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Regulamento (UE) 2020/351, de 28 
de fevereiro de 2020
Altera o anexo II do Regulamento (CE) 
1333/2008 no que diz respeito à utilização de 
ácido cítrico (E 330) em produtos de cacau e 
de chocolate.
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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.

Estabelece uma lista das utilizações previstas 
para os alimentos para animais com objetivos 
nutricionais específicos e que revoga a 
Diretiva 2008/38/CE.

Regulamento (UE) 2020/354, de 4 de 
março de 2020

Altera o anexo II do Regulamento (CE) 
1333/2008 no que diz respeito à utilização de 
polissorbatos (E 432-436) em bebidas 
gaseificadas.

Regulamento (UE) 2020/356, de 4 de 
março de 2020

Regulamento (UE) 2020/355, de 26 
de fevereiro de 2020
Altera o anexo II do Regulamento (CE) 
1333/2008 no que diz respeito à utilização de 
polirricinoleato de poliglicerol (E 476) em 
emulsões de óleos vegetais líquidas.

SEGURANÇA 
ALIMENTAR

QUALIDADE

Sujeita a exportação de determinados 
produtos à apresentação de uma autorização 
de exportação.

Regulamento de Execução (UE) 
2020/402, de 15 de março de 2020

Estabelece uma lista das utilizações previstas 
para os alimentos para animais com objetivos 
nutricionais específicos e que revoga a 
Diretiva 2008/38/CE.

Regulamento (UE) 2020/354, de 4 de 
março de 2020

Estabelece medidas excecionais e temporárias 
relativas à situação epidemiológica do novo 
Coronavírus - COVID 19.

Decreto-Lei 10-A/2020, de 13 de 
março de 2020



Despacho 3547-A/2020, de 22 de 
março de 2020
Regulamenta a declaração do estado de 
emergência, assegurando o funcionamento 
das cadeias de abastecimento de bens e dos 
serviços públicos essenciais, bem como as 
condições de funcionamento em que estes 
devem operar.
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AMBIENTE

Regulamenta a declaração do estado de 
emergência, assegurando o funcionamento 
das cadeias de abastecimento de bens e dos 
serviços públicos essenciais, bem como as 
condições de funcionamento em que estes 
devem operar.

Despacho 3547-A/2020, de 22 de 
março de 2020

Gestão de Resíduos | COVID-19, de 
17 de março de 2020
Orientações e Recomendações para a gestão de 
resíduos em situação de pandemia por 
SARS-CoV-2 (COVID-19).

Aprova um conjunto de medidas relativas à 
situação epidemiológica do novo Coronavírus 
- COVID 19.

Resolução do Conselho de Ministros 
10-A/2020, de 13 de março de 2020

Regula o regime de prestação de serviços 
essenciais de inspeção de veículos.

Portaria 80-A/2020, de 25 de março 
de 2020

Portaria 71/2020, de 15 de março de 
2020
Restrições no acesso e na afetação dos espaços 
nos estabelecimentos comerciais e nos de 
restauração ou de bebidas.

Decreto Regulamentar 1/2020, de 
16 de março de 2020
Classifica como zonas especiais de conservação 
os sítios de importância comunitária do 
território nacional.

SEGURANÇA 
OCUPACIONAL

Despacho 3547-A/2020, de 22 de 
março de 2020
Regulamenta a declaração do estado de 
emergência, assegurando o funcionamento 
das cadeias de abastecimento de bens e dos 
serviços públicos essenciais, bem como as 
condições de funcionamento em que estes 
devem operar.



Portaria 80-A/2020, de 25 de março 
de 2020

Regula o regime de prestação de serviços 
essenciais de inspeção de veículos
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Declaração de Retificação 
14/2020, de 28 de março de 2020

Retifica o Decreto-Lei 10-G/2020, que 
estabelece uma medida excecional e 
temporária de proteção dos postos de 
trabalho, no âmbito da pandemia COVID-19.

Decreto-Lei 10-G/2020, de 26 de 
março de 2020

Estabelece uma medida excecional e 
temporária de proteção dos postos de 
trabalho, no âmbito da pandemia COVID-19.

Decreto-Lei 10-K/2020, de 26 de 
março de 2020

Estabelece um regime excecional e temporário 
de faltas justificadas motivadas por assistência 
à família, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19.
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