notificações
lista mensal ▪ janeiro 2018

A Diretiva 2015/1535 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de setembro, enquadra o procedimento
de informação no domínio das regulamentações técnicas e das regras relativas aos serviços da sociedade
de informação, revoga a Diretiva 98/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Junho e
codifica num único ato legislativo todas as alterações que lhe são subsequentes.
Esta Diretiva estabelece um sistema de permuta de informação, para os projetos de regras técnicas e de
normas em preparação nos países da UE (União Europeia) e da EFTA (Associação Europeia do Comércio
Livre), de modo a promover a sua harmonização e, assim, evitar obstáculos técnicos ao comércio.
A assinatura do Acordo sobre os Obstáculos Técnicos ao Comércio, no âmbito da OMC (Organização
Mundial do Comércio), foi ratificado pela Resolução da Assembleia da República nº 75-B/94, de 27 de
Dezembro e pelo Decreto do Presidente da República nº 82-B/94, da mesma data.
Portugal dá cumprimento à troca de informação, sobre normas e regras técnicas, conforme o disposto no nº
2.9.2. do artigo 2º do referido Acordo, através da divulgação das notificações elaboradas neste âmbito.
Pela Resolução do Conselho de Ministros nº 154/99 (2ª Série), de 18 de Novembro, o IPQ é indicado como
ponto de notificação para esta matéria.
Neste enquadramento, o IPQ é o organismo competente para, centralizar, coordenar e difundir toda a
informação sobre as notificações referidas nos diplomas acima mencionados.
A presente Lista tem como objetivo divulgar e tornar públicas as notificações efetuadas e ainda em período
de inquérito público.
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1. Procedimento de informação, para os projetos de Regras Técnicas
dos Estados-membros da UE e da EFTA
O procedimento de informação estabelecido pela Diretiva 2015/1535, de 9 de Setembro do Parlamento
Europeu e do Conselho, pretende dar a oportunidade aos agentes económicos de um Estado-membro,
através dos Organismos Regulamentadores dos setores respetivos, de reagir criticamente aos projetos de
Regras Técnicas em vias de adoção por outro Estado-membro da UE e que, segundo a sua visão, possam
vir a causar entraves à livre circulação de bens ou serviços.
Nas listas apresentadas, cada referência compreende:
- A área onde se enquadra o projeto de Regra Técnica – Setor;
- A codificação atribuída ao projeto de Regra Técnica pela CE (Comissão Europeia) – Ano/Número
sequencial de chegada à CE/País autor do projeto de Regra Técnica;
- O título do projeto de Regra Técnica;
- A data limite de inquérito público, prazo de recolha de comentários - três meses, a contar da
receção pela CE do texto de projeto de Regra Técnica em apreço;
- Lista na qual o projeto de Regra Técnica foi anunciado pela primeira vez.
De notar que, o Estado-membro autor da notificação deverá sempre responder às reações emitidas, quer
pela CE, quer por qualquer Estado-membro, através da Comissão, via Ponto Focal do Estado-membro.
No caso da reação, emitida por parte de um ou vários Estados-membros e/ou pela CE, durante o período de
inquérito público, revestir a forma de um parecer circunstanciado, a data de adoção do projeto de Regra
Técnica, por parte do Estado autor prolonga-se, a fim de que, o Estado-membro visado o possa analisar e
tomar em devida conta.
Se a CE tiver apresentado, ao Conselho, a intenção de propor ou adotar um Regulamento, uma Diretiva ou
uma Decisão, sobre a matéria que abranja, no seu todo ou em parte, o conteúdo do projeto de Regra
Técnica proposto, este deverá ficar suspenso por 12 meses, a contar da data da apresentação à Comissão,
da referida proposta.
Este mesmo período deverá ser respeitado se, a Comissão nos três meses subsequentes, verificar que o
projeto de regra técnica é abrangido por uma proposta de Regulamento, de uma Diretiva ou de uma
Decisão apresentada ao Conselho.
No caso de o Conselho adotar uma posição comum às situações verificadas para o prazo de 12 meses
atrás mencionado, a publicação da Regra Técnica deverá ficar suspensa por 18 meses, a contar da data da
apresentação à Comissão da proposta inicial.

Nota:
A CE disponibiliza informação sobre este assunto nas onze línguas oficiais da UE e encontra-se no seguinte endereço:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pt/.
Nota: Para fazer uma pesquisa deverá seguir os seguintes passos: Pesquisa na base de dados 98/34 / Pesquisa por número, país,
data, ... etc. / Preencher os campos em Pesquisa de dados e escolher a opção Pesquisa. Após obter a notificação pretendida,
poderá aceder a várias informações sobre a mesma, tal como, o Texto do projecto, em várias línguas, o Texto da mensagem de
notificação, as reações ao referido projeto, a data-limite de inquérito público, entre outras.
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As Regras Técnicas, são codificadas pela Comissão e classificadas consoante os códigos das áreas
temáticas, nas quais se enquadram.
A lista de classificação e respetivos códigos dos Produtos ou Serviços abrangidos pelas Notificações, ao
abrigo da Diretiva 2015/1535, bem como, a tabela com a descrição dos Países de origem das notificações,
são os que se apresentam a seguir.
B00
B10
B20
B30

CONSTRUÇÃO
Materiais de construção
Segurança
Ambiente

S00S
S10S
S20S
S30S

SAÚDE, EQUIPAMENTOS MÉDICOS
Dispositivos médicos
Termalismo
Terapia genética

C00A

AGRICULTURA, PESCA E
GÉNEROS ALIMENTÍCIOS
Pesca
Agricultura, caça
Serviços veterinários
Pesticidas e resíduos de pesticidas
Géneros alimentícios
Rotulagem
Contaminantes
Aditivos, vitaminas, minerais e aromas
Bem-estar dos animais e animais de
companhia
Organismos geneticamente
modificados (OGM)

S00E
S10E
S20E
S30E
S40E

AMBIENTE
Embalagens
Resíduos
Poluição
Adubos orgânicos, lamas de
depuração
Medidas de defesa do ambiente
Fauna e flora
Substâncias perigosas
Gases com efeito de estufa ou que
empobrecem a camada de ozono

C10A
C20A
C30A
C40A
C50A
C60A
C70A
C80A
C90A
CA0A

C00C
C10C
C20C
C30C
C40C
C50C
C00P
C10P
C20P
C30P
H00
H10
H20
H30
I00
I10
I20

PRODUTOS QUÍMICOS
Substâncias e preparações perigosas
Gases com efeito de estufa ou que
empobrecem a camada de ozono
Metais pesados
Adubos químicos
Detergentes, produtos de limpeza
PRODUTOS FARMACÊUTICOS E
COSMÉTICOS
Produtos farmacêuticos
Produtos cosméticos
Farmacopeias
EQUIPAMENTOS PARA USO
DOMÉSTICOS E DE LAZER
Jogos de azar
Equipamentos desportivos
Brinquedos

I30
I40

MECÂNICA
Metrologia
Aparelhos sob pressão, aparelhos a
gás e caldeiras
Máquinas e aparelhos de elevação
Contentores e cisternas

N00E
N10E
N20E
N30E
N40E

ENERGIA, MINERAIS, MADEIRA
Minerais, madeira, papel
Eletricidade
Gás
Produtos petrolíferos

S50E
S60E
S70E
S80E

T00T
T10T
T20T
T30T
T40T
T50T

TRANSPORTES
Transporte aéreo
Transporte marítimo, fluvial e
navegação em águas interiores
Transporte ferroviário
Transporte urbano e rodoviário
Transporte de matérias perigosas

V00T
V10T
V20T

TELECOMUNICAÇÕES
Interfaces de rádio
Equipamentos terminais

X00M
X10M
X20M
X30M
X40M
X50M

MERCADORIAS E PRODUTOS
DIVERSOS
Metais preciosos
Armas e munições
Têxteis e mobiliário
Rotulagem e publicidade
Aço

SERV
SERV10
SERV20
SERV30
SERV40
SERV50
SERV60

SERVIÇOS 98/48/CE
Assinatura eletrónica
Comércio eletrónico
Meios de comunicação social
Nomes de domínio
Proteção da vida privada
Serviços ligados à Internet
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Código
País
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU

País
[PT]
Áustria
Bélgica
Bulgária
Suíça
Chipre
República
Checa
Alemanha
Dinamarca
Estónia
Espanha
Finlândia
França
Reino Unido
Grécia
Hungria

