serviços abrangidos pelo âmbito de 

aplicação da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

fevereiro (estabelece os regimes de 

vinculação, de carreiras e de remunerações 

dos trabalhadores que exercem funções 

públicas). 

A presente portaria entra em vigor a 11 de 

janeiro de 2012 e aplica-se aos pareceres 

solicitados a partir de 1 de janeiro de 2012, 

bem como a todos os contratos de 

aquisição de serviços que, por via de 

celebração ou renovação, produzam 

efeitos a partir dessa data. 

Revoga a Portaria n.º 4-A/2011, de 3 de 

janeiro. 

 

Sistema Estatístico Nacional 2012 

Deliberação n.º 15/2012 – II Série n.º 7, de 

10/01 

Publica a 26.ª Deliberação do Conselho 

Superior de Estatística relativa ao Plano de 

Atividades para o Sistema Estatístico 

Nacional 2012, na qual se fixam os 

seguintes objetivos: 

• Preparar e apresentar ao Governo um 

projeto de novo diploma legislativo 

para o Sistema Estatístico Nacional, 

tendo em consideração as orientações 

emanadas a nível nacional e europeu 

visando o seu reforço e independência; 

• Preparar e aprovar as Linhas Gerais da 

Atividade Estatística Nacional para o 

período 2013-2017; 

• Prosseguir os trabalhos relacionados 

com i) o acompanhamento de áreas 

estatísticas relevantes para a tomada 

de decisão, ii) a avaliação da qualidade 

das estatísticas oficiais nas suas 

diversas dimensões, iii) o reforço das 

condições para a apropriação de dados 

administrativos para fins estatísticos e 

iv) o apoio às ações que visem 

promover a literacia estatística de toda 

a sociedade. 

 

Reforço da Solidez Financeira das 

Instituições de Crédito 

Lei n.º 4/2012 – I Série n.º 8, de 11/01 

Altera a Lei n.º 63-A/2008, de 24 de 

novembro, que estabelece medidas de 

reforço da solidez financeira das 

instituições de crédito no âmbito da 

iniciativa para o reforço da estabilidade 

financeira e da disponibilização de liquidez 

nos mercados financeiros. 
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Concretizando uma das medidas 

estabelecidas no Programa de Assistência 

Económica e Financeira a Portugal, 

pretende-se com a presente lei contribuir 

para o reforço dos níveis de capitais 

próprios das instituições bancárias (Core 

Tier 1). 

O Governo defende estas alterações como 

essenciais para a estabilidade do sistema 

financeiro, para a segurança dos 

depositantes e para o bom funcionamento 

da economia. 

O recurso ao investimento público tem 

natureza subsidiária e temporária, sendo 

aplicável a operações de capitalização de 

instituições de crédito a realizar até 30 de 

junho de 2014. 

A instituição de crédito que pretenda 

aceder ao investimento público para 

reforço de fundos próprios core tier 1 tem 

que apresentar, junto do Banco de 

Portugal, um plano de recapitalização que 

preveja as medidas necessárias e 

adequadas para o efeito. 

Cabe ao Ministro das finanças, com base na 

proposta de decisão que lhe seja remetida 

pelo Banco de Portugal, decidir sobre a 

realização da operação de capitalização. 

As medidas de reforço da solidez financeira 

agora previstas dispõem de recursos 

inscritos na Lei do Orçamento de Estado, 

designadamente os que para o efeito 

forem obtidos no âmbito do apoio 

financeiro concedido à República 

Portuguesa pela União Europeia e pelo 

Fundo Monetário Internacional. 

A presente lei entra em vigor a 12 de 

janeiro de 2012. 

 

Concessão de Benefícios Fiscais / Efacec 

Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 4/2012 – I Série n.º 8, de 11/01 

Aprova as minutas dos contratos de 

concessão de benefícios fiscais, e 

respetivos anexos, a celebrar entre o 

Estado Português e as sociedades Efacec 

Engenharia e Sistemas, S. A., e Efacec 

Energia - Máquinas e Equipamentos 

Elétricos, S. A.. 

 

Veículos em Fim de Vida 

Decreto-Lei n.º 1/2012 – I Série n.º 8, de 

11/01 

Transpõe a Diretiva n.º 2011/37/UE, da 

Comissão, de 30 de Março, relativa aos 

veículos em fim de vida. 

