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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

5 a 10 de março de 2012 

Legislação Nacional 

Tabaco Manufaturado 

Portaria n.º 53/2012 – I Série n.º 46, de 

5/03 

Altera o modelo de estampilha especial 

usado para a selagem dos produtos de 

tabaco manufaturado, no sentido de 

adequar o respetivo logótipo à nova 

entidade com responsabilidade nesta área 

– a Autoridade Tributária e Aduaneira. 

Prevê também a aplicação de um 

procedimento simplificado de inutilização 

de estampilhas especiais no processo de 

fabrico nos entrepostos fiscais de produção 

situados noutros Estados membros. 

A partir de 1 de abril próximo, a Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, S. A. (INCM), só 

pode fornecer a estampilha especial de 

acordo com o modelo agora aprovado. No 

entanto, os produtos de tabaco 

manufaturado que tenham aposta a 

estampilha especial ainda em uso podem 

ser introduzidos no consumo até 31 de 

dezembro de 2012. 

É alterada a Portaria n.º 1295/2007, de 1 

de outubro, que aprova o novo modelo e 

as especificações técnicas da estampilha 

fiscal aplicável aos produtos de tabaco 

manufaturado destinado a ser introduzido 

no consumo no território nacional. 

 

Apólice Uniforme do Seguro de Colheitas 

Norma regulamentar do Instituto de 

Seguros de Portugal n.º 2/2012-R – II Série 

Parte E n.º 46, de 5/03 

Aprova a Apólice Uniforme do Seguro de 

Colheitas para Portugal Continental. 

A presente Norma entra em vigor a 6 de 

março de 2012 e revoga a Norma 

Regulamentar n.º 4/2004 -R, de 24 de 

agosto de 2004. 

 

Segurança Marítima 

Decreto-Lei n.º 51/2012 – I Série n.º 47, de 

6/03 

Estabelece, no âmbito da segurança 

marítima e da prevenção da poluição 

causada por navios, as normas destinadas a 

garantir que o Estado Português cumpre de 

forma eficaz as suas obrigações enquanto 

Estado de bandeira. 

Transpõe para a ordem jurídica interna a 

Diretiva n.º 2009/21/CE, do Parlamento 
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Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 

2009, relativa ao cumprimento das 

obrigações do Estado de bandeira, 

destinada a reforçar a segurança marítima 

e a prevenção da poluição causada por 

navios. 

 

Produção de Eletricidade em Regime 

Especial 

Despacho n.º 3316/2012 – II Série Parte C 

n.º 47, de 6/03 

Determina, para efeitos de atribuição de 

novos títulos de utilização dos recursos 

hídricos para fins de produção de energia a 

partir de centrais mini–hídricas, que, 

enquanto se mantiver suspensa a 

atribuição de potências de injeção na Rede 

Elétrica de Serviço Público, as autoridades 

competentes na área dos recursos hídricos 

devem emitir informações prévias 

desfavoráveis ou indeferimentos liminares, 

aos pedidos e requerimentos para os 

efeitos referidos. 

Encontra-se em estudo o estabelecimento 

de um modelo de atribuição coordenada 

de títulos de utilização dos recursos 

hídricos e de potência de ligação para mini 

-hídricas, devendo, no prazo de 180 dias, a 

Direção-Geral de Energia e Geologia 

(DGEG) e as autoridades competentes 

nesta área apresentar uma proposta de 

modelo para a atribuição coordenada de 

potência de ligação para centrais mini -

hídricas e de títulos de utilização de 

recursos hídricos. 

 

Tráfego de Navios 

Decreto-Lei n.º 52/2012 – I Série n.º 48, de 

7/03 

Aprova um novo um sistema de 

acompanhamento e de informação do 

tráfego de navios, com vista a obter um 

melhor conhecimento dos navios que 

operam nas águas sob jurisdição nacional, 

prevenindo eventuais riscos potenciais 

Altera o Decreto-Lei n.º 180/2004, de 27 

de Julho, transpondo a Diretiva n.º 

2009/17/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de Abril de 2009, que 

altera a Diretiva n.º 2002/59/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 

de Junho de 2002, relativa à instituição de 

um sistema comunitário de 

acompanhamento e de informação do 

tráfego de navios. 

