notificações
lista mensal ▪ junho 2020

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 projeto, 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

EE
E
FIN
F
UK
GR

es
fi
fr
en
el
hu

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
HR
IRL
IS
I
FL

en
is
it
en
lt

LT
L
LV
MT
NL
N
PL
P
RO
S
SI
SK
T

Lb ou Fr
lv
mt
nl
no
pl
pt
ro
sv
sl
sk
tr
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Aditivos, vitaminas, minerais e
aromas
2020/0322/LV
Regulamento relativo a plantas e
partes de plantas de uso proibido
nos géneros alimentícios.
Data Limite: 28/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Adubos orgânicos, lamas de
depuração
2020/0344/I
Decreto ministerial relativo à
alteração do quadro 1 «Lista de
fertilizantes adequados à utilização
na agricultura biológica» do anexo
13 do Decreto Legislativo n.º 75, de
29 de abril de 2010, que
estabelece a «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: 10/09/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Agricultura e caça
2020/0132/A
Lei da Baixa Áustria relativa à
produção animal, de 2020 (NÖ
TZG 2020).
Data Limite: 18/06/2020
1ª Publicação: 2020/março
Agricultura, pesca e géneros
alimenticios
2020/0299/I
Projetos de cadernos de
especificações de produção de
figos, morangos, cogumelos de
cultura e produtos de leite de
búfala integrados no Regime de
Qualidade Regional «Produtos de
Qualidade».
Data Limite: 14/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio

Agricultura, pesca e géneros
alimenticios
2020/0327/RO
Projeto de despacho relativo à
certificação de produtos
agroalimentares marcados com a
menção «Qualidade Premium».
Data Limite: 31/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimenticios
2020/0330/NL
Despacho n.º WJZ/19259112 da
ministra da Agricultura, da
Natureza e da Qualidade
Alimentar, de [data], que altera o
Despacho relativo aos alimentos
para animais, de 2012, e o
despacho relativo à execução da
lei relativa aos animais e a outras
matérias relacionadas com a
referida lei, em virtude do
estabelecimento temporário de
regras aplicáveis à proteína bruta
nos alimentos para animais.
Data Limite: 03/09/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimenticios
2020/0335/NL
Despacho n.º WJZ/[…] da ministra
da Agricultura, da Natureza e da
Qualidade Alimentar, de [data], que
altera o despacho relativo às
subvenções nacionais concedidas
pelo Ministério dos Assuntos
Económicos e da Política Climática
e pelo Ministério da Agricultura, da
Natureza e da Qualidade
Alimentar, bem como o despacho
relativo à abertura das subvenções
concedidas pelo Ministério dos
Assuntos Económicos e da Política
Climática e pelo Ministério da
Agricultura, da Natureza e da
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Qualidade Alimentar em 2020, no
que concerne à introdução e à
abertura de um módulo de
subvenção para a melhoria da
sustentabilidade, orientada para as
fontes, de medidas de alojamento
e gestão de animais, no que diz
respeito ao investimento em
inovações comprovadas orientadas
para as fontes.
Data Limite: 05/06/2020
1ª Publicação: 2020/maio

Regulamento relativo à utilização
da marca de certificação
«Agriqualità - produto de
agricultura integrada» nos termos
do artigo 4.º-B da Lei Regional n.º
25, de 15 de abril de 1999 (Normas
para a valorização dos produtos
agrícolas e alimentares obtidos
através de técnicas de produção
integrada).
Data Limite: 24/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril

Agricultura, pesca e géneros
alimenticios
2020/0338/F
Lei relativa à transparência da
informação sobre os produtos
agrícolas e alimentares.
Data Limite: 07/09/2020
1ª Publicação: 2020/maio

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0256/CZ
Projeto de lei de iniciativa do
Governo que altera a Lei n.º
246/1992 Colet. relativa à proteção
dos animais contra os maus-tratos,
com a redação que lhe foi dada
pela legislação posterior, e a Lei n.º
634/2004 Colet. relativa às taxas
administrativas, com a redação que
lhe foi dada pela legislação
posterior.
Data Limite: 27/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0135/E
Projeto de Regulamento para a
utilização da marca (Denominação
e Imagem gráfica)«Serra de
Tramuntana Mallorca Patrimoni
Mundial».
Data Limite: 21/09/2020
1ª Publicação: 2020/março
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0155/F
Proposta de lei relativa à
transparência da informação sobre
os produtos agrícolas e
alimentares, Artigo 6.º .
Data Limite: 25/06/2020
1ª Publicação: 2020/março
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0251/I

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0277/LT
Projeto de lei da República da
Lituânia que altera a Lei n.º XII-336
relativa ao cânhamo têxtil.
Data Limite: 07/08/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0280/F
Decreto relativo à alteração da lista
de técnicas de obtenção de
organismos geneticamente
modificados que tenham sido
objeto de utilização tradicional sem
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inconvenientes demonstrados para
a saúde pública ou o ambiente.
Data Limite: 07/08/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0281/F
Portaria que fixa a lista de
variedades mencionada no artigo
2.º do Decreto xx.
Data Limite: 07/08/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0282/F
Portaria que altera o Catálogo
oficial das espécies e variedades
de plantas cultivadas na França
(sementes de colza e outras
crucíferas).
Data Limite: 07/08/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Ambiente
2020/0143/LT
Projeto de despacho do ministro do
Ambiente que altera o Despacho
n.º 349 do ministro do Ambiente da
República da Lituânia, de 29 de
junho de 2001, que aprova o
documento normativo LAND 202005 «Requisitos para o
tratamento e a utilização de lamas
de depuração» (doravante, o
«projeto»).
Data Limite: 22/06/2020
1ª Publicação: 2020/março
Ambiente
2020/0156/LV
Projeto de lei que altera a lei
relativa às embalagens.
Data Limite: 26/06/2020
1ª Publicação: 2020/março