Altera o anexo I do Decreto-Lei n.º 

196/2003, de 23 de Agosto, prorrogando o 

prazo de isenção da proibição imposta à 

utilização de materiais e componentes de 

veículos que contenham chumbo, cádmio, 

mercúrio e crómio hexavalente. 

 

Leiria / Área de Reabilitação Urbana 

Aviso n.º 458/2012 – II Série Parte E n.º 8, 

de 11/01 

Procede à conversão da Área Crítica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística do 

Centro Histórico da Cidade de Leiria 
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(ACRRU), em Área de Reabilitação Urbana 

(ARU). 

 

Contratos de Investimento 

Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 5/2012 – I Série n.º 9, de 12/01 

Aprova as minutas de aditamentos aos 

contratos de investimento celebrados 

entre o Estado Português e as seguintes 

sociedades: 

- Toyota Caetano Portugal, S. A., 

- CEREALIS - Produtos Alimentares, S. A., 

- Hikma Farmacêutica (Portugal), S. A., 

- Efacec Energia - Máquinas e 

Equipamentos Elétricos, S. A., 

- Artlant PTA, S. A., 

- Swedwood Portugal - Indústria de 

Madeiras e Mobiliário, Lda., 

- Efacec Energia - Máquinas e 

Equipamentos Elétricos, S. A. 

Aos sete contratos de investimento 

referidos corresponde um investimento 

total de 611,6 milhões de euros. 

 

Contratos de Investimento 

Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 6/2012 – I Série n.º 9, de 12/01 

Declara a resolução, por incumprimento, 

de seis contratos de investimento e de 

concessão de benefícios fiscais celebrados 

pelo Estado Português e as seguintes 

empresas: 

- Itarion Solar, Lda., 

- Agni Inc - Desenvolvimento de Sistemas 

para Energias Alternativas, S.A., 

- Faurecia - Sistemas de Escape Portugal, 

Lda., 

- Peugeot Citroen Automóveis Portugal, 

S.A., 

- Têxtil Manuel Gonçalves, S.A., 

- Globe Motors Portugal - Material Elétrico 

para a Indústria Automóvel, Lda. 

 

São também aprovadas as minutas de 

aditamentos aos contratos de investimento 

celebrados entre o Estado Português e as 

seguintes empresas: 

- Faurecia - Sistemas de Escape Portugal, 

Lda, 

- Peugeot Citroen Automóveis Portugal, 

S.A., 

- Têxtil Manuel Gonçalves, S.A., 

- Globe Motors Portugal - Material Elétrico 

para a Indústria Automóvel, Lda. 

 

 

Legislação Comunitária 

Comercialização de Sementes de Cereais 

Diretiva de Execução 2012/1/UE da 

Comissão, de 6 de janeiro de 2012 

Altera o anexo I da Diretiva 66/402/CEE do 

Conselho, relativa à comercialização de 

sementes de cereais, no que se refere às 

condições a que deve obedecer a cultura 

Oryza sativa. (JO L 4 de 7/01) 

 

Orçamento Geral da UE para 2012 / 

Instrumento de Flexibilidade 

Decisão do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 13 de dezembro de 2011 
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Relativa à mobilização do Instrumento de 

Flexibilidade. (JO L 4 de 7/01) 

 

Fundo Europeu de Ajustamento à 

Globalização / Portugal 

Decisão do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 13 de dezembro de 2011 

Relativa à mobilização do Fundo Europeu 

de Ajustamento à Globalização, nos termos 

do ponto 28 do Acordo Interinstitucional 

de 17 de maio de 2006, entre o Parlamento 

Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a 

disciplina orçamental e a boa gestão 

financeira (candidatura EGF/2011/005 

PT/Norte-Centro Automotive, Portugal). 

(JO L 4 de 7/01) 

 

Quadro Financeiro Plurianual 

Decisão do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 13 de dezembro de 2011 

Altera o Acordo Interinstitucional de 17 de 

maio de 2006 sobre a disciplina orçamental 

e a boa gestão financeira no que diz 

respeito ao Quadro Financeiro Plurianual, 

de modo a dar resposta às necessidades 

financeiras adicionais do projeto ITER. (JO L 

4 de 7/01) 

 

Disciplina Orçamental e a Boa Gestão 

Financeira. 