 

Estado / Pagamentos em Atraso 

Despacho n.º 3364/2012 – II Série Parte C 

n.º 48, de 7/03 

Autoriza a utilização de saldos transitados 

pelos serviços e organismos que não 

tenham pagamentos em atraso. 
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Esta autorização é conferida no âmbito da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que 

definindo as regras aplicáveis à assunção 

de compromissos e aos pagamentos em 

atraso por parte de todas as entidades da 

Administração Central, autorizo a utilização 

dos saldos transitados (artigo 4.º, n.º 1, 

alínea a), e nos termos do artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 32/2012, de 13 de 

fevereiro, que estabeleceu as normas de 

execução do Orçamento do Estado para 

2012, pelas quais se visa garantir um 

efetivo e rigoroso controlo da execução 

orçamental. 

 

Ministério da Saúde / Autorização de 

Investimentos em 2012 

Despacho n.º 3402/2012 – II Série Parte C 

n.º 48, de 7/03 

Determina que a realização de 

investimentos, quer novos quer em curso, 

por todas as entidades do Serviço Nacional 

de Saúde, em 2012, está sujeita a 

autorização prévia do Ministro da Saúde, 

sempre que o valor total do investimento, 

a ser pago em 2012 ou anos posteriores, 

ultrapasse € 100 000. 

 

Prescrição de Medicamentos 

Lei n.º 11/2012 – I Série n.º 49, de 8/03 

Estabelece novas regras de prescrição e 

dispensa de medicamentos. 

De acordo com estas regras a prescrição de 

medicamentos inclui obrigatoriamente a 

denominação comum internacional da 

substância ativa, a forma farmacêutica, a 

dosagem, a apresentação e a posologia. 

O farmacêutico passa a ter o dever de, na 

venda do medicamento, informar o doente 

da existência dos medicamentos 

disponíveis na farmácia com a mesma 

substância ativa, forma farmacêutica, 

apresentação e dosagem do medicamento 

prescrito, bem como sobre aqueles que são 

comparticipados pelo Serviço Nacional de 

Saúde e o que tem o preço mais baixo 

disponível no mercado. 

As farmácias devem ter sempre disponíveis 

para venda no mínimo três medicamentos 

com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica e dosagem, de entre os que 

correspondem aos cinco preços mais 

baixos de cada grupo homogéneo, 

devendo dispensar o de menor preço, salvo 

se for outra a opção do doente. 

Altera o regime jurídico dos medicamentos 

de uso humano, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 176/2006, de 30 de agosto, e pela Lei 

n.º 14/2000, de 8 de agosto. 

A presente lei entra em vigor a 9 de março, 

devendo ainda ser regulamenta nos 60 dias 

após esta data. 
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Equipamentos Marítimos / Normas de 

Qualidade 

Decreto-Lei n.º 53/2012 – I Série n.º 49, de 

8/03 

Altera as normas aplicáveis aos 

equipamentos marítimos a fabricar ou a 

comercializar em território nacional ou a 

instalar em embarcações nacionais sujeitas 

a certificação de segurança. 

Com as alterações agora efetuadas 

pretende-se harmonizar as normas 

nacionais com as convenções 

internacionais sobre esta matéria, bem 

como, com a Diretiva n.º 2010/68/UE, da 

Comissão, de 22 de Outubro de 2010, que 

agora é transposta para o direito interno. 

É alterado o Decreto-Lei n.º 24/2004, de 23 

de Janeiro. 

 

Programa de Relançamento do Serviço 

Público de Emprego 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

20/2012 – I Série n.º 50, de 9/03 

Aprova o Programa de Relançamento do 

Serviço Público de Emprego, com o 

objetivo de acelerar e potenciar a 

contratação e a formação dos 

desempregados, contribuir para um 

acompanhamento reforçado de potenciais 

situações de desempregados de longa 

duração, alterar o sistema e a articulação 

das medidas ativas e passivas de emprego 

e imprimir uma nova dinâmica ao 

funcionamento dos Centros de Emprego. 

Inserindo-se na nova geração de políticas 

ativas de emprego previstas no Programa 

do XIX Governo, este Programa vem dar 

cumprimento ao estabelecido no 

compromisso para o Crescimento, 

Competitividade e Emprego assumido com 

os parceiros sociais em Janeiro passado. 

