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Relativo à cibersegurança no setor da energia. 
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Relativa ao documento de referência setorial 
sobre melhores práticas de gestão ambiental, 
indicadores de desempenho ambiental setorial 
e indicadores de excelência para o setor da 
agricultura, nos termos do Regulamento (CE) 
1221/2009 relativo à participação voluntária 
de organizações num sistema comunitário de 
ecogestão e auditoria.

AMBIENTE

O presente boletim informativo tem como propósito alertar para a publicação de novos diplomas 
legais e normativos que se inserem no âmbito de atuação da APOPARTNER. Dispomos de um 
serviço especializado de auditoria de conformidade legal, pelo que para qualquer esclarecimento 
adicional contacte-nos.

QUALIDADE

Introduz restrições à publicidade dirigida a 
menores de 16 anos de géneros alimentícios e 
bebidas que contenham elevado valor 
energético, teor de sal, açúcar, ácidos gordos 
saturados e ácidos gordos transformados, 
procedendo à 14.ª alteração ao Código da 
Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei 
330/90.

Terceira alteração da Portaria 349-B/2013, 
alterada pela Portaria 379-A/2015, e pela 
Portaria n.º 319/2016, que define a 
metodologia de determinação da classe de 
desempenho energético para a tipologia de 
pré-certificados e certificados do SCE, bem 
como os requisitos de comportamento técnico 
e de eficiência dos sistemas técnicos dos 
edifícios novos e edifícios sujeitos a grande 
intervenção

Aprova a delimitação dos perímetros de 
proteção de várias captações de água 
subterrânea localizadas no concelho de Tavira.

Estabelecimento dos termos em que podem 
ser requeridas inspeções para aprovação ADR.



Altera os anexos II e III do Regulamento (CE) 
396/2005 no que se refere aos limites 
máximos de resíduos de azoxistrobina, 
biciclopirona, clormequato, ciprodinil, 
difenoconazol,fenepropimorfe, 
fenepiroximato, fluopirame, fosetil, 
isoprotiolana, isopirasame, oxamil, 
protioconazol, espinetorame, trifloxistrobina e 
triflumezopirime no interior e à superfície de 
certos produto.

Regulamento (UE) 2019/552, de 4 de 
abril
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Retificação do Regulamento (UE) 2019/50, 
que altera os anexos II, III, IV e V do 
Regulamento (CE) 396/2005 no que se refere 
aos limites máximos de resíduos de 
clorantraniliprole, clomazona, ciclaniliprole, 
fenazaquina, fenpicoxamida, fluoxastrobina, 
lambda-cialotrina, mepiquato, óleo de cebola, 
tiaclopride e valifenalato no interior e à 
superfície de certos produtos.

Retificação do Regulamento (UE) 
2019/50, de 24 de abril

Regulamento (UE) 2019/649, de  24 de 
abril

Altera o anexo III do Regulamento (CE) 
1925/2006 no que se refere ao pau-de-cabinda 
[Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex 
Beille].

Regulamento (UE) 2019/650, de 24 de 
abril

Altera os anexos IV e V do Regulamento (CE) 
n.° 850/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, relativo a poluentes orgânicos 
persistentes.

SEGURANÇA 
ALIMENTAR

Relativa a práticas comerciais desleais nas 
relações entre empresas na cadeia de 
abastecimento agrícola e alimentar.

Diretiva (UE) 2019/633, de 17 de abril

Altera o anexo III do Regulamento (CE) 
1925/2006 no que se refere aos ácidos gordos 
trans, com exceção dos ácidos gordos trans 
naturalmente presentes em lípidos de origem 
animal.

Altera o anexo III do Regulamento 
(CE)110/2008 relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
proteção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas.

Regulamento (UE) 2019/674, de 29 de 
abril
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