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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

23 a 28 de Janeiro de 2012 

 

Legislação Nacional 

Saúde / Bases de Dados 

Lei n.º 5/2012 – I Série n.º 16, de 23/01 

Regula os requisitos de tratamento de 

dados pessoais para constituição de 

ficheiros relativos a dados de saúde. 

Com a criação desta base de dados 

pretende-se uma melhor gestão e controlo 

da faturação na esfera do SNS. O 

tratamento destes dados obedece a 

imperativos de sigilo e de 

confidencialidade. 

Podem também criar-se bases de dados de 

avaliação e controlo específicos para 

aquelas situações que, por razões relativas 

ao estado de saúde são concedidos 

benefícios especiais. 

 

Atribuição de Matrícula às Máquinas 

Industriais 

Deliberação n.º 83/2012 – II Série Parte C 

n.º 16, de 23/01 

Prorroga o prazo para atribuição de 

matrícula a máquinas industriais do tipo 

Retroescavadora, a que corresponde o 

código RE e Unidade de Transporte, a que 

corresponde o código UT, até 30 de junho 

de 2012. 

A data limite inicialmente estabelecida era 

31 de dezembro de 2012. 

 

Produtos de Apoio a Pessoas com 

Deficiência 

Despacho n.º 894/2012 – II Série Parte C 

n.º 16, de 23/01 

Define os conceitos e o universo dos 

Produtos de Apoio para Pessoas com 

Deficiência (Ajudas Técnicas). 

Para 2011, será disponibilizado um 

montante global de € 12.154.091,00, 

repartido pelo Ministério da Economia e do 

Emprego € 2.454.091,00, pelo Ministério 

da Saúde € 6.000.000,00, e pelo Ministério 

da Solidariedade e da Segurança Social € 

3.700.000,00. 

 

Energia Elétrica 

Diretiva n.º 4/2012 da ERSE – II Série Parte 

E n.º 16, de 23/01 

Aprova os perfis de perdas, os perfis de 

consumo e os perfis de produção aplicáveis 

em 2012, nos quais se inclui: 

• Os perfis de perdas para as redes de 

baixa tensão, média tensão, alta 

tensão e muito alta tensão. 

• Os perfis de consumo aplicáveis a 

instalações em Média Tensão, Baixa 
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Tensão Normal e Baixa Tensão Espacial 

e o diagrama de carga de referência. 

• O perfil de consumo da iluminação 

pública. 

• O perfil de produção aplicável à 

microprodução e miniprodução de 

tecnologia solar fotovoltaica. 

 

Setor Farmacêutico 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

612/2011 – I Série n.º 17, de 24/01 

Declara a inconstitucionalidade, com força 

obrigatória geral, dos artigos 14.º, n.º 1, 

47.º, n.º 2, alínea a), e 58.º do Decreto-Lei 

n.º 307/2007, de 31 de Agosto, na medida 

em que impõem às entidades do setor 

social que, no desempenho de funções 

inerentes aos seus objetivos, constituam 

sociedades comerciais para terem acesso à 

propriedade das farmácias. 

 

Certificação dos Programas de Faturação 

Portaria n.º 22-A/2012 – I Série n.º 17, de 

24/01 (Suplemento) 

Altera as regras referentes à certificação 

prévia dos programas informáticos de 

faturação (n.º 9 do artigo 123.º do Código 

do IRC). 

Com as alterações agora estabelecidas 

alarga-se o universo de contribuintes que 

devem utilizar programas certificados 

como meio de emissão de faturas ou 

documentos equivalentes com o objetivo 

de reforçar o combate à fraude e evasão 

fiscal. 

Os sujeitos passivos de IRS ou de IRC para 

emissão de faturas ou documentos 

equivalentes e talões de venda (nos termos 

dos artigos 36.º e 40.º do Código do IVA), 

são obrigados a utilizar, exclusivamente, 

programas informáticos de faturação que 

tenham sido objeto de prévia certificação 

pela Autoridade Tributária e Aduaneira 

(AT). 