País
Língua
original
Österreich
België/Belgique

Kypros-Kibris
Cêská Republika
Deutschland
Danmark
Eesti
España
Suomi
France
United Kingdom
Ellas
Magyarország

País
[EN]

Código
língua

Código
Notificações

Austria
Belgium
Bulgaria
Switzerland
Cyprus
Czech Republic

de
fr ou nl
bg
fr
el e tr
cs

A
B
BG
CH
CY
CZ

Germany
Denmark
Estonia

de
da
et

D
DK

Spain
Finland
France
United Kingdom
Greece
Hungary

es
fi
fr
en
el
hu

EE
E
FIN
F
UK
GR
HU

HR
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR

Croácia
Irlanda
Islândia
Itália
Liechtenstein
Lituânia
Luxemburgo
Letónia
Malta
Países Baixos
Noruega
Polónia
Portugal
Roménia
Suécia
Eslovénia
Eslováquia
Turquia

Croácia
Ireland
Italia
Lietuva
Luxembourg
Latvija
Malta
Nederlands
Polska
Portugal
Sverige
Slovenija
Slovensko
Türkiye

Ireland
Iceland
Italy
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Latvia
Malta
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Sweden
Slovenia
Slovakia
Turkey

hr
en
is
it
en
lt
Lb ou Fr
lv
mt
nl
no
pl
pt
ro
sv
sl
sk
tr

HR
IRL
IS
I
FL
LT
L
LV
MT
NL
N
PL
P
RO
S
SI
SK
T
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Adubos químicos
2017/0601/I
Decreto ministerial relativo à
alteração do anexo 13 do Decreto
Legislativo n.º 75, de 29 de abril de
2010, intitulado «Reclassificação e
revisão da regulamentação em
matéria de fertilizantes, nos termos
do artigo 13.º da Lei n.º 88, de 7 de
julho de 2009».
Data Limite: 23/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Agricultura, caça
2017/0413/LV
Alterações ao Regulamento n.º 142
do Conselho, de 18 de março de
2004, que estabelece normas
sobre requisitos veterinários e
procedimentos de controlo e
monitorização para a
comercialização de produtos de
origem animal com os EstadosMembros da União Europeia.
Data Limite: 28/02/2018
1ª Publicação: 2017/agosto
Agricultura, caça
2017/0581/S
Regulamentos e orientações gerais
da Agência Sueca de Proteção
Ambiental (NFS 2018:XX) relativos
à utilização de dispositivos de
captura.
Data Limite: 15/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2017/0344/RO
Lei que altera e complementa a Lei
n.º 383/2013 relativa à apicultura.
Data Limite: 22/01/2018
1ª Publicação: 2017/julho

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2017/0386/NL
Diretriz política n.º WJZ/14121735
do secretário de Estado dos
Assuntos Económicos, de [data] de
[mês] de [ano], que altera a Diretriz
política relativa ao bem-estar dos
animais, de 2009, no que concerne
à alteração das normas aplicáveis
à altura e à densidade de
carregamento no transporte de
determinadas espécies de animais.
Data Limite: 19/02/2018
1ª Publicação: 2017/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2017/0472/E
Projeto de decreto que aprova o
regulamento das denominações
geográficas de qualidade e das
marcas de qualidade alimentar de
Castela e Leão.
Data Limite: 09/04/2018
1ª Publicação: 2017/setembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2017/0501/NL
Despacho de isenção relativo a
alternativas de aplicação de
chorume e lamas de depuração
líquidas com baixas emissões em
prados situados em solos argilosos
e solos turfosos.
Data Limite: 29/01/2018
1ª Publicação: 2017/outubro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2017/0505/E
Pportaria da Secretária do
Desenvolvimento Económico e da
Competitividade e do Secretário da
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Saúde que ordena a publicação
das alterações da norma técnica
específica da produção agrícola
biológica do País Basco para a
produção do caracol.
Data Limite: 29/01/2018
1ª Publicação: 2017/outubro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2017/0506/S
Regulamentos e orientações gerais
da Direção-Geral da Agricultura da
Suécia (SJVFS 201X:XX) relativos
a alimentos para animais.
Data Limite: 01/02/2018
1ª Publicação: 2017/outubro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2017/0516/CZ
Projeto de portaria que altera a
Portaria n.º 54/2004 Colet. relativa
aos géneros alimentícios
destinados a uma alimentação
especial e ao método da sua
utilização, com a última redação
que lhe foi dada.
Data Limite: 12/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2017/0536/I
Projeto de decreto do ministro das
Políticas Agrícolas, Alimentares e
Florestais em concertação com o
ministro da Educação, das
Universidades e da Investigação e
com o ministro da Saúde relativo à
definição dos requisitos, incluindo
as percentagens mínimas de
utilização de produtos biológicos,
bem como as especificações
técnicas necessárias para
qualificar o serviço de refeições
escolares como cantina biológica,

em conformidade com a
regulamentação europeia em vigor.
Data Limite: 26/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2017/0541/SI
Regras que alteram as regras
relativas ao procedimento para o
reconhecimento da designação
«qualidade selecionada».
Data Limite: 28/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2017/0564/F
Portaria relativa à extensão de um
acordo interprofissional celebrado
no âmbito da Associação
Interprofissional das Frutas e dos
Produtos Hortícolas Frescos
(«Association interprofessionnelle
des fruits et légumes frais»,
INTERFEL) e relativa à calibragem
do peso das maçãs - campanhas
de 2018 e 2020.
Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2017/0565/F
Portaria relativa à extensão de uma
adenda ao acordo interprofissional
celebrado no âmbito da
Associação Interprofissional das
Frutas e dos Produtos Hortícolas
Frescos («Association
interprofessionnelle des fruits et
légumes frais», INTERFEL) e
relativa ao calibre dos pepinos nas
campanhas de 2018 a 2019.
Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
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Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2017/0566/B
Portaria real que altera a Portaria
Real, de 10 de novembro de 2005,
relativa às retribuições visadas no
artigo 5.º da Lei, de 9 de dezembro
de 2004, relativa ao financiamento
da Agência Federal para a
Segurança da Cadeia Alimentar.
Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2017/0569/F
Decreto adotado para aplicação do
artigo L. 412-1 do Código do
Consumo no que diz respeito às
sidras e às peradas.
Data Limite: 05/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2017/0591/PL
«Jakość Tradycja».
Data Limite: 21/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2017/0592/PL
«Quality Meat Programme (QMP)».
Data Limite: 21/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2017/0593/PL
«Sistema de qualidade da carne de
porco (PQS - Pork Quality
System)».
Data Limite: 21/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2017/0594/PL
Garantia de qualidade para
produtos alimentares (QAFP) –
«Carne de suíno para culinária».
Data Limite: 21/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2017/0595/PL
Regime «Garantia de qualidade
para produtos alimentares (QAFP)
– “Carcaças, cortes e carne de
frango, peru e gansos polacos
jovens engordados com aveia”».
Data Limite: 21/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2017/0596/PL
Garantia de qualidade para
produtos alimentares (QAFP) –
«Carne seca, salgada ou fumada».
Data Limite: 21/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0005/I
Projeto de decreto legislativo que
regulamenta o cultivo, a colheita e
a primeira fase de transformação
das plantas medicinais, nos termos
do artigo 5.º da Lei n.º 154, de 28
de julho de 2016.
Data Limite: 09/04/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Ambiente
2017/0495/F
Decreto relativo ao fim do estatuto
de resíduo das peças provenientes
da desmontagem de veículos em
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fim de vida que tenham sido objeto
de uma preparação com vista à
reutilização.
Data Limite: 24/01/2018
1ª Publicação: 2017/outubro
Ambiente
2017/0521/B
Regulamento flamengo relativo à
gestão sustentável dos ciclos de
materiais e dos resíduos [Vlarema]
– 6.º pacote de alterações.
Data Limite: 15/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Ambiente
2017/0540/A
Decreto do ministro federal da
Agricultura, da Silvicultura, do
Ambiente e da Gestão dos
Recursos Hídricos relativo à
qualidade dos combustíveis e à
utilização sustentável de
biocombustíveis. (Decreto relativo
aos combustíveis, de 2012).
Data Limite: 26/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Ambiente
2017/0584/PL
Projeto de regulamento do
Conselho de Ministros relativo a
taxas aplicáveis à utilização do
ambiente.
Data Limite: 16/12/2017
1ª Publicação: 2017/dezembro
Ambiente
2017/0585/PL
Projeto de regulamento do
Conselho de Ministros relativo às
taxas unitárias para tarifas de
serviços de água.
Data Limite: 16/12/2017
1ª Publicação: 2017/dezembro

