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Declaração de Retificação 49/2019, 
de 4 de outubro
Declaração de retificação à Lei 119/2019,  
«Alteração de diversos códigos fiscais»
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Decreto-Lei 154/2019, de 18 de 
outubro

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

Transpõe diretivas sobre espécies hortícolas, 
organismos prejudiciais aos vegetais e 
produtos vegetais, organismos geneticamente 
modificados e atualiza o regime de 
transposição da diretiva sobre 
compatibilidade eletromagnética dos 
equipamentos.

Reforço da proteção na parentalidade, 
alterando o Código do Trabalho, aprovado 
pela Lei 7/2009, e os Decretos-Leis 89/2009, 
que regulamenta a proteção na parentalidade, 
no âmbito da eventualidade maternidade, 
paternidade e adoção, dos trabalhadores que 
exercem funções públicas

Lei 90/2019, de 4 de setembro

Regulamento (UE) 2019/1791, de 17 
de outubro
Altera os anexos II, III e IV do Regulamento 
(CE) 396/2005 no que se refere aos limites 
máximos de resíduos de 1-decanol, 2,4-D, 
ABE-IT 56, ciprodinil, dimetenamida, álcoois 
gordos, florpirauxifen-benzilo, fludioxonil, 
fluopirame, mepiquato, pendimetalina, 
picolinafena, piraflufena-etilo, piridabena, 
ácido S-abcísico e trifloxistrobina no interior e 
à superfície de certos produtos.

Regulamento (UE) 2019/1792, de 17 
de outubro
Altera os anexos II, III e V do Regulamento 
(CE) 396/2005 no que se refere aos limites 
máximos de resíduos de amitrol, fipronil, 
flupirsulfurão-metilo, imazossulfurão, 
isoproturão, ortossulfamurão e triassulfurão 
no interior e à superfície de certos produtos.

Relativo ao aumento temporário dos 
controlos oficiais e às medidas de emergência 
que regem a entrada na União de 
determinadas mercadorias provenientes de 
certos países terceiros, que dá execução aos 
Regulamentos (UE) 2017/625 e (CE) 
178/2002 e revoga os Regulamentos (CE) 
669/2009, (UE) 884/2014, (UE) 2015/175, 
(UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660.

Regulamento de Execução (UE) 
2019/1793, de 22 de outubro



Determina a não utilização e não 
disponibilização de louça de plástico de 
utilização única nas atividades do setor de 
restauração e/ou bebidas e no comércio a 
retalho.

Diretiva (UE) 2019/1832, de 24 de 
outubro
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AMBIENTE

Altera os anexos I, III, V e VI da Diretiva 
2000/54/CE no que respeita a adaptações de 
carácter exclusivamente técnico.

Diretiva (UE) 2019/1833, de 24 de 
outubro

Relativo à aplicação de determinadas 
disposições em matéria de registo e partilha de 
dados do Regulamento (CE) 1907/2006 após 
o termo do prazo final de registo de 
substâncias de integração progressiva.

Regulamento de Execução (UE) 
2019/1692, de 9 de outubro

Terceira alteração ao Decreto-Lei  220/2008 
que estabelece o regime jurídico da segurança 
contra incêndio em edifícios.

Lei 123/2019, de 18 de outubro

Declaração de retificação à Lei 90/2019, 
«Reforço da proteção na parentalidade, 
alterando o Código do Trabalho, aprovado 
pela Lei 7/200, e os Decretos-Leis  89/2009, 
que regulamenta a proteção na parentalidade, 
no âmbito da eventualidade maternidade, 
paternidade e adoção, dos trabalhadores que 
exercem funções públicas integrados no 
regime de proteção social convergente, e 
91/2009, que estabelece o regime jurídico de 
proteção social na parentalidade no âmbito do 
sistema previdencial e no subsistema de 
solidariedade».

Declaração de Retificação 48/2019, de 4 
de outubro

Estabelece uma quinta lista de valores-limite 
de exposição profissional indicativos nos 
termos da Diretiva 98/24/CE e que altera a 
Diretiva 2000/39/CE.

Diretiva (UE) 2019/1831, de 14 de 
outubro

SEGURANÇA 
OCUPACIONAL
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Altera a Diretiva de Execução 2014/96/UE 
relativa aos requisitos em matéria de 
rotulagem, selagem e acondicionamento de 
material de propagação de fruteiras e de 
fruteiras destinados à produção de frutos, 
abrangidos pelo âmbito da Diretiva 
2008/90/CE do Conselho, no que diz respeito 
à cor do rótulo para as categorias certificadas 
de material de propagação e de fruteiras e ao 
conteúdo do documento do fornecedor.

Diretiva de Execução (UE) 2019/1813, 
de 29 de outubro

Relativa às normas europeias sobre produtos 
elaboradas em apoio da Diretiva 2001/95/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à segurança geral dos produtos.

Decisão de Execução (UE) 2019/1698, 
de 9 de outubro

Altera o Regulamento de Sinalização do 
Trânsito.

Decreto Regulamentar 6/2019, de 22 de 
outubro

QUALIDADE

Altera o anexo V do Regulamento (CE) 
1907/2006 relativo ao registo, avaliação, 
autorização e restrição dos produtos químicos 
(REACH).

Regulamento (UE) 2019/1691, de 9 de 
outubro

Altera a Diretiva 2014/24/UE no respeitante 
aos limiares para os contratos públicos de 
fornecimento, os contratos públicos de 
serviços e contratos de empreitada de obras 
públicas, bem como para os concursos de 
conceção.

Regulamento Delegado (UE) 
2019/1828, de 30 de outubro

Altera a Diretiva 2014/23/UE no respeitante 
aos limiares das concessões.

Regulamento Delegado (UE) 
2019/1827, de 30 de outubro

Transpõe diretivas sobre espécies hortícolas, 
organismos prejudiciais aos vegetais e 
produtos vegetais, organismos geneticamente 
modificados e atualiza o regime de 
transposição da diretiva sobre 
compatibilidade eletromagnética dos 
equipamentos.

Decreto-Lei 154/2019, de 18 de 
outubro



Altera a Diretiva 2014/25/UE no respeitante 
aos limiares para os contratos de 
fornecimento, os contratos de serviços e os 
contratos de empreitada, bem como para os 
concursos de conceção.

Regulamento Delegado (UE) 
2019/1829, de 30 de outubro
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Altera a Diretiva 2009/81/CE no respeitante 
aos limiares para os contratos de 
fornecimento, os contratos de serviços e os 
contratos de empreitada.

Regulamento Delegado (UE) 
2019/1830, de 30 de outubro
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