 

Estão excluídos desta obrigação os 

sujeitos passivos que reúnam algum dos 

seguintes requisitos: 

• Utilizem software produzido 

internamente ou por empresa 

integrada no mesmo grupo económico, 

do qual sejam detentores dos 

respetivos direitos de autor; 

• Tenham tido, no período de tributação 

anterior, um volume de negócios 

inferior ou igual a € 100 000; 

• Tenham emitido, no período de 

tributação anterior, um número de 

faturas, documentos equivalentes ou 

talões de venda inferior a 1 000 

unidades; 

• Efetuem transmissões de bens através 

de aparelhos de distribuição 

automática ou prestações de serviços 

em que seja habitual a emissão de 

talão, bilhete de ingresso ou de 

transporte, senha ou outro documento 

pré-impresso e ao portador 

comprovativo do pagamento. 
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A presente Portaria define também as 

regras que os contribuintes não abrangidos 

pela obrigatoriedade de utilização de 

programas certificados de faturação devem 

observar relativamente aos equipamentos 

ou programas informáticos não 

certificados. 

As alterações agora introduzidas à Portaria 

n.º 363/2010, de 23 de junho produzem 

efeitos a partir de 1 de abril de 2012. 

O montante referente ao volume de 

negócios relativo ao período de tributação 

anterior agora estabelecido (inferior ou 

igual a € 100 000) produz efeitos a partir de 

1 de janeiro de 2013. Entretanto, vigora o 

montante de € 125 000. 

 

Mediador do Crédito 

Resolução n.º 5/2012 – II Série Parte C n.º 

17, de 24/01 

Nomeia a Licenciada Maria Clara 

Domingues Machado para o cargo de 

Mediador de Crédito. 

O mediador do crédito tem por missão a 

defesa e a promoção dos direitos, garantias 

e interesses legítimos de quaisquer pessoas 

ou entidades que sejam parte em relações 

de crédito, bem como contribuir para 

melhorar o acesso ao crédito junto do 

sistema financeiro. 

A presente resolução produz efeitos a 

partir de 1 de fevereiro de 2012. 

 

Organização do Estado / Seleção de 

Gestores Públicos 

Declaração de Retificação n.º 2/2012 – I 

Série n.º 18, de 25/01 

Retifica o artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 

8/2012, de 18 de janeiro, que modifica as 

regras de recrutamento e seleção dos 

gestores públicos, bem como as matérias 

relativas aos contratos de gestão e à sua 

remuneração e benefícios. 

Com esta retificação é acrescentado um 

novo número ao artigo 28.º, referente à 

remuneração dos gestores públicos. 

Estabelece-se que nos casos em que seja 

exercido o direito de opção (por valor com 

o limite da remuneração média dos últimos 

três anos do lugar de origem), os gestores 

não auferem o abono mensal para 

despesas de representação se o respetivo 

vencimento mensal ultrapassar o 

vencimento mensal do Primeiro-Ministro. 

 

Presidência do Conselho de Ministros / 

Leis Orgânicas 

Decreto-Lei n.º 16/2012 – I Série n.º 19, de 

26/01 

Aprova a orgânica do Centro de Gestão da 

Rede Informática do Governo 

Declaração de Retificação n.º 3/2012 – I 

Série n.º 19, de 26/01 

Retifica o Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 

de dezembro, que aprova a Lei Orgânica do 

Ministério da Educação e Ciência. 
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Ministério da Saúde / Leis Orgânicas 

Decreto-Lei n.º 17/2012 – I Série n.º 19, de 

26/01 

Aprova a orgânica do Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos 

e nas Dependências. 

Decreto Regulamentar n.º 14/2012 – I 

Série n.º 19, de 26/01 

Aprova a orgânica da Direcção-Geral da 

Saúde. 