Ambiente
2017/0598/PL
Projeto de regulamento do
Conselho de Ministros relativo às
tarifas pela ultrapassagem dos
limites impostos pelas condições
da descarga de águas residuais no
solo ou na água.
Data Limite: 22/12/2017
1ª Publicação: 2017/dezembro
Ambiente
2017/0602/PL
Projeto de regulamento do
Conselho de Ministros relativo ao
montante das tarifas anuais
individuais pela utilização de terras
cobertas por águas.
Data Limite: 23/12/2017
1ª Publicação: 2017/dezembro
Ambiente
2018/0003/F
Portaria que estabelece os critérios
de fim do estatuto de resíduo para
os panos de limpeza cortados
elaborados a partir de têxteis
usados para utilização como
panos.
Data Limite: 06/04/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Assinatura electrónica
2017/0526/E
Anteprojeto de Lei Reguladora de
determinados aspetos dos serviços
eletrónicos de confiança.
Data Limite: 19/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Comércio electrónico
2017/0570/B
Anteprojeto de lei relativa à
liberdade na fixação de preços
para operadores de alojamento
turístico em contratos celebrados
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com operadores de plataformas de
reserva em linha.
Data Limite: 05/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro

rodoviário e para várias leis
conexas.
Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro

Comércio electrónico
2017/0575/UK
Regulamentos relativos à violação
dos limites aplicáveis à venda de
bilhetes, de 2017.
Data Limite: 13/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0583/D
Terceira alteração da base de
avaliação para materiais metálicos
em contacto com água potável
(base de avaliação para metais).
Data Limite: 16/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0485/SI
Diretriz 206 da Associação de
Proteção contra Incêndios da
Eslovénia (SZPV) com o título
«Áreas reservadas aos bombeiros
junto dos edifícios».
Data Limite: 17/01/2018
1ª Publicação: 2017/outubro
Construção
2017/0494/UK
Alterações de 2018 ao Guia de
conformidade dos serviços de
edifícios domésticos – edição de
2013.
Data Limite: 24/01/2018
1ª Publicação: 2017/outubro
Construção
2017/0518/A
Lei, de ………, que altera a
Regulamentação da Caríntia em
matéria de construção, de 1996, as
normas de construção da Caríntia
e a lei da Caríntia relativa aos
ascensores.
Data Limite: 14/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Construção
2017/0560/FIN
Projeto de lei do Governo para
uma lei relativa ao tráfego

Construção
2017/0604/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-01-01-0100 Produção e transporte de betão
de estaleiro.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0605/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-01-01-0300 Cura de betão.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0606/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-01-01-0400 Unidades de produção de betão
no local.
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Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0607/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-01-02-0100 Aço para betão armado.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0608/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-01-03-0000 Andaimes.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0609/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-02-02-0100 Trabalhos de escavação geral
para obras de construção
rodoviária e engenharia hidráulica.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0610/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-02-07-0100 Construção de aterros utilizando
os produtos adequados de

trabalhos de escavação ou
empréstimo de terras.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0611/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-02-07-0300 Aterros temporários.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0612/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-03-02-0200 Paredes de tijolo.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0613/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-03-06-0101 Impermeabilização de telhados
feitos de betão armado.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0614/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-03-06-0201 Isolamento térmico de telhados.
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Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0615/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-03-06-0202 Isolamento térmico de paredes
exteriores.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0616/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-03-06-0203 Isolamento térmico de telhados
de telhas.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0617/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-03-06-0204 Sistemas de isolamento da
envolvente de edifícios utilizando
poliestireno expandido (EPS) e
revestimentos finos reforçados de
compostos - ETICS.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0618/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória

em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-03-07-0300 Revestimentos de pedra
natural.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0619/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-03-07-0400 Revestimento de paredes com
lajes de mármore, granito e pedra
natural.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0620/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-03-08-0300 Portas e janelas de alumínio.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0621/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-03-08-0400 Portas e janelas feitas de
materiais sintéticos.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0622/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
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(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-04-04-0302 Louça sanitária para pessoas
com deficiência.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-04-50-0200 Condutores de sistemas pararaios.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0623/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-04-09-0200 Instalação de caldeiras de aço.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0627/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-04-50-0300 Dispositivos de proteção contra
sobretensões.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0624/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-04-09-0300 Instalação de caldeiras de ferro
fundido.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0625/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-04-50-0100 Circuitos de sistemas para-raios
instalados no telhado.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0626/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas

Construção
2017/0628/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-01-0701 Impermeabilização do tabuleiro
de pontes de betão.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0629/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-02-0100 Lancis, valetas e valas de
drenagem com revestimento de
betão ao longo da estrada.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
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Construção
2017/0630/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-02-0200 Lajes de pavimento e calçada
para zonas de peões e praças.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0631/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-02-0400 Barreiras acústicas para
estradas.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0632/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-02-0700 Barreiras de proteção contra a
queda de pedras.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0633/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-03-0100 Camada de fundação do
pavimento rodoviário com materiais
não ligados.

Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0634/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-03-0300 Camadas de pavimento
rodoviário com agregados não
ligados.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0635/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-03-1104 Camadas de betão betuminoso
denso de mistura a quente.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0636/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-03-1201 Camada de desgaste de betão
betuminoso antiderrapante.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0637/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
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públicas. ELOT TS 1501-05-03-1600 Recuperação de pavimento
rodoviário em plena profundidade
com reciclagem a frio no local
(CIR) e adição de espuma de
asfalto.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0638/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-04-0700 Sistemas de suporte de sinais
rodoviários verticais.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0639/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-07-0100 Infraestrutura para iluminação
rodoviária.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0640/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-07-0200 Candeeiros e postes de
iluminação rodoviária.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0641/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-01-0302 Preenchimento de valas de
redes subterrâneas.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0642/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-02-0100 Gabiões de rede metálica para
proteção de declives, leitos de rios
e aterros.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0643/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-02-0200 Enrocamentos em geotêxteis
para proteção de declives e leitos
de rios.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0644/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-03-0300 Geotêxteis e produtos de
drenagem conexos.
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Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0645/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-03-0600 Drenagem de superfícies
utilizando geocompostos.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0646/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-05-0102 Impermeabilização de
estruturas subterrâneas de betão
utilizando membranas asfálticas.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0647/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-05-0303 Camada de filtro/revestimento
de proteção para membranas
impermeabilizantes sintéticas
utilizando brita estratificada.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0648/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas

(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-05-0304 Revestimento de reservatórios e
aterros com membranas de PEAD.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0649/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-06-0202 Redes não pressurizadas de
águas residuais em PVC-U.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0650/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-06-0702 Válvulas de fecho de ferro
fundido.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0651/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-06-0706 Válvulas de descompressão.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0652/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
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(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ΕLΟΤ TS 1501-08-06-0707 Ventusas de orifício duplo.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0653/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-06-0710 Bocas de rega.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0654/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-06-0803 Reinstalação de lajes de
pavimento ao longo de serviços
públicos subterrâneos construídos.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0655/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-06-0804 Reinstalação de lancis e valetas
ao longo de serviços públicos
subterrâneos construídos.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0656/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-07-0105 Degraus de câmara de visita.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0657/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-08-0200 Bombas com motor elétrico
para estações de bombagem de
rega e abastecimento de água.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0658/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-10-02-0201 Bancos de jardim.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0659/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-10-02-0202 Contentores de resíduos em
espaços públicos exteriores.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
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Construção
2017/0660/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-10-02-0203 Equipamento de parques
infantis.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0664/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-12-02-0101 Escavação de túneis com meios
convencionais.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0661/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-10-06-0401 Desrama e poda de árvores.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0665/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-12-05-0100 Impermeabilização do
revestimento de túneis com
membranas sintéticas.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0662/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-10-06-0402 Poda de arbustos.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0663/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-11-03-0400 Empilhamento de solo utilizando
cimentação a jato.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0666/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-12-05-0200 Geotêxteis e produtos conexos
para a proteção ou drenagem de
membranas de revestimento de
túneis.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0667/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras

