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Regulamento de Execução (UE) 
2019/1139, de 3 de julho

Altera o Regulamento (CE) 2074/2005 no 
que se refere aos controlos oficiais dos géneros 
alimentícios de origem animal relativamente 
aos requisitos respeitantes às informações 
relativas à cadeia alimentar e respeitantes aos 
produtos da pesca, bem como relativamente à 
referência aos métodos de teste reconhecidos 
para as biotoxinas marinhas e aos métodos de 
teste para o leite cru e o leite de vaca tratado 
termicamente
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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.

informações relativas à cadeia alimentar e 
respeitantes aos produtos da pesca, bem como 
relativamente à referência aos métodos de 
teste reconhecidos para as biotoxinas 
marinhas e aos métodos de teste para o leite 
cru e o leite de vaca tratado termicamente.

Regulamento de Execução (UE) 
2019/1177, de 10 de julho
Altera o Regulamento (UE) 142/2011 no que 
diz respeito às importações de gelatina, 
vísceras organoléticas e gorduras fundidas.

Altera o anexo I do Regulamento (CE) 
669/2009 que dá execução ao Regulamento 
(CE) 882/2004 no que respeita aos controlos 
oficiais reforçados na importação de certos 
alimentos para animais e géneros alimentícios 
de origem não animal.

Regulamento de Execução (UE) 
2019/1249, de 22 de julho

SEGURANÇA 
ALIMENTAR

Regulamento (UE) 2019/1176, de 11 
de julho
Altera o Regulamento (CE) 2074/2005 no 
que se refere aos controlos oficiais dos géneros 
alimentícios de origem animal relativamente 
aos requisitos respeitantes às

SEGURANÇA 
OCUPACIONAL

Lei 46/2019, de 8 de julho
Altera o regime do exercício da atividade de 
segurança privada e da autoproteção.



Define os termos e os critérios aplicáveis ao 
projeto-piloto a adotar no âmbito do sistema 
de incentivo ao consumidor para devolução de 
embalagens de bebidas em plástico não 
reutilizáveis.

Portaria 202/2019, de 3 de julho
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Resolução do Conselho de Ministros 
108/2019, de 2 de julho

Decisão de Execução (UE) 2019/1194, 
de 5 de julho

Decreto-Lei 95/2019, de 18 de julho

Estabelece o regime aplicável à reabilitação de 
edifícios ou frações autónomas.

Relativa à identificação do 4-terc-butilfenol 
(PTBP) como substância que suscita elevada 
preocupação, em conformidade com o artigo 
57.°, alínea f), do Regulamento (CE) 
1907/2006.

Resolução do Conselho de Ministros 
107/2019, de 1 de julho

Aprova o Roteiro para a Neutralidade 
Carbónica 2050.

QUALIDADE

AMBIENTE

Resolução do Conselho de Ministros 
107/2019, de 1 de julho
Aprova o Roteiro para a Neutralidade 
Carbónica 2050.

Decisão (UE) 2019/1134 da 
Comissão, de 1 de julho
Altera a Decisão 2009/300/CE e a Decisão 
(UE) 2015/2099 no respeitante ao período de 
validade dos critérios ecológicos para 
atribuição do rótulo ecológico da UE a 
determinados produtos e dos correspondentes 
requisitos de avaliação e verificação.

Altera o Plano de Ação para a Economia 
Circular.

Decreto-Lei 92/2019, de 10 de julho
Assegura a execução, na ordem jurídica 
nacional, do Regulamento (UE) 1143/2014, 
estabelecendo o regime jurídico aplicável ao 
controlo, à detenção, à introdução na natureza 
e ao repovoamento de espécies exóticas da 
flora e da fauna.

Boletim de Trabalho e Emprego n.º 
28, 1.ª série, de 29 de julho

Contrato coletivo entre a AECOPS - 
Associação de Empresas de Construção e 
Obras Públicas e Serviços e outras e a 
Federação dos Sindicatos da Indústria e 
Serviços - FETESE e outros - Alteração salarial 
e outra
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Declaração de Retificação 36/2019, 
de 30 de julho
Retifica o Decreto-Lei 76/2019 que altera o 
regime jurídico aplicável ao exercício das 
atividades de produção, transporte, 
distribuição e comercialização de eletricidade 
e à organização dos mercados de eletricidade.

Regulamento de Execução (UE) 
2019/1262, de 25 de julho
Altera o Regulamento de Execução (UE) 
2016/1141 para atualizar a lista de espécies 
exóticas invasoras que suscitam preocupação 
na União.

Aprova o PERSU 2020+, que constitui um 
ajustamento às medidas vertidas no Plano 
Estratégico para os Resíduos Urbanos 
(PERSU 2020).

Portaria 241-B/2019, de 31 de julho

Decreto-Lei 93/2019, de 15 de julho

Procede à criação do sistema multimunicipal 
de abastecimento de água e de saneamento do 
Algarve e atribui a concessão da respetiva 
exploração e gestão à sociedade Águas do 
Algarve, S. A., em regime de serviço público e 
de exclusivo.
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