Ambiente
2020/0168/B
Projeto de decisão ministerial que
altera a Decisão ministerial, de 3
de julho de 2014, relativa ao
transporte e ao tratamento de
adubos, no que diz respeito ao
sistema AGR-GPS.
Data Limite: 29/06/2020
1ª Publicação: 2020/março
Ambiente
2020/0177/NL
Despacho que complementa e
altera o despacho relativo ao
ambiente e que altera e revoga
determinados despachos, com
vista à proteção do solo, incluindo
as águas subterrâneas e a
utilização eficiente e sustentável do
solo (despacho complementar da
lei relativa ao ambiente, no que se
refere ao solo).
Data Limite: 01/07/2020
1ª Publicação: 2020/março
Ambiente
2020/0227/LT
Projeto de despacho do ministro do
Ambiente da República da Lituânia
que altera o Despacho n.º D1-778
do ministro do Ambiente da
República da Lituânia, de 26 de
setembro de 2012, que adota os
requisitos de qualidade e utilização
de compostos técnicos, digeridos
técnicos e produtos estabilizados
(a seguir designado «projeto de
despacho»).
Data Limite: 20/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Ambiente
2020/0243/NL
Decisão que altera a decisão
relativa às atividades ambientais, a
decisão relativa à qualidade
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ambiental e a decisão relativa ao
ambiente e diversas outras
decisões, com vista à proteção do
solo, incluindo as águas
subterrâneas, e à utilização
eficiente e sustentável do solo
(decisão complementar à lei
relativa ao ambiente, no que se
refere ao solo).
Data Limite: 24/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Ambiente
2020/0270/B
Portaria do Governo da Região de
Bruxelas-Capital relativa às
baterias estacionárias de
acumuladores e às unidades de
alimentação ininterrupta - adotada
pelo Governo da Região de
Bruxelas-Capital, em primeira
leitura, em 13 de fevereiro de 2020.
Data Limite: 31/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Ambiente
2020/0300/NL
Despacho da ministra da
Administração Interna e das
Relações do Reino, do ministro dos
Assuntos Económicos e da Política
Climática, do secretário de Estado
das Finanças, da ministra das
Infraestruturas e da Gestão dos
Recursos Hídricos, do ministro da
Justiça e da Segurança, da
ministra da Agricultura, da
Natureza e da Qualidade
Alimentar, da ministra da
Educação, da Cultura e da Ciência
e da secretária de Estado dos
Assuntos Sociais e do Emprego,
de [data], que complementa e
altera o despacho relativo ao
ambiente, revoga e altera outros

despacho e rege as disposições
transitórias para a introdução da lei
relativa ao ambiente (despacho de
execução da lei relativa ao
ambiente).
Data Limite: 14/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Aparelhos sob pressão,
aparelhos a gás e caldeiras
2020/0288/E
Projeto de decreto real que aprova
o regulamento relativo a
equipamentos sob pressão e
respetivas instruções técnicas
complementares.
Data Limite: 10/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Bem estar dos animais e dos
animais de companhia
2020/0129/NL
Diretriz política da ministra da
Agricultura, da Natureza e da
Qualidade Alimentar relativa ao
transporte de animais com
temperaturas exteriores de, pelo
menos, 35 graus Celsius (diretriz
política relativa ao transporte de
animais com altas temperaturas).
Data Limite: 17/06/2020
1ª Publicação: 2020/março
Construçao
2020/0346/D
Projeto – Diretriz-modelo relativa
aos requisitos técnicos em matéria
de proteção contra incêndios
aplicáveis a componentes e
revestimentos de paredes
exteriores na construção em
madeira – «MHolzBauRL» –
(versão: maio de 2020).
Data Limite: 09/10/2020
1ª Publicação: 2020/maio
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Construção
2020/0122/F
Decreto relativo à aprovação de
dispositivos de tratamento de
saneamento não coletivo.
Data Limite: 14/09/2020
1ª Publicação: 2020/março
Construção
2020/0123/F
Portaria que altera a Portaria, de 7
de setembro de 2009, que estipula
as prescrições técnicas aplicáveis
às instalações de saneamento não
coletivo que recebam uma carga
bruta de poluição orgânica inferior
ou igual a 1,2 kg/d de CBO5 e a
Portaria, de 27 de abril de 2012,
relativa às modalidades de
execução da missão de controlo
das instalações de saneamento
não coletivo.
Data Limite: 14/09/2020
1ª Publicação: 2020/março
Construção
2020/0194/CY
Regulamentos relativos à saúde e
segurança no trabalho (operação,
manutenção e inspeção de
máquinas de elevação), de 202x.
Data Limite: 06/07/2020
1ª Publicação: 2020/março
Construção
2020/0200/UK
Orientações do Governo do País
de Gales sobre procedimentos e
recomendações 112/20:
Especificação sobre mástiques
betuminosos pétreos (SMA).
Data Limite: 07/07/2020
1ª Publicação: 2020/março

Construção
2020/0201/A
Decreto do Governo Regional da
Alta Áustria que altera o Decreto
da Alta Áustria relativo à
engenharia civil, de 2013 (Revisão
do decreto da Alta Áustria relativo
à engenharia civil, de 2020).
Data Limite: 07/07/2020
1ª Publicação: 2020/março
Construção
2020/0214/NL
Despacho que altera o Despacho
referente à Decisão relativa à
construção civil, de 2012, no que
concerne à construção com
necessidades quase nulas de
energia.
Data Limite: 10/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Construção
2020/0215/F
Portaria que altera a Portaria, de
18 de janeiro de 2018, relativa aos
materiais e objetos estanhados
destinados a instalações de
produção, distribuição e
acondicionamento, que entram em
contacto com a água destinada ao
consumo humano.
Data Limite: 13/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Construção
2020/0216/BG
Decreto do Conselho de Ministros
que altera o Regulamento relativo
aos requisitos aplicáveis à
qualidade dos combustíveis
líquidos, bem como às condições,
ao procedimento e ao método do
respetivo controlo, adotado pelo
Decreto n.º 156, de 2003, do
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Conselho de Ministros.
Data Limite: 13/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril

Data Limite: 05/08/2020
1ª Publicação: 2020/abril

Construção
2020/0221/NL
Alteração da Lei relativa à
eletricidade, de 1998, e da lei
relativa aos impostos ambientais,
que implementa a eliminação
gradual do mecanismo de
compensação para pequenos
consumidores.
Data Limite: 15/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril

Construção
2020/0276/A
Projeto de decreto do Governo
Regional da Caríntia que
estabelece requisitos técnicos
relativos à construção aplicáveis a
edifícios e a outras estruturas
físicas (Decreto da Caríntia relativo
à engenharia civil, de 2019 – KBTV 2019).
Data Limite: 06/08/2020
1ª Publicação: 2020/abril

Construção
2020/0234/D
Projeto - Diretriz relativa aos
requisitos de fiscalização de obras
em instalações de criação de
animais.
Data Limite: 22/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril

Construção
2020/0292/A
Decreto da assembleia municipal
da cidade de Viena que estabelece
o plano energético do território
para o 8.º distrito.
Data Limite: 12/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio

Construção
2020/0235/D
Projeto - Decreto relativo ao ensaio
de sistemas elétricos em
instalações de criação de animais.
Data Limite: 22/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril

Construção
2020/0293/A
Decreto da assembleia municipal
da cidade de Viena que estabelece
o plano energético do território
para o 9.º distrito.
Data Limite: 12/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio

Construção
2020/0274/NL
Despacho n.º IENW/BSK… da
secretária de Estado das
Infraestruturas e das Obras
Públicas, de ......, que altera o
despacho relativo aos artigos de
pirotecnia de consumo e para
teatro (designação), no contexto da
descontinuação da designação de
determinados tipos de fogos-deartifício como fogos-de-artifício de
consumo.

