
ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO

novembro | 2019

QUALIDADE SEGURANÇA 
OCUPACIONAL

AMBIENTE

SEGURANÇA 
ALIMENTAR

SERVIÇOS INFRAESTRUTURAS NORMAS



Decisão de Execução (UE) 
2019/1885, de 6 de novembro
Estabelece regras para o cálculo, a verificação e 
a comunicação de dados sobre a deposição de 
resíduos urbanos em aterro em conformidade 
com a Diretiva 1999/31/CE.
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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.

Decreto-Lei 169/2019, de 29 de 
novembro
Altera a regulação das atividades de 
distribuição, venda e aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos, transpondo a Diretiva (UE) 
2019/782.

Portaria 398-A/2019, de 28 de 
novembro
Fixa as taxas de instalação e de funcionamento 
de recipientes sob pressão simples (RSPS) e de 
equipamentos sob pressão (ESP).

QUALIDADE

Regulamento (UE) 2019/1857, de 6 
de novembro
Altera o anexo VI do Regulamento (CE) 
1223/2009 relativo aos produtos cosméticos.

Regulamento (UE) 2019/1858, de 6 
de novembro
Altera o anexo V do Regulamento (CE) 
1223/2009 relativo aos produtos cosméticos.

AMBIENTE

Retificação do Regulamento (UE) 
2019/1009, de 22 de novembro
Retificação do Regulamento (UE) 2019/1009 
que 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.

Retificação do Regulamento (UE) 
2018/848 (2019/11/26), de 26 de 
novembro
Retificação do Regulamento (UE) 2018/848, 
relativo à produção biológica e à rotulagem 
dos produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CE) 834/2007.



Altera o Regulamento (CE) 1881/2006 no 
que diz respeito aos teores máximos de 
citrinina em suplementos alimentares à base 
de arroz fermentado com levedura vermelha 
Monascus purpureus

Regulamento (UE) 2019/1901, de 7 de 
novembro
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Recomendação (UE) 2019/1888, de 7 
de novembro

Regulamento de Execução (UE) 
2019/1873, de 7 de novembro
Relativo aos procedimentos aplicáveis aos 
postos de controlo fronteiriço para a 
realização coordenada, pelas autoridades 
competentes, dos controlos oficiais 
intensificados de produtos de origem animal, 
produtos germinais, subprodutos animais e 
produtos compostos.

Regulamento (UE) 2019/1871, de 7 
de novembro
Relativo aos valores de referência para a 
tomada de medidas para substâncias 
farmacologicamente ativas não autorizadas 
presentes nos géneros alimentícios de origem 
animal e que revoga a Decisão 2005/34/CE.

Relativa à monitorização da presença de 
acrilamida em determinados géneros 
alimentícios.

Regulamento (UE) 2019/1870, de 7 de 
novembro
Altera e corrige o Regulamento (CE) 
1881/2006 no que diz respeito aos teores 
máximos de ácido erúcico e de ácido 
cianídrico em determinados géneros 
alimentícios.

Retificação da Diretiva (UE) 
2019/771, de 26 de novembro
Retificação da Diretiva (UE) 2019/771 
relativa a certos aspetos dos contratos de 
compra e venda de bens que altera o 
Regulamento (UE) 2017/2394 e a Diretiva 
2009/22/CE e que revoga a Diretiva 
1999/44/CE.

Retificação da Diretiva (UE) 
2019/770, de 26 de novembro
Retificação da Diretiva (UE) 2019/770 sobre 
certos aspetos relativos aos contratos de 
fornecimento de conteúdos e serviços digitais.

SEGURANÇA 
ALIMENTAR
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Regulamento de Execução (UE) 
2019/1881, de 11 de novembro
Altera o Regulamento (UE) 37/2010, a fim de 
classificar a substância diflubenzurão no que 
respeita ao seu limite máximo de resíduos.

Portaria 398/2019, de 21 de novembro

Estabelece os requisitos, bem como o 
procedimento de atribuição da ajuda ao 
armazenamento privado de azeite, nos termos 
do Regulamento Delegado (UE) 2016/1238 e 
do Regulamento de Execução (UE) 
2016/1240.

Regulamento de Execução (UE) 
2019/1882, de 8 de novembro
Relativo à abertura de um concurso para o 
montante da ajuda ao armazenamento privado 
de azeite.

Regulamento (UE) 2019/1869, de 8 de 
novembro
Regulamento (UE) 2019/1869  que altera e 
retifica o anexo I da Diretiva 2002/32/CE no 
que diz respeito aos limites máximos de 
determinadas substâncias indesejáveis nos 
alimentos para animais.
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