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Regulamento (UE) 2019/1338, de 
agosto

Altera o Regulamento (UE)10/2011 relativo 
aos materiais e objetos de matéria plástica 
destinados a entrar em contacto com os 
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.

Decreto-Lei 118/2019, de 21 de 
agosto
Assegura a execução na ordem jurídica interna 
das obrigações decorrentes do Regulamento 
(UE) 2016/425, relativo aos equipamentos de 
proteção individual.

SEGURANÇA 
ALIMENTAR

Decreto-Lei 129/2019, de 29 de 
agosto

Assegura a execução na ordem jurídica interna 
das obrigações decorrentes do Regulamento 
(UE) 2016/426, relativo aos aparelhos a gás.

SEGURANÇA 
OCUPACIONAL

Decreto-Lei 131/2019, de 30 de 
agosto
Aprova o Regulamento de Instalação e de 
Funcionamento de Recipientes sob Pressão 
Simples e de Equipamentos sob Pressão.

QUALIDADE

Lei 59/2019, de 8 de agosto
Aprova as regras relativas ao tratamento de 
dados pessoais para efeitos de prevenção, 
deteção, investigação ou repressão de infrações 
penais ou de execução de sanções penais, 
transpondo a Diretiva (UE) 2016/680.

Lei 58/2019, de 8 de agosto
Assegura a execução, na ordem jurídica 
nacional, do Regulamento (UE) 2016/679, 
relativo à proteção das pessoas singulares no 
que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados.



Aprova a informação e a sinalética a utilizar 
pelos produtores e utilizadores de água para 
reutilização (ApR).

Portaria 266/2019, de 26 de agosto
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Decreto-Lei 119/2019, de 21 de agosto

Portaria 281/2019, de 30 de agosto

Lei 63/2019, de 16 de julho
Sujeita os conflitos de consumo de reduzido 
valor económico, por opção do consumidor, à 
arbitragem necessária ou mediação, e obriga à 
notificação da possibilidade de representação 
por advogado ou solicitador nesses conflitos, 
procedendo à quinta alteração à Lei 24/96. Estabelece restrições à circulação rodoviária de 

automóveis pesados que transportem 
mercadorias perigosas em cisterna.

Resolução do Conselho de Ministros 
130/2019, 2 de agosto
Aprova o Programa de Ação para a Adaptação 
às Alterações Climáticas.

AMBIENTE

Resolução da Assembleia da 
República 138/2019, de 8 de agosto
Cessação de vigência do Decreto-Lei 20/2019,  
que concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais nos 
domínios da proteção e saúde animal e da 
segurança dos alimentos.

Estabelece o regime jurídico de produção de 
água para reutilização, obtida a partir do 
tratamento de águas residuais, bem como da 
sua utilização.

Decreto-Lei 116/2019, de 21 de agosto
Define o modelo de cogestão das áreas 
protegidas.

Decreto-Lei 101/2019, de 5 de 
agosto
Assegura a execução, na ordem jurídica 
nacional, do Regulamento (UE) 2017/852, 
relativo ao mercúrio.

Resolução da Assembleia da 
República 138/2019 , de 8 de agosto
Cessação de vigência do Decreto-Lei 20/2019,  
que concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais nos 
domínios da proteção e saúde animal e da 
segurança dos alimentos.
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