Construção
2020/0294/A
Decreto da assembleia municipal
da cidade de Viena que estabelece
o plano energético do território
para o 18.º distrito.
Data Limite: 12/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Construção
2020/0295/A
Decreto da assembleia municipal
da cidade de Viena que estabelece
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o plano energético do território
para o 19.º distrito.
Data Limite: 12/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Construção
2020/0296/DK
Alterações ao Despacho n.º 1466,
de 6 de dezembro de 2018, relativo
à conservação de determinadas
espécies animais e vegetais e ao
tratamento de caça ferida
(proibição da captura de
borboletas).
Data Limite: 12/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Construção
2020/0311/S
Regulamentos da Administração
Nacional da Habitação, da
Construção e do Planeamento da
Suécia relativos aos planos de
pormenor.
Data Limite: 21/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Construção
2020/0316/MT
Alterações à Notificação 52 do
Governo, de 2010, alterada pela
Notificação 340 do Governo, de
2015, e subsequentemente
alterada pela Notificação 1070 do
Governo, de 2017 – Registo de
esquentadores solares, coletores
solares, esquentadores de bomba
de calor ar-água e sistemas
fotovoltaicos. Alterações aos
Regulamentos relativos às
instalações elétricas.
Data Limite: 26/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio

Construção
2020/0321/A
Projeto de lei que altera o regime
de construção de Viena.
Data Limite: 28/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Construção
2020/0324/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
que altera o decreto do Ministério
do Ambiente relativo à segurança
contra incêndio dos edifícios.
Data Limite: 31/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Construção
2020/0331/BG
Projeto de regulamento que
estabelece os requisitos em
matéria de acessibilidade e
desenho universal de elementos de
acessibilidade no ambiente urbano,
bem como de edifícios e
instalações.
Data Limite: 03/09/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Dispositivos médicos
2020/0239/CZ
Decreto n.º 04/2020 do Ministério
das Finanças que altera a lista de
produtos com preços regulados
promulgada pelo Decreto n.º
01/2020 do Ministério das
Finanças.
Data Limite: 23/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Dispositivos médicos
2020/0315/F
Projeto de Portaria, de 20 de maio
de 2020, que complementa a
Portaria, de 23 de março de 2020,
que prescreve as medidas de
organização e de funcionamento
do sistema de saúde necessárias
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para fazer face à epidemia de
Covid-19 no âmbito do estado de
emergência sanitária.
Data Limite: 29/05/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Electricidade
2020/0326/SK
Especificações técnicas (ET) do
operador da rede de distribuição
local da sociedade HTMAS s.r.o.,
Vlkanová.
Data Limite: 31/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Equipamentos para uso
doméstico e de lazer
2020/0241/D
Especificação técnica para fichas
angulares planas com ligação à
terra.
Data Limite: 23/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Farmacopeias
2020/0165/D
Farmacopeia homeopática - HAB
2020.
Data Limite: 29/06/2020
1ª Publicação: 2020/março
Gases com efeito de estufa ou
que empobrecem a camada de
ozono
2020/0289/E
Decreto que regula o Registo da
Pegada de Carbono das Ilhas
Baleares e outras obrigações em
matéria de redução de emissões.
Data Limite: 10/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Géneros alimenticios
2020/0036/BG
Lei relativa à gestão da cadeia
agroalimentar.

Data Limite: 30/07/2020
1ª Publicação: 2020/janeiro
Géneros alimenticios
2020/0226/NL
Alteração de determinadas
decisões relativas à lei das
mercadorias, em virtude de
alterações técnicas.
Data Limite: 17/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Géneros alimenticios
2020/0257/LT
Projeto de despacho do ministro da
Agricultura da República da
Lituânia que altera o Despacho n.º
171 do ministro da Agricultura, de
25 de maio de 2001, que aprova a
Regulamentação técnica aplicável
à descrição, produção e
apresentação comercial de vinho
de frutos e/ou bagas, bebidas à
base de vinho de frutos e/ou bagas
e «cocktails» (doravante, o
«projeto»).
Data Limite: 27/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Interfaces de rádio
2020/0212/B
Interfaces de rádio para
dispositivos de curto alcance e
PMR446.
Data Limite: 10/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Interfaces de rádio
2020/0238/SI
Lei geral que altera a lei geral
relativa ao plano de utilização de
radiofrequências (NURF-4b).
Data Limite: 23/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
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Jogos de azar
2020/0141/DK
Requisitos técnicos - casinos em
linha e apostas.
Data Limite: 22/06/2020
1ª Publicação: 2020/março
Jogos de azar
2020/0138/S
Regulamentos da Autoridade
Sueca do Jogo (2020:X) relativos a
pedidos de licença e autorização
para a posse de máquinas de jogo.
Data Limite: 22/06/2020
1ª Publicação: 2020/março
Jogos de azar
2020/0142/DK
Requisitos da Autoridade
Dinamarquesa do Jogo para a
comunicação de dados de jogo
(DRAFT_DK = versão em
dinamarquês, DRAFT_EN = versão
em inglês).
Data Limite: 22/06/2020
1ª Publicação: 2020/março
Jogos de azar
2020/0242/LT
Projeto de lei que altera o artigo
10.º da Lei n.º IX-325 da República
da Lituânia relativa ao jogo.
Data Limite: 24/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Jogos de azar
2020/0304/D
Tratado de reregulação dos jogos
de azar na Alemanha (Tratado
relativo aos jogos de azar, de 2021
– GlüStV 2021).
Data Limite: 19/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio

Jogos de azar
2020/0314/S
Regulamentos e orientações gerais
da Autoridade Sueca do Jogo
relativos a restrições e proibições
de determinadas apostas, para
combater a manipulação de
resultados (incluindo resultados
combinados) no desporto, bem
como à denúncia de suspeitas de
manipulação.
Data Limite: 21/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Materiais de construção
2020/0136/BG
Projeto de regulamento que altera
e complementa o Regulamento n.º
RD-02-20-1, de 2015, relativo às
condições e aos procedimentos
para a incorporação de produtos
de construção em obras na
República da Bulgária.
Data Limite: 19/06/2020
1ª Publicação: 2020/março
Meios de comunicação social
2020/0197/DK
Projeto de despacho relativo à
publicidade e ao patrocínio, etc. de
programas na rádio, na televisão e
em serviços de comunicação social
audiovisual a pedido, bem como à
celebração de parcerias.
Data Limite: 07/07/2020
1ª Publicação: 2020/março
Meios de comunicação social
2020/0198/DK
Projeto de despacho relativo aos
serviços de plataformas de partilha
de vídeos.
Data Limite: 07/07/2020
1ª Publicação: 2020/março
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Meios de comunicação social
2020/0199/DK
Projeto de despacho relativo aos
serviços de programação com
base num registo.
Data Limite: 07/07/2020
1ª Publicação: 2020/março
Meios de comunicação social
2020/0245/S
Projeto de alterações à Lei relativa
à rádio e à televisão (2010:696).
Data Limite: 24/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Meios de comunicação social
2020/0246/S
Projeto de alterações à Lei relativa
ao álcool (2010:1622).
Data Limite: 24/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Mercadorias e produtos diversos
2020/0149/D
Auxiliar à formulação do projeto de
segunda lei de alteração da lei
relativa aos produtos do tabaco.
Data Limite: 24/06/2020
1ª Publicação: 2020/março
Mercadorias e produtos diversos
2020/0183/F
Decreto relativo à identificação de
velocípedes, adotado em aplicação
dos artigos L. 1271-2 a L. 1271-5
do Código dos Transportes.
Data Limite: 02/07/2020
1ª Publicação: 2020/março
Mercadorias e produtos diversos
2020/0310/LV
Projeto de regulamento do
Conselho de Ministros relativo às
normas técnicas para o mecanismo
de enchimento de dispositivos
eletrónicos para fumar.