 

Atualização das Pensões / 2012 

Declaração de Retificação n.º 4/2012 – I 

Série n.º 20, de 27/01 

Retifica a Portaria n.º 320-B/2011, de 30 de 

dezembro, que estabelece as normas de 

execução da atualização transitória para o 

ano de 2012 das pensões mínimas do 

regime geral de segurança social, do 

regime especial de segurança social das 

atividades agrícolas (RESSAA), do regime 

não contributivo e regimes a este 

equiparados, dos regimes transitórios dos 

trabalhadores agrícolas e do complemento 

por dependência e das pensões mínimas 

de aposentação, reforma e invalidez 

atribuídas pela Caixa Geral de 

Aposentações. 

É agora retificado o Anexo I refente à 

indexação ao IAS das pensões e de outras 

prestações sociais. 

 

Informação Empresarial Simplificada (IES) 

Portaria n.º 26/2012 – I Série n.º 20, de 

27/01 

Aprova os novos modelos da folha de rosto 

da Informação Empresarial Simplificada 

(IES) e do anexo Q — IS — Elementos 

contabilísticos e fiscais do imposto do selo. 

Estes novos modelos devem ser utilizados 

a partir da entrada em vigor da presente 

portaria, independentemente do período a 

que a declaração se reporte. 

Esclarece-se que o anexo «F — IRC — 

Benefícios fiscais», já anteriormente 

aprovado, apenas deve ser utilizado para o 

período de 2010 e exercícios anteriores. 

 

Ministério dos Negócios Estrangeiros / 

Leis Orgânicas 

Decreto-Lei n.º 18/2012 – I Série n.º 20, de 

27/01 

Aprova a orgânica do Instituto de 

Investigação Científica Tropical, I. P. 

 

Transporte Aéreo de Passageiros / 

Atividades de Assistência em Escala 

Decreto-Lei n.º 19/2012 – I Série n.º 20, de 

27/01 

Cria, no âmbito do regime de acesso às 

atividades de assistência em escala a 

entidades que efetuam transporte aéreo 

de passageiros, carga ou correio e o 



 

Destaque 
Semana 

23 a 28 de Janeiro 

 

 
5 

respetivo exercício, um regime de exceção 

que permite prorrogar o prazo das licenças 

em vigor até à atribuição das licenças aos 

novos prestadores de serviços que venham 

a ser selecionados através de concurso 

público internacional como estabelece a 

Diretiva n.º 96/67/CE, do Conselho. 

Pretende-se desta forma solucionar a 

ocorrência de quebras na prestação de 

serviços de assistência em escala sem 

penalizar a liberdade de escolha do 

prestador de serviços pelos utilizadores. 

O presente diploma clarifica ainda o 

enquadramento legal do licenciamento das 

empresas prestadoras de serviços de 

assistência em escala, no que respeita ao 

regime de autorizações e condições de 

acesso às infra-estruturas para realização 

de determinadas atividades em auto-

assistência. 

É alterado o Decreto-Lei n.º 275/99, de 23 

de Julho. 

 

Ministério da Educação e Ciência / Leis 

Orgânicas 

Decreto-Lei n.º 20/2012 – I Série n.º 20, de 

27/01 

Aprova a orgânica do Centro Científico e 

Cultural de Macau, I.P. 

Decreto Regulamentar n.º 15/2012 – I 

Série n.º 20, de 27/01 

Aprova a orgânica da Inspecção-Geral do 

Ministério da Educação e Ciência. 

Aumento dos Transportes Públicos 

Despacho normativo n.º 1/2012 – II Série 

Parte C n.º 20, de 27/01 

Estabelece os tarifários aplicáveis aos 

transportes públicos coletivos de 

passageiros. 

Fixa em 4 % a percentagem máxima de 

aumento médio dos transportes coletivos 

rodoviários interurbanos de passageiros 

até 50 km e em 5 % a percentagem 

máxima de aumento médio para os 

transportes ferroviários até 50 km. 