18 /36

Mod-DAESPQ-05-04_00

jan 18

notificações
públicas. ELOT TS 1501-12-07-0100 Perfuração em túneis para
injeção, ancoragem,
instrumentação, etc.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0668/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-12-07-0200 Injeção de cimento em túneis.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0669/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-13-01-0401 Maciços de barragens zonadas
de terra e enrocamento compostos
por areia e gravilha.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0670/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-13-01-0402 Maciços de barragens zonadas
de terra e enrocamento compostos
por materiais rochosos de
escavação.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0671/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-13-01-0403 Maciços de barragens zonadas
de terra e enrocamento compostos
por materiais diversos.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0672/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-13-01-0501 Enrocamentos a montante de
barragens zonadas de terra e
enrocamento.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0673/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-14-02-0400 Utilização de injeção de cimento
em alvenaria existente.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0675/HR
Regulamentos técnicos relativos
aos produtos de construção.
Data Limite: 29/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
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Contentores e cisternas
2017/0515/UK
Projeto de regulamentos relativos a
contentores de mercadorias
(Convenção de segurança) (Irlanda
do Norte), de 2018.
Data Limite: 12/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Embalagens
2017/0525/E
Projeto de decreto real relativo à
redução do consumo de sacos de
plástico e que cria o registo de
produtores de produtos (REPP).
Data Limite: 19/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Energia, minerais, madeira
2017/0572/NL
Despacho de execução dos
Incentivos fiscais ao investimento
energético de 2001 com base na
Lista energética de 2018.
Data Limite: 08/12/2017
1ª Publicação: 2017/dezembro
Energia, minerais, madeira
2018/0006/DK
Projeto de lei que altera a lei
relativa ao imposto sobre a
eletricidade, a lei relativa ao
imposto sobre as bebidas
espirituosas, a lei relativa ao
imposto sobre produtos derivados
de óleos minerais, etc., a lei
relativa ao imposto sobre os óxidos
de azoto e a lei relativa ao imposto
sobre a cerveja e o vinho
[reduções no imposto sobre a
eletricidade e no imposto sobre a
água para parques de campismo e
marinas, redução fiscal para
pequenos produtores de bebidas
espirituosas (amortecimento),
ajuste do sistema de

amortecimento para pequenos
produtores de cerveja e isenção
fiscal para gás contido em
isqueiros aquando da importação].
Data Limite: 10/01/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Farmacopeias
2017/0561/F
Notas técnicas Pro Farmacopeia
submetidas a consulta pública.
Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Farmacopeias
2018/0002/D
Farmacopeia alemã 2018 - DAB
2018.
Data Limite: 04/04/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Gás
2017/0587/RO
Regras técnicas relativas à
conceção, à construção e ao
funcionamento de sistemas de
aprovisionamento de gás natural.
Data Limite: 19/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Gás
2017/0603/GR
Projeto de regulamentações
técnicas relativas a instalações de
descompressão de gás natural
comprimido e aparelhos auxiliares.
Data Limite: -1ª Publicação: 2017/dezembro
Géneros alimentícios
2017/0391/GR
Produção e venda de bebidas
fermentadas com a posição pautal
22.06 da Nomenclatura Combinada
- Alteração da Decisão do
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Ministério das Finanças n.º
ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ
2015/16.12.2015 (Diário Oficial
2785/B).
Data Limite: 22/02/2018
1ª Publicação: 2017/agosto
Géneros alimentícios
2017/0493/SI
Decreto relativo ao teor máximo
admissível de ácidos gordos trans
em géneros alimentícios.
Data Limite: 22/01/2018
1ª Publicação: 2017/outubro
Géneros alimentícios
2017/0507/LV
Requisitos aplicáveis ao
manuseamento de leite cru de
vaca e de cabra em pequenas
quantidades.
Data Limite: 05/02/2018
1ª Publicação: 2017/outubro
Géneros alimentícios
2017/0519/HR
Regras aplicáveis aos produtos à
base de carne.
Data Limite: 14/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Géneros alimentícios
2017/0524/PL
Regulamento do ministro da Saúde
que altera o regulamento relativo a
cogumelos aprovados para
comercialização ou para a
produção de produtos à base de
cogumelos, géneros alimentícios
que contêm cogumelos e as
qualificações de micologistas e
especialistas em cogumelos.
Data Limite: 19/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro

Géneros alimentícios
2017/0535/RO
Lei relativa ao teor de ácidos
gordos trans dos géneros
alimentícios destinados ao
consumo humano.
Data Limite: 26/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Géneros alimentícios
2017/0538/CZ
Portaria que altera a Portaria n.º
289/2007 Colet. que estabelece os
requisitos veterinários e de higiene
aplicáveis aos produtos de origem
animal, não regulamentados pela
legislação diretamente aplicável
das Comunidades Europeias, com
a redação que lhe foi dada pela
legislação posterior.
Data Limite: 26/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Géneros alimentícios
2017/0539/HU
Projeto de decreto que altera o
Decreto n.º 152/2009 do ministro
da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural, de 12 de
novembro de 2009, relativo aos
requisitos obrigatórios do Codex
Alimentarius Hungaricus.
Data Limite: 26/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Géneros alimentícios
2017/0546/NL
Despacho relativo à lei das
mercadorias no que se refere a
isenções para suplementos
alimentares.
Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
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Géneros alimentícios
2017/0577/SK
Projeto de portaria do Ministério da
Agricultura e do Desenvolvimento
Rural da República Eslovaca que
altera a Portaria n.º 24/2014 Colet.
do Ministério da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural da
República Eslovaca relativa aos
produtos de panificação, aos
produtos de confeitaria e às
massas alimentícias, com a
redação que lhe foi dada pela
Portaria n. 66/2015 Colet.
Data Limite: 13/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Géneros alimentícios
2017/0589/UK
Regulamentos relativos ao imposto
sobre a indústria das bebidas
refrigerantes, de 2017.
Data Limite: 20/12/2017
1ª Publicação: 2017/dezembro
Interfaces de rádio
2017/0509/UK
IR 2102.1 e IR2102.2 – Requisito
sobre interfaces do Reino Unido n.º
2102 Repetidores de telefonia
móvel fixos para uso em espaços
interiores e repetidores de telefonia
móvel de baixo ganho isentos de
licença.
Data Limite: 05/02/2018
1ª Publicação: 2017/outubro
Interfaces de rádio
2017/0547/SK
RIS 011 – Especificações técnicas
de interfaces de rádio
regulamentadas – Equipamentos
de radiocomunicações de curto
alcance (SRD)/ Dispositivos de
deteção de movimentos e de
vigilância.

Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Interfaces de rádio
2017/0548/SK
RIS 013 – Especificações técnicas
de interfaces de rádio
regulamentadas – Serviço móvel /
Serviço móvel terrestre.
Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Interfaces de rádio
2017/0549/SK
RIS 014 – Especificações técnicas
de interfaces de rádio
regulamentadas – Serviço fixo /
Estações terrestres do serviço fixo
por satélite.
Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Interfaces de rádio
2017/0550/SK
RIS 015 – Especificações técnicas
de interfaces de rádio
regulamentadas – Serviço móvel /
Estações terrestres do serviço
móvel por satélite.
Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Interfaces de rádio
2017/0551/SK
RIS 016 – Especificações técnicas
de interfaces de rádio
regulamentadas – Equipamentos
de radiocomunicações de curto
alcance (SRD) / Equipamentos de
telemática para transportes e
tráfego (TTT).
Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
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Interfaces de rádio
2017/0552/SK
RIS 017 – Especificações técnicas
de interfaces de rádio
regulamentadas - Equipamentos
de radiocomunicações de curto
alcance (SRD) / Aplicações
indutivas.
Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Interfaces de rádio
2017/0553/SK
RIS 018 – Especificações técnicas
de interfaces de rádio
regulamentadas – Serviço móvel /
Serviço de Rádio do Cidadão (CB).
Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Interfaces de rádio
2017/0554/SK
RIS 020 – Especificações técnicas
de interfaces de rádio
regulamentadas – Serviço de
radiodifusão / Serviço de
radiodifusão terrestre.
Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Interfaces de rádio
2017/0555/SK
RIS 022 – Especificações técnicas
de interfaces de rádio
regulamentadas - Equipamentos
de radiocomunicações de curto
alcance (SRD) / Sistemas de
alarmes.
Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Interfaces de rádio
2017/0556/SK
RIS 025 – Especificações técnicas
de interfaces de rádio
regulamentadas – Serviço de

navegação / Comunicações de
navegação.
Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Interfaces de rádio
2017/0557/SK
RIS 032 – Especificações técnicas
de interfaces de rádio
regulamentadas – Serviço
meteorológico/ Sondas.
Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Interfaces de rádio
2017/0558/SK
RIS 033 – Especificações técnicas
de interfaces de rádio
regulamentadas –
Radiolocalização/ Radares
meteorológicos.
Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Interfaces de rádio
2017/0559/SK
RIS 034 – Especificações técnicas
de interfaces de rádio
regulamentadas –
Radiolocalização/ Anemómetros de
radiolocalização.
Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Interfaces de rádio
2017/0567/E
Projeto de resolução da Secretaria
de Estado para a Sociedade da
Informação e a Agenda Digital que
publica os requisitos técnicos das
seguintes interfaces de rádio
regulamentadas: IR-260 relativa a
equipamentos de ligações rádio de
serviço fixo na banda 48,5-50,2
GHz e na banda 50,9-52,6 GHz;
IR-261 relativa a equipamentos de
23 /36