 

O Programa estrutura-se em torno de oito 

eixos que têm como prioridades: fomentar 

a captação de ofertas de emprego por 

parte dos Centos de Emprego; cooperar 

com parceiros para a colocação de 

desempregados; modernizar os sistemas 

de informação; alterar o sistema de 

medidas ativas de emprego; articular 

medidas ativas e medidas passivas de 

emprego; criar mecanismos de avaliação 

permanente dos Centros de Emprego; e 

reestruturar a rede de Centros de Emprego 

e de Centros de Formação Profissional. 

Assim: 

Através do 1.º eixo - Reforçar a 

Empregabilidade dos Trabalhadores 

desempregados, visa-se aumentar em 50% 

o número de colocações de trabalhadores 

desempregados pelos Centros de Emprego 

até 2013, o que corresponderá a um 
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aumento de cerca de 3.000 colocações por 

mês. 

Através do 2.º eixo - Fomentar a Captação 

de Ofertas de Emprego por parte dos 

Centros de Emprego, pretende-se 

aumentar em 20 % o número de ofertas de 

emprego captadas pelos Centros de 

Emprego até ao final de 2013, o que 

corresponderá a um aumento de cerca de 

2.500 ofertas por mês. 

Através do 3.º eixo - Cooperar com 

Parceiros para a Colocação de 

Desempregados, pretende-se aumentar o 

número de ofertas de emprego disponíveis 

no Serviço Público de Emprego por meio da 

disponibilização de ofertas de outros 

agentes económicos. 

Através do 4.º - Modernizar os Sistemas de 

Informação, visa-se uma maior celeridade 

e eficiência da atividade, bem como, uma 

melhor interação com cidadãos e agentes 

económicos. 

Através do 5.º eixo - Alterar o Sistema de 

Medidas Ativas de Emprego pretende-se 

uma melhor sistematização das medidas 

ativas de emprego e a sua divulgação junto 

dos cidadãos e das empresas. 

Através do 6.º eixo - Articular Medidas 

Ativas e Medidas Passivas de Emprego, 

pretende-se desenvolver métodos de 

cooperação que permitam a melhor 

articulação entre o sistema de proteção no 

desemprego e o Serviço Público de 

emprego. 

Através do 7.º eixo - Criar Mecanismos de 

Avaliação Permanente das Unidades 

Orgânicas Locais do Serviço Público de 

Emprego, pretende-se avaliar as 

colocações de cada desempregado e com 

vista à disseminação das melhores práticas. 

Através do 8.º eixo - Reestruturar a Atual 

Rede de Centros de Emprego e de Centros 

de Formação Profissional, pretende-se 

redimensionar e reorganizar a rede, de 

modo a estar em pleno funcionamento a 

rede de Unidades Orgânicas Locais no 

prazo de oito meses. 

 

Reestruturação do Setor Empresarial do 

Estado / Venda do Pavilhão Atlântico 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

21/2012 – I Série n.º 50, de 9/03 

Determina, no âmbito da reestruturação 

do setor empresarial do Estado e, 

particularmente, da dissolução e liquidação 

da Parque EXPO 98, S. A., a venda do 

«Pavilhão Atlântico». 

Determina ainda que esta venda seja 

realizada por negociação particular e em 

conjunto e em simultâneo com a venda das 

ações representativas da totalidade do 

capital social da Atlântico — Pavilhão 

Multiusos de Lisboa, S. A. 
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Redução de Trabalhadores na 

Administração Pública 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

22/2012 – I Série n.º 50, de 9/03 

Aprova um conjunto de obrigações de 

reporte de informação no sentido de 

possibilitar um acompanhamento efetivo 

da concretização das medidas de redução 

anual de trabalhadores determinada pelo 

Programa de Ajuda Económica e 

Financeira. 

Recorde-se que o PAEF estabeleceu como 

objetivo a redução em 2 % ao ano do 

número de trabalhadores da administração 

central, por ministério e para o período 

2012-2014. 

 

Profissões Regulamentadas na Área do 

Emprego 

Portaria n.º 55/2012 – I Série n.º 50, de 

9/03 

Especifica como profissões regulamentadas 

abrangidas na área do emprego a de 

Técnico Superior de Segurança e Higiene 

do Trabalho e a de Técnico de Segurança e 

Higiene do Trabalho. 