Data Limite: -1ª Publicação: 2020/maio
Metais preciosos
2020/0131/DK
Lei consolidada relativa à
notificação, ao registo, à marcação
e ao controlo de artefactos de
metais preciosos.
Data Limite: 18/06/2020
1ª Publicação: 2020/março
Metrologia
2020/0170/CZ
Projeto de lei relativa à metrologia
e que altera outras leis (lei relativa
à metrologia).
Data Limite: 29/06/2020
1ª Publicação: 2020/março
Metrologia
2020/0180/A
Projeto de decreto da ministra
Federal dos Assuntos Digitais e
Económicos que altera o decreto
relativo ao prolongamento do prazo
de recalibração para contadores de
paredes deformáveis.
Data Limite: 01/07/2020
1ª Publicação: 2020/março
Metrologia
2020/0182/A
Projeto de decreto da ministra
Federal dos Assuntos Digitais e
Económicos que altera o decreto
relativo ao prolongamento do prazo
de recalibração para contadores de
eletricidade e aparelhos elétricos
de tarifação.
Data Limite: 02/07/2020
1ª Publicação: 2020/março
Metrologia
2020/0184/A
Projeto de decreto da ministra
Federal dos Assuntos Digitais e
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Económicos que altera o decreto
relativo ao prolongamento do prazo
de recalibração para contadores de
calor.
Data Limite: 02/07/2020
1ª Publicação: 2020/março
Metrologia
2020/0260/D
Diretriz para o ensaio de
equipamentos de teste da
regulação de faróis.
Data Limite: 28/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Metrologia
2020/0301/A
Projeto de lei que altera a lei
relativa à metrologia e calibração.
Data Limite: 14/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Metrologia
2020/0320/L
Projeto de Regulamento GrãoDucal, de 15 de maio de 2020, que
altera o Regulamento Grão-Ducal,
de 26 de janeiro de 2016, relativo
aos instrumentos de pesagem de
funcionamento não automático.
Data Limite: 28/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Minerais, madeira, papel
2020/0337/PL
Projeto de lei que altera a lei
relativa às fontes de energia
renováveis.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/maio
Pesticidas e residuos de
pesticidas
2020/0308/A
Lei federal que altera a Lei relativa
aos produtos fitofarmacêuticos, de
2011.

Data Limite: 19/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Poluição
2020/0179/UK
Regulamentos relativos à
qualidade do ar (normas em
matérias de combustiveis sólidos
domésticos)(Inglaterra), de 2020.
Data Limite: 01/07/2020
1ª Publicação: 2020/março
Produtos cosméticos
2020/0267/F
Pedido de homologação do projeto
de caderno de encargos da
indicação geográfica «Absolue
Pays de Grasse».
Data Limite: 30/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Produtos farmacêuticos
2020/0137/CZ
Projeto de portaria que altera a
Portaria n.º 236/2015 Colet. que
estabelece as condições aplicáveis
à prescrição, à preparação, à
distribuição, à dispensa e à
utilização de medicamentos de
preparação individual que contêm
canábis para uso medicinal.
Data Limite: 22/06/2020
1ª Publicação: 2020/março
Produtos farmacêuticos
2020/0225/S
Regulamentos da Agência dos
Medicamentos relativos à produção
direta e ao manuseamento de
soluções de substituição
(regulamentos relativos à diálise).
Data Limite: 16/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
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Produtos farmacêuticos
2020/0291/F
Projeto de decreto que
complementa o Decreto n.º 2020293, de 23 de março de 2020, que
prescreve as medidas gerais
necessárias para fazer face à
epidemia de Covid-19 no âmbito do
estado de emergência sanitária.
Data Limite: 21/05/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Produtos farmacêuticos
2020/0309/D
Decreto relativo à garantia do
abastecimento de produtos
médicos à população durante a
epidemia causada pelo coronavírus
SARS-CoV-2 (Decreto relativo à
garantia do abastecimento de
material médico – MedBVSV).
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/maio
Produtos farmacêuticos
2020/0318/F
Portaria que complementa a
Portaria, de 23 de março de 2020,
que prescreve as medidas de
organização e de funcionamento
do sistema de saúde necessárias
para fazer face à epidemia de
Covid-19 no âmbito do estado de
emergência sanitária.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/maio
Produtos farmacêuticos
2020/0339/SK
Decisão.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/maio
Produtos farmacêuticos
2020/0341/CZ
Lei que altera a Lei n.º 167/1998

Colet. relativa às substâncias que
causam dependência e que altera
outras leis, com a redação que lhe
foi dada pela legislação posterior, a
Lei n.º 378/2007 Colet. relativa aos
medicamentos e que altera outras
leis (lei dos medicamentos), com a
redação que lhe foi dada pela
legislação posterior, e a Lei n.º
634/2004 Colet. relativa às taxas
administrativas, com a redação que
lhe foi dada pela legislação
posterior.
Data Limite: 07/09/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Produtos farmacêuticos e
cosméticos
2020/0329/F
Decreto que prescreve as medidas
gerais necessárias para fazer face
à epidemia de Covid-19 no âmbito
do estado de emergência sanitária.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/maio
Produtos petrolíferos
2020/0332/CZ
Projeto de portaria que altera a
Portaria n.º 133/2010 Colet. relativa
aos requisitos aplicáveis aos
combustíveis, ao modo de controlo
e de monitorização da composição
e da qualidade dos combustíveis e
ao registo dos mesmos (portaria
relativa à qualidade e ao registo de
combustíveis), com a redação que
lhe foi dada pela legislação
posterior.
Data Limite: 03/09/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Produtos quimicos
2020/0176/DK
Despacho relativo aos agentes de
controlo.
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Data Limite: 01/07/2020
1ª Publicação: 2020/março
Produtos quimicos
2020/0325/S
Regulamentos que alteram os
Regulamentos da Agência de
Saúde Pública da Suécia (FoHMFS
2014:10) relativos às preparações
alcoólicas.
Data Limite: 03/06/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Residuos
2020/0210/NL
Segunda alteração do terceiro
Plano nacional de gestão de
resíduos 2017-2029 (LAP 20172029).
Data Limite: 10/07/2020
1ª Publicação: 2020/março
Residuos
2020/0340/I
Regulamento relativo ao fim do
estatuto de resíduo do papel e do
cartão nos termos do artigo 184.ºB, n.º 2, do Decreto Legislativo n.º
152, de 3 de abril de 2006.
Data Limite: 07/09/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Resíduos
2020/0284/HU
Decreto do Governo relativo à
restrição à colocação no mercado
de determinados produtos de
plástico de utilização única e de
outros produtos de plástico
específicos.
Data Limite: 10/08/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Resíduos
2020/0306/FIN