Mod-DAESPQ-05-04_00

jan 18

notificações
ligações rádio de serviço fixo na
banda 57-64 GHz; IR-262 relativa a
equipamentos de ligações rádio de
serviço fixo na banda 64-66 GHz;
IR-263 relativa a equipamentos de
dados de banda larga em 60 GHz.
Data Limite: 02/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Interfaces de rádio
2017/0576/B
Interfaces de rádio para ligações
de rádio digital E01, E02, E07–
E09, E11–E16, E18–E20, E23, E24
e E26–E31.
Data Limite: 13/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Jogos de azar
2017/0488/B
Projeto de portaria real que limita
os jogos de fortuna ou azar nos
estabelecimentos de jogos de
fortuna ou azar de categoria III.
Data Limite: 18/01/2018
1ª Publicação: 2017/outubro
Jogos de azar
2017/0489/B
Projeto de portaria real relativa às
modalidades de exploração dos
jogos de fortuna ou azar e das
apostas explorados através dos
instrumentos da sociedade da
informação.
Data Limite: 18/01/2018
1ª Publicação: 2017/outubro
Jogos de azar
2017/0490/B
Projeto de lei que altera os artigos
3.º, 10.º, 11.º, 15/1 a 15/4, 39.º,
43/8, 54.º, 58.º, 61.º e 62.º da Lei,
de 7 de maio de 1999, relativa aos
jogos de fortuna ou azar, às
apostas, aos estabelecimentos de

jogos de fortuna ou azar e à
proteção dos jogadores.
Data Limite: 18/01/2018
1ª Publicação: 2017/outubro
Jogos de azar
2017/0563/A
Lei regional que altera a lei da Alta
Áustria relativa às apostas.
Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Jogos de azar
2017/0568/E
Proposta de resolução da
Secretaria da Presidência e da
Participação dos Cidadãos que fixa
as condições técnicas de
homologação e funcionamento,
bem como os preços das partidas
e prémios das máquinas de tipo
«C» ou de fortuna ou azar.
Data Limite: 02/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Jogos de azar
2017/0578/E
Projeto de decreto real relativo às
comunicações comerciais das
atividades de jogo e de jogo
responsável.
Data Limite: 14/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Jogos de azar
2017/0590/S
Projeto de lei relativa ao jogo.
Data Limite: 20/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Jogos de azar
2017/0676/CY
Projeto de lei intitulada «Lei relativa
a determinados serviços de jogo,
de 2017».
Data Limite: 02/04/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
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Mecânica
2017/0586/HU
Projeto de decreto do ministro da
Economia Nacional relativo às
condições para a execução de
soldadura por fusão.
Data Limite: 19/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Meios de comunicação social
2017/0508/UK
Projeto de lei relativa à proteção de
dados, Projeto de lei n.º 66 da
Câmara dos Lordes, parte 2,
capítulo 2, cláusula 8,
consentimento de crianças em
relação aos serviços da sociedade
da informação. Condições
aplicáveis ao consentimento de
crianças em relação aos serviços
da sociedade da informação (artigo
8.º do Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados (Regulamento
(UE) 2016/679)).
Data Limite: 05/02/2018
1ª Publicação: 2017/outubro
Mercadorias e produtos diversos
2017/0487/HU
Projeto de decreto do Ministério da
Administração Interna que altera o
Decreto n.º 53/2015 do Ministério
da Administração Interna, de 24 de
setembro de 2015, relativo ao
sistema de certificação e a normas
e requisitos técnicos, de
conectividade, tecnologia e
segurança necessários para a
implementação da Lei LXXXIII de
2014 relativa ao quadro comum de
emissão de cartões eletrónicos.
Data Limite: 18/01/2018
1ª Publicação: 2017/outubro

Mercadorias e produtos diversos
2017/0514/DK
Despacho relativo à segurança de
equipamento a gás.
Data Limite: 12/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Mercadorias e produtos diversos
2017/0533/DK
Despacho relativo ao projeto, etc.
de equipamentos de proteção
individual.
Data Limite: 26/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Mercadorias e produtos diversos
2017/0534/DK
Despacho relativo ao projeto, etc.
de instalações por cabo.
Data Limite: 26/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Mercadorias e produtos diversos
2018/0004/BG
Projeto de regulamento que altera
o Regulamento N-18, de 2006,
relativo ao registo e à comunicação
das vendas em pontos de comércio
retalhista através de dispositivos
fiscais.
Data Limite: 09/04/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Metrologia
2017/0499/GR
«Procedimentos e especificações
para marcadores de combustíveis
líquidos disponibilizados para
consumo ou enviados ou
armazenados no território grego
com recurso a marcadores
moleculares. Procedimentos de
amostragem e inspeção para
combustíveis marcados e
requisitos relativos ao equipamento
de inspeção».
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Data Limite: 29/01/2018
1ª Publicação: 2017/outubro
Metrologia
2017/0542/EE
Lei relativa à metrologia.
Data Limite: 28/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Produtos petrolíferos
2017/0502/B
Decisão Real relativa às normas
ambientais aplicáveis aos produtos
para combustíveis renováveis nos
transportes.
Data Limite: 29/01/2018
1ª Publicação: 2017/outubro
Produtos petrolíferos
2017/0503/B
Decisão Real para redução das
emissões anuais de gases com
efeito de estufa da energia nos
transportes.
Data Limite: 29/01/2018
1ª Publicação: 2017/outubro
Produtos petrolíferos
2017/0573/F
Portaria que altera a Portaria, de
30 de junho de 2010, com a última
redação que lhe foi dada, relativa
às características dos ésteres
metílicos de ácidos gordos
(EMAG).
Data Limite: 08/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Produtos químicos
2017/0580/A
Lei, de ………., que altera a lei
regional da Caríntia relativa aos
produtos fitofarmacêuticos.
Data Limite: 15/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Resíduos
2017/0522/I
Projeto de regulamento relativo à
cessação do estatuto de resíduo
da borracha vulcanizada derivada
de pneus usados, nos termos e
para efeitos do artigo 184.º-B, n.º
2, do Decreto Legislativo n.º 152,
de 3 de abril de 2006.
Data Limite: 15/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Resíduos
2017/0531/I
Projeto de regulamento relativo à
cessação do estatuto de resíduo
do aglomerado betuminoso, nos
termos e para efeitos do artigo
184.º-B, n.º 2, do Decreto
Legislativo n.º 152, de 3 de abril de
2006.
Data Limite: 21/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Rotulagem
2017/0339/NL
Despacho que altera o despacho
relativo ao tabaco e aos produtos
para fumar, que regulamenta os
cigarros eletrónicos sem nicotina e
os produtos à base de plantas para
fumar, bem como requisitos de
embalagem adicionais para
produtos à base de plantas para
fumar.
Data Limite: 22/01/2018
1ª Publicação: 2017/julho
Segurança
2017/0532/SK
Projeto de Portaria da Autoridade
para a Supervisão Nuclear da
República Eslovaca que
estabelece os materiais especiais e
o equipamento no âmbito da
supervisão da Autoridade para a
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Supervisão Nuclear da República
Eslovaca.
Data Limite: 22/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Segurança
2017/0574/PL
Projeto de regulamento do
Ministério da Cultura e do
Património Nacional relativo aos
requisitos aplicáveis à proteção de
artefactos históricos inscritos na
Lista de Tesouros do Património
durante o armazenamento e o
transporte.
Data Limite: 09/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Serviços 98/48/CE
2017/0527/E
Projeto de decreto que altera o
Decreto n.º 79/2014, de 10 de
julho, que regulamenta os
apartamentos turísticos e as
habitações de uso turístico da
Comunidade de Madrid.
Data Limite: 19/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Serviços 98/48/CE
2018/0001/NL
Normas pormenorizadas no artigo
8.º-A do despacho de execução
dos passaportes relativamente ao
processo de entrega dos
documentos de viagem.
Data Limite: 03/04/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Serviços ligados à internet
2017/0498/I
Projeto de lei que estabelece
disposições em matéria de
prestação de serviços em linha
para a proteção da concorrência e
da liberdade de acesso dos
utilizadores (AS 2484).

