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Decisão de Execução (UE) 2019/939, 
de 7 de junho
Designa as entidades emissoras designadas 
para operar um sistema para a atribuição de 
identificadores únicos dos dispositivos (UDI) 
no domínio dos dispositivos médicos. 
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Decisão de Execução (UE) 2019/1004 
da Comissão, de 7 de junho

Estabelece regras para o cálculo, a verificação e 
a comunicação de dados sobre resíduos em 
conformidade com a Diretiva 2008/98/CE e 
que revoga a Decisão de Execução C(2012) 
2384 da Comissão.

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

Regulamento (UE) 2019/1020, 20 de 
junho
Relativo à fiscalização do mercado e à 
conformidade dos produtos e que altera a 
Diretiva 2004/42/CE (tintas e vernizes) e os 
Regulamentos (CE) 765/2008 (requisitos de 
acreditação e fiscalização do mercado relativos 
à comercialização de produtos) e (UE) 
305/2011 (produtos de construção).

Altera o regime jurídico aplicável ao exercício 
das atividades de produção, transporte, 
distribuição e comercialização de eletricidade 
e à organização dos mercados de eletricidade.

Decreto-Lei 76/2019, de 3 de junho

Regulamento (UE) 2019/1009, 25 de 
junho
Estabelece regras relativas à disponibilização 
no mercado de produtos fertilizantes UE e 
que altera os Regulamentos (CE) 1069/2009 e 
(CE) 1107/2009 e revoga o Regulamento 
(CE) 2003/2003.

Relativa à redução do impacto de 
determinados produtos de plástico no 
ambiente.

Diretiva (UE) 2019/904, de 5 de 
junho

Regulamento (UE) 2019/1242, de 20  
de junho

Estabelece normas de desempenho em matéria 
de emissões de CO2 dos veículos pesados 
novos e que altera os Regulamentos (CE) 
595/2009 e (UE) 2018/956  e a Diretiva 
96/53/CE.



Altera a Diretiva 2004/37/CE, relativa à 
proteção dos trabalhadores contra riscos 
ligados à exposição a agentes cancerígenos ou 
mutagénicos durante o trabalho.

Diretiva (UE) 2019/983, de 5 de junho
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Regulamento (UE) 2019/1021, de 20 
de junho
Relativo a poluentes orgânicos persistentes.

Lei 41/2019, de 21 de junho
Elimina o prazo para o desmantelamento dos 
veículos em fim de vida nos centros de abate 
(segunda alteração ao Decreto-Lei 
152-D/2017, de 11 de dezembro).

SEGURANÇA 
OCUPACIONAL

Regulamento (UE) 2019/957, de 11 
de junho
Altera o anexo XVII do Regulamento (CE) 
1907/2006 relativo ao registo, avaliação, 
autorização e restrição dos produtos químicos 
(REACH) no que respeita ao 
(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-octil)si
lanotriol e aos TDFA.

Atribui aos técnicos de saúde ambiental a 
competência para a colheita de amostras de 
água e de biofilmes em situações de cluster ou 
surto, procedendo à primeira alteração à Lei 
52/2018 (estabelece o regime de prevenção e 
controlo da doença dos legionários).

Lei 40/2019, de 21 de junho

Sobre a comercialização e utilização de 
precursores de explosivos, que altera o 
Regulamento (CE) 1907/2006 e revoga o 
Regulamento (UE) 98/2013.

Regulamento (UE) 2019/1148, de 20 de 
junho

Institui uma Autoridade Europeia do 
Trabalho, altera os Regulamentos (CE) 
883/2004, (UE) 492/2011 e (UE) 2016/589 e 
revoga a Decisão (UE) 2016/344.

Regulamento (UE) 2019/1149, de 20 de 
junho

Relativa a condições de trabalho transparentes 
e previsíveis na União Europeia.

Diretiva (UE) 2019/1152, de 20 de 
junho

INFRAESTRUTURAS

Aprova a Estratégia Nacional de Segurança do 
Ciberespaço 2019-2023.

Resolução do Conselho de Ministros 
92/2019, de 5 de junho
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Regulamento de Execução (UE) 
2019/1084, de 26 de junho

Altera o Regulamento (UE) 142/2011 no que 
diz respeito à harmonização da lista de 
estabelecimentos, instalações e operadores 
aprovados ou registados e à rastreabilidade de 
determinados subprodutos animais e 
produtos derivados.

Regulamento (UE) 2019/1015, de 20 
de junho

Altera os anexos II e III do Regulamento (CE) 
396/2005 no que se refere aos limites 
máximos de resíduos de aminopiralida, 
captana, ciazofamida, flutianil, 
cresoxime-metilo, lambda-cialotrina, 
mandipropamida, piraclostrobina, 
espiromesifena, espirotetramato, 
teflubenzurão e tetraconazol no interior e à 
superfície de determinados produtos.

Altera os anexos II e III do Regulamento (CE) 
396/2005 no que se refere aos limites 
máximos de resíduos de bispiribac, benzoato 
de denatónio, fenoxicarbe, flurocloridona, 
quizalofope-P-etilo, quizalofope-P-tefurilo, 
propaquizafope e tebufenozida no interior e à 
superfície de determinados produtos.

Regulamento (UE) 2019/973, 13 de 
junho

Regulamento (UE) 2019/977, de 13 de 
junho

SEGURANÇA 
ALIMENTAR

Altera os anexos II e IV do Regulamento (CE) 
396/2005 no que se refere aos limites 
máximos de resíduos de aclonifena, Beauveria 
bassiana estirpe PPRI 5339, Clonostachys 
rosea estirpe J1446, fenepirazamina, 
mefentrifluconazol e penconazol no interior e 
à superfície de determinados produtos.



APO Partner
Rua do Salgueiral, nº 62, Lj. 19, 4200-339

Porto, Portugal

www.apopartner.pt224 051 161 info@apopartner.pt

https://www.facebook.com/APOPARTNER
https://www.linkedin.com/company/apopartner/
http://www.apopartner.pt/
mailto:info@apopartner.pt