Decisão do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 13 de dezembro de 2011 

Relativa à mobilização do Fundo de 

Solidariedade da União Europeia, nos 

termos do ponto 26 do Acordo 

Interinstitucional de 17 de maio de 2006 

entre o Parlamento Europeu, o Conselho e 

a Comissão sobre a disciplina orçamental e 

a boa gestão financeira. (JO L 4 de 7/01) 

 

OMC / Serviços e Prestadores de Serviços 

dos Países Menos Desenvolvidos 

Decisão do Conselho, de 14 de dezembro 

de 2011 

Estabelece a posição a adotar pela União 

Europeia no âmbito da Conferência 

Ministerial da Organização Mundial do 

Comércio no que diz respeito ao pedido de 

concessão de uma derrogação a fim de dar 

tratamento preferencial aos serviços e 

prestadores de serviços dos países menos 

desenvolvidos. (JO L 4 de 7/01) 

 

Veículos / Homologação de Iluminação de 

Matrícula 

Regulamento n.º 4 da UNECE 

Publica as alterações de 2010 ao 

Regulamento n.oº4 da Comissão 

Económica das Nações Unidas para a 

Europa (UNECE) referente às disposições 

uniformes relativas à homologação dos 

dispositivos de iluminação da chapa de 

matrícula da retaguarda dos veículos a 

motor e seus reboques. (JO L 4 de 7/01) 

 

Veículos / Homologação de Luzes de 

Marcha-Atrás 
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Regulamento n.º 23 da UNECE 

Publica as alterações de 2010 ao 

Regulamento n.º 23 da Comissão 

Económica das Nações Unidas para a 

Europa (UNECE) referente às prescrições 

uniformes relativas à homologação de 

luzes de marcha-atrás para veículos a 

motor e seus reboques. (JO L 4 de 7/01) 

 

Veículos / Homologação de Luzes de 

Nevoeiro 

Regulamento n.º 38 da UNECE 

Publica as alterações de 2010 ao 

Regulamento n.º 38 da Comissão 

Económica das Nações Unidas para a 

Europa (UNECE) referente às disposições 

uniformes relativas à homologação de 

luzes de nevoeiro da retaguarda para 

veículos a motor e seus reboques. (JO L 4 

de 7/01) 

 

Veículos / Homologação de Luzes de 

Estacionamento 

Regulamento n.º 77 da UNECE 

Publica as alterações de 2010 ao 

Regulamento n.º 77 da Comissão 

Económica das Nações Unidas para a 

Europa (UNECE) referente às disposições 

uniformes relativas à homologação das 

luzes de estacionamento dos veículos a 

motor. (JO L 4 de 7/01) 

 

Veículos / Homologação de Luzes de 

Circulação Diurna  

Regulamento n.º 87 da UNECE 

Publica as alterações de 2010 ao 

Regulamento n.º 87 da Comissão 

Económica das Nações Unidas para a 

Europa (UNECE) referente às disposições 

uniformes relativas à homologação das 

luzes de circulação diurna dos veículos a 

motor. (JO L 4 de 7/01) 

 

Veículos / Homologação de Luzes de 

Circulação Diurna  

Regulamento n.º 89 da UNECE 

Publica as alterações de 2008 e 2010 ao 

Regulamento n.º 89 da Comissão 

Económica das Nações Unidas para a 

Europa (UNECE) referente às prescrições 

uniformes relativas à homologação de: 

I. Veículos no que se refere à 

limitação da sua velocidade 

máxima ou à sua função de 

limitação ajustável da velocidade. 

II. Veículos no que respeita à 

instalação de um dispositivo 

limitador de velocidade (DLV) ou 

de um dispositivo ajustável de 

limitação de velocidade (DALV) de 

tipo homologado. 

III. Dispositivo limitador de velocidade 

(DLV) e dispositivo ajustável de 

limitação de velocidade (DALV).  

