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Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 120/2021, Série I de 2021-09-01 
Aprova o plano de ação da Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 
 
A implementação da ENM 2021-2030 deve ser objeto de monitorização e avaliação regulares 
com o fim de se averiguar se os objetivos estratégicos e as metas propostas estão a ser 
efetivamente alcançados. 
O plano de ação será revisto no início de cada legislatura, por forma a incorporar, entre outras, 
as medidas relevantes do respetivo Programa do Governo. 
 
 
PARCA - Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar 
Despacho n.º 8819/2021, Série II de 2021-09-07 
Determina a constituição de uma subcomissão específica, no âmbito da PARCA, dedicada ao 
setor do leite e produtos lácteos 
 
Compete à subcomissão elaborar um relatório de diagnóstico contendo a análise da situação 
atual do setor, designadamente da estrutura de custos e de proveitos das diversas fases da 
cadeia (produção, indústria e retalho) e dos circuitos e fluxos de produtos, bem como 
proceder à elaboração de propostas de atuação. 
 
Desta subcomissão fazem parte, nomeadamente, a Associação Portuguesa de Empresas de 
Distribuição e a Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares. 
 
O relatório será apresentado à PARCA até final de 2021. 
 
 
Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 132/2021, Série I de 2021-09-13 
Aprova a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (ENSANP) 
 
A ENSANP foi desenvolvida em estreita articulação com outras estratégias, nomeadamente a 
Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável, a Estratégia Nacional de 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/170591677
https://dre.pt/application/conteudo/170878808
https://dre.pt/application/conteudo/171183636
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Combate ao Desperdício Alimentar, a Estratégia Nacional para o Mar 2021 -2030, a Agenda 
de Inovação para a Agricultura 2020 -2030 e a Estratégia do Prado ao Prato 
 
A ENSANP integra um diagnóstico da segurança alimentar e nutricional em Portugal, assim 
como uma análise da evolução das tendências da produção e do consumo. 
 
A ENSANP assenta nos seguintes eixos estratégicos: 

a) Integração das políticas e governança; 
b) Grupos vulneráveis, saúde e nutrição; 
c) Bom funcionamento da cadeia alimentar; 
d) Comunicação 

 
 
Portarias de Extensão 

• Portaria n.º 191/2021, Série I de 2021-09-14 
Portaria de extensão das alterações do acordo de empresa entre o Serviço de Utilização 
Comum dos Hospitais (SUCH) e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e 
de Entidades com Fins Públicos - SINTAP 

 

• Portaria n.º 192/2021, Série I de 2021-09-14 
Portaria de extensão do contrato coletivo e sua alteração entre a Associação Portuguesa 
da Indústria de Ourivesaria - APIO e a Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, 
Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas - 
FIEQUIMETAL 

 

• Portaria n.º 196/2021, Série I de 2021-09-17 
Portaria de extensão do contrato coletivo entre a Associação Nacional dos Centros de 
Abate e Indústrias Transformadoras de Carne de Aves - ANCAVE e o Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Indústria Alimentar, Bebidas e 
Afins - SETAAB 

 

• Portaria n.º 197/2021, Série I de 2021-09-17 
Portaria de extensão do contrato coletivo entre a AHSA - Associação dos Horticultores, 
Fruticultores e Floricultores dos Concelhos de Odemira e Aljezur e o Sindicato Nacional 
dos Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Indústria Alimentar, Bebidas e 
Afins - SETAAB 

 
 
PRR/Comissão de Coordenação das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial 
Despacho n.º 9350/2021, Série II de 2021-09-23 
Constitui a Comissão de Coordenação das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial 
(CCA) 
 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/171308545
https://dre.pt/application/conteudo/171308546
https://dre.pt/application/conteudo/171516472
https://dre.pt/application/conteudo/171516473
https://dre.pt/application/conteudo/171775586
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A CCA tem por missão coordenar e apoiar a implementação e acompanhamento da execução 
das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial, previstas no PRR, em articulação com 
a Agência para a Competitividade e Inovação — IAPMEI. 
 
 
Ambiente/Utilização de Produtos de Plástico 
Decreto-Lei n.º 78/2021, de Série I de 2021-09-24 
Transpõe a Diretiva (UE) 2019/904, relativa à redução do impacto de determinados produtos 
de plástico no ambiente, e que altera as regras relativas aos produtos de plástico nos pontos 
de venda de pão, frutas e legumes 
 
Este Decreto-Lei é aplicável não só aos produtos de plástico de utilização única como também: 
- aos produtos feitos de plástico oxodegradável (materiais de plástico que incluem 

aditivos que, através da oxidação, conduzem à fragmentação do material de plástico 
em microfragmentos ou à sua decomposição química); 

- e às artes de pesca (qualquer artigo ou equipamento utilizado na pesca ou na 
aquicultura para visar capturar ou criar recursos biológicos marinhos ou que flutue à 
superfície do mar e seja colocado com o objetivo de atrair e capturar ou criar tais 
recursos biológicos aquáticos) que contêm plástico. 

 
 
O diploma identifica os produtos de plástico de utilização única proibidos de serem colocados 
no mercado e os que ficam sujeitos a objetivos de redução. 
 