Data Limite: 25/01/2018
1ª Publicação: 2017/outubro
Serviços ligados à internet
2017/0582/HU
Lei [número], de [ano], que altera
determinadas leis relativas ao
bloqueio de pagamentos em
operações de jogo ilegal.
Data Limite: 16/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Substâncias e preparações
perigosas
2017/0517/B
Decisão Real relativa à
disponibilização no mercado e à
utilização de produtos biocidas.
Data Limite: 12/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Telecomunicações
2017/0528/E
Projeto de Portaria do Ministério da
Energia, do Turismo e da Agenda
Digital que atualiza determinados
aspetos da legislação espanhola
em matéria de infraestruturas
comuns de telecomunicações no
interior das edificações.
Data Limite: 19/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Transporte aéreo
2017/0399/F
Decreto relativo à obrigação para
as aeronaves civis que circulam
sem pessoas a bordo de estarem
equipadas com um dispositivo de
indicação sonora.
Data Limite: 23/02/2018
1ª Publicação: 2017/agosto
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Transporte aéreo
2017/0400/F
Portaria relativa à indicação sonora
das aeronaves civis que circulam
sem pessoas a bordo.
Data Limite: 23/02/2018
1ª Publicação: 2017/agosto
Transporte aéreo
2017/0571/S
Regulamentos da Agência Sueca
dos Transportes (TSFS 2018:XX)
relativos ao transporte aéreo de
mercadorias perigosas.
Data Limite: 06/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Transporte urbano e rodoviário
2017/0497/HR
Normas relativas à inspeção
técnica de veículos.
Data Limite: 25/01/2018
1ª Publicação: 2017/outubro
Transporte urbano e rodoviário
2017/0512/DK
Despacho relativo às condições
aplicáveis à circulação de
autocaravanas a um máximo de
100 km por hora («Tempo 100»).
Data Limite: 12/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Transporte urbano e rodoviário
2017/0513/DK
Despacho relativo às condições
aplicáveis à circulação de
autocarros a um máximo de 100
km por hora («Tempo 100»).
Data Limite: 12/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Transporte urbano e rodoviário
2017/0537/EE
Lei que altera o artigo 34.º-A da lei
relativa ao tráfego rodoviário.

Data Limite: 26/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Transporte urbano e rodoviário
2017/0543/UK
Regulamentos relativos a bicicletas
de pedalada assistida
eletricamente (construção e
utilização) (Irlanda do Norte), de
2017.
Data Limite: 28/02/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Transporte urbano e rodoviário
2017/0544/FIN
Requisitos técnicos para
automóveis e respetivos reboques.
Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Transporte urbano e rodoviário
2017/0562/UK
Regulamentos sobre veículos
rodoviários (construção e
utilização) (alteração) de 2018.
Data Limite: 01/03/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Transporte urbano e rodoviário
2017/0588/UK
Regime de subvenção para táxis
com alimentação através da rede
elétrica - critérios de elegibilidade.
Data Limite: 20/12/2017
1ª Publicação: 2017/dezembro
Transporte urbano e rodoviário
2017/0597/S
Portaria relativa a veículos
«superecológicos».
Data Limite: 21/12/2017
1ª Publicação: 2017/dezembro
Transporte urbano e rodoviário
2017/0599/SK
Portaria do Ministério dos
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Transportes e da Construção da
República Eslovaca que
estabelece as especificações
relativas à operação de veículos
em circulação rodoviária.
Data Limite: 23/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Transporte urbano e rodoviário
2017/0600/SK
Portaria do Ministério dos
Transportes e da Construção da
República Eslovaca que especifica
os requisitos técnicos aplicáveis a
determinados veículos, sistemas,
componentes e unidades técnicas
autónomas para fins de aprovação.
Data Limite: 23/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Data Limite: 10/04/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Transportes
2017/0579/A
Decreto do ministro federal dos
Transportes, da Inovação e da
Tecnologia que altera o Decreto
relativo aos elétricos, de 1999 (1.ª
revisão do decreto relativo aos
elétricos).
Data Limite: 15/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Transporte urbano e rodoviário
2017/0674/S
Portaria que altera a Portaria
relativa à bonificação para
autocarros elétricos (2016:836).
Data Limite: 28/12/2017
1ª Publicação: 2017/dezembro
Transporte urbano e rodoviário
2018/0008/SK
Portaria do Ministério dos
Transportes e da Construção da
República Eslovaca que
estabelece as especificações no
domínio do controlo da
autenticidade.
Data Limite: 10/04/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Transporte urbano e rodoviário
2018/0009/SK
Portaria do Ministério dos
Transportes e da Construção da
República Eslovaca que
estabelece as especificações no
domínio da montagem de
equipamentos a gás.
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2. Procedimento de informação, para as Notificações no âmbito da
Organização Mundial do Comércio
O presente capítulo pretende divulgar as notificações elaboradas no âmbito da Organização Mundial do
Comércio (OMC), dando assim cumprimento ao estipulado no artigo 2º, do Acordo sobre os Obstáculos
Técnicos ao Comércio, o qual especifica no seu ponto 2.9 o seguinte:
Sempre que não exista uma norma internacional pertinente ou que o conteúdo de um projeto de
regulamento técnico não esteja em conformidade com o conteúdo das normas internacionais pertinentes, e
se o regulamento técnico puder ter um efeito significativo no comércio de outros Estados, estes:
- Publicarão um aviso, segundo o qual projetam adoptar um determinado regulamento técnico, com
antecedência suficiente, para que as partes interessadas de outros membros, dele tomem conhecimento;
- Notificarão aos outros Estados, através do seu Secretariado, os produtos que serão abrangidos pelo
projeto de regulamento técnico, indicando resumidamente o seu objetivo e fundamento. Tais notificações,
devem ser efetuadas com a antecedência suficiente para que possam ainda ser introduzidas alterações ou
para que as observações possam ser tomadas em consideração;
- Fornecerão, quando solicitado, aos demais membros, pormenores ou cópias do projeto de regulamento
técnico e, sempre que possível, identificarão os elementos que divirjam, em substância, das normas
internacionais pertinentes;
- Concederão aos outros membros, sem discriminação, um prazo razoável para que, apresentem as suas
observações por escrito, discutam essas observações, se tal lhes for pedido, e tomem em consideração
essas observações escritas e os resultados dessas discussões.
A lista apresentada, inclui normas, projetos de norma e regras técnicas, sendo a informação disponibilizada
em várias línguas.