 

Legislação Comunitária 

Sistema Financeiro Europeu 

Orientação do Banco Central Europeu, de 

21 de dezembro de 2011 

Altera a Orientação BCE/2010/20 relativa 

ao enquadramento jurídico dos processos 

contabilísticos e da prestação de 

informação financeira no âmbito do 

Sistema Europeu de Bancos Centrais. (JO L 

19 de 24/01) 

 

Controlos Veterinários 

Decisão de Execução da Comissão, de 21 

de dezembro de 2011 

Altera o anexo I da Decisão 2007/275/CE 

relativa às listas de animais e produtos que, 

em conformidade com a nomenclatura de 

mercadorias atualmente utilizada na União 
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Europeia, devem ser sujeitos a controlos 

nos postos de inspeção fronteiriços em 

conformidade com as Diretivas 91/496/CEE 

e 97/78/CE do Conselho. 

(JO L 21 de 24/01) 

 

Setor do Açúcar 

Regulamento de Execução n.º 61/2012 da 

Comissão, de 24 de janeiro de 2012 

Altera o Regulamento n.º 891/2009 no que 

respeita à gestão do açúcar «concessões 

CXL». (JO L 22 de 25/01) 

 

Estatísticas do Rendimento UE 

Regulamento n.º 62/2012 da Comissão, de 

24 de janeiro de 2012 

Aplica o Regulamento n.º 1177/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo 

às estatísticas do rendimento e das 

condições de vida na Comunidade (EU-

SILC) no que respeita à lista de 2013 de 

variáveis-alvo secundárias relativas ao 

bem-estar. 

(JO L 22 de 25/01) 

 

Importação de Aves para a Comunidade 

Regulamento de Execução n.º 66/2012 da 

Comissão, de 25 de janeiro de 2012 

Altera o Regulamento n.º 318/2007 que 

estabelece condições de sanidade animal 

aplicáveis às importações para a 

Comunidade de certas aves e as respetivas 

condições de quarentena. (JO L 23 de 

26/01) 

 

Exportação de Carne 

Decisão de Execução da Comissão, de 24 

de janeiro de 2012 

Altera a Decisão 2008/855/CE no que se 

refere à expedição para outros Estados-

Membros de certas carnes e produtos à 

base de carne provenientes de explorações 

situadas nas zonas incluídas na parte III do 

seu anexo. (JO L 23 de 26/01) 

 

CELE - Licenças de Emissão a Título 

Gratuito 

Retificação da Decisão da Comissão, de 27 

de abril de 2011 

Referente à determinação das regras 

transitórias da União relativas à atribuição 

harmonizada de licenças de emissão a 

título gratuito nos termos do artigo 10.o-A 

da Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho. (JO L 23 de 26/01) 

 

Transporte de Mercadorias 

Decisão do Conselho, de 23 de janeiro de 

2012 

Relativa à posição a tomar pela União 

Europeia no âmbito do Comité Misto do 
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EEE no que respeita à criação de um grupo 

de trabalho conjunto para acompanhar a 

aplicação do capítulo II-A do Protocolo nº 

10 do Acordo EEE relativo à simplificação 

dos controlos e formalidades aquando do 

transporte de mercadorias e à definição do 

seu regulamento interno. (JO L 24 de 

27/01) 

 

Pesca 

Regulamento n.º 43/2012 do Conselho, de 

17 de janeiro de 2012 

Fixa, para 2012, as possibilidades de pesca 

de determinadas unidades populacionais 

de peixes e grupos de unidades 

populacionais de peixes, que não são 

objeto de negociações ou acordos 

internacionais, disponíveis para os navios 

da EU. 

(JO L 25 de 27/01) 

e 

Regulamento n.º 44/2012 do Conselho, de 

17 de janeiro de 2012 

Fixa, para 2012, as possibilidades de pesca 

disponíveis nas águas da UE e as 

disponíveis, para os navios da UE, em 

certas águas fora da UE no respeitante a 

determinadas unidades populacionais de 

peixes e grupos de unidades populacionais 

de peixes que são objeto de negociações 

ou acordos internacionais. (JO L 25 de 

27/01) 

 