 

Veículos / Homologação de Luzes de 

Presença Laterais 

Regulamento n.º 91 da UNECE 
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Publica as alterações de 2010 ao 

Regulamento n.º 91 da Comissão 

Económica das Nações Unidas para a 

Europa (UNECE) referente às prescrições 

uniformes relativas à homologação de 

luzes de presença laterais para veículos a 

motor e seus reboques. (JO L 4 de 7/01) 

 

Veículos / Homologação de Luzes de 

Presença Laterais 

Regulamento n.º 105 da UNECE 

Publica as alterações de 2010 do 

Regulamento n.º 105 da Comissão 

Económica das Nações Unidas para a 

Europa (UNECE) referente às prescrições 

uniformes relativas à homologação de 

veículos destinados ao transporte de 

mercadorias perigosas no que diz respeito 

às suas características específicas de 

construção. (JO L 4 de 7/01) 

 

Cooperação Aduaneira 

Resolução do Conselho, de 13 de 

Dezembro de 2011 

Define uma estratégia para a futura 

cooperação no domínio da aplicação da lei 

em matéria aduaneira, com o objetivo de 

determinar as medidas que devem ser 

adotadas a fim de reforçar a cooperação 

em matéria aduaneira, bem como, com 

outras autoridades responsáveis pela 

aplicação da lei. 

Pretende-se também acentuar o papel das 

autoridades aduaneiras como a principal 

autoridade responsável pelo controlo da 

circulação de mercadorias no espaço de 

liberdade, segurança e justiça, tendo em 

vista uma proteção mais eficaz dos 

cidadãos e da economia da União contra o 

contrabando, a fraude e outras ameaças 

decorrentes da existência da criminalidade 

organizada. (JO C 5 de 7/01) 

 

OMC / Adesão da Federação da Rússia 

Decisão do Conselho, de 14 de dezembro 

de 2011 

Estabelece que a posição a tomar pela 

União Europeia nas instâncias pertinentes 

da Organização Mundial do Comércio no 

que respeita à adesão da Federação da 

Rússia à OMC, é de aprovar a adesão. (JO L 

6 de 10/01) 

 

OMC / Adesão de Samoa 

Decisão do Conselho, de 14 de dezembro 

de 2011 

Estabelece que a posição a tomar pela 

União Europeia no âmbito da Conferência 

Ministerial da Organização Mundial do 

Comércio, no que respeita à adesão de 

Samoa à OMC, e de aprovar a decisão. (JO 

L 6 de 10/01) 

 

Procedimento Relativo aos Défices 

Excessivos 

Decisão da Comissão, de 6 de janeiro de 

2012 

Estabelece as normas e os procedimentos 

relacionados com os peritos em contas 
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nacionais que assistem a Comissão em 

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 

479/2009 do Conselho relativo à aplicação 

do Protocolo sobre o procedimento 

referente aos défices excessivos anexo ao 

Tratado que institui a Comunidade 

Europeia. (JO L 6 de 10/01) 

 

Auxílios Estatais 

Decisão da Comissão, de 20 de dezembro 

de 2011 

Estabelece as condições em que os auxílios 

estatais sob a forma de compensações de 

serviço público concedidos a certas 

empresas encarregadas da gestão de 

serviços de interesse económico geral são 

compatíveis com o mercado comum e 

isentos da obrigação de notificação 

prevista no artigo 108.º, n.º 3, do Tratado. 

(JO L 7 de 11/01) 

 

Auxílios Estatais 

Comunicação da Comissão 

Clarifica os conceitos fundamentais 

subjacentes à aplicação das regras em 

matéria de auxílios estatais da União 

Europeia à compensação concedida pela 

prestação de serviços de interesse 

económico geral. 

A presente comunicação centra-se nos 

requisitos em matéria de auxílios estatais 

que são mais relevantes para as 

compensações de serviço público. (JO C 8 

de 11/01) 

e 

Comunicação da Comissão 

Relativa ao Enquadramento da União 

Europeia aplicável aos auxílios estatais sob 

a forma de compensação de serviço 

público.  

Recorda-se que, para que certos serviços 

de interesse económico geral (SIEG) 

funcionem com base em princípios e em 

condições que lhes permitam cumprir as 

suas missões, pode mostrar-se necessário 

um apoio financeiro por parte de entidades 

públicas, designadamente, nos casos e que 

as receitas provenientes da prestação do 

serviço não cobrem os custos específicos 

resultantes das obrigações de serviço 

público. 