Notas:
1. As notificações a seguir mencionadas são listadas da seguinte forma:
- Referência da Notificação
- País de origem
- Título da Notificação
- Data Limite – data-limite para comentários
2. A OMC disponibiliza, esta informação, no seguinte endereço URL: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/ em
francês, inglês e alemão.
Para fazer uma pesquisa, deverá seguir os seguintes passos: SEARCH THE DATABASE / Standard | By keywords | By fields of
activity and objectives/ / Preencher os campos em Standard e escolher a opção Search.
Após obter a notificação pretendida, poderá obter várias informações sobre a mesma, tal como a data de chegada à OMC, a datalimite para comentários, o conteúdo da notificação e o texto do projeto em várias línguas.
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ARE/399
GSO Draft Technical Regulation
"Guideline for setting of tolerances for
label declared nutrient value".
Data Limite: 10/02/2018

BRA/764
Technical Regulation No. 39, 27
November 2017 (Instrução Normativa Nº
39, de 27 de Novembro de 2017).
Data Limite: N/A

ARE/400
GSO Draft Technical Regulation
"Mandatory warning and advisory
statement and declarations".
Data Limite: 10/02/2018

BRA/765
Draft resolution N° 439, 4 December 2017,
regarding the active ingredient P07 PICLORAM of the monograph list of active
ingredients for pesticides, household
cleaning products and wood preservers,
published by Resolution - RE n° 165 of 29
August 2003, on the Brazilian Official
Gazette (DOU - Diário Oficial da União) of
2 September 2003.
Data Limite: 04/01/2018

ARE/401
GSO Draft Technical Regulation "General
Safety Requirements of Household
Detergents".
Data Limite: 13/02/2018
ARG/329
Technical quality and safety requirements
for plywood. Certification.
Data Limite: N/A
BDI/002
Wheat flour — Specification.
Data Limite: 16/02/2018
BDI/003
Maize grains — Specification.
Data Limite: 16/02/2018
BOL/007
Regulations on portable dry chemical
powder fire extinguishers.
Data Limite: 30/03/2017
BRA/760
Resolution – RDC n. 177, September
21th, 2017.
Data Limite: N/A
BRA/761
Draft Ordinance 396/GM, 10 October
2017.
Data Limite: 22/12/2017
BRA/762
Draft Ordinance 397/GM, 10 October
2017.
Data Limite: 22/12/2017
BRA/763
Draft Ordinance 398/GM, 10 October
2017.
Data Limite: 22/12/2017

BRA/766
Draft resolution N° 440, 4 December 2017,
regarding the active ingredient T28 –
TRICLOPYR.
Data Limite: 04/01/2018
BRA/767
This Resolution changes substantially the
Resolution RDC - 177, 21 September
2017, which provides the prohibition of the
active ingredient Paraquate in pesticides
in the country and on transitory mitigation
measures. Art. 1 Art. 3 and 4 of the
Resolution - RDC nº 177, 21 September
2017, shall be in force with the following
wording: "Art. 3 The following conditions
regarding products based on the active
ingredient Paraquate are prohibited from
the date of the publication of this
Resolution: I - the production and
importation of products formulated in
packages with a volume of less than 5
(five) liters; II - the use in avocado,
pineapple, asparagus, beet, cocoa,
coconut, cabbage, pasture, pear, peach,
rubber, sorghum and grapes cultures; and
III - costal, manual, aerial and open cabin
tractor applications. Paragraph 1 Under
the terms of item I, the production of
products formulated in packages with a
volume of less than 5 (five) liters is
excluded for export purposes. Paragraph 2
The products acquired by farmers, legal or
physical, destined to the final use, can be
used until its exhaustion Art. 4 - The
requests for the toxicological evaluation for
the purposes of registration of technical
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products formulated based on the active
ingredient of Paraquate pesticide in
process at Anvisa are closed from the date
of publication of this Resolution. (NR) Art.
2 – It changes to 180 (one hundred and
eighty) days the deadline established on
the art. 5º of Resolution RDC 177/2017
Art. 3 – It changes to 120 (one hundred
and twenty) days the deadline established
on the art. 6º of Resolution RDC 177/2017.
Data Limite: N/A
BRA/768
Draft Bill establishing maximum limit of
lead in paints (8/12/2017).
Data Limite: 22/01/2018
CAN/536
Regulations Amending the Food and Drug
Regulations (Public Release of Clinical
Information).
Data Limite: 22/02/2018
CAN/537
Consultation of Radio Standards
Specification (RSS)-140, Issue 1,
Equipment Operating in the Public Safety
Broadband Frequency Bands 758-768
MHz and 788-798 MHz.
Data Limite: 09/02/2018
CAN/538
Notice No. SMSE-016-17 — Release of
RSS-210, Issue 9 (amendment).
Data Limite: 24/01/2018
CHE/228
Preliminary draft federal law on tobacco
products and electronic cigarettes.
Data Limite: 15/03/2018
CHL/424
Proposed amendments to Articles 13, 14,
66 and 107 of the Food Health
Regulations, Supreme Decree No. 977/96
of the Ministry of Health.
Data Limite: 03/02/2018
CHL/425
Chilean Standard (NCh) No. 3346-2013:
Hot-dip galvanized coatings on fabricated
iron and steel articles - Requirements and
test methods.
Data Limite: 13/02/2018

CHL/426
Chilean Standard No. 3260-2012: Steel Galvanized steel for reinforced concrete Requirements.
Data Limite: 13/02/2018
CHL/427
Amendment to Exempt Resolution No.
2.796 of 2009 establishing conditions and
requirements for authorizing entry into the
country of hydrobiological resources and
the products thereof, and the procedure
for accrediting their lawful origin.
Data Limite: 18/02/2018
CRI/171
Procedure for the verification of
compliance with good manufacturing
practices for medicines for human use.
Data Limite: 04/02/2018
EU/528
Draft Commission Implementing
Regulation amending Regulation (EU) No
1301/2014 and Regulation (EU) No
1302/2014 as regards provisions on
energy measuring system and data
collecting system (and its accompanying
annexes).
Data Limite: 04/02/2018
EU/529
Draft Commission Implementing
Regulation amending Regulation (EC) No
340/2008 on the fees and charges payable
to the European Chemicals Agency (and
its accompanying annex).
Data Limite: 16/02/2018
IND/066
Indian Telegraph (Amendment) Rules,
2017.
Data Limite: 04/02/2018
IND/067
Draft Food Safety and Standards
(Recognition and Notification of
Laboratories) Regulations, 2017.
Data Limite: 05/02/2018
IND/068
Amendment in Policy conditions No.2 to
Chapter 95 of ITC (HS), 2017 - Schedule –
1 (Import Policy) dated 1st September,
2017.
Data Limite: N/A
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IND/069
Caustic Soda Quality Control Order, 2017.
Data Limite: 05/02/2018
IND/070
Draft Food Safety and Standards
(Prohibition and Restriction on Sales)
Amendment Regulations, 2017.
Data Limite: 05/02/2018
IND/071
The Legal Metrology (Packaged
Commodities) Amendment Rules, 2017.
Data Limite: 15/12/2017
IND/072
Title: The Steel and Steel Products
(Quality Control) Second Order, 2017.
Data Limite: 05/02/2018
ISR/980
SI 20 part 1 - Luminaires: General
requirements and tests.
Data Limite: 10/02/2018
ISR/981
SI 20 part 2.2 – Luminaires: Particular
requirements – Lighting chains.
Data Limite: 10/02/2018
ISR/982
SI 47 - Motor vehicle brake fluids.
Data Limite: 12/02/2018
ISR/983
SI 489 Part 2.1 - Gully tops and manhole
tops for vehicular and pedestrian areas:
Definitions, classification, general
principles of design, performance
requirements and test methods; SI 489
Part 2.2 - Gully tops and manhole tops for
vehicular and pedestrian areas: Gully tops
and manhole tops made of cast iron; SI
489 Part 2.3 - Gully tops and manhole
tops for vehicular and pedestrian areas:
Gully tops and manhole tops made of steel
or aluminium alloys; SI 489 Part 2.4 - Gully
tops and manhole tops for vehicular and
pedestrian areas: Gully tops and manhole
tops made of steel reinforced concrete; SI
489 Part 2.5 - Gully tops and manhole
tops for vehicular and pedestrian areas:
Gully tops and manhole tops made of
composite materials; SI 489 Part 2.6 Gully tops and manhole tops for vehicular
and pedestrian areas: Gully tops and

manhole tops made of polypropylene (PP),
polyethylene (PE) or unplasticized poly
(vinyl chloride) (PVC-U).
Data Limite: 13/02/2018
ISR/984
SI 900 part 2.3 - Household and similar
electrical appliances - Safety: Particular
requirements for electric irons.
Data Limite: 13/02/2018
ISR/985
SI 900 part 2.9 - Household and similar
electrical appliances - Safety: Particular
requirements for grills, toasters and similar
portable cooking appliances.
Data Limite: 13/02/2018
ISR/986
SI 900 part 2.14 - Household and similar
electrical appliances - Safety: Particular
requirements for kitchen machines.
Data Limite: 13/02/2018
ISR/987
SI 900 part 2.15 - Household and similar
electrical appliances - Safety: Particular
requirements for appliances for heating
water.
Data Limite: 13/02/2018
ISR/988
SI 900 part 2.17 - Household and similar
electrical appliances - Safety: Particular
requirements for blankets, pads, clothing
and similar flexible heating appliances.
Data Limite: 13/02/2018
ISR/989
SI 900 part 2.23 - Household and similar
electrical appliances - Safety: Particular
requirements for appliances for skin and
hair care.
Data Limite: 13/02/2018
ISR/990
SI 900 part 2.25 - Household and similar
electrical appliances - Safety: Particular
requirements for microwave ovens,
including combination microwave ovens.
Data Limite: 13/02/2018
ISR/991
SI 900 part 2.80 - Household and similar
electrical appliances - Safety: Particular
requirements for fans.
Data Limite: 13/02/2018
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ISR/992
SI 1430 part 1 - Roof waterproofing
sheets: PVC sheets.
Data Limite: 13/02/2018