Ao nível da redução do consumo de determinados produtos de plástico de utilização única, 
são estabelecidos objetivos nacionais que podem ser concretizados através de acordos 
setoriais a celebrar entre a Direção-Geral das Atividades Económicas e as estruturas 
associativas representativas dos setores da indústria, do comércio, da distribuição e da 
restauração. 
 
O diploma estabelece, ainda, objetivos de incorporação de plástico reciclado nas garrafas 
para bebidas e metas de recolha seletiva de garrafas. 
 
De forma a harmonizar a transposição parcial da Diretiva com o do quadro legal nacional, o 
presente decreto-lei procede à alteração dos diplomas relativos: 
- à não utilização e não disponibilização de louça de plástico de utilização única nas 

atividades do setor de restauração e/ou bebidas e no comércio a retalho; 
- à obrigatoriedade de disponibilização de alternativas à utilização de sacos de plástico 

ultraleves e de cuvetes em plástico nos pontos de venda de pão, frutas e legumes. 
 
 
Ainda ao nível da articulação com outros regimes jurídicos, o presente decreto-lei determina 
que: 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/171871496
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L0904
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- Em caso de conflito entre o disposto no presente decreto-lei e o disposto no Regime de 
Gestão de Fluxos Específicos de Resíduos (UNILEX) e/ou no Regime Geral de Gestão de 
Resíduos (RGGR), prevalece o presente decreto-lei. 

- Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente decreto-lei, aplica-se 
subsidiariamente o UNILEX e o RGGR. 

 
 
Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) 
Portaria n.º 203/2021, Série I de 2021-09-28 
Estabelece uma medida de auxílio a custos indiretos a favor das instalações abrangidas pelo 
regime de Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), nos termos do Decreto-Lei n.º 
12/2020, de 6 de abril 
 
São elegíveis para candidatura à presente medida de auxílio a custos indiretos, as instalações 
que sejam abrangidas pelo regime CELE e desenvolvam a sua atividade nos setores e 
subsetores identificados no anexo II à presente portaria, no ano em que incorreram os custos. 
 
A presente medida de auxílio vigora, relativamente a custos das emissões indiretas incorridos 
anualmente pelas instalações referidas anteriormente, entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de 
dezembro de 2030. 
 
O montante máximo de auxílio por instalação para o ano em que incorreram os custos (t) é 
calculado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), de acordo com as disposições e 
fórmulas de cálculo constantes do anexo IV à presente portaria. 
 
A medida de auxílio a custos indiretos estabelecida pela presente portaria apenas produz 
efeitos após a aprovação por parte da Comissão Europeia. 
 
 
 

Região Autónoma dos Açores 

 
PRR-Açores 
Decreto Regulamentar Regional n.º 23/2021/A, Série I de 2021-09-03 
Estabelece o modelo de governação das reformas e dos investimentos do Plano de 
Recuperação e Resiliência destinados à Região Autónoma dos Açores (PRR-Açores) 
 

Declaração de Retificação 
 
Normas para o exercício da Atividade Industrial 
Declaração de Retificação n.º 13/2021/A, Série I de 2021-09-07 
Retifica o Decreto Legislativo Regional n.º 25/2021/A, de 12 de agosto, segunda 
alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 5/2012/A, de 17 de janeiro 

 

http://www.cip.org.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/171992307
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131124444/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131124444/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/170649065
https://dre.pt/application/conteudo/170880300
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/169491467/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/544396/details/normal?l=1
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LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA 
                                                                                             

 
Transporte Terrestre de Mercadorias Perigosas 
Decisão de Execução (UE) 2021/1436 da Comissão, de 31 de agosto de 2021, que altera a 
Diretiva 2008/68/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao transporte terrestre 
de mercadorias perigosas com vista a autorizar determinadas derrogações nacionais 
[notificada com o número C (2021) 6156]. 
(J.O.L 312 de 13.09.2021) 

 
 
Acordo Parceria Económica UE-ESA / Importações do Zimbabué 
Informação 2021/C 390/03, de 27 de setembro de 2021 
Aviso relativo à aplicação pelo Zimbabué do artigo 18.o, n.o 3, do Protocolo 1 relativo às regras 
de origem do Acordo provisório de Parceria Económica UE-ESA1 – utilização da 
autocertificação nas importações para a UE de produtos originários do Zimbabué ao abrigo do 
Acordo provisório de Parceria Económica UE-ESA. 
(J.O. C 390, de 27-09-2021) 

 
 
Medicamentos 

• Informação 2021/C 394/01 da Comissão Europeia 
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no 
mercado dos medicamentos de 1 a 31 de agosto de 2021 [Publicado nos termos do artigo 
13.o ou do artigo 38.o do Regulamento (CE) n.o 726/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho] 

 

• Informação 2021/C 394/02 da Comissão Europeia 
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no 
mercado dos medicamentos de 1 de agosto de 2021 a 31 de agosto de 2021 (Decisões 
adotadas nos termos do artigo 34.o da Diretiva 2001/83/CE ou do artigo 38.o da Diretiva 
2001/82/CE) 

(J.O. C 394, de 29-09-2021) 

 
 

DAE 
Setembro de 2021 

 
1 Acordo Parceria Económica UE-ESA: acordo de parceria económica entre a UE e a Africa Oriental e Austral 
(Comores, Madagáscar, Maurícia, Seicheles e Zimbabué) 
 

http://www.cip.org.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1436&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0927(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0929(04)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0929(05)&from=PT