A Autoridade para as Condições do 

Trabalho é a entidade nacional competente 

para proceder ao reconhecimento destas 

qualificações profissionais. 

Ambiente / Veículos em Fim de Vida 

Declaração de Retificação n.º 12-A/2012 – 

I Série n.º 50, de 9/03 (Suplemento) 

Retifica o Decreto-Lei n.º 1/2012, de 11 de 

janeiro, que alterou o Decreto-Lei n.º 

196/2003, de 23 de agosto, e transpôs a 

Diretiva n.º 2011/37/UE, da Comissão, de 

30 de março, relativa aos veículos em fim 

de vida. 

A retificação agora efetuada é referente ao 

Anexo I - Materiais e componentes isentos 

da aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 

6.º. 

 

Legislação Comunitária 

Pareceres do Comité Económico e Social 

Europeu 

Publica os seguintes pareceres: 

• «O ensino e a formação profissionais 

de nível pós-secundário como uma 

alternativa atrativa ao ensino 

superior». 

• «Emprego juvenil, competências 

técnicas e mobilidade». 

• «Envolvimento da sociedade civil na 

criação de uma futura Comunidade 

Europeia da Energia». 

• Um Mercado Único para os Direitos de 

Propriedade Intelectual. 
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• Uma visão estratégica para a 

normalização europeia: reforçar e 

acelerar o crescimento sustentável da 

economia europeia até 2020. 

• Requisitos prudenciais aplicáveis às 

instituições de crédito e às empresas 

de investimento. 

• O Sexto Programa Comunitário de 

Ação em matéria de Ambiente – 

Avaliação Final». 

• «Os OGM na UE». (JO C 68 de 6/03) 

 

Transporte Internacional de Mercadorias / 

Convenção TIR - 1975  

Altera a Convenção Aduaneira relativa ao 

Transporte Internacional de Mercadorias 

(Convenção TIR, 1975)  

De acordo com a notificação depositária 

das Nações Unidas (C.N.659.2011.TREATIES 

— 3), as alterações agora efetuadas à 

Convenção TIR entram em vigor em 1 de 

janeiro de 2012 em relação a todas as 

Partes Contratantes. 

A versão consolidada desta Convenção foi 

publicada na Decisão 2009/477/CE do 

Conselho (JO L 165 de 26.6.2009). (JO L 66 

de 6/03) 

 

Tabaco – Regras de Fabrico, Apresentação 

e Venda 

Diretiva 2012/9/UE da Comissão, de 7 de 

março de 2012 

Altera o anexo I da Diretiva 2001/37/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa 

à aproximação das disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas dos 

Estados-Membros no que respeita ao 

fabrico, à apresentação e à venda de 

produtos do tabaco. (JO L 69 de 8/03) 

 

Prevenção e Controlo Integrados da 

Poluição / Emissões Industriais 

Documentos de Referência MTD 

Decisão de Execução da Comissão 

2012/134/UE, de 28 de fevereiro de 2012 

Estabelece as conclusões sobre as 

melhores técnicas disponíveis (MTD) para a 

produção de vidro nos termos da Diretiva 

2010/75/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativa às emissões industriais. 

(JO L 70 de 8/03)  

e 

Decisão de Execução da Comissão 

2012/135/UE, de 28 de fevereiro de 2012 

Adota as conclusões sobre as melhores 

técnicas disponíveis (MTD) para a produção 

de ferro e aço ao abrigo da Diretiva 

2010/75/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativa às emissões industriais. A 

Diretiva 2010/75/UE do PE e do Conselho, 
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de 24/11/2010, estabelece a 

regulamentação relativa às emissões 

industriais (prevenção e controlo 

integrados da poluição) e aplica-se às 

atividades industriais poluentes referidas 

nos capítulos II a VI (consultar no diploma 

legal). (JO L 70 de 8/03) 

 

PPC – Política Comum de Pescas 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

194/2012 da Comissão, de 8 de março de 

2012 

Fixa o montante da ajuda à armazenagem 

privada para determinados produtos da 

pesca na campanha de pesca de 2012. (JO 

L 71 de 9/03) 

e 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

195/2012 da Comissão, de 8 de março de 

2012 

Fixa, para a campanha de pesca de 2012, 

os preços de venda da União dos produtos 

da pesca constantes do anexo II do 

Regulamento n.º 104/2000 do Conselho. 

