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Regulamento (UE) 2019/1381, de 6 
de setembro
Relativo à transparência e sustentabilidade do 
sistema da UE de avaliação de risco na cadeia 
alimentar, e que altera os Regulamentos 
178/2002, 1829/2003, 1831/2003, 
2065/2003, 1935/2004, 1331/2008, 
1107/2009, 2015/2283 e a Diretiva 
2001/18/CE

Alteração de diversos códigos fiscais.
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Lei 119/2019, de 18 de setembro

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

Relativa à celebração em nome da União 
Europeia do Acordo Internacional de 2015 
sobre o Azeite a as Azeitonas de Mesa. 

Regulamento (UE) 2019/1582, de 25 
de setembro

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) 2019/1559, de 16 
de setembro
Altera os anexos II e III do Regulamento (CE) 
396/2005 no que se refere aos limites 
máximos de resíduos de ciflufenamida, 
fenebuconazol, fluquinconazol e tembotriona 
no interior e à superfície de determinados 
produtos.

Regulamento (UE) 2019/1561, de 17 
de setembro
Altera os anexos II e III do Regulamento (CE) 
396/2005  no que se refere aos limites 
máximos de resíduos de clormequato em 
cogumelos de cultura.

SEGURANÇA 
OCUPACIONAL

Estabelece medidas de emergência para evitar 
a introdução e a propagação na União do 
organismo prejudicial «vírus do fruto rugoso 
castanho do tomateiro» (ToBRFV).

Decisão de Execução (UE) 
2019/1615, de 26 de setembro



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.

Lei 76/2019, de 2 de setembro
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AMBIENTE

Disponibilização de alternativas à utilização 
de sacos de plástico ultraleves e de cuvetes em 
plástico nos pontos de venda de pão, frutas e 
legumes.

Lei 77/2019, de 2 de setembro

Redução do impacto das pontas de cigarros, 
charutos ou outros cigarros no meio 
ambiente.

Lei 88/2019, de 3 de setembroAprova, em anexo à presente portaria e da 
qual faz parte integrante, o Regulamento do 
Controlo Metrológico Legal dos 
Instrumentos de Pesagem Não Automáticos.

Portaria 320/2019, de 19 de setembro

Relativo à transparência e sustentabilidade do 
sistema da UE de avaliação de risco na cadeia 
alimentar, e que altera os Regulamentos 
178/2002, 1829/2003, 1831/2003, 
2065/2003, 1935/2004, 1331/2008, 
1107/2009, 2015/2283 e a Diretiva 
2001/18/CE.

Portaria 293/2019, de 6 de setembro

Aprova o Regulamento do Controlo 
Metrológico Legal dos Instrumentos de 
Medição.

Portaria 321/2019, de 19 de setembro

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.

Altera o regime de avaliação e gestão do ruído 
ambiente, transpondo a Diretiva (UE) 
2015/996.

Decreto-Lei 136-A/2019, de 6 de 
setembro

Quarta alteração à Portaria 349-B/2013, que 
define a metodologia de determinação da 
classe de desempenho energético para a 
tipologia de pré-certificados e certificados do 
SCE, bem como os requisitos de 
comportamento técnico e de eficiência dos

Portaria 297/2019, de 9 de setembro



Aprova a revisão das Orientações Estratégicas 
Nacionais e Regionais previstas no Regime 
Jurídico da Reserva Ecológica Nacional 
(REN).

Portaria 336/2019, de 26 de setembro
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Alteração da Portaria 57/2018.

Portaria 284/2019, de 2 de setembro

Define o método de projeto para a melhoria 
da acessibilidade das pessoas com mobilidade 
condicionada em edifícios habitacionais 
existentes.

Portaria 301/2019, de 12 de setembro

sistemas técnicos dos edifícios novos e 
edifícios sujeitos a grande intervenção.

Altera os anexos II, III e V do Regulamento 
(CE) 1223/2009 relativo aos produtos 
cosméticos.

Lei 82/2019, de 2 de setembro

Estabelece as formas de aplicação do regime da 
segurança e saúde no trabalho previsto no 
Código do Trabalho e legislação 
complementar, aos órgãos e serviços da 
Administração Pública, alterando a Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas.

Lei 79/2019, de 2 de setembro

QUALIDADE

Proíbe a introdução na União de espécimes de 
determinadas espécies da fauna e da flora 
selvagens nos termos do Regulamento (CE) 
338/97 relativo à proteção de espécies da 
fauna e da flora selvagens através do controlo 
do seu comércio.

Regulamento de Execução (UE) 
2019/1587, de 24 de setembro

Define os termos em que obras de ampliação, 
alteração ou reconstrução estão sujeitas à 
elaboração de relatório de avaliação de 
vulnerabilidade sísmica, bem como as 
situações em que é exigível a elaboração de 
projeto de reforço sísmico.

Portaria 302/2019, de 12 de setembro

Fixa os custos-padrão, definidos por 
tecnologia, sistema, ou elemento construtivo 
que permitem quantificar o custo das 
intervenções para operações de reabilitação.

Portaria 303/2019, de 12 de setembro

Define os requisitos funcionais da habitação e 
da edificação em conjunto, aplicáveis às 
operações de reabilitação em edifícios ou 
frações com licença de construção emitida até 
1 de janeiro de 1977, sempre que estes se 
destinem a ser total ou predominantemente 
afetos ao uso habitacional.

Portaria 304/2019, de 12 de setembro



Fixa as normas técnicas dos requisitos 
acústicos em edifícios habitacionais existentes.

Portaria 305/2019, de 12 de setembro
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Regulamenta os aspetos complementares da 
fatura eletrónica.

Portaria 289/2019, de 5 de setembro

Indica as prescrições de conceção, construção e 
desempenho e as normas de ensaio para os 
equipamentos marítimos e que revoga o 
Regulamento de Execução (UE) 2018/773.

Regulamento de Execução (UE) 
2019/1397, de 13 de setembro

Relativa às normas harmonizadas aplicáveis 
aos equipamentos sob pressão, elaboradas em 
apoio da Diretiva 2014/68/EU.

Decisão de Execução (UE) 2019/1616, 
de 27 de setembro
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