Avaliação de Projetos com Impacto 

Ambiental 

Diretiva 2011/92/UE do PE e do Conselho, 

de 13 de dezembro de 2011 

Referente à avaliação dos efeitos no 

ambiente de projetos públicos e privados 

suscetíveis de terem um impacto 

considerável no ambiente. (JO L 26 de 

28/01) 

 

Produtos Químicos Perigosos 

Regulamento n.º 71/2012 da Comissão, de 

27 de janeiro de 2012 

Altera o anexo I do Regulamento n.º 

689/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à exportação e 

importação de produtos químicos 

perigosos. (JO L 26 de 28/01) 

 

Frutas e Produtos Hortícolas 

Transformados 

Regulamento de Execução n.º 72/2012 da 

Comissão, de 27 de janeiro de 2012 

Altera e derroga o Regulamento de 

Execução n.º 543/2011 que estabelece 

regras de execução do Regulamento n.º 

1234/2007 do Conselho nos setores das 

frutas e produtos hortícolas e das frutas e 

produtos hortícolas transformados. 

(JO L 26 de 28/01) 
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Segurança Geral dos Produtos 

Decisão de Execução da Comissão, de 26 

de janeiro de 2012 

Prorroga a validade da Decisão 

2009/251/CE que exige que os Estados-

Membros assegurem que não sejam 

colocados nem disponibilizados no 

mercado produtos que contenham o 

biocida fumarato de dimetilo. (JO L 26 de 

28/01) 

 

Sistema de Rótulo Ecológico da UE 

Decisão da Comissão, de 26 de janeiro de 

2012 

Altera as Decisões 2011/263/UE e 

2011/264/UE a fim de ter em conta a 

evolução ocorrida na classificação das 

enzimas, em conformidade com o anexo I 

da Diretiva 67/548/CEE do Conselho e com 

o anexo VI do Regulamento n.º 1272/2008 

do Parlamento Europeu e do Conselho. (JO 

L 26 de 28/01) 

 

Proteção da Saúde e Ambiente 

Retificação do Regulamento de Execução 

n.º 540/2011, de 25 de maio de 2011 

Executa o Regulamento n.º 1107/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho no que 

diz respeito à lista de substâncias ativas 

aprovadas. (JO L 26 de 28/01) 

 

PARECERES Comité Económico e Social 

Europeu 

Publica o Parecer do Comité Económico e 

Social relativamente às seguintes matérias: 

• «Empreendedorismo social e empresas 

sociais»; 

• «O impacto da crise na capacidade de 

investimento das empresas europeias a 

favor do clima»; 

• «Tratamento e exploração, para fins 

económicos e ambientais, dos resíduos 

industriais e mineiros da União 

Europeia»; 

• «Oportunidades e desafios para um 

setor europeu do trabalho da madeira 

e do mobiliário mais competitivo»; 

• «Perspetivas de emprego sustentável 

nos setores ferroviário, de material 

circulante e de infra-estruturas»; 

• «Proposta de diretiva do Conselho 

relativa a uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre 

as sociedades»; 

• «Proposta de diretiva do Conselho que 

altera a Diretiva 2003/96/CE do 

Conselho que reestrutura o quadro 

comunitário de tributação dos 

produtos energéticos e da 

eletricidade»; 

• «Proposta de regulamento do 

Parlamento Europeu e do Conselho 

relativo à ajuda reembolsável e à 

engenharia financeira»; 

• «Proposta de regulamento do 

Parlamento Europeu e do Conselho 

referentes à gestão financeira Estados-

Membros afetados ou ameaçados por 
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graves dificuldades de estabilidade 

financeira»; 

• «Livro Verde — O quadro da UE do 

governo das sociedades»; 

• Ato para o Mercado Único — Doze 

alavancas para estimular o crescimento 

e reforçar a confiança mútua — 

«Juntos para um novo crescimento»; 

• «Proposta de diretiva do Conselho que 

estabelece requisitos para a proteção 

da saúde do público em geral no que 

diz respeito às substâncias radioativas 

presentes na água destinada ao 

consumo humano»; 

• «Proposta de diretiva do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa à 

eficiência energética». (JO C 24 de 

28/01)    