Através da presente Comunicação clarifica 

as condições que determinam que as 

compensações de serviço público não 

constituem auxílios estatais, não sendo, 

portanto, aplicável o artigo 108.º do 

Tratado. (JO C 8 de 11/01) 

 

Códigos de Boas Práticas da União 

Europeia 

Comunicação 

Divulga, no âmbito da atividade do Comité 

Permanente da Cadeia Alimentar e da 

Saúde Animal, os títulos e referências de 

diversos códigos comunitários de boas 

práticas, referentes à higiene dos géneros 

alimentícios. (JO C 8 de 11/01) 

 

Conferência das Nações Unidas sobre as 

Alterações Climáticas 

Resolução do Comité das Regiões 
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Face à 17.ª Conferência das Nações Unidas 

sobre as Alterações Climáticas, publica o 

compromisso de diversos governos 

relativamente à adoção de medidas 

rápidas, coordenadas e vinculativas a nível 

internacional para enfrentar este desafio 

global. 

(JO C 9 de 11/01) 

 

Pareceres do Comité das Regiões 

• Uma agenda europeia para a habitação 

social; 

• Regulamentação inteligente; 

• Análise do «Small Business Act» para a 

Europa; 

• Complementaridade das intervenções 

nacionais e europeias destinadas a 

reduzir as disparidades de crescimento 

económico e social; 

• Uma política industrial integrada para a 

era da globalização – Competitividade 

e sustentabilidade em primeiro plano; 

• Uma Europa eficiente em termos de 

recursos – Iniciativa emblemática da 

Estratégia Europa 2020; 

• Regras da UE em matéria de auxílios 

estatais aplicáveis aos serviços de 

interesse económico geral; 

• O papel dos órgãos de poder local e 

regional na consecução dos objetivos 

da Estratégia Europa 2020; 

• Plano de Ação Europeu (2011-2015) 

para a administração pública em linha; 

Mobilidade europeia e internacional dos 

funcionários e agentes dos órgãos de 

poder local e regional da União Europeia. 

(JO C 9 de 11/01) 

Alimentos de Origem Animal / Requisitos 

de Higiene 

Regulamento (UE) n.º 16/2012 da 

Comissão, de 11 de janeiro de 2012 

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

853/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho adotando novos requisitos em 

matéria de higiene dos géneros 

alimentícios congelados de origem animal 

destinados ao consumo humano. (JO L 8 de 

12/01) 

 

Produtos Manufaturados de Juta e de 

Fibras de Coco 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

17/2012 da Comissão, de 11 de janeiro de 

2012 

Altera o Regulamento (CE) n.º 32/2000 do 

Conselho prorrogando os contingentes 

pautais da União para os produtos 

manufaturados de juta e de fibras de coco 

até 31 de dezembro de 2013. (JO L 8 de 

12/01) 

 

Região Biogeográfica Mediterrânica 

Decisão de Execução da Comissão de 18 

de novembro de 2011 

Altera a lista dos sítios de importância 

comunitária da região biogeográfica 

mediterrânica, na qual se inclui parte do 

território português. (JO L 10 de 13/01) 

 

Região Biogeográfica Atlântica 



 

Destaque 
Semana 

09 a 14 de 
Janeiro 
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Decisão de Execução da Comissão, de 18 

de novembro de 2011 

Altera a lista dos sítios de importância 

comunitária da região biogeográfica 

atlântica, na qual se inclui parte do 

território português. (JO L 11 de 13/01) 

 

Controlos Veterinários dos Produtos 

Provenientes de Países Terceiros 

Regulamento (UE) n.º 28/2012 da 

Comissão, de 11 de janeiro de 2012 

Define as regras em matéria de certificação 

de remessas de determinados produtos 

compostos introduzidos na União a partir 

de países terceiros. 

Altera a Decisão 2007/275/CE e o 

Regulamento (CE) n.º 1162/2009. (JO L 12 

de 14/01) 

 

Comercialização do Azeite 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

29/2012 da Comissão, de 13 de janeiro de 

2012 

Estabelece as normas de comercialização, a 

nível do comércio a retalho, do azeite. 

(JO L 12 de 14/01) 

    