KOR/743
Amendment of "Regulation on Medical
Device Groups and Class by Group".
Data Limite: 09/02/2018

ISR/993
SI 1430 part 2 - Roofing sheets: EPDM
sheets.
Data Limite: 13/02/2018

KOR/744
Proposed amendments to the "Regulation
on Safety Standards etc. of Cosmetics".
Data Limite: 01/01/2018

ISR/994
SI 14304 - Thermal insulation products for
building equipment and industrial
installations - Factory made flexible
elastomeric foam (FEF) products Specification.
Data Limite: 16/02/2018

KOR/745
Proposed enactment of the "Regulation for
Inspection of Imported Cleansing &
Hygiene Products".
Data Limite: 17/02/2019

ISR/995
SI 12227 - Playpens for domestic use:
Safety requirements and test methods.
Data Limite: 16/02/2018
ISR/996
SI 1811 - Reference test method for
release of nickel from all post assemblies
which are inserted into pierced parts of the
human body and articles intended to come
into direct and prolonged contact with the
skin; SI 16128 - Ophthalmic optics Reference method for the testing of
spectacle frames and sunglasses for
nickel release.
Data Limite: 16/02/2018
JPN/574
"Draft revision of the Act on the Protection
of the Ozone Layer Through the Control of
Specified Substances and Other
Measures".
Data Limite: 17/02/2018
JPN/575
Designation of "Shitei Yakubutsu"
(designated substances), based on the
Law on Securing Quality, Efficacy and
Safety of Products Including
Pharmaceuticals and Medical Devices
(hereinafter referred to as the "Act").
(1960, Law No.145).
Data Limite: N/A
KOR/742
Amendment of "Medical Device Act
Enforcement Regulation".
Data Limite: 09/02/2018

MEX/383
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-009-NUCL-2017 - Determination
and application of the transport index for
radioactive materials and of the criticalitysafety index for the transport of fissile
materials.
Data Limite: 03/11/2017
MEX/384
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-019-SCFI-2016, Information
technology equipment and related
apparatus, and office equipment - Safety
requirements, (This text will cancel
Mexican Official Standard NOM-019-SCFI1998).
Data Limite: 18/02/2018
SAU/1032
"Title: Woven Carpets Used for Masjids".
Data Limite: 03/02/2018
SAU/1035
Technical Regulations for Electric Vehicles
03-04-17-162.
Data Limite: 13/02/2018
SAU/1036
Technical Regulations for Paints (Dyes)
and Varnishes 04-04-17-162.
Data Limite: 13/02/2018
SGP/041
Draft Public Utilities (Water Supply)
(Amendment) Regulations 2018.
Data Limite: 03/02/2018

34 /36

Mod-DAESPQ-05-04_00

jan 18

notificações
SLV/198
Salvadorian Technical Regulation (RTS)
No. 67.01.03:17 Fishery products. Dried
salted fish. Specifications.
Data Limite: 08/02/2018
THA/504
Draft Thai Industrial Standard for Hot-dip
Zinc-Coated Cold Reduced Flat Steel
Strips, Sheets and Corrugated Sheets
(TIS 50-25XX (20XX)).
Data Limite: N/A
TPKM/309
Draft Amendment of Technical
Specifications for Mobile Broadband
Business Terminal Equipment.
Data Limite: 11/12/2017
TPKM/310
Draft of Revisions to the Air Pollution
Control Act.
Data Limite: 02/02/2018
TPKM/311
Draft Amendment of Technical
Specifications for Mobile Broadband Base
Station Radio Frequency Equipment.
Data Limite: 11/12/2017
TPKM/312
Draft of Regulation of Food Allergen
Labeling.
Data Limite: 13/02/2018
TZA/120
Mini-Grid Systems – Part 8: Electricity
metering minimum accuracy and
environmental requirements.
Data Limite: 12/02/2018

TZA/124
Mini-Grid Systems – Part 2: Application of
Inverters.
Data Limite: 12/02/2018
TZA/125
Mini-Grid Systems – Part 9:
Interconnection of less than 1MW of
Generation with the National Grid.
Data Limite: 12/02/2018
UGA/793
DUS 736: 2017, Hygienic requirements for
butcheries, 2nd edition.
Data Limite: 12/02/2018
UGA/794
DUS 734: 2017, Design and operation of
abattoirs and slaughterhouses –
Requirements, 2nd edition.
Data Limite: 12/02/2018
UGA/795
DUS 733: 2017, Handling and
transportation of slaughter animals –
Requirements, 2nd edition.
Data Limite: 12/02/2018
UGA/796
DUS 737: 2017, Production of packaged
meat products (processed) – Hygienic
requirements, 2nd edition.
Data Limite: 12/02/2018
UGA/797
DUS 779: 2017, Transportation of meat
and meat products – Requirements, 2nd
edition.
Data Limite: 12/02/2018

TZA/121
Mini-Grid System – Part 6: Aerial Bundled
Cables (ABC) (0.6/1kV).
Data Limite: 12/02/2018

UGA/798
DUS 778: 2017, Animal stock routes,
check points and holding grounds –
Requirements.
Data Limite: 12/02/2018

TZA/122
Mini-Grid Systems – Part 4: Low voltage
(LV) underground distribution network.
Data Limite: 12/02/2018

UGA/799
DUS 1931: 2017, Shea butter for
Cosmetic industry — Specification.
Data Limite: 18/02/2018

TZA/123
Mini-Grid Systems – Part 7: Underground
Power Cables for rated voltages
0.6kV/1kV (Um 1.2kV).
Data Limite: 12/02/2018

UGA/800
DUS 1932: 2017, Lip balm (salve) —
Specification.
Data Limite: 18/02/2018

35 /36

Mod-DAESPQ-05-04_00

jan 18

notificações
UGA/801
DUS 1933: 2017, Lip shine (gloss) —
Specification.
Data Limite: 18/02/2018

VNM/114
Draft National Technical Regulation on
Safety of toys.
Data Limite: 05/02/2018

UGA/802
DUS 1934: 2017, Aftershave —
Specification.
Data Limite: 18/02/2018

ZAF/224
Amendment of the compulsory
specification for canned fish, canned
marine molluscs and canned crustaceans
and products derived therefrom, VC 8014.
Data Limite: 03/02/2018

USA/1321
Oranges, Grapefruit, Tangerines, and
Pummelos Grown in Florida and Imported
Grapefruit; Change in Size Requirements
for Grapefruit.
Data Limite: 22/01/2018
USA/1322
Oil and Natural Gas Sector: Emission
Standards for New, Reconstructed, and
Modified Sources: Stay of Certain
Requirements.
Data Limite: 09/08/2017
USA/1323
Clothing Storage Unit Tip Overs; Request
for Comments and Information.
Data Limite: 29/01/2018
USA/1324
Airworthiness Directives; Various Aircraft
Equipped With BRP-Rotax GmbH & Co
KG 912 A Series Engine.
Data Limite: 08/01/2018
USA/1325
Protection of Stratospheric Ozone:
Revision to References for Refrigeration
and Air Conditioning Sector To Incorporate
Latest Edition of Certain Industry,
Consensus-Based Standards.
Data Limite: 25/01/2018
VNM/112
Draft National technical regulation on steel
for the reinforcement of concrete.
Data Limite: 05/02/2018
VNM/113
Draft National technical regulation on
compressed natural gas (CNG) and
liquefied natural gas (LNG).
Data Limite: 05/02/2018
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