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Regulamento de Execução (UE) 
2020/478, de 1 de abril de 2020
Retifica o Regulamento de Execução (UE) 
2017/2470 que estabelece a lista da União de 
novos alimentos.
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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.

Autoriza a colocação no mercado de pós de 
sementes de chia (Salvia hispanica) 
parcialmente desengordurados como novo 
alimento ao abrigo do Regulamento (UE) 
2015/2283 e que altera o Regulamento de 
Execução (UE) 2017/2470.

Regulamento de Execução (UE) 
2020/500, de 7 de abril de 2020

Portaria 104/2020, de 29 de abril de 
2020
Define os requisitos aplicáveis aos operadores 
de aeronaves que realizam operações 
especializadas de aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos no âmbito de trabalhos 
agrícolas e florestais e aos pilotos que operam 
as aeronaves envolvidas na aplicação dos 
mencionados produtos.

SEGURANÇA
ALIMENTAR

Regulamenta a prorrogação do estado de 
emergência decretado pelo Presidente da 
República.

Decreto 2-B/2020, de 2 de abril de 
2020

Relativo a um programa de controlo 
coordenado plurianual da União para 2021, 
2022 e 2023, destinado a garantir o respeito 
dos limites máximos de resíduos de pesticidas 
no interior e à superfície dos alimentos de 
origem vegetal e animal e a avaliar a exposição 
dos consumidores a estes resíduos.

Regulamento de Execução (UE) 
2020/585, de 20 de abril de 2020

Altera a Decisão 2014/312/UE a fim de 
alargar a derrogação relativa ao óxido de zinco 
para permitir a sua utilização como 
estabilizador de conservantes utilizados na 
«conservação de enlatados» e na conservação 
de «pastas para afinação de cor».

Decisão (UE) 2020/503, de 3 de abril 
de 2020

AMBIENTE



Decreto-Lei 12/2020, de 6 de abril 
de 2020
Regulamenta a declaração do estado de 
emergência, assegurando o funcionamento 
das cadeias de abastecimento de bens e dos 
serviços públicos essenciais, bem como as 
condições de funcionamento em que estes 
devem operar.
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Regulamenta a prorrogação do estado de 
emergência decretado pelo Presidente da 
República.

Decreto 2-B/2020, de 2 de abril de 
2020

Procede à primeira alteração à Portaria 
80-A/2020, que veio estabelecer o regime de 
prestação de serviços essenciais de inspeção de 
veículos.

Portaria 90/2020, de 9 de abril de 
2020

Regulamenta a prorrogação do estado de 
emergência decretado pelo Presidente da 
República.

Decreto 2-B/2020, de 2 de abril de 
2020

Regulamento (UE) 2020/507, de 7 de 
abril de 2020
Altera o Regulamento (CE) 1907/2006 no 
que diz respeito à percentagem de dossiês de 
registo a selecionar para fins de verificação da 
conformidade.

Decisão (UE) 2020/519 da 
Comissão, de 3 de abril de 2020
Relativa ao documento de referência setorial 
sobre as melhores práticas de gestão 
ambiental, indicadores de desempenho 
ambiental setoriais e indicadores de excelência 
para o setor da gestão de resíduos nos termos 
do Regulamento (CE) 1221/2009 relativo à 
participação voluntária de organizações num 
sistema comunitário de ecogestão e auditoria 
(EMAS).

SEGURANÇA 
OCUPACIONAL

Resolução do Conselho de 
Ministros 33-A/2020, de 30 de Abril 
de 2020
Declara a situação de calamidade, no âmbito 
da pandemia da doença COVID-19.

QUALIDADE

Lei 7/2020, de 10 de abril de 2020
Estabelece regimes excecionais e temporários 
de resposta à epidemia SARS-CoV-2, e 
procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 
10-I/2020, e à quarta alteração à Lei 27/2007.



Regulamento de Execução (UE) 
2020/568, de 17 de fevereiro de 2020
Sujeita a exportação de determinados 
produtos à apresentação de uma autorização 
de exportação.

4LEX - Enquadramento Legislativo abril| 2020

Declaração de Retificação 
18/2020, de 30 de abril de 2020
Retifica a Lei n.º 7/2020, «Estabelece regimes 
excecionais e temporários de resposta à 
epidemia SARS-CoV-2, e procede à primeira 
alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 
de março, e à quarta alteração à Lei n.º 
27/2007, de 30 de julho».

Regulamento (UE) 2020/561, de 24 
de abril de 2020
Altera o Regulamento (UE) 2017/745 relativo 
aos dispositivos médicos no que diz respeito às 
datas de aplicação de algumas das suas 
disposições.

Despacho 5023-C/2020, de 27 de 
abril de 2020
Altera a alínea g) do n.º 4 do Despacho 
3547-A/2020 sobre prestação de serviços de 
atendimento ao público.

Resolução do Conselho de 
Ministros 33-A/2020, de 30 de abril 
de 2020
Declara a situação de calamidade, no âmbito 
da pandemia da doença COVID-19.

Resolução do Conselho de 
Ministros 33-C/2020, de 30 de abril 
de 2020
Estabelece uma estratégia de levantamento de 
medidas de confinamento no âmbito do 
combate à pandemia da doença COVID 19.
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