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Regulamento de Execução (UE) 
2020/977, de 7 de julho
Derroga os Regulamentos (CE) 889/2008 e
(CE) 1235/2008 no respeitante aos
controlos da produção de produtos
biológicos devido à pandemia de COVID-
19.

2LEX - Enquadramento Legislativo julho | 2020

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.

Altera os anexos II e V do Regulamento
(CE) 396/2005 no que se refere aos limites
máximos de resíduos de clorpirifos e
clorpirifos-metilo no interior e à superfície
de determinados produtos.

Retificação do Regulamento (UE) 
2020/1085, de 23 de julho

Regulamento (UE) 2020/1085, de 23 
de julho
Altera os anexos II e V do Regulamento
(CE) 396/2005 no que se refere aos limites
máximos de resíduos de clorpirifos e
clorpirifos-metilo no interior e à superfície
de determinados produtos.

QUALIDADE

Complementa o Regulamento (UE)
2016/429 no que diz respeito aos requisitos
de saúde animal e de certificação aplicáveis à
circulação na União de animais aquáticos e
de produtos de origem animal provenientes
de animais aquáticos.

Regulamento Delegado (UE) 
2020/990, de 10 de julho

SEGURANÇA
ALIMENTAR

AMBIENTE

Decreto-Lei 36/2020, de 15 de julho
Simplifica o procedimento de licenciamento
dos estabelecimentos industriais de fabrico
de dispositivos médicos, equipamentos de
proteção individual, álcool etílico e produtos
biocidas desinfetantes.
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Aprova o Plano Nacional Energia e Clima
2030 (PNEC 2030).

Resolução do Conselho de Ministros 
53/2020, de 10 de julho

Declaração de Retificação n.º 
26/2020, de 27 de julho
Retifica a Portaria 135/2020 da
Administração Interna, sobre a alteração ao
Regulamento Técnico de Segurança contra
Incêndio em Edifícios (SCIE), aprovado pela
Portaria 1532/2008

Altera o anexo I do Regulamento (UE)
2019/1021 relativo a poluentes orgânicos
persistentes no respeitante à inclusão do
ácido perfluoro-octanoico (PFOA) e dos sais
e compostos afins deste ácido.

Retificação do Regulamento 
Delegado (UE) 2020/784, de 9 de 
julho

Altera o Regulamento (CE) 561/2006 no
que diz respeito aos requisitos mínimos em
matéria de tempos máximos de condução
diária e semanal, à duração mínima das
pausas e dos períodos de repouso diário e
semanal e o Regulamento (UE) 165/2014 no
que diz respeito ao posicionamento por meio
de tacógrafos.

Regulamento (UE) 2020/1054, de 15 
de julho

Recomenda ao Governo que avalie e
assegure a qualidade de serviço dos sistemas
de gestão de resíduos urbanos.

Resolução da Assembleia da 
República 37/2020, de 9 de julho

SEGURANÇA
OCUPACIONAL

Altera a proteção dos trabalhadores contra
os riscos ligados à exposição durante o
trabalho a agentes cancerígenos ou
mutagénicos, transpondo as Diretivas (UE)
2017/2398, 2019/130 e 2019/983.

Decreto-Lei 35/2020, de 13 de julho
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