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Regulamento de Execução (UE) 
2019/533 de 29 de março
Relativo a um programa de controlo 
coordenado plurianual da União para 2020, 
2021 e 2022, destinado a garantir o respeito 
dos limites máximos de resíduos de pesticidas 
no interior e à superfície dos alimentos de 
origem vegetal e animal e a avaliar a exposição 
dos consumidores a estes resíduos. 

Relativa à apresentação, em nome da União 
Europeia, de uma proposta de inscrição do 
metoxicloro no anexo A da Convenção de 
Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos 
Persistentes.
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Regulamento (UE) 2019/424 de 15 de 
março
Estabelece os requisitos de conceção ecológica 
para servidores e produtos de armazenamento 
de dados nos termos da Diretiva 
2009/125/CE e que altera o Regulamento 
(UE) 617/2013.

AMBIENTE

Decisão (UE) 2019/448 do Conselho 
18 de março

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

Aprova o Plano de Ação Nacional para o Uso 
Sustentável dos Produtos Fitofarmacêuticos.

Portaria 82/2019 de 20 de março

Quarta alteração à lei-quadro das 
contraordenações ambientais, consagrando o 
princípio do não aviso prévio de ações de 
inspeção e fiscalização.

Lei 25/2019 de 26 de março

Altera o Regulamento de Execução (UE) 
1191/2014 no que se refere à comunicação de 
dados sobre a produção e as importações e 
exportações de polióis que contêm 
hidrofluorocarbonetos, nos termos do artigo 
19 do Regulamento (UE)  517/2014.

Regulamento de Execução (EU) 
2019/522



Estabelece o regime sancionatório aplicável ao 
exercício da atividade da pesca comercial 
marítima.

Decreto-Lei 35/2019 de 11 de março
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QUALIDADE

Altera, para efeitos de adaptação ao progresso 
técnico e científico, o Regulamento (CE) 
1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas.

Deliberação 292/2019 de 15 de 
março
Autorização de montagem à retaguarda em 
veículos pesados de passageiros, de 
dispositivos para o transporte de velocípedes.

SEGURANÇA 
OCUPACIONAL

Regulamento (UE) 2019/521 de 27 
de março

Define o modelo de gestão da quota 
portuguesa de lagostim (Nephrops 
norvegicus) nas zonas 9 e 10, definidas pelo 
Conselho Internacional para a Exploração do 
Mar (CIEM), e na divisão 34.1.1, definida 
pelo Comité das Pescas para o Atlântico 
Centro Este (CECAF).

Portaria 75/2019 de 11 de março

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

Regulamento de Execução (UE) 
2019/446 de 19 de março

Altera os anexos I a V da Diretiva 
2000/29/CE relativa às medidas de proteção 
contra a introdução na Comunidade de 
organismos prejudiciais aos vegetais e 
produtos vegetais e contra a sua propagação 
no interior da Comunidade.

Diretiva de Execução (UE) 2019/523 de 
21 de março

Regime da representação equilibrada entre 
homens e mulheres no pessoal dirigente e nos 
órgãos da Administração Pública.

Lei 26/2019 de 28 de março
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