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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO    
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

27 a 29 de fevereiro de 2012 

 

Legislação Nacional 

Leis Orgânicas – Ministério da Saúde 

Declaração de Retificação n.º 12/2012 - I 

Série n.º 41, de 27/02 

Retifica algumas inexatidões com que foi 

publicado o Decreto-Lei n.º 124/2011, de 

29 de dezembro, que aprova a Lei Orgânica 

do Ministério da Saúde. 

 

Reconhecimento de Qualificações 

Profissionais / Setor da Energia 

Portaria n.º 48/2012 - I Série n.º 41, de 

27/02 

Especifica as profissões regulamentadas 

abrangidas no setor da energia 

relativamente às seguintes áreas: 

eletricidade, gás combustível, eficiência 

energética, cogeração, ascensores, monta-

cargas, escadas mecânicas e tapetes 

rolantes. 

A Direção-Geral de Energia e Geologia é a 

autoridade competente para proceder ao 

reconhecimento das qualificações 

profissionais. 

 

Leis Orgânicas – Presidência do Conselho 

de Ministros 

Decreto-Lei n.º 47/2012 - I Série n.º 42, de 

28/02 

Aprova a orgânica do Gabinete de 

Estratégia, Planeamento e Avaliação 

Culturais. 

 

Reconhecimento de Qualificações 

Profissionais / Área do Turismo 

Portaria n.º 50/2012 - I Série n.º 42, de 

28/02 

Especifica as profissões regulamentadas 

abrangidas na área do Turismo. 

Designa Instituto de Turismo de Portugal, I. 

P. como a autoridade competente para 

proceder ao reconhecimento das 

qualificações profissionais. 

 

Administração Local / Controle de 

Recursos Humanos 

Despacho n.º 2843/2012 – II Parte C Série 

n.º 42, de 28/02 

Estabelece, em cumprimento de uma 

medida do Programa de Assistência 

Económica e Financeira a Portugal, as 

formas de comunicação dos dados de 

caraterização dos recursos humanos de 

todas as entidades que integram a 

administração local, no Sistema de 

Informação da Organização do Estado 

(SIOE). 
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O presente despacho abrange todas as 

entidades que integram a administração 

local do Continente e das Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira, 

designadamente, municípios e suas 

associações, freguesias e suas associações, 

setor empresarial local e instituições sem 

fins lucrativos da administração local. 

 

Leis Orgânicas – Ministério das Finanças 

Decreto-Lei n.º 48/2012 - I Série n.º 43, de 

29/02 

Aprova a orgânica da Direção-Geral da 

Qualificação dos Trabalhadores em 

Funções Públicas. 

Decreto-Lei n.º 49/2012 - I Série n.º 43, de 

29/02 

Aprova a orgânica dos Serviços Sociais da 

Administração Pública 

Decreto Regulamentar n.º 27/2012 - I 

Série n.º 43, de 29/02 

Aprova a orgânica da Direção-Geral da 

Administração e do Emprego Público 

 

Leis Orgânicas – Ministério da Agricultura, 

do Mar, do Ambiente e da Administração 

do Território 

Decreto-Lei n.º 49-A/2012 - I Série n.º 43, 

de 29/02 (Suplemento) 

Aprova a orgânica da Direcção-Geral de 

Recursos Naturais, Segurança e Serviços 

Marítimos. 

 

Saúde / Redução de Custos com Trabalho 

Extraordinário 

Despacho n.º 2991/2012 - II Série Parte C 

n.º 43, de 29/02 

Estabelece, para o ano de 2012, em 

cumprimento de uma medida do Programa 

de Assistência Económica e Financeira a 

Portugal, os termos da redução da despesa 

em trabalho extraordinário no âmbito do 

Serviço Nacional de Saúde. 

Assim, os serviços e estabelecimentos da 

área de saúde, incluindo os de natureza 

empresarial, devem proceder à redução 

dos custos com trabalho extraordinário, de 

forma a que em 2012 seja de pelo menos 

20 %. 