Projeto de lei do Governo que
altera a lei relativa aos resíduos e
determinadas leis adicionais.
Data Limite: 19/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Resíduos
2020/0313/HU
Decreto do Governo relativo à
restrição à colocação no mercado
de determinados produtos de
plástico de utilização única e de
outros produtos de plástico
específicos.
Data Limite: 21/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Resíduos
2020/0317/PL
Regulamento do ministro do Clima
relativo aos requisitos
pormenorizados aplicáveis ao
armazenamento de resíduos.
Data Limite: 26/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Rotulagem
2020/0031/I
Projeto de decreto ministerial que
estabelece a forma de
apresentação e as condições de
utilização do logótipo nutricional
facultativo complementar à
declaração nutricional, em
aplicação do artigo 35.º do
Regulamento (UE) n.º 1169/2011.
Data Limite: 28/07/2020
1ª Publicação: 2020/janeiro
Rotulagem
2020/0261/DK
Despacho n.º 744, de 12 de julho
de 2019, relativo à marcação, ao
registo e à deslocação de animais
bovinos, suínos, ovinos ou
caprinos.
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Data Limite: 28/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Rotulagem
2020/0268/PL
Projeto de regulamento do ministro
do Clima relativo ao modo de
prestação de informações sobre o
tipo de combustível alternativo
utilizado para a propulsão de
veículos a motor e à marcação de
pontos de carregamento ou de
reabastecimento de veículos a
motor com o combustível em
causa.
Data Limite: 30/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Rotulagem
2020/0336/CZ
Projeto de lei que altera
determinadas leis em matéria fiscal
e determinadas outras leis.
Data Limite: 07/09/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Saúde, Equipamentos médicos
2020/0147/F
Projeto de portaria que altera a
Portaria, de 24 de novembro de
2003, relativa às embalagens de
resíduos produzidos em unidades
de prestação de cuidados de
saúde que apresentam riscos
infecciosos e similares e de peças
anatómicas de origem humana.
Data Limite: 24/06/2020
1ª Publicação: 2020/março
Saúde, equipamentos médicos
2020/0228/DK
Projeto de alteração da lei que
proíbe a publicidade ao tabaco,
etc., da lei relativa aos produtos do
tabaco, etc., da lei relativa aos
cigarros eletrónicos, etc., e de
diversas outras leis (execução do

plano de ação nacional contra o
tabagismo nas crianças e nos
jovens).
Data Limite: 20/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Saúde, equipamentos médicos
2020/0286/F
Portaria relativa à aplicação da
taxa reduzida de imposto sobre o
valor acrescentado às máscaras de
proteção e produtos destinados à
higiene corporal adequados à luta
contra a propagação do vírus
Covid-19.
Data Limite: 08/05/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Saúde, equipamentos médicos
2020/0287/HU
Decreto n.º 177/2020 do Governo,
de 4 de maio de 2020, relativo ao
exame e à utilização de
equipamento de proteção individual
das vias respiratórias sem um
certificado de exame UE de tipo e
de equipamento de proteção
individual das vias respiratórias
desinfetado após a utilização,
relativo ao adiamento de
determinadas inspeções periódicas
para fins de segurança no trabalho,
relativo ao prolongamento da
validade médica de autorizações
de operador necessárias para o
trabalho e relativo ao adiamento de
determinadas inspeções
periódicas.
Data Limite: 21/05/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Saúde, equipamentos médicos
2020/0290/F
Projeto de Portaria, de 10 de maio
de 2020, que complementa a
Portaria, de 23 de março de 2020,
que prescreve as medidas de
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organização e de funcionamento
do sistema de saúde necessárias
para fazer face à epidemia de
Covid-19 no âmbito do estado de
emergência sanitária.
Data Limite: 21/05/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Saúde, equipamentos médicos
2020/0297/F
Projeto de Decreto, de 11 de maio
de 2020, que prescreve as
medidas gerais necessárias para
fazer face à epidemia de Covid-19
no âmbito do estado de
emergência sanitária.
Data Limite: 21/05/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Saúde, equipamentos médicos
2020/0303/B
Portaria real relativa à proibição da
colocação no mercado e da
utilização de lâmpadas UV-C para
a desinfeção em meio não
hospitalar no âmbito da luta contra
a Covid-19.
Data Limite: 10/06/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Saúde, equipamentos médicos
2020/0307/F
Portaria, de 15 de maio de 2020,
que complementa a Portaria, de 23
de março de 2020, que prescreve
as medidas de organização e de
funcionamento do sistema de
saúde necessárias para fazer face
à epidemia de Covid-19 no âmbito
do estado de emergência sanitária.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/maio
Saúde, equipamentos médicos
2020/0342/F
Portaria, de 8 de junho de 2020,
que complementa a Portaria, de 23

de março de 2020, que prescreve
as medidas de organização e de
funcionamento do sistema de
saúde necessárias para fazer face
à epidemia de Covid-19 no âmbito
do estado de emergência sanitária.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/maio
Segurança
2020/0312/HU
Decreto n.º 213/2020 do Governo,
de 16 de maio de 2020, relativo ao
funcionamento de sistemas de
refrigeração/aquecimento durante
o estado de emergência.
Data Limite: 29/05/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Serviços 98/48/CE
2020/0167/D
Lei relativa à proteção dos dados
eletrónicos dos pacientes na
infraestrutura telemática (lei
relativa à proteção dos dados dos
pacientes).
Data Limite: 29/06/2020
1ª Publicação: 2020/março
Serviços 98/48/CE
2020/0178/DK
Projeto de lei que altera a lei
relativa às vias públicas, etc., a lei
relativa às vias privadas e a lei
relativa à circulação rodoviária.
Data Limite: 01/07/2020
1ª Publicação: 2020/março
Serviços 98/48/CE
2020/0265/S
Regulamento da Agência Nacional
para a Contratação Pública
(UHMFS 2020:1) relativo à recolha
de dados para fins estatísticos.
Data Limite: 30/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
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Serviços 98/48/CE
2020/0266/S
Regulamento da Agência Nacional
para a Contratação Pública
(UHMFS 2020:2) relativo ao ID de
contratação.
Data Limite: 30/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril

Transporte maritimo, fluvial e
navegação em águas interiores
2020/0153/FIN
Sinalização de tráfego náutico e
sinais luminosos, bem como
marcação de linhas e cabos.
Data Limite: 25/06/2020
1ª Publicação: 2020/março

Serviços 98/48/CE
2020/0283/F
Decreto que define o procedimento
de avaliação e de certificação da
conformidade com os referenciais
previstos no artigo L. 1110-4-1 do
Código da Saúde Pública.
Data Limite: 10/08/2020
1ª Publicação: 2020/abril

Transporte maritimo, fluvial e
navegação em águas interiores
2020/0154/FIN
Sistema de balizagem marítima e
ajudas à navegação marítima.
Data Limite: 25/06/2020
1ª Publicação: 2020/março

Serviços ligados à Internet
2020/0174/D
Projeto de lei de alteração da lei de
execução relativa às redes.
Data Limite: 01/07/2020
1ª Publicação: 2020/março
Serviços ligados à internet
2020/0262/HU
Lei … de 2020 relativa à alteração
da Lei XCIII de 1990 relativa às
taxas e da Lei XCVII de 1995
relativa à aviação. Decreto n.º
…/2020 do Governo, de [data],
relativo à alteração de
determinados decretos do Governo
relativos à aviação.
Data Limite: 28/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Texteis e mobiliário
2020/0263/F
Pedido de homologação do projeto
de caderno de encargos da
indicação geográfica «Linge
basque».
Data Limite: 28/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril

Transporte urbano e rodoviário
2020/0189/F
Portaria que altera a Portaria, de
16 de julho de 1954, relativa à
iluminação e à sinalização de
veículos.
Data Limite: 03/07/2020
1ª Publicação: 2020/março
Transporte urbano e rodoviário
2020/0190/F
Portaria relativa ao aviso sonoro
dos dispositivos de deslocação
pessoal motorizados.
Data Limite: 03/07/2020
1ª Publicação: 2020/março
Transporte urbano e rodoviário
2020/0191/F
Portaria relativa à travagem dos
dispositivos de deslocação pessoal
motorizados.
Data Limite: 03/07/2020
1ª Publicação: 2020/março
Transporte urbano e rodoviário
2020/0255/EE
Alteração do Regulamento n.º 52
do ministro dos Assuntos
Económicos e das Comunicações,
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de 22 de junho de 2011, relativo
aos requisitos técnicos aplicáveis
aos veículos fora de estrada e aos
requisitos aplicáveis aos seus
equipamentos, bem como às
condições e ao procedimento para
a verificação da conformidade com
estes requisitos.
Data Limite: 27/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Transporte urbano e rodoviário
2020/0269/EE
Lei que altera a lei relativa à
circulação.
Data Limite: 31/07/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Transporte urbano e rodoviário
2020/0279/HU
Projeto de alteração do Decreto n.º
58/2015 do Ministério da
Administração Interna, de 27 de
outubro de 2015, relativo às regras
específicas aplicáveis aos veículos
de serviço operados por agências
de execução da lei sob a alçada do
ministro da Administração Interna,
à respetiva colocação em serviço e
à inspeção periódica.
Data Limite: 07/08/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Transporte urbano e rodoviário
2020/0343/S
Portaria relativa ao auxílio estatal
para determinados veículos
ecológicos.
Data Limite: 10/06/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Transporte urbano e rodoviário
2020/0345/S
Portaria que altera a portaria
relativa às bonificações para
autocarros elétricos.

Data Limite: 10/06/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Transportes
2020/0175/PL
Projeto de regulamento do ministro
das Infraestruturas que altera o
Regulamento do ministro dos
Transportes, de 1 de junho de
2006, relativo às condições
técnicas aplicáveis à supervisão
técnica em matéria de projeto,
fabrico, reparação e modernização
de instalações de cabos para
transporte (Diário Oficial de 2006,
n.º 106, ponto 717).
Data Limite: 01/07/2020
1ª Publicação: 2020/março
Transportes aéreos
2020/0305/S
Regulamentos da Agência Sueca
dos Transportes (TSFS 2020:XX)
relativos à certificação de
determinadas aeronaves e de
entidades de projeto e produção.
Data Limite: 19/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Transportes aéreos
2020/0319/D
Código de aeronavegabilidade
para asas-deltas e parapentes.
Data Limite: 27/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Transportes aéreos
2020/0334/D
Código de aeronavegabilidade
para ultraleves motorizados de três
eixos.
Data Limite: 04/09/2020
1ª Publicação: 2020/maio
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Transportes urbanos e
rodoviários
2020/0323/FIN
Disposições relativas à
conformidade e planos de controlo
da produção.
Data Limite: 28/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Transportes urbanos e
rodoviários
2020/0328/FIN
Construção e equipamento de
tratores, máquinas motorizadas e
veículos todo-o-terreno, seus
reboques, dispositivos de reboque
destinados à conexão a veículos
que não automóveis e veículos
puxados por animais.
Data Limite: 31/08/2020
1ª Publicação: 2020/maio
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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 adotar 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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AUS/118
Review of the mandatory safety standards
for portable fire extinguishers.
Data Limite: 06/07/2020
AUS/119
Review of the safety standard for corded
internal window coverings.
Data Limite: 06/07/2020
AUS/120
Review of the mandatory safety standards
for children's toys.
Data Limite: 17/07/2020
BHR/576
Electric Vehicles Technical Regulation.
Data Limite: 13/07/2020
BRA/1003
Ordinance 11.437, of 06 May 2020
Portaria Nº 11.437, de 06 de maio de
2020.
Data Limite:
BRA/1004
Draft Technical Regulation 5, of 4 May
2020 (Consulta Pública 05, de 04 de Maio
de 2020).
Data Limite: 13/07/2020
BRA/1005
Draft Technical Regulation 6, of 4 May
2020. (Consulta Pública 06, de 04 de Maio
de 2020).
Data Limite: 13/07/2020
BRA/1006
Draft Technical Regulation 7, of 2 May
2020. (Consulta Pública 07, de 02 de Maio
de 2020).
Data Limite: 13/07/2020
BRA/1007
Draft Technical Regulation 8, of 4 May
2020. (Consulta Pública 08, de 04 de Maio
de 2020).
Data Limite: 13/06/2020
BRA/1008
Inmetro Ordinance 150, of 03 May 2020
(Portaria Nº 150, de 03 de maio de 2020).
Data Limite:

BRA/1009
Draft Technical Regulation 09, of 13 May
2020. (Consulta Pública 09, de 13 de Maio
de 2020).
Data Limite: 24/06/2020
BRA/1010
Draft Technical Regulation 10, of 15 May
2020. (Consulta Pública 10, de 15 de Maio
de 2020).
Data Limite: 24/06/2020
CAN/612
RSS-192, Issue 4.
Data Limite: 23/07/2020
CHE/247
Draft revision of the Ordinance of the
Swiss Federal Office of Communications
on telecommunications installations
(OOIT).
Data Limite: 20/08/2020
CHN/1420
National Food Safety Standard General
Principles for the Labelling of
Prepackaged Foods.
Data Limite: 10/07/2020
CHN/1421
National Standard of the P.R.C., Minimum
Allowable Values of Energy Efficiency and
Energy Efficiency Grades for Electric
Pressure Cookers.
Data Limite: 10/07/2020
CHN/1422
National Standard of the P.R.C.,
Protective Clothing — Flame Retardant
Protective Clothing.
Data Limite: 10/07/2020
CHN/1425
National Standard of the P.R.C., Request
in Common Use of Security for Student's
Articles.
Data Limite: 10/07/2020
CZE/250
Ministry of Finance Ruling No 04/2020
amending the list of goods with regulated
prices issued through Ministry of Finance
Ruling No 01/2020.
Data Limite:
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EU/716
Draft Commission Implementing
Regulation approving formaldehyde as an
existing active substance for use in
biocidal products of product-types 2 and 3.
Data Limite: 04/07/2020
EU/717
Draft Commission Implementing
Regulation on design, construction and
performance requirements and testing
standards for marine equipment and
repealing Implementing Regulation (EU)
2019/1397.
Data Limite: 05/07/2020
EU/718
Draft Commission Implementing
Regulation concerning the non-renewal of
approval of the active substance
benfluralin, in accordance with Regulation
(EC) No 1107/2009 of the European
Parliament and of the Council concerning
the placing of plant protection products on
the market and amending the Annex to
Commission Implementing Regulation
(EU) No 540/2011.
Data Limite: 05/07/2020
EU/719
Draft Commission Delegated Regulation
amending Regulation (EC) No 1272/2008
of the European Parliament and of the
Council on classification, labelling and
packaging of substances and mixtures in
order to improve the workability of
information requirements related to
emergency health response accompanied
by an Annex.
Data Limite: 11/07/2020
EU/720
Draft Commission Delegated Regulation
amending Article 25 of Regulation (EC)
1272/2008 of the European Parliament
and of the Council on classification,
labelling and packaging of substances and
mixtures as regards bespoke paints.
Data Limite: 11/07/2020
EU/721
Draft Commission Implementing
Regulation concerning the non-renewal of
approval of the active substance
benalaxyl, in accordance with Regulation
(EC) No 1107/2009 of the European

Parliament and of the Council concerning
the placing of plant protection pro
Data Limite: 13/07/2020
IDN/127
Director General Decree No.4 year 2020
concerning Technical Requirement for
Telecommunication Devices connected to
Public Switched Telephone Network
(PSTN).
Data Limite: 18/07/2020
IND/147
Automobile Wheel rims (Quality Control)
Order, 2020.
Data Limite: 24/06/2020
IND/148
The Steel and Steel Products (Quality
Control) second Order, 2020.
Data Limite: 26/07/2020
ISR/1137
SI 1430 part 2 - Roofing sheets: EPDM
sheets.
Data Limite: 11/07/2020
ISR/1138
SI 20 Part 2.4 - Luminaires: Particular
requirements - Portable general purpose
luminaires.
Data Limite: 11/07/2020
ISR/1139
SI 1548 part 1 - Children's furniture:
Mattresses for cots and cribs - Safety
requirements and test methods; SI 1548
part 2 - Children's furniture: Mattresses for
perambulators and bumpers for children's
cots, perambulators and similar domestic
articles.
Data Limite: 13/07/2020
ISR/1140
SI 60400 - Lampholders for tubular
fluorescent lamps and starterholders.
Data Limite: 13/07/2020
ISR/1141
SI 370 – Fat spreads and other water in oil
emulsion spreads.
Data Limite: 13/07/2020
ISR/1142
SI 61242 - Cable reels for household and
similar purposes.
Data Limite: 19/07/2020
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ISR/1143
SI 994 part 1 - Air conditioners: Safety and
operational requirements.
Data Limite: 24/07/2020
ISR/1144
SI 7396 - Jams, marmalades, fruit jellies,
confitures and powidl.
Data Limite: 24/07/2020
ISR/1145
SI 5115 part 3 - Diaper changing units:
Diaper changing units for public use Safety requirements and test methods.
Data Limite: 24/07/2020
ISR/1146
SI 5438 part 9 - Chemicals used for
treatment of water intended for human
consumption: Aluminium sulfate.
Data Limite: 24/07/2020
ISR/1147
SI 682 part 1 - Children's cots and folding
cots for domestic use: Safety
requirements.
Data Limite: 24/07/2020
ISR/1148
SI 1254 - Salads made from vegetable
matter, preserved by cold storage.
Data Limite: 24/07/2020

to Standards and Other Applicable
Regulations) Order, 2020.
Data Limite:
KOR/892
Draft amendment of the Technical
regulations for the Telecommunication
Terminal Equipment.
Data Limite: 13/07/2020
KOR/893
Enforcement decree of the Act on
advanced regenerative medicine and
advanced biological products regarding
safety and support.
Data Limite: 18/07/2020
KOR/894
Proposed Revision of the "Labelling
Standards for Foods".
Data Limite: 25/07/2020
KOR/895
Proposed Notification of "Regulation on
Review for Establishment and Adjustment
of Standards for Usage of Cosmetic
Ingredients".
Data Limite: 25/07/2020
KOR/896
Proposed amendments to the
"Designation of Scope of Quasi-Drugs".
Data Limite: 29/05/2020

ISR/1149
SI 61195 - Double-capped fluorescent
lamps - Safety specifications; SI 61199 Single-capped fluorescent lamps - Safety
specifications.
Data Limite: 25/07/2020

KOR/897
Revision of Korean Safety and
Performance Regulations for Motor
Vehicles and Parts.
Data Limite: 27/07/2020

ISR/1150
SI 20 part 1 - Luminaires: General
requirements and tests.
Data Limite: 25/07/2020

LTU/37
Draft Law Amending Law of the Republic
of Lithuania on Fibre Hemp No. XII-336.
Data Limite: 13/07/2020

JPN/664
Partial amendment to the Minimum
Requirements for Biological Products, and
partial amendment to the Public Notice on
National Release Testing.
Data Limite: 24/06/2020

MAR/30
Order of the Minister of Industry, Trade
and the Green and Digital Economy No.
1060-20 of 14 Chaabane 1441 (8 April
2020) on protective masks of non-woven
fabric for non-medical use.
Data Limite: 16/05/2020

KEN/1002
Legal Notice No. 78 of 28th April 2020,
The Standards (Verification of Conformity

MEX/465
Draft conformity assessment procedure
under Mexican Official Standard NOM223-SCFI/SAGARPA-2018, "Cheese –
27 /30

