
ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO

fevereiro | 2019

L E X

QUALIDADE SEGURANÇA 
OCUPACIONAL

AMBIENTE

SEGURANÇA 
ALIMENTAR

SERVIÇOS INFRAESTRUTURAS NORMAS



Lei 14/2019 de 21 de janeiro
Altera o funcionamento e enquadramento das 
entidades de resolução extrajudicial de litígios 
de consumo, procedendo à segunda alteração à 
Lei 144/2015.

Sobre a determinação das regras transitórias 
da União relativas à atribuição harmonizada 
de licenças de emissão a título gratuito nos 
termos do artigo 10-A da Diretiva 
2003/87/CE.
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Regulamento Delegado (EU) 
2019/330 de 11 de dezembro de 2018
Altera os anexos I e V do Regulamento (UE) 
649/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à exportação e importação 
de produtos químicos perigosos.

Relativo à condução de veículos agrícolas, 
clarificando a formação habilitante para 
condução e operação de veículos agrícolas, 
conforme estabelecido no Decreto-Lei 
151/2017.

Relativo à condução de veículos agrícolas, 
clarificando a formação habilitante para 
condução e operação de veículos agrícolas, 
conforme estabelecido no Decreto-Lei 
151/2017.

QUALIDADE

Resolução do Conselho de Ministros 
28/2019 de 13 de fevereiro
Aprova o Plano de Ação para a Segurança e 
Saúde no Trabalho na Administração Pública 
2020.

AMBIENTE

Regulamento Delegado (EU) 
2019/330 de 19 de dezembro de 2018

SEGURANÇA 
OCUPACIONAL

Resolução do Conselho de 
Ministros 28/2019 de 13 de fevereiro

Despacho 1819/2019 de 21 de 
fevereiro

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.



Regulamento (UE) 2019/229 de 7 de 
fevereiro

Altera o Regulamento (CE) 2073/2005 
relativo a critérios microbiológicos aplicáveis 
aos géneros alimentícios, no que diz respeito a 
certos métodos, ao critério de segurança dos 
géneros alimentícios relativo à Listeria 
monocytogenes em sementes germinadas, ao 
critério de higiene dos processos e ao critério 
de segurança dos géneros alimentícios

Estabelece um plano geral de gestão de crises 
no domínio da segurança dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para animais.

Decisão de Execução (UE) 2019/300 da 
Comissão de 19 de fevereiro
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Regulamento de Execução (UE) 
2019/238 de 8 de fevereiro

Altera o Regulamento (UE) 37/2010 a fim de 
classificar a substância ovotransferrina no que 
respeita ao seu limite máximo de resíduos.

Segurança Alimentar
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