O presente despacho entra em vigor no dia 

1 de março de 2012. 

 

Legislação Comunitária 

Segurança Geral dos Produtos 

Comunicação da Comissão 2012/C 59/04 

Publica os títulos e referências das normas 

europeias ao abrigo da diretiva relativa à 

segurança geral dos produtos - Diretiva 

2001/95/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho. (JO C 59, de 28/02) 
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ACORDOS INTERNACIONAIS – União 

Europeia / Federação da Rússia 

Decisão do Conselho, de 14 de dezembro 

de 2011 

Esta decisão refere-se à assinatura, em 

nome da União, e à aplicação provisória do 

Acordo entre a União Europeia e a 

Federação da Rússia no que respeita à 

administração dos contingentes pautais 

aplicáveis às exportações de madeira 

provenientes da Federação da Rússia para 

a União Europeia e do Protocolo entre a 

União Europeia e o Governo da Federação 

da Rússia sobre as modalidades técnicas 

em conformidade com o referido Acordo. 

(JO L 57, de 29/2) 

e 

Decisão do Conselho, de 14 de dezembro 

de 2011 

Esta decisão refere-se à assinatura, em 

nome da União Europeia, e à aplicação 

provisória do Acordo entre a União 

Europeia e o Governo da Federação da 

Rússia sobre o comércio de partes e 

componentes de veículos automóveis 

entre a União Europeia e a Federação da 

Rússia. (JO L 57, de 29/2) 

e 

Decisão do Conselho, de 14 de dezembro 

de 2011 

Esta decisão refere-se à assinatura, em 

nome da União, e à aplicação provisória do 

Acordo entre a União Europeia e o 

Governo da Federação da Rússia relativo à 

manutenção dos compromissos em 

matéria de comércio de serviços contidos 

no Acordo de Parceria e Cooperação UE-

Rússia em vigor. (JO L 57, de 29/2) 

e 

Acordo entre a União Europeia e a 

Federação da Rússia 

Relativo à manutenção dos compromissos 

em matéria de comércio de serviços 

contidos no Acordo de Parceria e 

Cooperação UE-Rússia em vigor. (JO L 57, 

de 29/2) 

e 

Decisão do Conselho, de 14 de dezembro 

de 2011 

Esta decisão refere-se à assinatura, em 

nome da União, e à aplicação provisória do 

Acordo sob forma de troca de cartas entre 

a União Europeia e a Federação da Rússia 

relativo à introdução ou ao aumento de 

direitos de exportação sobre matérias-

primas. (JO L 57, de 29/2) 

 

Instrumento de Assistência de Pré-Adesão 

(IPA) 

Regulamento nº 153/2012 do PE e do 

Conselho, de 15 de fevereiro de 2012 

Altera o Regulamento n.º 1085/2006 do 

Conselho que institui um Instrumento de 

Assistência de Pré-Adesão (IPA). (JO L 58 

de 29/02) 
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Código Comunitário de Vistos 

Regulamento n.º 154/2012 do PE e do 

Conselho, de 15 de fevereiro de 2012 

Altera o Regulamento n.º 810/2009 que 

estabelece o Código Comunitário de Vistos 

(Código de Vistos). (JO L 58 de 29/02) 

 

Diretiva Máquinas 

Comunicação da Comissão 2012/C 61/01 

Publica os títulos e referências das normas 

harmonizadas ao abrigo da Diretiva 

2006/42/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de maio de 2006, relativa 

às máquinas. Altera a Diretiva 95/16/CE. 

(JO C 61 de 29/02) 

 

Material Elétrico 

Comunicação da Comissão 2012/C 61/02 

Publica os títulos e referências das normas 

harmonizadas ao abrigo da Diretiva 

2006/95/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 12 de dezembro de 2006, 

relativa à harmonização das legislações dos 

Estados-Membros no domínio do material 

elétrico destinado a ser utilizado dentro de 

certos limites de tensão. (JO C 61 de 

29/02)     


