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Decreto-Lei n.º 28/2020, de 26 de 
junho
Transpõe diversas diretivas de adaptação ao
progresso técnico em matéria de substâncias
perigosas em equipamento elétrico e
eletrónico.
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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.

SEGURANÇA
ALIMENTAR

Estabelece medidas de proteção
fitossanitária adicionais destinadas à
erradicação no território nacional do inseto
de quarentena Trioza erytreae Del Guercio.

Portaria 142/2020, de 17 de junho

Altera o Regulamento (UE) 142/2011 no
que diz respeito às normas microbiológicas
aplicáveis aos alimentos crus para animais de
companhia, aos requisitos relativos aos
estabelecimentos aprovados, aos parâmetros
técnicos aplicáveis ao método alternativo
«processo de gaseificação de Brookes» e à
hidrólise de gorduras fundidas, e às
exportações de chorume transformado, de
determinados tipos de sangue, produtos
derivados de sangue e produtos intermédios.

Regulamento (UE) 2020/762, de 10 
de junho

Regulamento (UE) 2020/757, de 9 
de junho
Altera o Regulamento (UE) 142/2011 no
que se refere à rastreabilidade de
determinados subprodutos animais e
produtos derivados.

QUALIDADE

Altera e retifica o Regulamento (CE)
1235/2008 que estabelece normas de
execução do Regulamento (CE) 834/2007
no respeitante ao regime de importação de
produtos biológicos de países terceiros .

Regulamento de Execução (UE) 
2020/786, de 15 de junho



Regulamento (UE) 2020/763, de 10 
de junho
Altera o anexo do Regulamento (UE)
231/2012 que estabelece especificações para
os aditivos alimentares enumerados nos
anexos II e III do Regulamento (CE)
1333/2008 no que diz respeito às
especificações para o fosfato tricálcico [E
341(iii)].
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Altera os anexos II e III do Regulamento
(CE) 396/2005 no que se refere aos limites
máximos de resíduos de miclobutanil,
napropamida e sintofena no interior e à
superfície de determinados produtos.

Regulamento (UE) 2020/770, de 8 de 
junho

Altera o Regulamento (UE) 142/2011 no
que diz respeito aos requisitos para
subprodutos animais e produtos derivados
originários da União e que regressam à
União na sequência de uma recusa de
entrada num país terceiro.

Regulamento (UE) 2020/797, de 17 
de junho

Retificação do Regulamento (CE) 
183/2005, de 16 de julho
Retificação do Regulamento (CE)
183/2005, que estabelece requisitos de
higiene dos alimentos para animais.

Altera os anexos II e III do Regulamento
(CE) 1333/2008 e o anexo do Regulamento
(UE) 231/2012 no que diz respeito à
utilização de anato, bixina, norbixina (E
160b).

Regulamento (UE) 2020/771, de 11 
de junho

Altera os anexos II e III do Regulamento
(CE) 396/2005 no que se refere aos limites
máximos de resíduos de ciantraniliprol,
ciazofamida, ciprodinil, fenepiroximato,
fludioxonil, fluxapiroxade, imazalil,
isofetamida, cresoxime-metilo, lufenurão,
mandipropamida, propamocarbe,
piraclostrobina, piriofenona, piriproxifena e
espinetorame no interior e à superfície de
determinados produtos.

Regulamento (UE) 2020/856, de 9 de 
junho

Altera os anexos II e III do Regulamento
(CE) 396/2005 no que se refere aos limites
máximos de resíduos de cromafenozida,
fluometurão, pencicurão, sedaxane, tau-
fluvalinato e triazoxida no interior e à
superfície de determinados produtos.

Regulamento (UE) 2020/785, de 9 de 
junho



Resolução do Conselho de 
Ministros 43-B/2020, de 12 de 
junho
Prorroga a declaração da situação de
calamidade, no âmbito da pandemia da
doençaCOVID-19.
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Define regras especiais para a Área
Metropolitana de Lisboa no âmbito da
situação de calamidade declarada pela
Resolução do Conselho de Ministros 40-
A/2020.

Resolução do Conselho de Ministros 
45-B/2020, de 26 de junho

AMBIENTE

Recomenda ao Governo que promova boas
práticas de deposição de resíduos de
materiais e equipamentos de proteção
individual, para efeitos de prevenção do
contágio do novo coronavírus (SARS-CoV-
2).

Resolução da Assembleia da 
República 30/2020, de 26 de junho
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