Mod-DAESPQ-05-04_00

jun 2020

notificações
Name, specifications, commercial
information and test methods", published
on 31 January 2019.
Data Limite: 03/07/2020
PAK/119
Hand Sanitizer and Disinfectants PS:
5453/2020 ICS No. 71.100.40.
Data Limite: 11/07/2020
PAK/120
Statutory Regulatory Order (SRO) 237
(I)/2019 dated 19 February 2019.
Data Limite:
SLV/206
Salvadorian Technical Regulation (RTS)
No. 65.05.02:19: Registration and
identification system for livestock and
aquaculture traceability.
Data Limite: 11/07/2020
THA/568
(Draft) Notification of Ministry of
Commerce regarding the Import
Prohibition of E-waste into the Kingdom of
Thailand B.E.
Data Limite: 03/07/2020
THA/569
Notification of the Food and Drug
Administration to facilitate registration
approval of health products used in the
public health emergency of the new
coronavirus (COVID-19).
Data Limite:
THA/570
Notification of the Food and Drug
Administration to facilitate registration
approval of imported medical devices used
in the public health emergency of the new
coronavirus (COVID-19).
Data Limite:
THA/571
Notification of the Food and Drug
Administration determines documents
required to apply for registration approval
of imported diagnostic test-kit used in the
public health emergency of the new
coronavirus (COVID-19).
Data Limite:
THA/572
Notification of Department of Industrial
Works: Operation concerning with

Hazardous substance under the
responsibility of the Department of
Industrial Works in the situation of a
pandemic of Coronavirus Disease 2019.
Data Limite:
THA/573
Notification of Department of Industrial
Works: Submission the request form and
the certificate concerning the Hazardous
substance under the responsibility of the
Department of Industrial Works in the
situation of a pandemic of Coronavirus
Disease 2019.
Data Limite:
THA/574
Notification of the Ministry of Public Health
Re: Characteristics of cosmetic products
containing alcohol for hand sanitization
that are not allowed to produce, import or
sale B.E. 2563 (2020).
Data Limite:
THA/575
Draft Ministry of Public Health Notification,
No. … B.E. … (...) Issued by virtue of the
Food Act B.E. 2522 entitled "Edible Fats
and Oils".
Data Limite: 13/07/2020
THA/576
Draft Ministry of Public Health Notification,
No. … B.E. …. (....) Issued by virtue of the
Food Act B.E. 2522 entitled "Fish oils".
Data Limite: 13/07/2020
TPKM/415
Proposal for Legal Inspection
Requirements for Bedside Sleepers.
Data Limite: 25/06/2020
TZA/463
MMDC 2(6501) P3 Ventilation in
underground mines - Part 1: Air quality
requirements.
Data Limite: 10/07/2020
TZA/464
AFDC 16(6758) P3 Rice flour Specification.
Data Limite: 25/07/2020
TZA/465
AFDC 16(6757) P2 Breakfast cereals Specification.
Data Limite: 25/07/2020
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TZA/466
AFDC 16(6759) P3 Oat grains —
Specification.
Data Limite: 25/07/2020
TZA/467
AFDC 16 (6716) P3 Soy Sauce —
Specifications.
Data Limite: 25/07/2020
TZA/468
EMDC 6(6618) Protection against ionizing
radiation: Specification for industrial
radiographic installations.
Data Limite: 25/07/2020
TZA/469
TBS/AFDC 29(3267) P3 Chocolate –
Specification.
Data Limite: 25/07/2020
TZA/470
TBS/AFDC 29(3538) P3 Cocoa powder
(Unsweetened) – Specification.
Data Limite: 25/07/2020
TZA/471
TBS/AFDC 29(5735) P3 Drinking
Chocolate (Sweetened Cocoa Powder) –
Specification.
Data Limite: 25/07/2020
UGA/1208
US EN 14763:2020, Medical face masks
— Requirements and test methods, First
Edition.
Data Limite:
UGA/1209
US EN 149:2020, Respiratory protective
devices — Filtering half masks to protect
against particles — Requirements, testing,
marking, First Edition.
Data Limite:
UGA/1210
US 2552:2020, Non-medical face mask —
Specification, First Edition.
Data Limite:
UKR/163
Draft Order of the Ministry of Health of
Ukraine "On Approval of the Rules on the
addition of vitamins, minerals and certain
other substances to foods".
Data Limite:

UKR/164
Draft Order of the Ministry of Health of
Ukraine "On Approval of the Requirements
for nutrition and health claims made on
food products".
Data Limite: 17/07/2020
UKR/165
The Draft Law of Ukraine "On
requirements for materials and articles
intended to come into contact with food".
Data Limite: 26/07/2020
USA/1615
Airworthiness Directives; AVOX System
Inc. (formerly Scott Aviation) Oxygen
Cylinder and Valve Assemblies; and
Oxygen Valve Assemblies.
Data Limite: 15/06/2020
USA/1616
Significant New Use Rules on Certain
Chemical Substances (20-1.5e).
Data Limite: 03/06/2020
USA/1617
Draft Scopes of the Risk Evaluations To
Be Conducted for Seven Chemical
Substances Under the Toxic Substances
Control Act.
Data Limite: 08/06/2020
USA/1618
Draft Scopes of the Risk Evaluations To
Be Conducted for Thirteen Chemical
Substances Under the Toxic Substances
Control Act.
Data Limite: 26/05/2020
USA/1619
National Organic Program: USDA Organic
Regulations.
Data Limite:
USA/1620
Improvements for Heavy-Duty Engine and
Vehicle Test Procedures, and Other
Technical Amendments.
Data Limite: 26/06/2020
USA/1621
Vehicle Test Procedure Adjustments for
Tier 3 Certification Test Fuel.
Data Limite: 11/08/2020
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USA/1622
Fuels Regulatory Streamlining.
Data Limite: 29/06/2020
USA/1623
Significant New Use Rules on Certain
Chemical Substances (20-5.B).
Data Limite: 18/06/2020
VNM/166
Draft national technical regulation on Short
Range Device (SRD)- Radio equipment to
be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency
range.
Data Limite: 03/07/2020
VNM/167
Draft national technical regulation on
wideband data transmission equipment
operating in the 2.4 GHz band.
Data Limite: 03/07/2020
VNM/168
Draft national technical regulation on radio
equipment in the Low power wide area
networks (LPWAN) operating in the 920
MHz frequency range.
Data Limite: 03/07/2020
VNM/169
Draft national technical regulation on
digital receiver used in DVB-T2 digital
terrestrial television broadcasting.
Data Limite: 03/07/2020
VNM/170
Draft national technical regulation on VHF
radiotelephone used on the survival craft.
Data Limite: 03/07/2020
VNM/171
Draft national technical regulation on VHF
radiotelephone used for the maritime
mobile service.
Data Limite: 03/07/2020
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