(JO L 71 de 9/03) 

e 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

196/2012 da Comissão, de 8 de março de 

2012 

Fixa o montante da ajuda ao reporte e da 

ajuda forfetária em relação a certos 

produtos da pesca na campanha de pesca 

de 2012. (JO L 71 de 9/03) 

e 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

197/2012 da Comissão, de 8 de março de 

2012 

Fixa os preços de referência de 

determinados produtos da pesca para a 

campanha de pesca de 2012. (JO L 71 de 

9/03) 

e 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

198/2012 da Comissão, de 8 de março de 

2012 

Fixa, para a campanha de pesca de 2012, 

os preços UE de retirada e de venda dos 

produtos da pesca constantes do anexo I 

do Regulamento (CE) n.º 104/2000 do 

Conselho. (JO L 71 de 9/03) 

e 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

199/2012 da Comissão, de 8 de março de 

2012 

Fixa, para efeitos do cálculo da 

compensação financeira e do 

adiantamento que lhe diz respeito, o valor 

forfetário dos produtos da pesca retirados 
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do mercado durante a campanha de pesca 

de 2012. (JO L 71 de 9/03) 

 

Alimentos de Origem Animal / Limites de 

Resíduos Medicamentos Veterinários 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

201/2012 da Comissão, de 8 de março de 

2012 

Altera o anexo do Regulamento (UE) n.º 

37/2010 relativo a substâncias 

farmacologicamente ativas e respetiva 

classificação no que respeita aos limites 

máximos de resíduos nos alimentos de 

origem animal, relativamente à substância 

nitroxinilo. (JO L 71 de 9/03) 

e 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

202/2012 da Comissão, de 8 de março de 

2012 

Altera o anexo do Regulamento (UE) n.º 

37/2010 relativo a substâncias 

farmacologicamente ativas e respetiva 

classificação no que respeita aos limites 

máximos de resíduos nos alimentos de 

origem animal, relativamente à substância 

fator estimulador de colónias de 

granulócitos bovinos peguilados. 

Por motivos de facilidade de utilização, o 

Regulamento (UE) n.º 37/2010 contém, 

num anexo único, uma lista ordenada 

alfabeticamente de todas as substâncias 

farmacologicamente ativas. 

Estabeleceram-se dois quadros separados: 

um para as substâncias permitidas, 

enumeradas nos anexos I, II e III do 

Regulamento (CEE) n.º 2377/90, e outro 

para as substâncias proibidas, constantes 

do anexo IV do mesmo regulamento. (JO L 

71 de 9/03) 

 

Produtos Biológicos – Produção, 

Rotulagem e Controlo 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

203/2012 da Comissão, de 8 de março de 

2012 

Altera o Regulamento n.º 889/2008 que 

estabelece normas de execução do 

Regulamento n.º 834/2007 do Conselho, 

no que respeita ao vinho biológico, 

inserindo o capítulo 3-A relativo a regras 

específicas aplicáveis à vinificação. (JO L 71 

de 9/03) 

 

Regulamentos da Comissão Económica 

para a Europa da Organização das Nações 

Unidas (UNECE) 

Decisão do Conselho 2012/142/UE, de 14 

de fevereiro de 2012 

Relativa à adesão da União Europeia ao 

Regulamento n.º 29 da Comissão 
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Económica das Nações Unidas para a 

Europa sobre as prescrições uniformes 

relativas à homologação de veículos no que 

diz respeito à proteção dos ocupantes da 

cabina de um veículo comercial. (JO L 71 de 

9/03) 

 

Rotulagem Ecológica - Aparelhos de Ar 

Condicionado e Ventiladores 

Regulamento (UE) n.º 206/2012 da 

Comissão, de 6 de março de 2012 

Implementa a Diretiva 2009/125/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho no que 

respeita aos requisitos de conceção 

ecológica para aparelhos de ar 

condicionado e ventiladores. (JO L 72 de 

10/03) 

 

Nova Abordagem – Dispositivos 

Medicinais Implantáveis Ativos 

Regulamento (UE) n.º 207/2012 da 

Comissão, de 9 de março de 2012 

Referente às instruções eletrónicas para 

utilização de dispositivos médicos. 

(JO L 72 de 10/03) 

    


